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BLOEMEN VOOR
HELDEN

KLIK EN WIN ICE
AGE LIVE!

Wilde achtervolging en aanhouding eindigt met nat pak
voor dief

Maak kans op vrijkaarten voor
Ice Age Live in Ahoy. Kijk op
www.goudsepost.nl

»3

KLIK & WIN ACTIE

Win twee
overnachtingen
in het Werradal

» win

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Zoveelste bestemming voor pand

Trouwen in
Arti Legi
Ooit stadstekenschool, ooit kantongerecht maar nu
trouwlocatie. Arti Legi aan de Markt in Gouda wordt
trouwlocatie, het Goudse college heeft het gebouw
vorige week die bestemming toegewezen. Bij Arti
Legi durven ze de concurrentiestriijd met de andere
trouwlocaties volop aan.
Het college heeft afgelopen
week Arti Legi benoemd tot
nieuwe trouwlocatie. Arti
Legi kiest in vergelijking
met de andere trouwlocaties
voor een aantrekkelijke en
afwijkende opzet. Er komt
namelijk voor ieder bruidspaar ruim de tijd voor de
ceremonie met aansluitend
gelegenheid voor koffie en

‘WIJ KIEZEN VOOR
EEN AANTREKKELIJKE
EN AFWIJZENDE
OPZET
bruidstaart of een toast op
de toekomst. Arti Legi biedt,

in samenwerking met restaurant Brunel, een variëteit
aan arrangementen die naar
individuele wens en smaak
kan worden ingevuld. Hiermee wordt het mogelijk om
op een ontspannen wijze en
zonder tijdsdruk te trouwen
op een unieke locatie aan de
Markt van Gouda.
Elk bruidspaar met gezelschap krijgt gedurende
maximaal tweeënhalf uur
Arti Legi in zijn geheel en exclusief ter beschikking. Ook
de afgesloten patiotuin staat
bij mooi weer ter beschikking van het gezelschap. Er
is ruimte voor zowel kleine
als grote groepen.

ADVERTENTIE

GALERIEHOUDERS BOOS
Ootmarsum
Galerie
Vrolijk
Schilderij
uit
Kunststadje Ootmarsum
in Twente maakt heel
Nederland vrolijk met
haar nieuwe webshop.
Collega galeriehouders zijn
niet blij: de schilderijen
zijn immers allemaal vrolijk
maar dit geldt tevens
voor de prijzen. En dat
is tegen het zere been.

Door de vrolijkheid, humor,
gezelligheid én betaalbare
prijzen is Vrolijk Schilderij
een verademing. Geniet van
kleurrijke, brutale, eigenzinnige afbeeldingen van
beesten, mensen, bloemen
en meer. Bezoek de site of
de galerie in Ootmarsum
in het fraaie Twente, hét
kunststadje van het Oosten!
Info op: vrolijkschilderij.nl

NIEUWE

VOORJAARSCOLLECTIE!
MODESHOW 3 MAART RESERVEREN TELEFONISCH OF IN DE WINKEL
KOM LANGS IN ONZE WINKEL AAN DE OVERTOCHT 23 TE BODEGRAVEN

Vanaf ,€ 18v6.o.5.n0.0

Mooier, voordeliger én
ruimer wonen in Zuidplas
www.dejongeveenen.nl

Ja ik wil, maar dan alleen
vandaag
Zo’n honderd jeugdige, vrolijk uitgedoste stelletjes werden zaterdag in de echt verbonden door Margreet Nap, ambtenaar
van de Burgerlijke Stand. Voor één dag, dat dan weer wel. In het kader van Valentijnsdag trouwden ze met hun broertje,
zusje, vriendinnetje, mama, opa en zelfs met een buurman. Met échte ringen, een trouwcertiﬁcaat en fotoshoot volgde de
huwelijksreis, een speurtocht door het stadhuis.
foto: marianka peters

Grootste vrijwilligersactie

Keramiekoven
voor Cultuurhuis

GOUDA - Het Oranje Fonds
organiseert samen met duizenden organisaties op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart
de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Tijdens
NLDoet steken vrijwilligers
in het hele land de handen
uit de mouwen om klusjes
te doen voor organisaties en
instanties. (14-01-2014)
Organisaties die hulp kunnen gebruiken om een klus
te klaren of gewoon alleen
mensen enthousiast wil maken voor vrijwilligerswerk
kunnen een klus aanmelden
op www.nldoet.nl.
Elke organisatie die met
minimaal tien vrijwilligers

Stichting Vrienden Kunstpuntgouda heeft aan het
nieuwe Cultuurhuis in de
Garenspinnerij, dat op 7
maart officieel haar deuren
zal openen, een nieuwe keramiekoven
geschonken.
Afgelopen zaterdag mochten
de vrienden van KunstpuntGouda een kijkje nemen in
het nieuwe Cultuurhuis,
waarna de voorzitter van de
stichting, Jan Hein Boone de
oven symbolisch overdroeg
aan de directeur van Kunstpuntgouda, Hugo van den
Hoek Ostende. Ook heeft de
stichting een bijdrage gegeven voor een buizenframe
voor de verlichting.

aan de slag gaat, waaronder
minimaal de helft nieuwe
mensen, maakt ook nog
eens kans op een financiële
bijdrage van euro 450,-.
NLdoet in Gouda
Samen met de Stichting Present Gouda is het VrijwilligersInformatiePunt
(VIP)
van de gemeente Gouda
intermediair voor NLdoet.
Voor vragen of advies kunnen gegadigden contact opnemen met Annet Perdijk
van Stichting Present Gouda
via tel. 06 44256510 (info@
st icht ingpresent-gouda.
nl) of met Caroline Wammes van het Vrijwilligers-

InformatiePunt via tel. 06
48135640 (vip@gouda.nl).
Vorig jaar liet het Goudse
college van B & W zich niet
onbetuigd tijdens NL Doet,
burgemeester en wethouders gingen een middag op
stap met bewoners van De
Ronssehof.
NL doet kan niet zonder de
medewerking van een aantal ‘grote jongens.’ Onder
meer de Gamma en de Makro hebben hun naam aan
het evenement verbonden.
NL Doet is al jaren een vast
evenement in Nederland, op
een vast tijdstip. Het is een
van oorsprong Amerikaans
evenement.

Winkelcentrum Bloemendaal
t.o. de Hema,
Ruigenburg 16, Gouda,
tel. 0182-571221

Groene Hart Brood
in de varianten ´licht´ en ´donker´
van € 2,75
voor maar

€ 2,25

4 gebak naar keuze
van € 8,00 voor maar

€ 6,60

