
Wieringa in
Woudkapel
Zondagmiddag 19 ja-
nuari vanaf 15.00 uur 
speelt Kees Wieringa 
in De Woudkapel delen 
uit de Canto Ostinato.
Dit muziekstuk is ver-
reweg de bekendste 
compositie van de van 
de vorig jaar overleden 
componist Simeon ten 
Holt. Dit bijzondere con-
cert, met een glaasje na 
afloop, is gratis toegan-
kelijk voor leden, vrien-
den en donateurs van 
De Woudkapel. Anderen 
betalen €10,-. Zij kun-
nen een toegangsbewijs 
reserveren door een 
bericht te sturen naar 
wendy@wdgcommuni-
catie.nl. De gelegenheid 
Kees Wieringa de Canto 
Ostinato live te horen 
spelen doet zich niet zo 
vaak voor. Daarom is De 
Woudkapel bijzonder blij 
om met dit concert.

WinkelcentrumWinkelcentrum P anetenbaanP anetenbaan

Sinds 1 februari van het 
vorige jaar is aan de Rem-
brandtlaan in Bilthoven het 
advocatenkantoor Insight 
Legal gevestigd.

Insight Legal is opgericht 
door de advocaten Jelle Braak 
en Jochem van den Bosch. Zij 
houden zich bezig met juri-
disch advisering en het voe-
ren van procedures en zijn 
zodoende regelmatig in de 
rechtszaal te vinden.

De advocaten van Insight Le-
gal hebben ruime ervaring 
met nagenoeg alle rechtsge-
bieden, maar hebben zich op 
een aantal onderdelen ge-
specialiseerd. Braak richt zich 
voornamelijk op het arbeids- 
en contractenrecht en perso-
nen-en familierecht. Van den 
Bosch is thuis in het vastgoed-
recht en ondernemingsrecht, 
alsmede het intellectueel ei-
gendomsrecht. Beiden staan 
bekend om hun snelheid en 
deskundigheid bij de incasso 
van vorderingen.
Braak en Van den Bosch heb-
ben hun kantoor in Bilthoven 
gevestigd, omdat ze hier al 

een uitgebreid netwerk van 
cliënten hadden. Mede hier-
door heeft het kantoor het 
afgelopen jaar een vliegende 
start gehad en staat het in-
middels al goed bekend.
Met de naam Insight Legal 
brengen Braak en Van den 
Bosch tot uitdrukking wat zij 
hun cliënten bieden. De advo-
caten van Insight Legal geven 
u inzicht in uw juridische po-
sitie. Insight Legal staat verder 
voor kwaliteit, betrokkenheid 
bij uw zaak en een goede di-
recte bereikbaarheid. Insight 
Legal is 24/7 bereikbaar per 
telefoon of e-mail. U krijgt dan 
direct contact met een gespe-
cialiseerde advocaat. Het eer-
ste contact is altijd kosteloos 
en geheel vrijblijvend.

Op www.insightlegal.nl staat 
meer informatie over ons spe-
cialisme en de werkwijze van 
kantoor.

Insight Legal Advocaten
Rembrandtlaan 31
3723 BG Bilthoven
T: 030 - 228 70 85
info@insightlegal.nl
www.insightlegal.nl

Insight Legal thuis in recht
Advocatenkantoor aan Rembrandtlaan maakt vliegende start

Dat je kind zijn of haar speelgoed op-
ruimt, zonder te mokken en zonder dat 
je het tien keer moet vragen, is niet van-
zelfsprekend. 

Leer je kind Opruimen met Annabel
Vaak lukt het ouders niet om positief en 
ontspannen te blijven en wordt opruimen 
iets vervelends waar kinderen tegen pro-
testeren. Zo help je je kind niet om deze 
vaardigheid, die hij toch zijn hele leven no-
dig zal hebben, te leren. Zonde! Maar het 
kan ook anders.
Opruimen met Annabel is een recent ver-
schenen voorleesboek, dat bedoeld is om 
dreumessen, peuters en kleuters te laten 
zien dat opruimen heel normaal is, en zelfs 
leuk kan zijn. Jonge kinderen willen graag 
spelenderwijs leren. 
Op 29 januari om 16.00 uur zal de schrijf-
ster van Opruimen met Annabel het boekje 
voorlezen in de bibliotheek in Bilthoven. 
De bibliotheek is gevestigd in nieuwe Cul-
tureel en Educatief Centrum Het Lichtruim, 
aan het Planetenplein in Bilthoven. Na het 
voorlezen is er gelegenheid om met de 
schrijfster in gesprek te gaan over oprui-
men met jonge kinderen.
Monique Lutz werkt als professional orga-
nizer met ouders van jonge kinderen, die 
meer ruimte willen in hun huis en/of hun 
agenda. Zelf is zij moeder van een peuter 
van 2½ en een kleuter van 4. Haar eigen op-
vattingen en ervaringen in opruimen met 
jonge kinderen en de ervaringen van haar 
klanten, hebben haar op het idee gebracht 
dit voorleesboek te maken.

