
Do. 23 t/m zat. 25 april
• 100 super-aanbiedingen
•  Diverse topmerken:  

o.a. Sparta, Union en Giant
• Elke fiets is rijklaar
• Minimaal 1 jaar garantie

Outlet Sale: tot 50% korting!

Overige aanbiedingen: hartvoorfietsen.nl

Kom naar de tent naast Profile Soest,  
Nieuweweg 97, Soest
Gratis bezorgen I T 035 - 603 99 90 I E info@hartvoorfietsen.nl

koningsdag
open van

09.00 - 17.00 uurHet barst van de 
historische verhalen
op Slot Zuylen

  ‹www.leusdennu.nlWoensdag 22 april 2015

Meer dan 90 procent van kinderen met een energiestof-
wisselingsziekte wordt niet ouder dan 12 jaar. Ride4Kids 
wil deze kinderen kans geven op meer toekomst en houdt 
daarom de Pyreneeënchallenge in september. Maximaal 
250 fi etsers gaan daar drie dagen rijden voor dit goede doel. 
Oud-topjudoka Theo Meijer gaat deze uitdaging ook aan. 
Vrijdagavond was er bij zijn sportcentrum Theo Meijer 

Sport in Leusden alvast een Spinning Marathon waarvan 
de opbrengt ook aar Ride4Kids ging. Spinning is staand of 
zittend fi etsen op een speciale hometrainer, ook wel de 
spinner genoemd. Deelnemers kregen een gratis Ride4KIds  
bidon en deze twee spinners maakten daar een leuke selfi e 
van.  

 Foto: Ronald Kersten Fotografi e

Spinningselfi e

FEESTEN OP 
KONINGSDAG
Het is feest op Koningsdag 
in Leusden, Achterveld en 
Woudenberg

8»

WIN KAARTEN 
VOOR QUATOR
Lezersactie: win kaarten 
uitvoering Quatuor van Olivier 
Messiaen in De Lieve Vrouw

23»
Juriste Swaab geeft bindend advies 

LEUSDEN - Mr. Swaab erkent 
dat er in de afspraken tussen 
beide partijen een fi nanciële 
samenhang tussen de drie 
multifunctionele centra is 
aangebracht. Na de bouw 
van mfc Antares gaf WSL te 
kennen dat zij voor de nog te 
bouwen mfc’s Atlas en Atria 
niet op dezelfde weg verder 
te kunnen. In de nieuwe 
rol laat WSL Atlas bouwen, 
maar neemt de gemeente 
het mfc-deel over. De WSL 
realiseert alleen 38 sociale 
huurappartementen. WSL is 
geen partij meer in de bouw 
van Atria, met alleen scho-
len en kinderdagopvang. 
Daarmee werd de fi nanciële 
samenhang tussen de drie 

ontwikkelingen doorbroken 
en moesten nieuwe afspra-
ken tussen WSL en gemeen-
te Leusden worden gemaakt 
over de wijze van ontvlech-
ting van het bestaande con-
tract.  
Het advies kom erop neer dat 
WSL alle toekomstige winst 
uit Antares moet doorschui-
ven naar de gemeente, tot 
een bedrag van ongeveer 
1,3 miljoen euro.Tot nu toe 
maakt de WSL echter hele-
maal geen winst op Antares: 
het lijdt een paar ton verlies 
per jaar. Een fl ink deel van 
het gebouw is niet verhuurd. 
Over tien jaar wordt voor het 
eerst weer gekeken of er dan 
wel winst wordt gemaakt.

Arbiter mr. Els Swaab heeft een bindend advies 
uitgebracht in het arbitrageproces rond de fi nanciële 
afwikkeling van mfc Antares tussen de gemeente 
Leusden en Woningstichting Leusden. Die laatste 
moet alle winst op Antares voor een periode van 
50 jaar aan Leusden overmaken.

