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Lokale brouwers presenteren
Hommeles in Houten
HOUTEN - Het Houtens Brouw

De 125.000e AquaCell in Nederland werd in een Houtens
huishouden geplaatst: direct achter de hoofdkraan.

Aquacombi plaatst
125.000e waterontharder
HOUTEN - Het Friese familiebedrijf Aquacombi plaatste
vrijdagmiddag in Houten
de 125.000e AquaCell waterontharder. Volgens Aquacombi is er nu in heel Nederland geen postcode meer
waar niet tenminste één

AquaCell is geïnstalleerd.
Een waterontharder zuivert
het water van kalk. Volgens
Aquacombi is de AquaCell
de Rolls-Royce onder de waterontharders, vooral omdat
hij niet op elektriciteit werkt.
Zie: www.aquacombi.nl

Renovatie golfbaan
afgerond met hole 8
HOUTEN - Zaterdag is onder
belangstelling van meer dan
150 leden van de Nieuwegeinse Golfclub in aanwezigheid van de burgemeesters
en wethouders Sportzaken
van Houten en Nieuwegein
de gedeeltelijk gerenoveerde
golfbaan feestelijk geopend.
Op uitnodiging van voorzitter Gerard Oudijk verrichte
baancommissaris
Fokko
Dijkema de openingshande-

ling met het doorknippen
van het toegangslint tot de
nieuw aangelegde hole 8. De
prachtige negen holes baan
bij Kasteel Heemstede is nu
afgerond en wordt als een
uitdagende baan gekwalificeerd. De NGC is sterk groeiend in ledental door de afschaffing van de financiële
toetredingsdrempels, waardoor golfen voor iedereen
bereikbaar is geworden.

ces een Houtens Honingbier
- Brewed 2B - op de markt.
De commerciële activiteiten
vragen echter om een eigen
gezicht.
Voor de commerciële bieren
gebruikt Hommeles de ketels van de Sallandse Landbier Brouwerij in Raalte. Het
eerste Hommeles bier - een
tripel van 8% - is een blond
bier naar eigen recept, waarin milieubewust geteelde
appel, peer en vlierbessen
zijn verwerkt, grotendeels
afkomstig uit de boomgaarden van De Lindeboom.
Dit geeft het bier een frisse

Collectief (HBC) brengt haar
commerciële bieren nu uit
onder de brouwerijnaam
‘Hommeles’, een speelse
verwijzing naar ‘humulus’
het Latijnse woord voor
hop. Het eerste Hommelesbier - een fruitige tripel - zal
op 23 maart worden gepresenteerd in Landwinkel De
Lindeboom in ‘t Goy.
De lancering van Hommeles
is een logische stap voor het
brouwcollectief, dat bestaat
uit Jan Ausems, Jos Eberson
en Kees Volkers. Het collectief bracht vorig jaar met suc-

smaak en maakt het een
echt streekbier. Een tweede
Hommelesbier - een ‘weit’zal over enkele weken worden gepresenteerd. De lichtvoetige Tripel en de Weit
zijn echte zomerbieren.
De presentatie van Hommeles vindt plaats op zaterdag 23 maart om 14.00 uur
in Landwinkel De Lindeboom, Beusichemseweg 22
in ‘t Goy. Het bier is ook in
de Landwinkel te koop, en
daarnaast in geselecteerde
café’s en slijterijen in de regio. Zie ook www.brouwerijhommeles.nl.

Tennisdagen bij
Atalanta
HOUTEN - Bij Atalanta kun

je maandagavond 25 maart
tijdens de landelijke Open
Tennisdagen in de Kruisboog gratis kennismaken
met de tennissport. Het
programma begint om 19.30
uur. Later aanhaken is mogelijk. Je kunt meedoen met
de wekelijkse tossavond.
Je speelt dan rondes van 3
kwartier met verschillende
partners en tegenstanders
van gelijk niveau. Daarnaast verzorgt Stephanie
Rottier -voormalig nummer
30 op de wereldranglijsteen clinic. Meer informatie over de landelijke Open
Tennisdagen staat op www.
opentennisdagen.nl.

AMI Kappers breidt uit
met salon in Houten
HOUTEN - Binnenkort opent
AMI Kappers een nieuwe salon in Houten. Per 22 maart
is AMI De Bilt te vinden aan
de Spoorhaag 115. Onder
leiding van bedrijfsleidster
Armanda Kreeft worden de
salon en alle werknemers
klaargestoomd voor de officiële opening. De mooie en
sfeervolle salon beschouwt
AMI Kappers als een echte
aanwinst.
Ook AMI Houten is een salon
waar klanten terecht kunnen voor trendy haarmode
tegen een vriendelijke prijs
en één-op-één aandacht Met
of zonder afspraak, klanten
zijn per 22 maart zes da-

gen per week welkom voor
een compleet nieuwe look
of een vertrouwde coupe.
Pony knippen en nekhaar
scheren is altijd gratis. En
tijdens de knip- en/of verfbeurt krijgen klanten verse
koffie en gratis het glossy
lifestyle magazine IVY.
AMI Houten maakt onderdeel uit van de AMI-keten,
die hiermee 75 salons telt.
Tijdens de openingsweken
genieten klanten bij AMI
Houten van zes spectaculaire openingsacties.
Voor meer informatie, zie
www.amikappers.nl of volg
AMI Kappers op Twitter en
Facebook.

Ransuil gespot in tuin
HOUTEN - In een achtertuin op het Stuwmeer is afgelopen

weekend een uil gespot. Het beest kwam aanvliegen en
nam plaats op de schutting; waar hij een goed overzicht
had. Het gaat om een ransuil, waarvan er zo’n 5000 paren in
Nederland broeden. De ransuil komt vooral voor in bosachtige
gebieden met naaldbomen en open terreinen.
Inge Pot

22 MAART OPENING!

KNIP JE KORTING
WASSEN
KNIPPEN
COLOR BASIC
DROGEN
voor

van 1 59,10

1 47,-

Houten
Spoorhaag 115
T 030 2041100

WASSEN
KNIPPEN
DROGEN
voor

van 1 31,45

1 26

20
,

GRATIS
LAGOOM
(volumegel)
t.w.v. 3 14,20

BIJ KNIPPEN
+ DROGEN
VOOR HEREN

+ SOFT COLOR

t.w.v. 1 14,25

GRATIS
Exclusief toeslagen.
*Geldig t/m 6 april 2013.

JUNIOR
KNIPPEN
voor

t/m 12 jaar
van 1 16,40

1 13,*Geldig t/m 6 april 2013.

voor

*Geldig t/m 6 april 2013.

*Geldig t/m 6 april 2013.

HEREN
KNIPPEN

GRATIS
SHAMPOO

van 1 21,45

1 16

50
,

*Geldig t/m
6 april 2013.

Niet geldig in combinatie met andere acties. Alleen geldig in de vestiging Houten.

t.w.v. 3 11,40

BIJ EEN
KLEURBEHANDELING

*Geldig t/m 6 april 2013.

