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ffie#ffi ffiffidffi€ile#s effih
Wilfied en Bianca Wilfied
Mulder heropende 14 novem-
ber hun kapsalon aan de Laan
van Nieuw Guinea te Utrecht
heropend na een ingrijpende
verbouwing.

> Leidsche Rijn

In een Java-sfeer met prachtige
foto s van de Borobudur kunnen
klanten hun haar latcn verzorgen
volgens de laatste trends en nog
veel meer.
De eigenaars van deze kapsalon
zijn echter niet zomaar onder-
nemers) zij zljn maatschappclijk
zeer betrokken.
Dat bleek ook uit hun \\'ens om
geen cadeaus of bloemen te wil-
len ontvangen voor hun her-
opende kapsalon. Zii vroegen
genodigden geen cadeaus mee te
brengen, maar een donatie voor
het G-hockey bii MHC F'1etio-
mare te doen.
G-hockey is hockey voor kin-
deren vanaf 8 jaar met een ver-
standelijke beperking. Iedere za-
terdag wordt er getraind op het
oefenveld van 14.00 tot 15.30
uur.

Wilfred Mulder tussen de kanjers van het G-hockey van MHC
Fletiornare.

De kinderen hebben er erg veel
plezier in. Zij staan niet meer
buiten spel en hebben op deze
wiize hun eigen sport.
Er is nog ruimte voor andere
sportieve kinddercn die niet
met het reguliere hockey kun-
nen meedoen maar net wat extra
aandacht nodig hebben.
Zij kunnen zich melden via de
site lvww.fl etiomare. nl.
Belangsteilenden kunnen ook
op zaterdag langskomen en een
kijkje nemen bij de training.
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Enthousiast
$(/ilfred Mulder heeft eeh aantal
keren iangs de lijn staan kijken
cn is heel enthousiast geraakt
over deze activiteiten van de
hockeyclub.
Daarom het besluit van Wilfred
en Bianca voor het inzamelen
van geld tijdcns ziin openings-
feest.
Afgelopen z.aterdag heeft
Wilfred Mulder het totaal inge-
zamelde bedrag aan de G-hoc-
keyers overhandigd.
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