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Visitekaartjes 
 
Je hebt allerhande visitekaartjes. Van die kartonnen kaartjes die je aan iemand 
overhandigd. Hoewel misschien wat ouderwets, nog altijd een beproefde manier om je 
contactgegevens uit te wisselen of een eerste indruk van je bedrijf te geven. Steeds vaker 
zie je ook de digitale variant. Hoe makkelijk is het om via LinkedIn je gegevens en ook 
meteen maar je functie, opleiding, activiteiten en behaalde successen te delen. Tenslotte 
zijn er de visitekaartjes die je niet geeft of deelt, maar ervaart, beleeft en waar je kippenvel 
van krijgt. 
 
Dergelijke visitekaartjes geeft Valto eigenlijk het gehele jaar door wel af en zonder ze 
allemaal te noemen, weet iedereen wel waar ik het over heb. Twijfel je? Lees dan diverse 
voorgaande stukjes van de voorzitter maar eens terug. Toch wil ik drie recente momenten 
nog even uitlichten. Het is ons namelijk bijzonder goed gelukt om in drie weekenden op rij 
te laten zien wie en wat Valto is. Zonder onszelf op een podium te willen plaatsen, staan 
we er toch. En hoe. Met een beker in de ene hand en de slinger in de andere. Prestatie 
links, plezier rechts. Of andersom. Maakt niet uit. Het gaat er om dat ze hand in hand 
gaan. 
Natuurlijk heb ik het dan over het kampioenschap. Inmiddels een paar weken verder, maar 
nog lang niet weggezakt. Al was het maar omdat er nog steeds mensen zijn die ons 
feliciteren met deze prestatie. Waarbij ik uitleg dat dit niet uit de lucht komt vallen, maar 
jarenlang werk is van opleiden en doorzetten, zoals Bart dat twee weken geleden zo mooi 
beschreef. Het feest langs de kant en na afloop in de kantine was natuurlijk onze andere 
kant.  
Gezelligheid en trots pur sang. 
Natuurlijk heb ik het dan óók over de einddag. Ik vind het echt bijzonder dat er ruim 200 
schutters van jong tot oud, met vaders, moeders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, neefjes 
en nichtjes meedoen aan het duo-schottoernooi. Maar eigenlijk hoef ik daar niet meer van 
op te kijken. Het gebeurt gewoon. En de meesten blijven hangen, eten mee tijdens de 
BBQ, drinken, kletsen, spelen, schieten, dollen of zingen. Ik zit er tussen, met de 



ondergaande zon in mijn gezicht, maar zie heel goed dat dit Valto is. Wij zijn een club, wij 
verenigen mensen. Een mooi moment, als er mensen naar je toekomen, die zeggen dat 
ze dit niet vaak meemaken of zelfs nergens anders hebben gezien. 
 
Diezelfde woorden hoorde ik ook afgelopen zaterdag, tijdens het NK voor B-jeugd dat we 
met heel Valto hebben georganiseerd. Toegegeven, het weer zat mee. Maar ik durf wel te 
stellen dat zelfs als dit niet het geval was geweest, we er toch een feestje van hadden 
weten te maken. Het voelde als de kers op de taart, een mooie afsluiter van het seizoen 
(op het Melior Jeugdkamp na). Op dit evenement hebben acht clubs kunnen genieten van 
een mooie dag, waarin we geprobeerd hebben er voor te zorgen dat het aan niets ontbrak. 
Als ik de reacties van die clubs hoor, denk ik, nee weet ik zeker, dat we daar in zijn 
geslaagd. De organisatie en het werk van al die vrijwilligers is niet onopgemerkt gebleven. 
Hoewel het uiteindelijk om de prestatie ging, was het plezier op de gezichten van de 
spelers, begeleiders, scheidsrechters, supporters en andere gasten af te lezen. De 
beleving werd compleet gemaakt door foto’s, video’s, live streams met commentaar, 
springkussens, clinics, eten, drinken, persoonlijke begeleiding en ik zo kan nog wel even 
doorgaan. Al met al een heel, heel, heel mooi visitekaartje dat we hebben afgegeven. 
 
En zoals één van mijn vroegere TV-helden dan altijd zei … “I love it when a plan comes 
together”. En zo is het maar net. En #ditisvalto. 
 
