


CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

Creating
a climate
for growth

AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655

E ljmvadri@kabelfoon.nl

multikeukenenbad.nl

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U  |  IN DE AVONDUREN  
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

U vindt ons boven 
Karwei op:

ELEKTRAWEG 7 
M A A S S L U I S
T. 010-5922411

Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens 
de showroom van Multi Keuken & Bad!
Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in  
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen  
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Multi Keuken en Bad is er ook voor

Montage van 

A-Z in eigen 

beheer!

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN
OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER 
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN

WEBSHOP = OPEN



Op zoek naar een mooie decoratie met bloemen?
Wij verzorgen uw bloemwerk op bestelling!

Bruidswerk, rouwwerk, bedrijfswerk, workshops
of een persoonlijk boeket of bloemstuk.

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

 www.facebook.com/bongaardsbloemwerk
of informeer naar de mogelijkheden:

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

Een nieuw interieur scoren? Maak er  

dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen

aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,

van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier

Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17

Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl

Internet: www.tede-adm.nl



meliormakelaar.nl

UW WONING 
VERKOPEN?

0174 540654

HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
 

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587
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De Bijblijver 
 
 
 
ckv VALTO De Lier 
tel. kantine: 0174-516690 
www.ckv-valto.nl 
Stukjes voor in de bijblijver kun je mailen naar: bijblijver@ckv-valto.nl 
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Nieuws van de activiteitencommissie 
 
 
Geachte VALTO-leden, 
 
Op 5 juli heeft VALTO weer zijn jaarlijkse einddag, deze start voor de welpen en de F tot en met de 
C om 8:45 en zal duren tot ongeveer 12:00.  
 
Voor de B, A en senioren zal deze ’s middags starten. Om 12:30 wordt je geacht aanwezig te zijn 
om 13:00 start de zeskamp bestaande uit een gedeelte korfbal en een gedeelte stormbaan, 
zeephelling en een brandweerspel. 
Alle spelende leden doen dit niet met hun eigen team, maar alle teams worden gemixt. 
Even ter duidelijkheid, als je toevallig wat anders hebt die dag, waar we niet vanuit gaan, moet je je 
als spelend lid afmelden.  
Wil er familie, vrienden, buren etc. meedoen dan moeten die aangemeld worden.  
Dit kan door te mailen naar activiteiten@ckv-valto.nl.  
 
Na de zeskamp volgt het schiettoernooi, als je denkt die kan ik weleens gaan winnen. Dan kan je 
je aanmelden via onderstaande link: 
http://www.ckv-VALTO.nl/inschrijving-schiettoernooi-2014/ 
 
Na al deze inspanningen wordt de BBQ aan Na 16:00 uur gaan we over tot een overheerlijke BBQ. 
 
Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende menu’s: 
S(mall) :    1 stuk saté,  1 hamburger, 1 frikandel € 6,00 
M(edium): 2 stuks saté, 1 hamburger, 1 filetlapje, 1 slaatje € 10,00 
L(arge):     3 stuks saté, 1 hamburger, 1 worst, 1 filetlapje, 1 gemarineerde kipfilet , 

       1 slaatje € 13,00 
 
Bij deze menu's zit patat, saus, stokbrood e.d. inbegrepen. 
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Er zijn ook nog kindermenu's 
K1: Patat + kroket € 3,00 
K2: Patat + frikandel € 3,00 
 
Voor de BBQ of het kindermenu moet je inschrijven. Inschrijven is gemakkelijk en kan door geld 
over te maken naar Rabobank rekening: 340448296 ten name van “ckv VALTO inzake AC” te De 
Lier. Vermeld hierbij duidelijk je voor– en achternaam en het gekozen menu. Bij meerdere 
personen moet je goed duidelijk 
maken voor welke personen het bestemd is anders worden de bonnen alleen aan de 
rekeninghouder gegeven. 
 
Ook dit jaar zijn er weer VALTO verkiezingen er kan gestemd worden.  
Het stemmen kan door de volgende link te kopieren in je browser:  
http://1drv.ms/1m5SGke 
 
Tot 5 juli. 
     De activiteitencommissie 
 

 

      

 
 
‘s Middags is er voor ieder wat wils, door een combinatie van het mix-toernooi en de zeskamp. Net 
als vorig jaar worden de teams gemixed.  
Even ter duidelijkheid, als je toevallig wat anders hebt die dag, waar we niet vanuit gaan, moet je je 
als spelend lid afmelden.  
Wil er familie, vrienden, buren etc. meedoen dan moeten die aangemeld worden.  
Dit kan door te mailen naar activiteiten@ckv-valto.nl.  
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Na dit zeskamp zal natuurlijk het schietttoernooi volgen, dus train de komende tijd nog hard en 
misschien win je wel dit jaar. Onderstaand de winnaars van vorig jaar. 

