
Actie:

contant!

Lever nu uw
GOUDEN TIENTJE

in en ontvang t/m 1 juni 2014

€ 200,-

Wij geven u altijd een eerlijke prijs
en gegarandeerd de hoogste koers
voor uw sieraden.
Wij kopen alle soorten munten en sieraden.

(max. 2 stuks per klant)
21,6 karaat)

NIEUWEGEIN

Gegarandeerd
de hoogste prijs!
Weverstede 1A
3431 JS nieuwegein
(in het gebouw van de orthodontie)
Tel. 030-7370405
Tel. 06 - 410 852 11

Openingstijden:
ma. gesloten
di. t/m za. 10.30 - 16.30 uur
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Plus Giel Smits 
krijgt opnieuw 
Super Keurmerk
DE MEERN - Plus Giel Smits 
in De Meern heeft op 7 mei 
het Super Supermarkt Keur-
merk (SSK) ontvangen. Het 
SSK is een nieuw label voor 
zelfstandige supermarkton-
dernemers die duurzaam 
en maatschappelijk verant-
woord ondernemen.
Het behalen van dit offi ci-
ele keurmerk mag redelijk 
uniek genoemd worden. Er 
zijn in Nederland bijna 6000 
supermarkten. Er zijn op 
dit moment 35, volgens het 
keurmerk gecertifi ceerde 
supermarkten die ook op-
nieuw gecertifi ceerd zijn, 
waarvan de supermarkten 
van Giel Smits in De Meern 
en Culemborg nu deel uit-
maken. Twee jaar geleden 
kreeg Giel Smits als een van 
de eerste het Super Super-
markt Keurmerk.
De supermarkten van Giel 
Smits zijn onderworpen aan 
een uitgebreide lijst van vra-
gen en criteria op onder an-
dere lokale betrokkenheid, 
onderscheidend assorti-
ment, energie, afvalinzame-
ling en -reductie.

Boekentip van 
de bibliotheek
Joost Leur van de Biblio-
theek Utrecht tipt deze 
week het boek: ‘Sterremeer’ 
van F.Springer: 
“Van de boekenweekge-
schenken van de afgelopen 
jaren moet dit toch een van 
de mooiste zijn: ‘Sterremeer’ 
van F. Springer uit 1990. 
Het voorgeschreven formaat 
van rond de honderd pagi-
na’s was hem ook op het lijf 
geschreven. Sterremeer is 
de naam van de jonge dich-
ter die Nikko, de verteller, 
ontmoet bij de dienstkeu-
ring in een ‘immer droef 
stemmende Haagse buurt’. 
Ze komen elkaar in de ja-
ren erna regelmatig tegen, 
Sterremeer altijd vol over 
zijn dichterschap, maar dat 
komt niet echt van de grond. 
Pas als hij zijn muze, Robie, 
heeft ontmoet en zich bij 
haar voegt in de Verenigde 
Staten, lijkt er schot in te ko-
men. Er wordt eindelijk een 
bundel van Starlake, zoals 
hij inmiddels heet, uitgege-
ven. Maar de naam Starlake 
staat model voor zijn gedich-
ten, ze zijn niet bijzonder en 
neigen naar vals sentiment. 
Springer vertelt het verhaal 
in zijn bekende terloopse 
stijl die zo goed werkt als 
er zich een vreselijk drama 
aftekent. De spanning is 
constant aanwezig en Nikko 
verandert van verteller in 
echt personage. Het is zo’n 
boek dat je met een zucht 
dichtslaat. De ontknoping 
blijft dan nog lang nagal-
men.”
www.bibliotheekutrecht.nl

Voorleesconcert Zingende Toren
LEIDSCHE RIJN - De Zingende 
Toren houdt op zaterdag 
24 mei van 11.0 tot 12.00 
uur een speciaal voorlees-
concert. In samenwerking 
met de Bibliotheek Utrecht 
worden liedjes van Annie 
M.G. Schmidt op het glazen 

carillon gespeeld. Dit wordt 
afgewisseld met verhalen en 
gedichten van de bekende 
Nederlandse dichteres en 
schrijfster. Neem plaats in 
één van de stoelen en zit-
zakken naast de toren. De 
entree is gratis. Aansluitend 

is vanaf 12.00 uur de bibli-
otheek open. De Zingende 
Toren is een glazen carillon 
en staat midden in het win-
kelcentrum van Vleuter-
weide. Voor een uitgebreid 
overzicht met speeldata, zie 
www.dezingendetoren.nl.

Máximapark in Eregalerij?
LEIDSCHE RIJN - Verdient het 
Máximapark wat u betreft 
een plekje in de Eregalerij 
voor Nederlandse Parken? 
‘Like’ dan deze Facebook-
pagina en post uw motiva-
tie, foto of fi lmpje. Het aantal 
‘likes’ telt mee voor de rang-

lijst voor de eregalerij, waar 
in totaal 15 parken worden 
opgenomen. De eregalerij is 
een initiatief van de Land-
schapstriënnale 2014, die 
deze zomer een tentoonstel-
ling samenstelt van de gese-
lecteerde parken.

Een hoop gezelligheid in Café Vallen in Vleuten op zaterdagavond tijdens het avondje Hollandse Hits. Heerlijke meezingers, 
lekker dansen voor wie wil, een gezellig glaasje drinken. Deze keer zorgden zangeres Debbie Vallen en zanger Henk 
Pappelendam voor de goede sfeer. Café Vallen houdt heel regelmatig op zaterdag een avond met een speciaal thema, en altijd 
is de toegang gratis. Ook tijdens het aankomende Wereld Kampioenschap voetbal is het café open als Oanje moet spelen. Kijk 
voor de agenda op www.eetcafevallen.nl.  Foto: Johan Maaswinkel

Heerlijke Hollandse Hits

Groen
Spektakel
Profiteernu vanspectaculairmeerstuksvoordeelin onzewinkels.
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Utrecht Gageldijk 3
MontfoortWilleskop 68a
VleutenMostperenlaan 6


