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De dag dat Olaf een knuffelbeer werd
Het was vroeg, het leek wel of iedereen nog lag te slapen, terwijl er toch iets moois stond te gebeuren. Iets
wat na 3 jaar al bijna gewoon geworden was, iets waar enkele leerkrachten en honderden kleuters al een
tijdje naar uitkeken. Dit zou echter anders zijn dan andere jaren, misschien niet voor de buitenwereld, maar
van binnen wisten we dat we extra alert moesten zijn. Hadden we alles wel écht goed voorbereid? Iedereen
geregeld? Alles besteld? De avond er voor werd alles nog eens doorlopen en het leek echt niet meer mis te
kunnen gaan. Ja, misschien het weer, maar dat veranderde de hele week al, met het uur, geen pijl op te
trekken. Als het maar niet zou gaan vriezen, hoewel …
Daar waren de eerste hulptroepen al. De vrijwilligers vanuit onze vereniging, die er soms gewoon een halve
of hele dag voor vrij hadden genomen, die zichzelf in de laatste week nog spontaan hadden aangemeld, die
vooraf een dansje hadden ingestudeerd of die nooit hadden kunnen denken dat ze zó populair zouden
worden deze dag. Natuurlijk hadden we de dag zelf nooit zo snel kunnen starten, als de technische
hulptroepen de avond ervoor niet al van alles hadden klaargezet en getest. En net als de voorgaande jaren
waren er weer de studenten van het Mondriaan College die de club van niet minder dan 100 (!)
vrijwilligers/helpers compleet maakten. We hopen dat deze win-win-relatie nog jaren blijft voortduren.
Nog een kwartier voordat de eerste voetjes over de oranje loper van Lagerwerf Wonen zouden stappen,
iedereen instrueren en even de checklist afstrepen. Spellen, check. Inclusief springkussen van VDM
Watersport (te huur voor al uw feestjes), check. Gewoon goede koffie, check. Limonade, check. Eierkoeken
van Bakkerij van Delft, check. Mensen van EHBO De Lier, check. Bloemen van KPS 24/7, check. Speaker
Michiel, check. Fotograaf Arie, check. Lijsten met spellen, net als het andere papierwerk gemaakt door
Manon en door Drukkerij Riezebos verzorgd, check. Dansers, check. Geluid en podium, geleverd door PE
Sound & Light, check. Gevulde tasjes, vlaggen en folders van hoofdsponsor AdFysio, check. Kanga, check.
OTLAV, check. Anna, check. Elsa, check. Kristoff, check. Olaf, … Olaf? Uhm, Olaf … tja … Olaf bleek nog
onderweg. Ergens tussen Scharsterburg en De Lier moest hij zich bewegen richting de Villa … maar zonder
Olaf geen complete Frozen act. Nou ja, misschien merken de kinderen het niet, laten we hopen op het
beste, dachten we.
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Zonder Olaf, maar met de rest én prima weer, begon de dag voor de kleuters van wie de gezichtjes al
begonnen te stralen bij binnenkomst en het ontvangst door de Frozen karakters. Een goede keuze, zo bleek
en voortreffelijk uitgevoerd! Niet alleen zij, maar ook de dames op het podium hebben laten zien dat
bewegen leuk kan zijn. Op de beats van Okido gingen zij, maar ook 370 kleuters en tientallen studenten,
vrijwilligers en leerkrachten los. Na nog twee andere liedjes van voorgaande Koningsspelen was het tijd om
de spelletjes doen. De 65 groepjes stortten zich op de waslijn met opdrachten en voerden ze, onder
begeleiding, en met veel plezier uit. Afgewisseld met een pauze en … hé, wie kwam daar nu ineens het veld
oplopen? Ik wreef even in mijn ogen, maar toen ik zijn naam hoorde omroepen geloofde ik het pas echt. Het
was Olaf, die na een bizarre reis toch nog netjes werd afgeleverd bij Villa Valto! Hij was nog niet koud in het
veld of hij werd al omringd door groepjes kleuters die hun armen om hem heen sloegen en maar wat graag
op de foto wilden. De knuffelbeer van de dag was geboren. Hoe hadden we kunnen denken dat hij niet
gemist zou worden. Daar zaten we dus mooi naast.
Het feest was compleet en voor we het wisten was het ook weer ten einde. De tijd gaat snel als je het naar je
zin hebt zeggen ze wel eens en het klopt. Aan het einde van de ochtend dansten alle kleuters weer op de
afsluitende muziek, stonden de ouders langs de kant te kijken en hebben we iedereen uitgezwaaid in de
hoop dat we hen een mooie, sportieve dag hebben bezorgd en dat ze, als echte kangoeroes, eens een
keertje komen kijken bij de kangoeroetraining op zaterdagmorgen.
Jullie hebben het tussendoor al kunnen lezen. Zonder sponsors is een club nergens, als we dit soort
evenementen willen blijven organiseren. Nogmaals dank en in het bijzonder AdFysio voor de fijne
samenwerking! Zonder vrijwilligers zijn we trouwens ook nergens, daarom nogmaals dank aan iedereen die
direct of indirect heeft meegeholpen en ook hier in het bijzonder mijn teamgenoten van dit jaar Lisa en
Marije, die samen veel werk hebben verzet en waarmee ik heb mogen constateren dat het geweldig leuk
was om te doen en we ook Marja en Lieselotte enorm moeten bedanken voor eerste 3 edities die zij hebben
georganiseerd en de fijne overdracht. Bij deze, namens de gehele vereniging!
Het was weer Gi-Ga-Gaaf, tot volgend jaar :-)
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas
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Pieter Rikken
Peter van Putten
Jeroen Barentsen
Luuc Ritmeester
Martin Verschoor