o F en Welpen: David van Dijk 
o E en D: Bas Ridder 
o C t/m Senioren: Petra Dijkstra 

 Aanmelden voor het schiettoernooi kan via onderstaande link: 
http://www.ckv-valto.nl/inschrijving-schiettoernooi-2014  
 
 
Na het schiettoernooi zal de bbq al opgewarmd zijn en kan iedereen daarvan gaan genieten. Voor 
de BBQ of, als je dat niet lekker vindt, het dagmenu moet je je van te voren inschrijven.  
Verdere info m.b.t. inschrijven over menu volgt. 
 
Ook dit jaar zijn er weer VALTO verkiezingen er kan gestemd worden op de volgende onderdelen: 

- Beste speelster senioren; 
- Beste speler senioren; 
- De talentvolste speelster; 
- De talentvolste speler; 
- De beste trainer/coach; 

 
 
Als aanvulling hierop kan er dit jaar ook een “moment” ingediend worden.  
Het stemmen kan door de volgende link te kopiëren in je browser:  
http://1drv.ms/1m5SGke	  
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Er heeft een kleine verschuiving plaatsgevonden in de voorlopige tussenstand! 
Je kunt via de site www.ckv-valto.nl – VALTO einddag 2014 – VALTO verkiezingen, ook jouw stem nog 
laten horen als je dit nog niet gedaan hebt. Je kunt stemmen op: 

• Beste speelster senioren; 
• Beste speler senioren; 
• De talentvolste speelster; 
• De talentvolste speler; 
• De beste trainer/coach. 

 
Hierbij de tussenstand in willekeurige volgorde: 
 
Beste speelster:  Beste speler:    Talentvolste speelster: 
Ellen vd Haagen S1  Frank de Rijcke S1  Mandy Herbert A1  
Petra Dijkstra S1  Luuk van Staalduine S1 Naomi Grootscholten A1 
Sharon Prins S1  Thom Voskamp S1  Vera vd Eijk B1 
  
Talentvolste speler:  Beste trainer/coach:  Moment van het jaar: 
Floris van Muijen A1  Frank de Rijke D1  Hieronder een sfeerimpressie van  
Laurens Verbaan A1  Marco Swikker S1  de ideeën voor het moment van het  
Twan Korteland A1  Chris van Staalduinen A1 jaar. 
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Heb jij je stem nog niet laten horen? Wil je andere mensen in de top 3 hebben? Stem dan nu!! Dit 
kan nog t/m 4 juli 2014. Op de einddag, 5 juli 2014, kun je je stem nogmaals uitbrengen, maar dan 
alleen nog op de top 3! 
 
 
 

Nieuws van het bestuur  
 
 
 
 

Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
Datum Tijd Wat Plaats 
Zaterdag 5 juli 08.30 uur VALTO EINDDAG  
20 juli  We love korfbal  
11 oktober  Schuurfeest  
 
 
 
Inleveren shirts, trainingspakken en tassen 
Ik heb helaas nog steeds niet alle shirtjestassen en gesponsorde kleding binnen gehad. 
 
Let op: 

TIJDENS DE EINDDAG IS DE LAATSTE KANS OM DE KLEDING IN 
TE LEVEREN!! 

 
Wat mis ik nog (volgens mijn administratie)? 
Shirtjestassen: 

• 4	  
• 5	  
• A2	  
• A3	  
• B1	  
• C1	  

• C2	  
• D1	  
• D2	  
• E1	  
• E4	  

 
Gesponsorde kleding 

-‐ VALTO	  3	  
-‐ VALTO	  A2	  
-‐ VALTO	  B1	  
-‐ Selectie	  +	  A1:	  speel	  je	  volgend	  seizoen	  in	  hetzelfde	  team,	  dan	  mag	  je	  je	  kleding	  houden.	  Speel	  je	  

volgend	  seizoen	  in	  een	  ander	  team	  of	  helemaal	  niet,	  dan	  ontvang	  ik	  graag	  je	  gesponsorde	  kleding	  +	  
tas.	  	  

De shirtjestassen + gesponsorde kleding en tassen kunnen voor de einddag in het oude EHBO hok gezet 
worden of tijdens de einddag bij mij persoonlijk ingeleverd worden. 
 