Namens het bestuur,  
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
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: 
23/6 B2  
 
Let op! Dit is een week vroeger dan eerder gecommuniceerd! 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
NK-B-jeugd 1e klasse 2017 
 
De toernooiverslagen van Valto-reporter Arno van Leeuwen, die voor de verandering eens 
acht andere ploegen zag spelen en er over schreef. 
 
Met veel vrijwilligers van het Lierse Valto is het NK B van start gegaan. Om 11 uur werd er 
gefloten voor de eerste wedstrijden, na het welkomstwoord van de voorzitter en het 
voorstellen van de ploegen. Voor sommige ploegen is het een routine klus en voor 
anderen de eerste keer en dus wel spannend. Ze hebben echter allen hetzelfde doel en 
dat is het NK winnen. 
 
Het spits werd afgebeten door de ploegen uit Poule A , Tilburg, Vitesse, ONDO en MIA.  



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
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Op veld 1 speelden Tilburg tegen Vitesse een gelijk opgaande wedstrijd. De score werd na 
3 minuten geopend door Sander van Tilburg, maar Vitesse maakte gelijk in de volgende 
minuut via Anne Luijendijk. Het werd voor de Barendrechters er op en er over, want met 4 
treffers op rij liepen zij uit naar 1-5. Toen stond de Tilburgse ploeg echter weer op. Rechtte 
de ruggen en zette de achtervolging in en wist één minuut voor de rust weer langszij te 
komen bij 5-5 door een schot van Sander Jansen. Op slag van rust wisten de Tilburgers 
weer op voorsprong te komen, zodat de korte rust inging bij 6-5.  
 
Na een korte pep talk van de coaches startte de 2e helft. De doelpunten werden 
aanzienlijk schaarser, doordat er stakker verdedigd werd. Na vijf minuten wist Vitesse via 
Jarno Baas de gelijkmaker te scoren. De spanning op de gezichten werd duidelijker en 
niet alle passes kwamen meer aan. Marloes Beukema wist Tilburg na 10 minuten weer op 
voorsprong te zetten, waarna Vitesse een nieuwe heer binnen de lijnen bracht in de hoop 
meer rebound te pakken. Tilburg zorgde echter in de 14e minuut voor een marge van twee 
toen Sander Jansen de korf weer wist te vinden. Met deze 8-6 voorsprong ging de laatste 
minuut in en wist Vitesse nog wel een keer de korf te vinden, maar de punten waren voor 
Tilburg.  
 
Poule wedstrijden in volle gang 
De volgende ploegen op veld 1 waren ONDO (G) tegen Vitesse. Een wedstrijd die aan het 
eind van de 2e helft weer spannend werd. Vitesse was duidelijk de betere ploeg en leidde 
bij de rust al met 1-5. In het tweede deel wist Merel Arendsma voor ONDO voor de tweede 
keer de korf te vinden. Vitesse bleef echter makkelijk de korf vinden en wist de marge te 
vergroten naar 2-8 door twee treffers van Anne Luijendijk. De dames van beide ploegen 
waren het die de doelpunten maakte in deze wedstrijd. Met twee doelpunten op rij van 
wederom Merel wist ONDO het verschil te verkleinen. Vitesse wist het verschil weer terug 
te brengen op vijf, maar toen zette ONDO het slotoffensief in. De laatste vijf minuten 
waren voor de Westlanders. Met twee treffers van Merel en Nynke waren ze er nog erg 
dichtbij, maar toen floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd. Helaas voor 
ONDO duurde de wedstrijd net niet lang genoeg om de gelijkmaker te scoren en eindigde 
deze wedstrijd met 8-9.  
 
Woudenberg – HAVIC was een onderling duel tussen ploegen uit de noordelijke helft van 
Nederland. Al in de eerste minuut Herbert van den Belt wist vanaf de strafworpstip voor 
Woudenberg de score te openen. Ook het tweede doelpunt zou hij uit een strafworp 
maken. Pas na vijf minuten scoorde Maarten Piersma het eerste doelpunt voor HAVIC. Dit 
bleek voor de Friese ploeg het startsein en wisten met veel inzet bij rust weer langszij te 
komen bij 3-3 door de afgeronde strafworp van Jelmer Holwerda.   
Na de rust trok HAVIC de wedstrijd steeds meer naar zich toe en liep door treffers van 
Thomas Visser en Rien van der Laan uit naar 3-5. Ook het andere vak van HAVIC kwam 
op schot en vergrootte de voorsprong naar 4-7. Woudenberg wist echter steeds de 
aansluiting te houden tot 5-7, maar toen gingen de Friezen helemaal los. De voorsprong 
werd vergroot naar 5-12, waarvan Jelmer er weer een paar van voor zijn rekening nam. 
Het slot akkoord was voor Woudenberg, maar die was alleen voor het doelsaldo. De 
wedstrijd eindigde in 6-12 in het voordeel van HAVIC, die dus niet voor niets al op 
vrijdagavond naar De Lier gekomen.  
 