Het boek kost 7,95 euro en heeft een om-
vang van 28 pagina’s. Meer informatie en 
bestellen: www.annabelboekjes.nl. 

Dierenhoekje 
Faunaland

Vogelopvang 
Utrecht 25 jaar
Toen Barend Selles zich realiseerde 
dat hulpbehoevende wilde vogels uit 
Utrecht en omstreken nergens onder-
gebracht en verzorgd konden worden, 
besloot hij tot de oprichting van Vogel-
opvang Utrecht.
Inmiddels bestaat de Vogelopvang 25 jaar 
en dat werd gevierd op 4 januari j.l. bij Kin-
derboerderij Nieuw Rotsoord in Utrecht 
met een aantal leuke activiteiten. Op de 
foto beheerder Ron Kalkhoven bij de fu-
tenbak.

Voor meer informatie:
www.vogelopvangutrecht.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Gemarineerde Biefstukreepjes

100 gram

1

85

SPECIAL

Carpacciospies 

100 gram

2

25

VLEESWARENKOOPJE

150 gram gebraden Rollade 

en 100 gram GRATIS Smulsalade

TIP VAN UW KEURSLAGER

Vers Hollands Lamsvlees !!!

OP = OP

MAALTIJD VAN DE WEEK

Witlof-schotel uit eigen 

keuken

100 gram

0

95

H.A. van Schie, keurslager
Planetenbaan 7, 3721 KA  BILTHOVEN

Tel. 030-2285094, Fax 030-2250874

www.vanschie.keurslager.nl

info@vanschie.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 13-01-2014 t/m 18-01-2014

A
a
n

b
i
e
d

i
n

g
e
n

 
z
i
j
n

 
g

e
l
d

i
g

 
v
a
n

 
1

3
-
0

1
-
2

0
1

4
 
t
/
m

 
1

8
-
0

1
-
2

0
1

4
.

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Minivarkensrollade

met GRATIS pepersaus

SPECIAL

Balletje prei

100 gram

1

45

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden rosbief

GRATIS 100 gram selleriesalade

KEURSLAGERKOOPJE

4 Saucijzen en 4 Slavinken

Samen voor

6

50

MAALTIJD VAN DE WEEK

2xpond 

stamppot+rookworst+jus!!

ZAKAKTIE, samen voor

9

95

H.A. van Schie, keurslager
Planetenbaan 7, 3721 KA  BILTHOVEN

Tel. 030-2285094, Fax 030-2250874

http://www.vanschie.keurslager.nl

info@vanschie.keurslager.nl
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VLEESWARENSPECIAL

Wintergebraad!!

100 gram

1

25

WEEKAANBIEDING

Grillworst, uit onze 

worstmakerij!

Een halve

2

50

ONTBIJTIDEE
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H.A. van Schie, keurslager
Planetenbaan 7, 3721 KA  BILTHOVEN

Tel. 030-2285094, Fax 030-2250874

http://www.vanschie.keurslager.nl

info@vanschie.keurslager.nl

V.l.n.r.: advocaten Jochem van den Bosch en Jelle Braak

Valentijn
met Jennifer
Ewbank
Op Bilderberg Kasteel ’t Kercke-
bosch wordt Valentijnsdag op ro-
mantische wijze gevierd. Verras 
uw partner met deze zeer bijzon-
dere avond.

De Nederlandse zangeres en song-
writer Jennifer Ewbank geeft op 
14 februari in een intieme setting 
een concert op het kasteel. Tussen 
de gangen van een culinair 4 gan-
gendiner geniet u in de lounge van 
haar prachtige liedjes met haar wit-
te babyvleugel. Een bijzondere en 
romantische avond om uw geliefde 
mee naar toe te nemen!
Reserveer het Valentijnsdiner voor € 
89,- per persoon. Wij verwelkomen 
u op het kasteel met een feestelijk 
welkomstaperitief en een amuse, 
waarna u geniet van een culinair 4 
gangendiner met het concert van 
Jennifer tussen de gangen door. Als 
afsluiting serveren wij u koffie of 
thee met bonbons en kunt u napra-
ten met Jennifer.
Mocht u de avond helemaal in 
stijl willen afsluiten dan is dat ook 
mogelijk. U overnacht dan in een 
comfortabele hotelkamer en ge-
niet ’s ochtends van het Bilderberg 
ontbijt. Voor het arrangement met 
overnachting en ontbijt rekenen wij 
een toeslag van € 50,- per persoon.
Voor informatie of reserveringen 
kunt u natuurlijk contact opnemen 
met ons:
Bilderberg Kasteel ‘t Kerckebosch, 
Arnhemse Bovenweg 31 Zeist,
T: 030-6926666, www.bilderberg.nl


