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‘Quest Walk’
Bunnik

Houd je van de natuur en
wil je nieuwe inzichten in
jezelf opdoen? Op 9 november kun je op het landgoed
Amelisweerd te Bunnik
meedoen met een zogeheten
‘Quest Walk’. In deze wandeling starten de deelnemers
met een persoonlijke vraag.
Onder professionele begeleiding van intuïtief coach
Sander Wisse gaan ze op
zoek naar antwoorden die de
natuur hen te bieden heeft.
Tijd: van 10.00 tot 13.00
uur. Meer info: www.nieuwlicht.nl of via Sander Wisse,
06-28036019.

Thuisbridge
Bunnik

Van Dijk Tuinen heeft
eigen magazine
Van Dijk Tuinen heeft een
eigen magazine gemaakt
vol tuintips en prachtige
voorbeelden van tuinontwerpen. Wie naar de tuinadviesdag komt op zaterdag
27 oktober kan dit tijdschrift gratis meenemen.

u Door Tonny van Oosten
U Werkhoven
“We wilden laten zien wat we
allemaal doen, want zelfs opdrachtgevers waar we al meer
dan tien jaar komen zijn verrast
als ze een keer ons bedrijf bezoeken. ‘Doen jullie dat ook?’ is
vaak hun reactie. Bij een hoveniersbedrijf kun je je werk niet
laten zien via een showroom,
maar hoe dan wel? Zo kwamen we uit op het idee van een
tijdschrift”, vertellen Wim en
Jeroen van Dijk, eigenaars van
Van Dijk Tuinen.
“In dit tijdschrift vertellen mensen over de tuin die we voor ze
hebben ontworpen en aangelegd en geven foto’s een beeld.
Mensen kunnen zaterdag gratis
advies krijgen voor de inrichting
van hun tuin, maar we denken
dat ze ook uit dit tijdschrift
ideeën op kunnen doen. Daarnaast hebben we er tuintips ingezet voor elk seizoen.”
Het tijdschrift was meer dan
een jaar werk. “Omdat we er
alle vier de seizoenen in wilden
laten zien, wat betekende dat de
eerste foto’s al vorig jaar juli en

Wim (links) en Jeroen van Dijk met het nieuwe magazine. “We denken dat mensen veel ideeën
op kunnen doen uit dit tijdschrift. FOTO: TONNY VAN OOSTEN
augustus moesten worden genomen. Bij onze tuinontwerpen
houden we rekening met alle
seizoenen. Een tuin kan ook
mooi zijn in de winter.”

Al 25 jaar
Wim vindt het blad op een goed
moment komen. “We bestaan
dit jaar namelijk 25 jaar en het
gaat nog steeds heel goed. We
hebben een aantal interessante
opdrachtgevers als paleis Soestdijk en het Centraal Museum
Utrecht. Dat zijn leuke projec-

ten.” Jeroen: “Tuinontwerpen
blijven een belangrijk onderdeel
van ons werk, naast het onderhoud. Tegenwoordig maken we
onze ontwerpen in 3D, zodat
mensen echt kunnen zien hoe
het ontwerp wordt.”
Tuinadviesdag
Van Dijk Tuinen houdt de
Tuinadviesdag meerdere keren per jaar. “En ze blijven een
succes”, aldus Wim en Jeroen.
“Gemiddeld komen zo’n 40,
50 mensen. Wil je een advies,

dan raden we wel aan even een
afspraak te maken en een schets
en wat foto’s van de tuin mee te
nemen. Zaterdag 27 oktober is
de laatste van het jaar, de volgende is weer in het voorjaar.”
Van Dijk Tuinen BV, Werkhovenseweg 11 in Werkhoven, tel.
030-6567676, www.vandijktuinen.nl.
De tuinadviesdag is zaterdag 27
oktober van 9.00-17.00 uur. Wie
het tijdschrift bijv. in een wachtkamer wil leggen, kan even bellen.

Laatste kans
inschrijven
hardlopen
Bunnik

Loopgroep Bunnik start op
donderdag 25 oktober een
nieuwe beginnerscursus
hardlopen. In 2½ maand
wordt er toegewerkt naar 5
km ononderbroken hardlopen. Er worden elke week 2
voltallige trainingen aangeboden. Verder wordt er van
de deelnemers verwacht dat
er zelf ook nog één keer per
week getraind wordt. Deze
cursus kunt u ook zien als
een opfriscursus.
Begin januari wordt de cursus afgerond met een 5 km
prestatieloop op de Snertloop van Loopgroep Bunnik waar andere leden van de
Loopgroep de deelnemers
zullen steunen en aanmoedigen. Er kunnen maximaal
25 cursisten deelnemen. Er
is nog een enkele plaats beschikbaar.
Het inschrijfformulier staat
op www.loopgroepbunnik.
nl. De kosten zijn 25,- euro.
De eerste training is op donderdag 25 oktober en start
om 20.00 uur vanaf de Midlandia kantine op sportpark
De Tol. U kunt op de eerste
trainingsavond zo nodig het
inschrijfformulier nog inleveren.
Trainingstijden en locaties:
dinsdag 19.00 uur vanaf de
parkeerplaats bij Theehuis
Rhijnauwen, donderdag
20.00 uur vanaf de Midlandia kantine op sportpark De
Tol aan de Tolhuislaan. Vragen: info@loopgroepbunnik.nl of 06-29359635.
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Koffer B-12, noordzuid: 1
60,88 ep.th. vn leeuwen,
gedeelde 2 en 3e plaats met
60,19% dms.vn leeuwen/vn
lienden resp. mevr.beune/
dhr.v’t riet. Oostwest: 1
75,23 dms.jamaerh/brands
2 58,10 mevr.drenthe/dhr.
vn raak 3 53,70 dms.stoopman/vd goorberh.
Bridgekoffertjes kunnen
worden besproken en afgehaald op onderstaande
adressen: in Bunnik bij
mevr. Dunsbergen, Koperslagershoek 7, tel. 6561153,
mevr. Van der Leest, Smalleweg 12, tel. 6565324 of
mevr. Van Haaren, Grote
Laan 2, tel. 6562891; in
Odijk bij dhr. Lissone, Elskamp 9, tel. 6562620. Ook
niet leden kunnen daar een
koffertje bespreken. De volledige uitslag staat op www.
nbbclubsites.nl/club/2041.
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*Actie tot 31-10-2012. Vraag naar de voorwaarden.

Bel voor een afspraak 030-6920061 - Bezoek onze showroom Bergweg 27, Zeist