Avanti en HAVIC waren erg aan elkaar gewaagd. Het was de Friese ploeg die een kleine 
voorsprong nam naar 3-1 en hield deze voorsprong tot 5-3 vlak voor de rust. Avanti heeft 
echter de steun van de B&W army erbij en kreeg steeds meer grip op de aanvallen van 
HAVIC. Zij wisten voor de rust weer de aansluiting te krijgen bij 5-4. Er was geen tijd meer 
voor de gelijkmaker en na de rust bleek de eerste treffer toch weer voor HAVIC uit een 
doorloop van Danique van der Meulen. De Avanti aanhang ging zich nog meer roeren en 
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wist het team door het dipje heen te trekken. Met vier doelpunten op rij wisten zij de 
achterstand om te buigen naar een 6-8 voorsprong, waarvan Nathan Tuinder er twee van 
voor zijn rekening nam. De wedstrijd duurde echter nog zes minuten, dus was het zaak 
scherp te blijven en de juiste schoten te pakken. Direct na de 6-8 wist HAVIC  via Thomas 
Visser weer de aansluiting te krijgen en brak er een bloedstollend kat en muis spel aan. 
Met de nodige behandelingen tegen kramp werden de laatste minuten gespeeld op het 
scherpst van de snede. De scheidsrechter had er zijn handen vol aan, maar hield het 
redelijk in de hand. Beide ploegen hadden kansen genoeg, maar de ballen wilde niet 
vallen. Het was uiteindelijk Rien van der Laan die in de dying seconds voor HAVIC de 
gelijkmaker binnen schoot. Door dit gelijkspel is HAVIC de poulewinnaar in Poule A en dus 
één van de finalisten.  
 
Alle wedstrijden zijn gespeeld en we kunnen tevreden terug kijken op een geslaagd NK. 
De wedstrijd voor de 7e en 8e plaats werd gespeeld door Woudenerg tegen Vitesse (B). In 
deze wedstrijd was Woudenberg steeds de bovenliggende ploeg. Na de 1-1 wist 
Woudenberg het eerste gaatje te slaan naar 3-1. Beide ploegen gingen rusten bij 4-2 dus 
was er nog van alles mogelijk. Woudenberg liep uit naar 3-7 en speelde de wedstrijd rustig 
uit. Het laatste fluitsignaal klonk bij 10-7, waarmee Woudenberg op de 7e plaats eindigt en 
Vitesse dus laatste wordt.  
 
De strijd voor de 5e en 6e plaats ging tussen Tilburg en KVA. De ploeg uit Amstelveen wist 
in de eerste helft al een gat te slaan naar 1-5. Het duurde tot zeven minuten in het tweede 
deel voordat Tilburg de korf weer wist te vinden. Halverwege de tweede helft was het 
verschil al opgelopen naar 2-8 en was de wedstrijd al wel gespeeld. Tilburg wist wel een 
keer de korf te vinden, maar de winnaar werd KVA wat de eindstand op 3-10 zette.  
 
De troost finale werd gespeeld tussen Avanti en Mia. Avanti wist in het begin een klein 
gaatje te slaan naar 2-0 door twee meegekregen strafworpen. Mia bleef echter kalm en 
wist deze achterstand weer recht te trekken en nam ook gelijk een voorsprong door een 
doelpunt van Bram Botman. Door om en om scoren werd de ruststand 3-4 bereikt. Het 
tweede deel begon Mia goed door het verschil gelijk naar 3-5 te vergroten. Avanti wist 
echter nog niet van opgeven en ging gesteund door hun supporters op jacht naar 
doelpunten. Zij wisten met twee treffers op rij Nathan en Renske weer op gelijke hoogte te 
komen. Mia zou de korf nu bijna tien minuten dicht houden en zelf de marge weer naar 5-7 
door treffers van Quinty Stahli en Max Botman. Toen waren er echter nog zes minuten te 
gaan, dus moest de concentratie nog even vast gehouden worden. Uiteindelijk wist Avanti 
in de slotminuut nog een keer te scoren, maar toen klonk het eindsignaal al. Met de 6-7 
overwinning werd Mia dus 3e in dit toernooi en Avanti moest het met de 4e plek doen.  
 
