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Utrechtse brouwers

Senioren
smullen bij
Wellantcollege

Weekend lang Open Dag
bij de Houten Dragons
Houten

Houten

Succesvolle eerste editie van het Utrechtse Bierbrouwers Festival in 2011.
ORGANISATOR FESTIVAL

Na de succesvolle première in
2011 vindt dit jaar het Tweede Utrechtse Bierbrouwers
Festival plaats op zaterdag
19 mei. Locatie is wederom
het erf van houtzaagmolen De
Ster in Utrecht. Het festival is een initiatief van het
Houtens Brouw Collectief.

u Van de redactie
U Utrecht
In de festivaltent zijn zo’n tien
Utrechtse brouwerijen en brouwers present om hun ambachtelijke bieren uit te schenken.
Nieuwe brouwerijen zijn Rooie

Dop uit Utrecht en ook het
Houtens Brouw Collectief debuteert dit jaar met een ‘commercieel’ bier.
Dit jaar is het festival onderdeel
van de Week van het Nederlandse Bier, die van 10 tot en met 20
mei wordt gehouden. Tijdens
het festival zal een deskundige
jury het ‘Meest Gewaardeerde
Bier van Utrecht’ kiezen. In
2011 was dat de ‘Brutus’ van
brouwerij Maximus uit Utrecht.
Bij kwaliteitsbier hoort kwaliteitscatering. Bierevents zorgt,
in samenwerking met ‘Lekker
Utregs’ voor slow-foodhapjes,
bereid uit geselecteerde regionale producten. Het festival

wordt verder opgeluisterd met
live muziek, een bierboekenstand en een brouwdemonstratie door leden van het bierbrouwersgilde De Amervallei. Bij
voldoende wind zal de molen
draaien en worden zaagdemonstraties gegeven.
Het speciaalbier wordt geschonken in proefglaasjes van 0.2 liter
tegen betaling met een speciale
munt, die twee euro kost. Een
glas kost vier euro (tegen inlevering twee euro retour) . Een
starterspakket met een glas en
zes muntjes kost 15 euro.

0 www.utrechtsebierbrouwersfestival.nl

De Kookklas van Wellantcollege Houten vmbo verzorgde afgelopen woensdag
in het kader van NL Doet
een stamppotbuffet voor
ouderen van Stichting De
Zonnebloem. Vanaf 10.30
uur was het een drukte van
belang op het schoolterrein
en maakten tachtig ouderen
inclusief scootmobiels en rollaters hun opwachting in de
grote aula. Voor sommigen
was het meer dan 60 jaar geleden dat zij voor het laatst
een school van binnen hadden gezien.
Onder het genot van een
kopje koffie werden alle gasten welkom geheten waarna
vmbo-leerlingen van het
Wellantcollege zich over de
gasten ontfermden. Op het
programma stonden verschillende presentaties over
school, het groene onderwijs
en in het bijzonder de nieuwe
Kookklas. Daarna werden
de gasten getrakteerd op een
stevige, overheerlijke versgemaakte stamppotschotel.
Zij konden kiezen uit boerenkoolstamppot, hutspot
of zuurkoolstamppot. Allen
volledig bereid en geserveerd
door de leerlingen van de
Kookklas. De bezoekers waren enthousiast: “Thuis eet
ik altijd alleen. Fantastisch
om dit zo met elkaar mee te
mogen maken. En wat die
stamppot betreft, heerlijk!
Precies zoals mijn moeder
het ook klaarmaakte.”

0 Kijk op: www.wellant.nl

Honk en softbalvereniging
de Houten Dragons houdt
op 31 maart en 1 april hun
traditionele openingsweekend. Het weekend staat in
het teken van ballen gooien
en slaan en niet te vergeten
zo snel mogelijk de honken
stelen om het winnende punt
op de thuisplaat te maken.
In dit weekend gaat de poort
open voor alle inwoners uit
Houten en omstreken, die
kennis willen maken met
deze sport. Dit jaar niet om
alleen van achter de backstop wedstrijden te bekijken,
maar iedereen kan zich ook
inschrijven om actief aan de
wedstrijden mee te doen.
Op zaterdag 31 maart worden er wedstrijden georganiseerd voor kinderen in de
leeftijd vanaf 5 tot en met 15
jaar.
In de ochtend voor de jongste kinderen tot en met 8 jaar