Ruud Stolze
Henrik Hooimeijer

Max Hulsebosch
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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

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
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 vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

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

BARBEZETTING KOMENDE 2 WEKEN
We hebben het rooster weer ingevuld met vele vrijwilligers. Deze keer is er elke zaterdag een seniorenteam
ingedeeld om de laatste kantinedienst van die dag voor hun rekening te nemen. Ook goed voor de
teambuilding. Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het
complete schema voor het voorjaar kunnen jullie vinden op de site.
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 9.15 uur
beginnen.
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren
de sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van
tevoren even een berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand anders
ophaalt ook even een berichtje naar Teun.
• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit
moet voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen
met de mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de
volgende dag!!
• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op
jbridder@caiw.nl
Alvast bedankt, groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966
Datum

Dag

Bezetting 1

Do

Tijds
duur
19.00-23.30

4 mei

6 mei

Za

8.15-12.00

6 mei

Za

12.00-15.00

6 mei

Za

15.00-18.00

6 mei

Za

17.30-20.30

Marjo
Hoogerbrugge
Johan van
Eendenburg
Annemieke van
Leeuwen
Ellen Bosman

20 april

Do

19.00-23.30

Pim vd Beukel

13 mei

Za

8.15-12.00

Helma vd Berg

Sandra Kortekaas

13 mei

Za

11.00-14.00

13 mei

Za

12.00-15.00

André van Geest

13 mei

Za

15.00-18.00

Ingeborg v
Velthoven
Heleen van
Dasler
Thelma Jansen

13 mei

Za

17.30-20.30

V5

Bezetting 3

Pascal van Dijk

Suzanne
Oussoren
Fleur v Duin

Ass
keuken

Keuken

V4

Jolanda Koole
Marcel Schouten

Arie Dijkstra

Helma Stolze
Claudia vd Voorn
Patrick Boeters

Simone
Bongaards
V5

Te koop
Valto trainingsbroek
maat 140
prijs n.o.t.k.
Ineke Vreugdenhil
tel. 0622136774
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Bezetting 2

3

Esmee
Binnendijk
V4

2 leden V5

Oproep kledingcommissie
Nu de voorjaar- veldcompetitie op gang is, gaat de gedachte langzaam uit naar het seizoenseinde. Een
moment waarbij na de laatste competitiewedstrijd ieder team z’n shirtjes, pakken, jassen, tassen en
dergelijke weer moet inleveren. In de zomer wordt dan alles weer op orde gebracht voor het nieuwe seizoen.
Spelers dienen zelf schade te laten herstellen en de kledingcommissie zal logo’s en rugnummers
inspecteren om deze eventueel te laten herstellen.
Vrijwilliger gevraagd!
Voor het verzamelen van alle kleding zoeken we een vrijwilliger die deze taak op zich wil nemen.
De taak is simpel: Duidelijk aangeven wie wanneer iets moet inleveren; Aanvoerders en coaches najagen;
Verzamelde kleding controleren en inspecteren; Herindelen van kleding voor nieuwe teams.
Interesse? Schiet me even aan, bel of mail me even.
Groeten Michiel, Kledingcommissie, 06 52494559