Winst Antares 
naar gemeente

KLIK & WIN ACTIE

Win de 
originele thriller 
Vertrouw op mij
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Kledinginzameling Dorcas
Leusden - Ook in Leusden 
wordt zaterdag 25 april de 
jaarlijkse Dorcas Kledingac-
tie gehouden. Tussen 10.00 
en 16.00 uur kan iedereen 
schone en goede kleding af-
leveren aan De Blekerij 33, 
in De Koningshof. De op-
brengst is bestemd voor het 
werk van Dorcas voor de al-
lerarmsten in Oost-Europa.
Vrijwilligers sorteren het 
grootste gedeelte van de 
ingezamelde kleding voor 
kwetsbare mensen aldaar, 
zoals ouderen, chronisch 
zieken, (wees)kinderen en 
gehandicapten. Een ander 

deel van de ingezamelde 
kleding stelt Dorcas be-
schikbaar aan kerken in 
Oost-Europa, die het ver-
kopen voor de financiering 
van sociale projecten in hun 
directe omgeving. Een klein 
deel van de ongesorteerde 
kleding wordt verkocht aan 
het Leger des Heils/ReShare. 
De opbrengst hiervan is no-
dig voor de financiering van 
het vervoer van de kleding 
naar Oost-Europa en de dis-
tributie. Jaarlijks verstrekt 
Dorcas ongeveer 800.000 
kilo gesorteerde kleding aan 
arme mensen.

Eregroet van  
B-25 Mitchell
Leusden - Om precies 12.30 
uur brengt een B-25 Mit-
chell-toestel zaterdag 2 
mei een eregroet uit bo-
ven begraafplaats Rusthof. 
De North American B-25 
Mitchell was een Ameri-
kaanse middelzware bom-
menwerper. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd 
ze op alle fronten ingezet.  
Aanleiding is een bijzonde-
re herdenkingsbijeenkomst, 
uitgevoerd op initiatief 
van de laatste ommandant 
van het Dutch 320 squa-
dron RAF Marc de Jong.  
Met de ceremonie wordt een 
eerbetoon gebracht aan drie 
op Rusthof begraven leden 
van het squadron. De zoge-
noemde fly-by wordt uitge-
voerd door de Koninklijke 
Luchtmacht. Wieteke van 
Dort is ook van de parij: als 
Tante Lien treedt zij op.

Bijeenkomst veteranen
De jaarlijkse bijeenkomst 
voor alle veteranen uit 
Amersfoort en Leusden 
is dit jaar op 5 mei. De 
veteranendag vindt 
plaats op De Hof en 
in de St.-Joriskerk in 
Amersfoort. Veteranen 
uit Leusden en 
Amersfoort zijn daarbij 
welkom. Aanmelden 
kan nog tot en met 23 
april via een e-mail 
naar veteranendag@
amersfoort.nl.

Amersfoort/Leusden - ‘Wie 
de ogen sluit voor het ver-
leden, is blind voor de toe-
komst’. Onder dat motto 
viert Nederland op 5 mei 70 
jaar bevrijding. In dit kader 
past ook het jaarlijks eer-

betoon van Amersfoort en 
Leusden aan de veteranen. 
Op 5 mei is er voor hen dus 
een speciale bijeenkomst 
op De Hof en in de St.-Jo-
riskerk in Amersfoort. Ve-
teranen, jong en oud, zijn 
uitgenodigd om samen met 
een partner of introducé(e) 
deze dag te gast te zijn bij 
het speciale programma. 
Het programma begint om 
10.00 uur met het ontsteken 
van het bevrijdingsvuur. Na 
een korte plechtigheid is er 
een samenzijn in de St.-Jo-
riskerk en bezichtiging van 
de overzichtstentoonstel-
ling van de kunstenaars van 
De Ploegh met als thema 
Verbinding. Het programma 
eindigt om 12.15 uur. Bij het 
aanmelden kun je ook vra-
gen om vervoer van station 
Amersfoort (uitgang Piet 
Mondriaanplein) naar De 
Hof.

Fietsmaand: 
jubileumroute
Leusden - VVV Leusden be-
staat vijf jaar en brengt in dit 
lustrumjaar een jubileum-
fietsroute uit in verband met 
de meimaand fietsmaand. 
Deze route van 70 kilome-
ter gaat via knooppunten en 
voert door de omgeving van 
Leusden. Mocht de afstand 
je te lang zijn; de route is 
eventueel in te korten tot 
een route van 50 of 35 ki-
lometer. Onderweg zijn er 
oplaadpuntenvoor e-bikes. 
Deze staan in de route aan-
gegeven. Langs de route lig-
gen diverse horecagelegen-
heden.
Alleen in de maand mei is 
deze jubileumroute voor 
1,25 euro verkrijgbaar bij 
VVV Leusden, gevestigd in 
de bibliotheek in winkelcen-
trum de Hamershof. Start en 
finish van de fietsroute is bij 
de VVV Leusden.

Bezorger worden?
Meld je nu aan via

http://www.krantjecontantje.nl


