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Krakende hersenen
tijdens Hilversum Denkt

Netwerken bij
Flexoffice
Hilversum

Flexoffice Nederland houdt
vrijdag 27 april van 15.30 tot
18.15 uur haar maandelijkse
informatieve netwerkborrel.
Thema: Netwerkorganisatie of business club? Stabiliseren of additionele omzet?
Gastspreker Kees Heutenik
van Business First brengt
deze onderwerpen onder de
aandacht. De bijeenkomst
vindt plaats bij FlexOffice Nederland, Santbergen,
Noorderweg 2 in Hilversum.
Deelname is geheel kosteloos, graag aanmelden voor
25 april in verband met de
catering op service@flexofficenederland.nl.

De grote winnaar van Hilversum Denkt was afgelopen
zaterdag het winkelende
publiek. Op de 10e editie van
het denksport evenement
was het publiek in grote
getale getuige van de verrichtingen van de dammers,
schakers en go-spelers.

u Hilversum
Oud wereldkampioen dammen
Ton Sijbrands was de hele middag bezig om jong en oud partij
te geven. Ook dit jaar lukte het
hem om al zijn tegenstanders te
verslaan.
De demonstraties van Go kampioen Frank Janssen trokken
veel belangstelling. Zijn 9-jarige
zoon Joep en zijn jongere zusje
Eva brachten veel leeftijdsgenootjes de eerste beginselen bij
van dit mooie spel uit het Verre
Oosten.
De spelregels van Go zijn
eenvoudig, na een uitleg van
5 minuten kun je al een potje
spelen. Een hoogtepunt was het
sneldamkampioenschap van de
provincie Utrecht en Gooi &
Plassengebied. Spectaculair,
vanwege de beperkte bedenktijd van 10 minuten per speler
per partij. Daardoor is het voor
het publiek gemakkelijk om een
volledige partij te volgen.

Cursus
zelfsturing
Hilversum

Binnenkort organiseert
Versa Welzijn de kennismakingsgesprekken voor de
cursus Zelfsturing die op 31
mei 2012 start in Hilversum.
Wie de grip op wat er in zijn
leven gebeurt kwijt is en het
gevoel heeft overbelast te raken, is deze cursus een aanrader. Deelnemers leren in
deze cursus wat kan helpen
bij het vergroten van het eigen inzicht, het beïnvloeden
van gedachten en gevoelens
en het verkrijgen van een betere balans tussen belasting
en belastbaarheid. Er zijn
vier bijeenkomsten van twee
uur gepland op donderdag
van 10.00 – 12.00 uur. De
eigen bijdrage (voor het cursusmateriaal) bedraagt 15.p.p. Info: 035-6830154.

Bridge
In de ochtend was er ook een
jeugddamtoernooi waar de Hilversumse schooljeugd enthousi-

De bridgers speelden een goed georganiseerd toernooi met 60 deelnemers volgens het H.D.
Butlersysteem in gebouw De Akker. FOTO: FOTOMIX
ast meedeed.
De bridgers speelden een goed
georganiseerd toernooi met 60
deelnemers volgens het H.D.
Butlersysteem in gebouw De
Akker.

Schaken
De schaakwedstrijd was dit
jaar in een leegstaande winkel
in Hilvertshof, een wat minder
sfeervolle ambiance, maar de
concentratie van de schakers
was er niet minder om. Heel
sfeervol daarentegen was het

simultaan schaken in de zonnige Kerkstraat. De 17-jarige
grootmeester Robin van Kampen uit Bussum speelde tegen
schaaklustige voorbijgangers.
Eén speler moest hij een remise
toestaan, de overige partijen
won hij allemaal.
Speciale gasten waren dit jaar de
scrabbelaars die onder leiding
van Wytze Groen en Aty Diemer van de Nederlandse Scrabblebond demonstreerden hoe
scrabble gespeeld kan worden.
Wordfeud spelers konden daar-

van nog heel wat van opsteken.
De Hilversumse burgemeester
Broertjes sloot het toernooi af
en reikte de prijzen uit.
Hij memoreerde dat Hilversum
als “denksportstad” zich de afgelopen jaren op de kaart heeft
gezet en sprak de hoop uit dat
dit ook de komende jaren zal
worden voortgezet.
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De uitslagen van de gespeelde partijen staan op www.
degooienvechtstreek.nl

Speciale
badmintonclinic
Nederhorst den Berg

Badmintonvereniging De
Bijkklappers uit Nederhorst
den Berg houdt woensdag 25
april in samenwerking met
Sportservice ’t Gooi en Revalidatiecentrum De Trappenberg een badmintonclinic voor mensen met een
lichamelijke beperking. Tijdens deze clinic is het voor
volwassenen met een lichamelijke beperking mogelijk
om op een laagdrempelige
manier kennis te maken met
badminton.
Deelname is mogelijk voor
zowel mensen in een rolstoel
als lopers. Lia Schuuring,
oud-wereldkampioen aangepast badminton zal de
training leiden. De clinic
vindt plaats op woensdag 25
april van 19.30u tot 20.30u
in Sporthal De Blijk, Blijklaan 3, Nederhorst den
Berg. Deelname is gratis,
badmintonrackets en shuttles kunnen ter plaatse geleend worden. Informatie
en aanmelding: Gieneke
Zandbergen, regiomedewerker aangepast sporten
van Sportservice ’t Gooi via
gzandbergen@sportservicehetgooi.nl of 035-6921623.

Bustocht naar
Vlindorado
Regio

De Schakel in Naarden organiseert dinsdag 24 april een
bustocht naar de Vlindertuin
Vlindorado in Waarland.
De kosten voor deze dagtocht zijn 44.00 per persoon.
Info: 035-6949312.

HYUNDAI WITTENBERG

VOORJAARS VOORDEEL
Slechts 36

op voorraad

De Hyundai i10
1.1 i-Drive Cool met:
Airconditioning
5 deurs
Bumpers in carrosseriekleur
4 cilinder motor
5 jaar mobiliteitsgarantie

Van €9.495,- voor :

€7.995,Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Energielabel en wegenbelastingvrijstelling is afhankelijk van de verkrijgbare uitvoering.

Gecomb. brandstofverb.: 4,6 - 5,5 (l/100 km) / 21,7 - 18,2 (km/l); CO2 - emissie: 108 - 129 (g/km). Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

HYUNDAI WITTENBERG AMERSFOORT XENONWEG 15, AMERSFOORT, TELEFOON 033-4635535
HYUNDAI WITTENBERG HARDERWIJK ZUIDERBREEDTE 8, HARDERWIJK, TELEFOON 0341-439090
HYUNDAI WITTENBERG HILVERSUM FRANCISCUSWEG 4B, HILVERSUM, TELEFOON 035-6242624
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