Michiel@ckv-valto.nl

Wie helpt het NK B-jeugd 2017 tot een succes te maken?
Zaterdag 17 juni 2017 mag VALTO het NK voor B-jeugd organiseren. We hopen dat dit qua weer,
organisatie, vrijwilligers en toernooi en even zo mooie dag wordt als het NK voor D-jeugd dat we 2 jaar
geleden hebben georganiseerd.
Daarvoor zijn we nog op zoek naar mensen die willen helpen. Ten eerste de algemene organisatie. Iemand
voor externe contacten (bond, teams, etc), iemand voor de financiën, iemand voor de vrijwilligers, iemand
voor de wedstrijdzaken en iemand voor PR en communicatie.
Daarnaast kunnen op de dag zelf niet zonder alle helpers. Dus aan alle leden en ouders de vraag: zou je
willen helpen met het begeleiden van één van de 8 NK-teams, of de bussen en auto’s naar de juiste plaats
willen leiden, of meehelpen achter de bar of in de keuken, het scorebord bedienen, foto’s maken of één van
de andere activiteiten?
Meld je dan aan via nk@ckv-valto.nl. Er hebben zich al wat mensen gemeld, maar hoe meer, hoe beter!
Het wordt weer één groot feest!

Schoonmaken Villa
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas,
Meidoornhof 21.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:
5/5
C2
9/6
12/5
C3
16/6
19/5
C4
23/6
26/5
D2
30/6
2/6
D1
Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest
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D3
D4
geen schoonmaak
B2
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EINDDAG 10 JUNI
Dit jaar organiseert de Activiteiten Commissie van Valto voor iedereen weer een Eindmiddag.
Deze middag wordt het seizoen 2016 - 2017 op een gezellige en feestelijke manier afgesloten.

Wanneer?
Aanwezig:
Start:
BBQ:

Zaterdag 10 juni 2016
11.30 uur
12.00 uur
17.00 uur
Inclusief een muzikaal gastoptreden van Rinze Noordam & Co

Na aanleiding van vele positieve reacties van vorig jaar staat de einddag weer in het teken van het DuoSchottoernooi. Je hoeft je niet af te melden als je er niet bij kunt zijn, maar je mag je juist in tweetallen
aanmelden om mee te kunnen doen aan het Duo-Schottoernooi.
Kinderen van de Kangoeroes, F, D en E geven zich samen met iemand van 16+ op. Dit kan zijn met je vader,
moeder, opa, oma, tante, oom, grote nicht, neef of iemand uit de senioren. De C, B, A en senioren kunnen
zich opgeven met wie ze willen.

Degene met wie je je opgeeft hoeft niet op korfbal te zitten.

Er zijn drie verschillende poules waarin gestreden wordt om de prijzen:

1. Kangoeroes – F
2. D – E
3. C en hoger
In de verschillende poules speel je met je maatje meerdere wedstrijden en wordt er gestreden om de prijs
voor het beste schutters duo! Wellicht slepen jullie die mooie beker binnen!!

Test je HINDERNISBAAN SKILLS!
Tijdens de einddag organiseert de AC, in samenwerking met Valto 6,
voor iedereen een parkoers op een prachtig mooie hindernisbaan.
Mocht je tijd over hebben tussen je wedstrijdjes van het Schottoernooi,
pak dan je kans!
Er zijn diverse categorieën en dus ook diverse prijzen te verdienen.
Voor deelnamen hoeft je je niet op te geven. Iedereen is van harte welkom om
mee te doen.

