
WOERDEN
Winter Darttoernooi in
sportcafé Padoc
De lente lijkt al bijna aangebroken,
maar zaterdagavond is het in café
Padoc nog tijd voor de derde ronde
van het Winter Darttoernooi Open
301 Dubbel-in-Dubbel-out. Het
sportcafé heeft acht dartbanen. Na
twee rondes is het nog steeds
mogelijk om mee te doen. Het
toernooi begint om 19.30 uur aan
Hoge Rijndijk 3b. Het inschrijfgeld
bedraagt 5 euro.
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WOERDEN/DRIEBRUGGEN
Boeiende koeien in het
Groene Hartinfocentrum
Driebrugse Yolande Jansen- de
Jong exposeert deze maand in het
informatiecentrum van Stichting
Groene Hart in Woerden. Tien
aquarellen in het thema Boe-iend
Groene Hart illustreren de agrari-
sche achtergrond van deze kunste-
narès. Haar interesse gaat vooral
uit naar het leven in en om de
boerderij, Ze schildert onder meer
biggetjes, ooievaars en schapen op
het doek. De expositie is van maan-
dag 13.00 uur tot vrijdag 12.00
binnen kantoortijden te bezoeken,
in het stationsgebouw in Woerden.

BODEGRAVEN
Jamsessibn in
het Evertshuis

i.

Iedere tweede vrijdag van de
maand daagt jazztrompettist,
zanger en componist Eefvan
Breen bezoekers van het Everts-
huis uit om mee te spelen op het
podium. Op vrijdag 12maart is het
weer zo ver. Liefhebbers van jazz
kunnen dan in de foyer luisteren of
zelfs meespelen met een professio-
nele ritmesectie. Alles wat de
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Goudse Vrijbuiters brengen schermen onder de aandacht in Woerden
'Als Mozes niet naar de berg komt, komt de
berg wel naar Mozes.' Met dat gezegde in het
achterhoofd heeft de Goudse schermvereni-
ging DeVrijbuiters gisteravond in Woerden de

sabels en pakken tevoorschijn gehaald. De lan-
delijke schermbond wil de sport graag breder
onder de aandacht brengen. Woerden is een
van de plaatsen waar flinke belangsteläîàg

wordt vermoed, vertelt voorzitter Jelle Klein.
De club is elke donderdag in de vroegere
Pius-X-gymzaal op de hoek Rubensstraat-Rem-
brandtlaan aanwezig. FOTO RIC,ARDO SMIT
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