Bilthovense koren in actie

Optreden Noot aan de Man en With Pleasure: Samen klinkt Beter!
Noot aan de Man

Mannenkoor Noot aan
de Man en vrouwenkoor
With Pleasure treden samen op in de Centrumkerk te Bilthoven.
Zondag 10 november aanstaande van 15.00 – 17.00
uur verzorgen beide koren

een gezamenlijk optreden met het thema Samen
klinkt Beter! in de Centrumkerk op de Julianalaan 42
te Bilthoven. Wij nodigen
u van harte uit om hier samen met ons van te genieten.

Het vierstemmig a capella
mannenkoor Noot aan de
Man, zingt ‘60 en ‘70 jaren
repertoire. Het vrouwenkoor With Pleasure, presenteert zich met drie of vier
stemgroepen met een gevarieerd repertoire, van we-

Eerste jubileum!

R&Я Studiebegeleiding en
Huiswerkcoaching bestaat 5 jaar!
R&Я Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching in Bilthoven viert deze
maand haar eerste lustrum. Ruim vijf jaar geleden waren de zusjes
Sophie en Louise Remmen beiden als leerkracht werkzaam in het
reguliere basisonderwijs. De inhoud van het werk en de omgang met
de leerlingen bezorgde hen veel voldoening, maar het organisatorische
kader waarbinnen moest worden gewerkt ging hun steeds meer tegen
staan.

De behoefte ontstond om op eigen benen te staan en voor zichzelf te
beginnen. Tegelijkertijd kwam steeds vaker de vraag van ouders of hun
kinderen geen bijles konden krijgen. Zo kon het gebeuren dat de eerste
kinderen bijles kregen in het tuinhuis van de ouders van de twee zusjes.
Dit tuinhuis werd echter al gauw te klein en nu vijf jaar geleden besloten
ze om echt voor zichzelf te beginnen.

reldmuziek tot klassiek. Na
een succesvol korenfestival
vorig jaar bij het 1e lustrum
van Noot aan de Man hebben beide koren contact
met elkaar gehouden en
besloten gezamenlijk een
vrij toegankelijk optreden

te plannen met het thema
‘Samen klinkt Beter’.
Het belooft een zeer gevarieerde en boeiende middag te worden. Beide koren
zullen een deel van het eigen repertoire brengen en
daarnaast ook een aantal

nummers gezamenlijk presenteren. De middag zal
worden afgesloten met een
samenzang met de zaal.
Na afloop van het optreden
is er gelegenheid voor een
ontmoeting en een drankje
met de koorleden.

TAFELTJE DEKJE
KOMT BINNEN!
Ik zit niet te wachten
op bezuinigingen!
•

Ik kijk uit naar de rijder van Tafeltje Dekje
die mijn maaltijd brengt en mij helpt

•

Alarm slaat als ik niet opendoe

•

En op kantoor controleren ze of ik mijn
menulijst wel goed heb ingevuld

•

Dit geeft mij rust en regelmaat rond mijn
maaltijdvoorziening

Aan de Rembrandtlaan 9 in Bilthoven werden twee kamers
gehuurd voor bijles aan individuele kinderen en een ruimte voor
huiswerkbegeleiding van middelbare scholieren. Op 8 november
2014 werd deze ruimte officieel door de toenmalige Wethouder van
Onderwijs mevrouw Madeleine Bakker geopend.
In de afgelopen vijf jaren is het bedrijf enorm gegroeid. In 2017 werd
in het souterrain van hetzelfde pand een veel grotere ruimte betrokken
voor de huiswerkbegeleiding en in 2018 kwam daar nog een tweede
ruimte bij. Ook het aantal medewerkers is enorm uitgebreid waardoor
het mogelijk is om de leerlingen op elk vakgebied te ondersteunen.
Ouders waarderen R&Я zeer vanwege de persoonlijke betrokkenheid
van Sophie en Louise, de aandacht die de kinderen krijgen en de
studieresultaten. In deze positieve flow gaan Sophie en Louise met hun
bedrijf het tweede lustrum tegemoet.
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Studiebegeleiding en Huiswerkcoaching

HELP ONS BLIJVEN HELPEN!
Als U suggesties heeft voor het bestuur van Tafeltje
Dekje om gemeenteraad en publieke opinie te
beïnvloeden, zodat wij niet per 1 juli 2020 stoppen te
bestaan laat het ons weten.

TEL. 030-2288000
of mail ons op: info@tafeltjedekje-debilt.nl

Tafeltje Dekje

bezorgt maaltijden aan huis