Dus zet zaterdagmiddag 10 juni in de agenda, ga opzoek naar een leuk/gezellig/goed maatje, geef je op via
de website! Opgeven kan tot uiterlijk 1 juni via www.ckv-valto.nl/einddag.
We sluiten de middag af met natuurlijk een prijsuitreiking en een BBQ.
Opgeven voor de BBQ kan ook op de website via de bovenstaande link.
Wil je nu niet meedoen met het schottoernooi en toch gezellig komen BBQ’en? Dat kan!
Geef je dan ook op via de website!
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VB Group is een groep van bedrijven gespecialiseerd in de realisatie van
complete kassen en klimaatinstallaties voor de tuinbouwsector en in de
aanleg van veldverwarming, aardwarmtebronnen, warmtenetwerken en
diverse andere duurzame energieoplossingen voor verschillende sectoren.
Onze ruim veertig medewerkers, zowel nationaal als internationaal actief,
werken vanuit ons hoofdkantoor in De Lier. In verband met toenemende
activiteiten is ons team per direct op zoek naar nieuwe collega’s.

Vacatures
VB Greenhouses ontwerpt en realiseert wereldwijd
moderne hightech tuinbouwcomplexen voorzien van
de laatste Nederlandse kassentechniek. Wij hebben
binnen VB Greenhouses plaats voor een gemotiveerde:

VB Greenhouses ontwerpt en realiseert wereldwijd
moderne hightech tuinbouwcomplexen voorzien van
de laatste Nederlandse kassentechniek. Wij hebben
binnen VB Greenhouses plaats voor een gemotiveerde:

VB Geo Projects ontwerpt en realiseert complete
aardwarmte installaties voor de glastuinbouw en industrie
met de nieuwste toepassingen en technieken. Met een aantal
nieuwe projecten in het vooruitzicht zoeken wij voor
VB Geo Projects naar een:

VB Projects specialiseert zich in de aanleg van
warmte- en energienetwerken, maar ook in de aanleg
van veldverwarming in nationale en internationale
voetbalstadions. Bij VB Projects hebben wij een
interessante job voor een:

Export Project Manager

Export Sales Calculator

Project Manager

Junior Werkvoorbereider

Als Export Project manager ben je het centrale aanspreekpunt voor de

Als Export Sales calculator ben je samen met de andere calculators

Als Project Manager ben je het centrale aanspreekpunt voor de

Als Junior Werkvoorbereider werk je samen met de andere

opdrachtgever en onderhoud je direct contact met toeleveranciers en

verantwoordelijk voor het calculeren, voorbereiden en uitwerken

opdrachtgever. Je onderhoudt direct contact met de overige teamleden

werkvoorbereiders aan onze energieprojecten, nadat deze in

onderaannemers. Hiervoor beoordeel en controleer je ontwerpen en

van kassen en diverse technische installaties als onderdeel van

en vertaalt het project naar leveranciers en onderaannemers. Hierbij

opdracht zijn genomen. Je wordt uiteindelijk verantwoordelijk voor

uitvoeringstekeningen. Regelmatig verblijf in het buitenland is voor

totaalprojecten. Je bent in staat de daarbij behorende technische

beoordeel en controleer je het ontwerp en uitvoeringstekeningen.

het voorbereiden en uitwerken van onze projecten. Je bent in staat

jou geen probleem. Het project opleveren volgens planning is jouw

berekeningen en tekeningen samen te stellen en deze te vertalen

Op tijd warmte leveren is ons doel!

technische tekeningen en materiaalstaten voor te bereiden, zodat

primaire doel!

naar een complete aanbieding.

Voor alle vacatures geldt dat VB Group een afwisselende en zelfstandige
functie biedt in een informele en prettige werksfeer in combinatie met
uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Alle functies
betreffen een fulltime dienstverband.
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het project volgens planning kan worden uitgevoerd.

Meer informatie
Meer weten over de functies? Kijk op www.vb-group.nl/vacatures. Op onze website is ook meer
informatie over ons bedrijf en onze projecten te vinden. Heb je interesse in één van deze functies?
Stuur dan op korte termijn een motivatie en CV naar vacatures@vb-group.nl.
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VB Group
Jogchem van der Houtweg 4
2678 AG De Lier
Postbus 41

2678 ZG De Lier
Nederland
(0174) 52 22 22
www.vb-group.nl
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Creating
a climate
for growth

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 betrokkenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

WWW.PRIVA.NL

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
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Multi Keuken en Bad is er ook voor

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

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER
U vindt ons boven
Karwei op:

ELEKTRAWEG
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MAASSLUIS
T.

010-5922411

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

multikeukenenbad.nl