Groetjes,  
Rosanne (vzkap@ckv-valto.nl / 0614378115) 
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Schoonmaken Villa 
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO 
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd. Per week is een ander jeugdteam 
aangewezen, zodat de ouders  maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar aan de beurt komen. Daarbij 
verzoeken we om bij verhindering te ruilen met een ouder uit een ander team.  Met een groepje van 7 a 8 
mensen is alles binnen het uur klaar. Dus is het van belang dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op 
vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.  Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld.  
 
Datum	   Team	  
04-‐07	   F2	  en	  F3	  
11-‐07	   F4	  en	  F5	  
	  
Nogmaals hartelijk dank voor de inzet en succes,  
Hans Ridder 
 
 
 
 
 
Oproep 
Heeft iemand na het jeugdkamp een zwarte Adidas trainingsbroek met witte en rode strepen, merk Adidas 
maat 140 gevonden? 
Dan is deze misschien van Yara. In het merkje achterin staat haar naam. 
Ik zou hem graag weer terug hebben. 
Bedankt! 
 
Ineke Vreugdenhil, tel. 06-22136774. 
  
 
 
 
 
Gezocht 
Een wit rechter muiltje maat 33, van Jonkvrouw Nova.  
Waarschijnlijk verloren op de trap van Kamphuis "de Kievit" 
na een avondje dansen. Welke ridder brengt hem terug? 
Tel: 06.46343757 
 
 
 
 
 
Oproep 
Op vrijdagochtend 11 juli organiseert C.K.V. VALTO een sportdag voor groep 3 en 4 van de Lierse 
basisschool Prins Willem Alexanderschool. De sportdag bestaat uit allerlei korfbalactiviteiten. Er wordt nog 
gezocht naar mensen die kunnen helpen die dag met het begeleiden van de groepjes. Wil je er graag bij zijn, 
neem dan contact op met Lieselot (06-21204621)!  
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Wedstrijdverslag 

VALTO C2 kampioen! 
Ergens in april had de C2 een wedstrijd tegen Eibernest maar deze werd vanwege het slechte weer 
halverwege gestaakt. Nadat op de laatste zaterdag de wedstrijd bij Ondo dik was gewonnen, bleek deze 
wedstrijd opnieuw worden gespeeld. Had Ondo namelijk gewonnen, dat waren zij kampioen geworden. Dus 
togen we op een regenachtige dinsdagavond (27 mei) naar Den Haag. Als VALTO zou winnen of gelijk 
spelen, zouden ze kampioen worden; bij verlies waren er 4 kampioenen maar hadden wij het beste 
doelsaldo. 
Het team bestond uit Inge, Iris, Romy, Noa (die een geblesseerde, maar natuurlijk wel aanwezige Kitty 
verving), Rolf, Fabian, Thijs en Nick. VALTO had er goede zin in en begon enthousiast aan de wedstrijd.  
Al in de 2e minuut scoorde Nick de openingstreffer: 0-1 ! Dat smaakte naar meer en Inge scoorde in de 
volgende aanval de 0-2. Er werd lekker snel heen en weer gespeeld en aangevallen. Aan de kant was wat 
twijfel over de beslissingen van de scheidsrechter, zeker toen er ook nog een penalty aan Eibernest werd 
gegeven. Gelukkig ging deze er niet in. Maar Eibernest was ook niet voor niets gekomen, en zorgde met 2 
acties voor een 2-2. Af en toe was er wat moeite met het rondspelen van de bal, omdat deze door alle regen 
wat glad was geworden. Maar even later scoorde Romy 2-3 en maakte Nick met een prachtige actie 2-4. 
Dit was een mooie stand om de rust in te gaan. Na de rust begon VALTO weer lekker fel aan de wedstrijd. 
Eibernest had blijkbaar ook een goede pep-talk gehad en scoorde 3-4. 
Dit liet Fabian niet op zich zitten en maakte er 3-5 van. Maar de tegenpartij wilde de pot nog niet uit handen 
geven: 4-5. Voor de toeschouwers was het erg spannend om naar te kijken en er werd flink gejuicht en ge-
oeht en ge-aht. 
Rolf zorgde voor 4-6 en dankzij Noa liepen we uit via 4-7 naar 4-8. 
De meegekomen reserves mochten ook nog even meedraaien, dus werden Rolf, Nick en Romy naar de kant 
geroepen en kwamen verse krachten Joost, Luuk en Liz in de wedstrijd. 
Eibernest scoorde nog een doelpunt, maar dit mocht niet meer baten: toen de scheidsrechter voor de laatste 
keer op het fluitje blies was de eindstand 5-8. 
VALTO C2 IS KAMPIOEN !! en bedankt de coach en trainers voor de inzet van het afgelopen jaar. 
 

          

 




