Altijd actueel: de weekkrant.nl

woensdag 29 december 2010 De Merwestreek pagina 16

Coronel in Dakar

Video converter

Autonieuwtje

Column

Volg de
verhalen
van Tim

Elke dag
nieuws
over auto’s

Zet oude
video’s
op de pc

Andere delen
van ‘Slierechs
Diëlect’ lezen

www.deweekkrant.nl/dakar

www.demerwestreek.nl

www.deweekkrant.nl/webwinkel

www.demerwestreek.nl

Winterwandeling

Oud-Alblas

u Regioredactie
U Wijngaarden

Een afwisselende wandeling om de ‘stramme’ winterbenen
eens lekker te strekken.
FOTO: PR/ARNOUD VAN DE RIDDER
nemen u mee door het winterse
bosleven. De wandelaars zullen
versteld staan wat een winterbos
te bieden heeft aan zijn bezoekers
en zijn voorkomende planten en
dieren. Een afwisselende wandeling om de ‘stramme’ winterbenen eens lekker te strekken.
Deelname is gratis en men hoeft
zich niet van tevoren aan te melden. Voor en na de wandeling
kan men nader kennismaken met
het SNCA, waar ook een drankje genuttigd kan worden. Het

SNCA ligt aan de Matenaweg 1
nabij het Alblasserbos. Telefoon:
0184-412618. Voor meer informatie over de NVWA: www.
nvwa.nl. Het streekcentrum
vervult een belangrijke educatieve functie voor de inwoners
en bezoekers van het zuidwestelijk deel van de Alblasserwaard.
Een belangrijk doel is om deze
bezoekers te informeren over de
natuur- en landschapswaarden
van het veenweidegebied in dit
deel van het Groene Hart.

Kersen spiegel
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Het college van burgemeester en wethouders van Graafstroom hebben het ingerichte
plein voor de kerk nu ook officieel de naam ‘Kerkplein’
gegeven.
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Schitterende klassieke uitstraling.
Uitstekende kwalieit.
Afgebeeld model
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Chesterﬁeld bankstel 3+2
Schitterende klassieke uitstraling. Uitstekende kwaliteit.
Leverbaar in verschillende kleuren leder

Uitstekende kwaliteit en zitcomfort.
Afgebeeld model
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Kersen eetkamer

De individuele prijswinnaars van het schoolbadmintontoernooi.
FOTO: PR

klassieke en moderne meubelen
bij Straluma

Kersen dressoir

Kersen vitrinekast

sisschool, telde 95 inschrijvingen
dit jaar. Na een inspannende dag
werd de scholenbokaal uitgereikt
aan de Henri Dunantschool met
een gemiddelde van 2,23 punten
in de voorronden. De individuele prijzen werden over de diverse
scholen verdeeld. Johan Calvijnschool werd tweede met 2,10
punten. Daarna volgden CBS
Anne de Vries met 2,01, CBS
Oranje-Nassau met 2,00, Roald
Dahl met 1,95, CBS Prins Willem-Alexander met 1,94 en OBS
De Wilgen met 1,91525.

Bleskensgraaf

Geheel lederen sofa in wit
of zwart met verchroomd
metalen onderstel
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Voor de 28e keer werd
maandag 27 december het
SchoolBadmintonToernooi
in sporthal de Stoep georganiseerd door badmintonvereniging Shuttle Up. Dit jaar
mede mogelijk gemaakt door
Bouwbedrijf Visser, Van der
Hout Assurantiën, Rabobank
Merwestroom en de gemeente Sliedrecht.
Het toernooi, dat is bedoeld
voor kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van de ba-
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nu ‘Kerkplein’
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Een incident heeft op zondagavond 26 december op de
Peperstraat plaatsgevonden
waarbij een 16-jarige jongen uit Oud-Alblas gewond
raakte.
De jongen maakte onderdeel
uit van een groepje sneeuwballengooiende jongeren dat
overlast veroorzaakte voor de
omgeving.
Eén van de buurtbewoners,
die diverse keren sneeuwballen tegen zijn ramen kreeg,
zou dit zo zat zijn geworden
dat hij achter de groep aanging en één van de jongens
te pakken kreeg.
De jongen is met onbekend
letsel aan zijn hoofd naar het
ziekenhuis gebracht, een aangifte zal nog volgen.

De IVN-werkgroep van de
Natuur- en Vogelwacht ‘De
Alblasserwaard’ (NVWA)
organiseert zaterdag 22
januari een winterwandeling
door het Alblasserbos nabij
Wijngaarden.

Er is een winterwandeling gepland door en in het Alblasserbos. Deze start om 13.30 uur
bij het Streeknatuurcentrum
Alblasserwaard (SNCA) en
duurt ongeveer 2 uur. Het gebied is helaas niet toegankelijk
voor rolstoelen en honden. Men
kijkt daarvoor beter eerst naar
het weerbericht en zorgt voor
passende, warme kleding en
waterdichte schoenen.
In de winter oogt een bos kaal,
men kijkt er zo doorheen en dat
lijkt saai, maar er is daardoor
meer kans iets van het binnenbos en zijn bewoners te zien.
Ook is er al volop nieuw leven in
het bos aanwezig. Twee ervaren
IVN-natuurdgidsen Marionnel Meyer en Miriam Vermeij,

Henri Dunant wint schoolbadmintontoernooi 2010
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Glazen tafelblad Ø 90 cm op marmer voet,
3 eetkamerstoelen, verchroomd metaal met leder
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Barkrukken
met tafel
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Glazen tafelblad Ø 60 cm
op marmer voet, 3 barkrukken, verchroomd
metaal met leder in wit
of zwart
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Zeemanstraat
t t 17 • 2991 XR Barendrecht
Rotterdam-IJsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard)
Tel. 010-292 10 26 Meubelen
Tel. 010-292 10 22 Verlichting
Ring Rotterdam-Zuid A15
afslag 20 Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde

MAANDAG van 11.00 tot 17.30 uur
DINSDAG T/M DONDERDAG
van 9.00 tot 17.30 uur
VRIJDAG van 9.00 tot 21.00 uur
ZATERDAG van 9.00 tot 17.00 uur
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