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Iedereen is er thuis.

woonboulevardutrecht.com

Parkeerleed

PINKSTEREN 13 JUNI

Parkeerleed, de actiegroep tegen het
parkeren in de blauwe zone, is terug.
Nu met een brief aan het gemeentebestuur van Houten over de, volgens
hen, onterechte boetes aan campers.

GEOPEND!

www.trefpunthouten.nl
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Trap bekleden?

Kraamspullen en
positiekleding
Silvia Schakel uit Houten verkoopt tweedehands positiekleding en geeft ongebruikte
kraampakketten nu ook een
goede bestemming: ‘‘Het is
zonde om ongebruikte kraamspullen weg te gooien en je
positiekleding in een doos op
zolder te zetten! Met beiden
kun je aanstaande moeders op
verschillende manieren blij maken.”
Silvia is sinds kort ook vrijwilliger geworden voor de Stichting
Baby Hope.
In veel gezinnen staat de doos
gevuld met de restanten van het

Alle dagen van de week en koopzondagen geopend!

De trappenspecialist bekleedt uw trap voor

E 198,-

kraampakket nog in de kast
of op zolder. Baby Hope is
opgericht om deze materialen een betere bestemming
te geven. Het aantal sterfgevallen onder pasgeborenen
en kraamvrouwen is in veel
landen hoog door slechte
materialen. Dit is tevens een
van de millenniumdoelen die
wereldwijd aandacht krijgen.
Mail voor een afspraak naar
info@bigbellies.nl of belt Silvia Schakel: 06-14351923.

incl. ijzersterk projecttapijt en arbeid.
Trappen die vallen onder het
nieuwe bouwbesluit E 249,Bel voor vrijblijvende info:

030-6080783 of 06-12577957
of mail naar lesto@orange.nl
N.B.: Wij leggen ook slaapkamers, woonkamers
etc. met tapijt of vinyl.

Iederéén kan genieten van
een mooie tuin…

MARLÈNE VAN VIJFEIJKEN

iets typisch Schalkwijks. Net
als de Tour de Schalkwijk.
Het is een weekend om even
bij te praten. Want iedereen
is er dit weekend.
Zelfs studenten komen er
voor terug”, zegt Ankje. “Het
is heel mooi om de saamhorigheid te zien”, vult Tica
aan. “De organisatie bestaat
uit allemaal jonge mensen.
De oudste is 25 jaar.
We doen alles zelf, zonder
hulp van professionals. Daar
zijn we best trots op.”

Promotie
Een stukje verderop zitten
de oud-Dorpedag-organisatoren. Zij kijken tevreden
toe. De jeugd doet het goed.
Tica en Ankje ook. Zij gaan
volgend jaar het beachvolleybaltoernooi organiseren.
“We hebben promotie gemaakt”, zeggen ze lachend.

Kapsalon Lekker Haar op de
Prins Bernhardweg hield zaterdag 28 mei een succesvolle
knipmarathon voor de Doe Een
Wens Stichting. Zij knipten een
bedrag van 2000 euro bij elkaar,
wat volledig ten goede komt aan
de stichting. Dankzij de vrijwilligers konden kapsters Nicole,
Ingrid, Marieke en Elleke snel
doorknippen. Zij zorgden voor
verse koffie met een plak cake
voor de klanten, gewassen haren én een uitgebreide lunch
voor het team. Speciaal voor
deze stichting wilde kapster El-

AUTOWEERD
Weerdsingel Oostzijde 42 - 44
Tel. 030 - 27 17 334

www.autoweerd.nl

DONDERDAG • VRIJDAG • ZATERDAG

0 Meer informatie op
www.stichtingbabyhope.org

Knipmarathon bij Lekker
Haar voor Doe een Wens
Houten

DAIHATSU UTRECHT

leke van Es uit Werkhoven
ook komen knippen omdat
zij ook werkt met kinderen
die chronisch ziek zijn. Marcel van Reclamebureau Van
Rooij uit Benschop zorgde
voor een prachtig reclamebord. Deze hing op het Oude
Dorp. Het team van Kapsalon Lekker Haar kijkt terug
op deze speciale dag want de
kapsalon bestond dat weekend ook vijf jaar.

Telescopisch
kledingrek
Showtu
inen
aanwe
zig.
(op a
fspraak)

Van Breukelen
Groenvoorzieningen

3 inklapbare
draagarmen.
Klemt vast tussen
plafond en vloer
(uitschuifbaar:
160-290 cm).

a24.95

Tel. 0348-444519

www.v
www.vanbreukelengroen.nl
anbreukelengroen.nl

12.99

0 Meer informatie, foto’s of
Stoomreiniger

een afspraak maken kan op
www.kapsalonlekkerhaar.nl

Multifunctioneel
reinigingsapparaat.
Met veel
accessoires.
1350 watt.

94% VAN DE
CONSUMENTEN
ONTVANGT
DÉ WEEKKRANT
GRAAG!

Adviesprijs

a59.95

34.95

dé Weekkrant
is overal welkom

Classic Compact
Blender
Roestvrij staal.
2 snelheden.
Inh. kan 0.8 ltr.
300 watt.

De kapsters van Lekker Haar knipten 2000 euro bij elkaar.
EIGEN FOTO

WWW.MIJNKAST.NL

Adviesprijs

a39.95

17.99

Schuif- & inloopkasten
Exact – voor u – op maat gemaakt.

Rollerbox

Bezoek onze showroom en ontdek de mogelijkheden

70 ltr. 39x72x33 cm.
Adviesprijs a15.99

Van plafond tot vloeren
en van wand tot wand.

8.99

50 ltr. 38x55x33 cm.

Vakkundige eigen
montagedienst.

Adviesprijs a12.99

6.99

Interieur naar wens.
Vrijblijvende offerte.

René Bouhuijzen Wonen

2513

Odenveltlaan 1
3451 ZL Vleuten
Tel.: (030) 67 719 67

Geldig in Utrecht, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Houten,
De Bilt, Bilthoven, Montfoort, Vleuten, Woerden en Wijk bij Duurstede.
Zolang de voorraad strekt. Afwijkingen voorbehouden.
Kijk voor meer acties op blokker.nl u23