Dan de finale, die gespeeld werd door de Invicta/Harkema combinatie tegen het 
Westlandse ONDO. Dit werd een pittige wedstrijd waarin de vermoeidheid bij sommige 
spelers een rol begon te spelen. De temperaturen waren intussen flink opgelopen en ook 
in het veld werden er verhitte duels uitgevochten. ONDO wist als eerste de korf te vinden 
via een schot van Bente Voois. HAVIC heeft de afgelopen jaren echter al de nodige finale 
ervaring opgedaan en wist via Thomas de Vries op gelijke hoogte te komen. Met twee 
treffers van Thomas Visser namen zij de eerste voorsprong naar 3-1. ONDO ging er 
echter weer vol tegenaan en wist toch de aansluiting te houden, zodat er bij rust pas 4-3 
op het scorebord stond. De tweede helft werden de duels wel wat pittiger en waren de 
doelpunten ook niet talrijk. Elisa Zijlstra wist HAVIC weer wat lucht te geven door de 5-3 
binnen te schieten. Niet veel later werd er nog een strafworp toegekend, waarmee het 
verschil nog groter had kunnen worden. Deze werd helaas gemist en werd het niet veel 
later 5-4 in plaats van 6-3. ONDO rook weer een kans en zetten een alles of niets offensief 
in . De Friese ploeg hield echter het hoofd koel en zocht zelf naar de juiste kansen. Via 



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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twee toegekende strafworpen zette Jelmer Holwerda en Rien van der Laan de nieuwe 7-4 
tussenstand op het scorebord. De verhitte strijd ging echter onverminderd door en na 
negen minuten wist ONDO het gaatje te verkleinen. HAVIC speelde de wedstrijd echter 
gedisciplineerd uit en wist de overwinning naar veilige haven te loodsen. De eindstand 
werd door Danique van der Meulen op het scorebord geschoten en werd HAVIC met een 
8-5 overwinning de winnaar van dit toernooi en dus Nederlands kampioen.  
 
Een mooie prestatie van dit team, wat al op vrijdagavond naar De Lier was gekomen om 
zich goed voor te kunnen bereiden. Het heeft hen dus ook nu weer de overwinning 
gebracht van deze mooie dag en kunnen met een brede glimlach de terugreis 
aanvaarden.  
 
 Proficiat namens de organisatie en geniet ervan.  
 
 
Het nieuwe seizoen 
 
We gaan eerst nog even lekker genieten van het MeliorJeugdweekend en aansluiten de 
vakantie, maar voor je het weet begint het nieuwe seizoen al weer. Begin augustus staan 
de eerste trainingen voor de selectie op het programma en half augustus zijn er de 
Rijkzwaan Korfbal Derby’s. 
 
Voor een compleet overzicht van het nieuwe seizoen, kijk je op de links hieronder: 
 
Jaarschema: http://ckv-valto.nl/jaarschema  
Trainingstijden: http://ckv-valto.nl/trainingstijden  
Indelingen jeugd: http://ckv-valto.nl/indelingen-jeugd/  
Indelingen senioren: http://ckv-valto.nl/indelingen-senioren/  
 

 

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. 

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

Als Export Project manager ben je het centrale aanspreekpunt voor de 

opdrachtgever en onderhoud je direct contact met toeleveranciers en 

onderaannemers. Hiervoor beoordeel en controleer je ontwerpen en 

uitvoeringstekeningen. Regelmatig verblijf in het buitenland is voor 

jou geen probleem. Het project opleveren volgens planning is jouw 

primaire doel!

Als Export Sales calculator ben je samen met de andere calculators 

verantwoordelijk voor het calculeren, voorbereiden en uitwerken 

van kassen en diverse technische installaties als onderdeel van 

totaalprojecten. Je bent in staat de daarbij behorende technische 

berekeningen en tekeningen samen te stellen en deze te vertalen 

naar een complete aanbieding.

