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Kindermusical
Rijswijk

De Protestantse Gemeente
Rijswijk voert de kindermusical De Toren van Babel
op. Op woensdagmiddag 9
februari om 14.45 uur spelen
de kinderen voor de bewoners van woonzorgcentrum
‘Steenvoorde’. Op vrijdagavond 11 februari wordt de
musical om 19.00 uur opgevoerd in de Oude Kerk, Herenstraat 63 in Rijswijk. Op
zondagmiddag 13 februari
om 15.00 uur wordt de musical opgevoerd in de Nieuwe
Kerk, Steenvoordelaan 364
in Rijswijk. Deze kindermusical wordt opgevoerd door
25 kinderen van groep 3 tot
en met groep 8 van de basisschool.
Kaarten voor de uitvoeringen van 11 februari in de
Oude Kerk en 13 februari in
de Nieuwe Kerk zijn vanaf
een half uur voor aanvang
aan de zaal verkrijgbaar. De
prijs van een toegangskaart
bedraagt vijf euro. Kinderen
tot 12 jaar hebben onder begeleiding van een volwassene
vrij toegang. Vooraf kunnen
kaarten gereserveerd worden
via e-mailadres: musicalprojectnk@gmail.com.

Hoeden Susan Dekker

Workshops belastingaangifte
Rijswijk

In de hal van de Centrale
Bibliotheek is tot en met 19
maart een vitrine-tentoonstelling met een selectie van de
hoeden van de Rijswijkse
Susan Dekker te zien.

u Van de redactie
U Rijswijk
Ze is gediplomeerd modiste, met
als specialisatie hoeden maken.
Dekker studeerde aan de modeacademie in Rotterdam. Na een
aantal jaren in het buitenland
gewoond te hebben, vestigde zij
zich met haar gezin in Rijswijk.
Hier heeft Susan Dekker haar
liefde voor het hoeden maken
weer opgepakt onder de naam
‘esdee’.
In haar atelier aan huis maakt
zij exclusieve hoeden, vrijwel
al haar bestellingen worden op
maat gemaakt.
Een hoed naar een idee van
Susan Dekker of gemaakt naar
het voorbeeld van de klant. Deze
kan ingetogen of uitbundig zijn,
praktisch of extravagant. Er zijn
hoeden voor alle gelegenheden
en van diverse materialen. Ook

Susan Dekker maakt hoeden in alle soorten en maten.
zijn er hoeden voor de winter en
de zomer. Het is allemaal mogelijk bij ‘esdee’.

Opening
Meer informatie over de hoeden
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van Susan Dekker is opde website www.esdee.nl te vinden.
De expositie is dagelijks tijdens
de openingsuren van de Centrale Bibliotheek te bekijken. De
toegang is gratis. De bibliotheek

is aan de Generaal Eisenhowerplein 101 gevestigd.
Kijk voor de precieze openingstijden van de bibliotheek en meer
informatie op de website www.
bibl-rijswijk.nl.

Tip!

Voor uniek
woonaanbod

www.huislijn.nl

Bibliotheek Rijswijk geeft op
maandag 21 en maandag 28
februari in samenwerking
met SeniorWeb Rijswijk een
workshop digitale belastingaangifte.
De workshop wordt van 9.30
tot 12.30 uur gehouden in de
Centrale Bibliotheek, Generaal Eisenhowerplein 101. De
workshop duurt één ochtend.
De kosten voor de workshop
bedragen twaalf euro.
De blauwe enveloppen van
de Belastingdienst vallen binnenkort weer in de bus. Wie
snel en eenvoudig digitaal
belastingaangifte wil doen,
leert tijdens de workshop
hoe dat in zijn werk gaat.
Fiscaalinhoudelijke vragen
worden tijdens de workshop
niet behandeld.
Informatiefolders en inschrijfformulieren liggen
klaar in de Centrale Bibliotheek en wijkbibliotheek De
Ottoburg.
Voor extra informatie kan
men terecht bij Ingrid Naaktgeboren van de bibliotheek
(070-3948808 - dinsdag en
woensdag - of via inaaktgeboren@bibl-rijswijk.nl).

Lichtbeschadigde

INBOUWAPPARATUUR
voor in de keuken

• Samsung • Whirlpool
• Bauknecht
Boretti & Smeg fornuizen in kleur en RVS van
90 cm tot 150 cm diverse met Fry-Top en dubbele ovens, koel- en vrieskasten, Amerikaanse
koelkasten, vaatwassers, combinatie
magnetrons, retrokoelkasten, ovens, kookplaten,
schouwen, kranen en afzuigkappen.

Open dag

ENGELS
voor BEROEP of BEDRIJF

Kort & krachtig uw Engels
updaten. Maatwerk geeft
direct resultaat.
Effectief 1-op-1 les.
Zie ook www.english4u.nl
Of bel: 015-3699292.

vwo
havo
mavo

Stanislascollege H. Roland Holstlaan
H. Roland Holstlaan 2
2283 HB Rijswijk
telefoon (070) 394 88 33
e-mail sch@stanislascollege.nl

Voor meer informatie over onze school en opleidingen:

www.stanislascollege.nl

KORTINGEN
tot . . .

70 %

Fornuizen RVS 90 cm

AANBIEDINGEN NIEUW IN DE DOOS
00
met enkele oven
vanaf € 599.
00
met dubbele oven
vanaf € 899.

Showroom Prinsegracht 144-148a - Den Haag
Tel. 070-3893872 - Fax 070-3893644
Donderdag koopavond open.
Alles met garantie uit voorraad en gratis thuisbezorgd.

zaterdag 5 februari
10:00 - 13:00 uur

met

MEDIATOR WORDEN?
Help oplopende conflicten en hoge juridische kosten voor uw cliënten te
voorkomen. Het Mediation Educatie Centrum leidt op tot allround NMI gecertificeerd Mediator in een korte periode van slechts 8 dagen. Wij werken met
een beproefde methode, examengericht, met kleine groepen van 8 tot 12
deelnemers en vakbekwame, gecertificeerde docenten. Kijk op onze website
of vraag een vrijblijvend intakegesprek aan bij Martin de Groot. (06-10302527)
U kunt zich ook aanmelden voor een van onze informatiebijeenkomsten.
Volgende informatiebijeenkomst op: 5
oktober
8 februari
Airport Hotel, Rotterdam

Geef u op, toegang is gratis
Tel: 015 36 112 36, www.mediationeducatie.nl, info@mediationeducatie.nl