en in de middag voor de oudere
kinderen tot en met 15 jaar.
Op zondag 1 april wordt het
traditionele mix softbaltoernooi
weer gespeeld. Dit toernooi bestaat uit softbalteams van mannen en vrouwen vanaf 14 jaar
die wel en geen ervaring hebben
met het softbalspel. Ieder team
mag maximaal uit vier ervaren
spelers bestaan.
Wie zin heeft om ook een
team samen te stellen met
buren,vrienden,familie, collega’s uit Houten en omstreken,
kan zich als team zo snel mogelijk aanmelden. Ook individueel
aanmelden is mogelijk. Er kunnen maximaal acht teams meedoen aan dit toernooi.
Aanmelden voor de jeugdwedstrijden of voor het mix softbaltoernooi kan via: abkarin@
casema.nl.

0

Kijk op: www.houtendragons.nl

Honk en softbalvereniging de Houten Dragons houdt op 31
maart en 1 april hun traditionele openingsweekend. Dat
weekend gaat de poort open voor alle Houtenaren.

r leuk
Op zoek naa
k?
Va k a n t ie w e r

Voor opgave van uw
advertentie of informatie,
bel: (030) 600 74 83

In verband met het vertrek van één van onze collega’s zoeken wij met ingang van
1 juni 2012 (in overleg eerder) een:

Medewerker
leerlingenadministratie/applicatiebeheerder
0,6 -0,8 fte

Wij hebben werk dat go
ed
betaalt en voldoening
geeft!
Wij zoeken

Vakantiekrachten voor de
• Huishoudelijke verzorging
• Persoonlijke verzorging
• Verpleging

Werkzaamheden:
•
Draagt bij aan efficiënte invoer van persoons- en onderwijsgegevens;
•
Initieert verbetermogelijkheden van (registratie)procedures;
•
Genereert rapportages, rendements- en studiegegevens;
•
Verantwoordelijk voor het functioneren en de kwaliteit van Magister;
•
Beheert de autorisatiestructuur en de beveiliging van gegevens in Magister;
•
Vervult een helpdesk functie rondom Magister gebruik in school;
•
Stemt procedures rondom Magister af met collega’s (zowel experts als gebruikers);
•
Draagt kennis over, documenteert gebruikerstips en handleidingen voor collega’s;
•
Onderhoudt contact met de ontwikkelende organisatie Schoolmaster;
•
Zet gebruikerswensen om naar programma wijzigingen of toepassingen in Magister.
Wij zoeken iemand met:
•
een opleiding op MBO-niveau, die ervaring heeft met een leerlingen volg- en
administratiesysteem. Ervaring met Magister is een pre;
•
een dienstverlenende, zelfstandige en flexibele instelling;
•
een sterk analytisch denkvermogen en inzicht in schoolorganisatieprocessen;
•
goede communicatieve vaardigheden, die op een prettige manier kan samenwerken.

Werken in het leukste museum van
Nederland? Het Spoorwegmuseum is
op zoek naar een enthousiaste:

Medewerker
Publieksdienst (parttime)
Kijk voor meer informatie op onze
website www.spoorwegmuseum.nl/
vacatures . Hier staat ook vermeld hoe
je kunt reageren.

Wij bieden:
•
een collegiale werkomgeving;
•
salariëring en vakantieregeling volgens de CAO-VO (schaal 6);
•
een tijdelijke aanstelling van een jaar met mogelijkheid tot vast dienstverband.

onderdeel van thuiszorg Vérian

Solliciteer online via
www.beeuwkesthuiszorg.nl
Volg ons ook op

Mocht u interesse hebben in bovengenoemde functie;
stuur dan uw CV met een motivatiebrief uiterlijk 28 maart a.s. naar
mw. D. van der Hulst, directielid Oosterlicht college, postbus 1100, 3430 BC
Nieuwegein of per e-mail naar sollicitatie@oosterlicht.nl.
Inlichtingen zijn telefonisch in te winnen bij mevr. J. de Zeeuw, personeelszaken,
tel. 030-6004802. Website is: www.oosterlicht.nl
N.B. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

SCHRIJF JE NU IN OP
WWW.SWEETDEAL.NL EN ONTVANG
DE VOORDELIGSTE AANBIEDINGEN
UIT JE EIGEN REGIO
Sweetdeal is een aanbiedingssite van Wegener Media

