
Ouders terug naar de klas
Lezingen bij Bubbles & Blessings voor ouders over opvoedingsvragen
Vanaf mei nodigt Bubbles 
& Blessings iedere maand 
een spreker uit om ouders 
college te geven over een 
thema dat verwant is met 
het gedrag en de ontwik-
keling van kinderen.

Het eerste ‘Oudercollege’ 
wordt gegeven op woens-
dag 10 mei door ontwikke-
ling- en systeemtherapeut 
Steven Pont, onder andere 
bekend van het EO-pro-
gramma ‘Het Geheime Le-
ven van 4-jarigen’.
Het doel van de Ouder-
colleges is om ouders te 
ondersteunen bij vraag-
stukken en onderdelen uit 
de opvoeding, waar ze van 
tevoren niet over hebben 
nagedacht. Uiteenlopen-
de thema’s zullen worden 
besproken de komende 
maanden: van communice-
ren met baby’s en eetpro-
blemen bij kinderen tot een 
stoomcursus liedjes zingen 
en een interactieve lezing 
over de persoonlijke groei 
van een kind.
Steven Pont (ontwikkelings- 
en systeemtherapeut), Ma-
riken Hanke van Peursem 
(Muziek op Schoot), Sonja 
Morbé (Wijssein), Karlijn 
Koopmann (Mums&more), 
Justine Pardoen (Bureau 
Jeugd & Media) en Onno 
Kleyn (columnist en schrij-
ver) geven de colleges. Al-
len zijn zij ervaren en uni-
versitair opgeleid in hun 
eigen specialisme.

Ouders die interesse heb-
ben in extra informatie 
rondom het gedrag en 
de ontwikkeling van hun 
kind(eren) zijn van harte 
welkom om aan de Ouder-
colleges deel te nemen. 
Ieder college heeft een an-
der onderwerp, dus ouders 
kunnen zelf kiezen wanneer 
ze aanschuiven bij Bubbles 
& Blessings. Ze zijn niet ver-
plicht om alle colleges bij te 
wonen. De Oudercolleges 
vinden plaats op woens-
dagochtend en duren van 
10.00 tot 11.30 uur.

De kosten per deelname 
zijn €20 (inclusief hapjes 
en drankjes) en ouders van 
KOV ’t Mereltje krijgen 10% 
korting. Aanmelden gaat 
via het e-mailadres van 
Bubbles & Blessings: info@
bubblesandblessings.com

Expositie cursisten in 
gehoorzaal Den Dolder

Op zaterdag 13 mei en 
zondag 14 mei is er een 
expositie van cursisten 
van beeldend kunstenaar 
Hans Doortmont uit Zeist.
De expositie van de en-
thousiaste cursisten wordt 
gehouden in de gehoor-
zaal (rijksmonument) ligt 
op het voormalige Willem 
Arntszhoeve-terrein in Den 
Dolder. De gehoorzaal ligt 
op de fraaie hoofdas achter 
het voormalige directiege-
bouw.
Neem langs de Dolderse-
weg 164 de afslag Altrecht/ 
Reinaerde en dan bij de 
V- splitsing rechts aanhou-

den. Het navigatieadres is 
Vijverhof, Den Dolder. Er is 
voldoende gratis parkeer-
ruimte.
De groep bestaat uit cur-
sisten die nog niet zo lang 
bezig zijn, maar die al tot 
verbluffende resultaten ge-
komen zijn. Er wordt hoofd-
zakelijk abstract gewerkt 
met allerlei materialen. Klei, 
karton, verpakkingsmateri-
aal. Alles kan verwerkt wor-
den.
Openings tijden op zater-
dag en zondag zijn van 
12.00 uur tot 17.00 uur. Vrij-
dagavond om 19.30 is de 
opening.

Tuinmarkt in
Groenekan
Op zaterdag 13 mei bent 
u van 10.00 tot 16.00 uur 
van harte welkom op de 
jaarlijkse Tuinmarkt aan 
de Groenekanseweg 60 in 
Groenekan.
Naast planten, struikjes, 
stekken, struikjes en verse 
boeketten vindt u er ook 
boeken, brocante, honing, 
porselein, sieraden, woon- 
en tuindecoraties, Vietna-
mees serviesgoed en speci-
ale moederdagcadeautjes.

Afrikaanse kunst
op het Emmaplein
Op het Emmaplein 20, 
3722AD in Bilthoven is 
een verkoopexpositie te 
zien van Afrikaanse kunst 
tot 20 mei 2017.

U kunt de expositie nog be-
kijken bekijken op zaterdag 
13 en 20 mei van 10.00 tot 
17.00 uur en 12, 17 en 19 
mei van 12.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie op
www.moyo-african-art.nl

Hessenweg 145 • 3731 JG De Bilt
T. 030 - 220 3137 • www.linfadebilt.nl

Ma t/m Do: 15.30 - 22.00 uur
Vr t/m Zo: 12.00 - 22.00 uur

Mei
A�haalmenu voor 2 à 3 personen

Gebakken banaan (4 stuks)

23,90

HOOFDGERECHT

Keuze uit: nasi / bami / witte rijst

Dagelijks geopend ook op feestdagen

Keuze uit: 

VOORGERECHT

Babi Pangang speciaal (mager vlees)
Ko Lo Yuk

(gepaneerd vlees met zoetzure saus)

Tjap Tjoy met kipfilet (groente)

BIJGERECHT

Ook op Moederdag serveren wij onze 
heerlijke Chinees-Indisch buffet

met soep vooraf

15,50 p.p.

Reserveren gewenst

Waardebon
Bij inleveren van deze bon

€5,- KORTING
per lieve moeders



Alleen geldig op Moederdag 2017
niet geldig bij afhalen

Het begint om 17:30 en eindigt om 20:30