Als Project Manager ben je het centrale aanspreekpunt voor de 

opdrachtgever. Je onderhoudt direct contact met de overige teamleden 

en vertaalt het project naar leveranciers en onderaannemers. Hierbij 

beoordeel en controleer je het ontwerp en uitvoeringstekeningen. 

Op tijd warmte leveren is ons doel!

Als Junior Werkvoorbereider werk je samen met de andere 

werkvoorbereiders aan onze energieprojecten, nadat deze in 

opdracht zijn genomen. Je wordt uiteindelijk verantwoordelijk voor 

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

technische tekeningen en materiaalstaten voor te bereiden, zodat 

het project volgens planning kan worden uitgevoerd.

Export Project Manager Export Sales Calculator Project Manager Junior Werkvoorbereider

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

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:

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 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:

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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EINDDAG 2017…….was weer GESLAAGD!!  
 
Afgelopen zaterdag hebben we met elkaar een fantastisch 
korfbalseizoen met elkaar afgesloten d.m.v. onze eigen Valto 
Einddag! 
En met elkaar bedoel ik…..spelers, ouders, opa’s en oma’s, 
andere familieleden, vriendjes, vriendinnetjes, noem het 
maar op.  
Het was duidelijk te zien dat Valto een vereniging is voor 
iedereen! 
 
De AC was de dag al vroeg begonnen met een aantal extra vrijwilligers om alles tot in de 
puntjes goed klaar te zetten. De palen werden geplaatst, de ballonnen werden 
opgeblazen, het poffertjes beslag werd geklopt, de broodjes gezond werden voorbereidt 
en de drank werd koud gezet, want de voorspellingen zagen er goed uit. 
In de ochtend mocht een grote groep kangoeroes, onder leiding van Mandy Boeters en 
een flinke groep jongens en meiden van de A/B/C, zich uitleven op het veld en op het 
grote luchtkussen. Daarna werden ze getrakteerd op een glas limonade en een heerlijk 
portie poffertjes. Dit lieten ze zich goed smaken. 
 
Rond de middag kwamen de eerste deelnemers binnen druppelen voor het duo-
schottoernooi. Dit jaar hadden zich 111 (!!) duo’s opgegeven. Dus langzaam liep het Valto 
terrein vol. Veel duo’s zochten een paal en een bal op, om alvast even warm te draaien. 
Vanaf 12.15 uur gingen de eerste wedstrijdjes van start. Het was een drukte van jewelste 
en de zon kreeg ook steeds meer ruimte. Dus de nodige flessen zonnebrand zijn er 
doorheen gegaan. 
De stormbaan, georganiseerd door de leden van Valto 6, liep niet gelijk storm, maar 
steeds meer mensen durfde deze uitdaging aan te gaan. Van jong tot oud deed mee, want 
ja…er waren dan ook fantastische Platvoet Awards te verdienen!! 
De grote groep spelers werd steeds kleiner, zodat we aan het eind van de middag aan de 
finale van elke categorie konden beginnen. De voorbereidingen werden getroffen en het 
publiek nestelden zich langs de lijn, het liefst in de schaduw… 
Uit eindelijk kwamen er 3 duo’s uit die tot winnaar werden gehuldigd binnen hun categorie. 
Na deze einddag-huldigingen werden ook nog de teams gehuldigd die dit veldseizoen 
kampioen zijn geworden. Met een mooie medaille en een confetti kanon werden de teams 
in het zonnetje gezet. 
 
Toen was het tijd voor de jaarlijkse BBQ. De laatste keer onder leiding van Teun waren de 
voorbereidingen zorgvuldig in gang gezet. 
Onder het genot van (nog steeds) de zon en een heerlijk koud drankje werd er met elkaar 
genoten van de lekkernijen. Het genieten werd versterkt door het fantastische optreden 
van Rinze Noordam met 2 vrienden. Dit werd nog in de kleine uurtjes voortgezet. 
De AC kan terug kijken op een geslaagde dag. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers is 
deze einddag tot een  groot succes gemaakt. Dank hiervoor!! 
 
 
Activiteiten commissie CKV-VALTO: Nick, Anita, Fiona, Sharon, Ruben, Annemiek en 
Liesbeth 
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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




