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Korfxit
De afgelopen weken vielen de laatste puzzelstukjes van het seizoen op hun plaats. Sommige stukjes ter
voorbereiding op het nieuwe seizoen, anderen echt ter afsluiting van het huidige seizoen. Zo hebben we met
het bestuur onze afsluitende avond gehad, waarin we enerzijds hebben omgekeken naar wat we het
afgelopen seizoen hebben gedaan en hoe we dat hebben gedaan. Anderzijds keken we ook vooruit, hoe
gaan we om met de veranderende omstandigheden, waar willen we als vereniging naar toe en varen we nog
steeds de juiste koers.
We hebben hiervoor naar de leden geluisterd, van jong tot ietsje ouder, letterlijk. Het avondje jeugdbestuur
was net als jaar weer erg leuk om te doen. Onder het genot van pannenkoeken werd er door de jeugdleden
en het bestuur gesproken en gediscussieerd over alles belangrijk was voor deze groep en waar wij ons als
bestuur voor mogen en moeten inzetten. Maar daarnaast weten onze gasten van de avond nu ook wat
realisme is, dat keuzes maken ook consequenties met zich meebrengt. En door de rondvraag van wie welke
bestuursfunctie op zich zou willen nemen, hebben wij de toekomst van de vereniging alvast veilig gesteld.
De sessie met volwassen leden was overigens minstens zo waardevol. In een diverse groep werd er
getoetst of we nog steeds op de goede weg zitten als VALTO. Gaan we nog steeds in de richting van onze
stip op de horizon (dé sportvereniging van het Westland) en de doelstellingen die daarbij horen, of moeten
we bijsturen. En zo ja, op welke gebieden. Prima input voor het beleid van de komende jaren!
Op sportief gebied heeft de jeugd zich vast kunnen inspelen op het HKV/Ons Eibernest toernooi. In de
teamsamentelling van volgend seizoen was het soms best even wennen en het weer zat niet altijd mee.
Maar achter de wolken schijnt de zon en ik vind dat jullie allemaal weer een prima prestatie hebben
geleverd. De meest bijzondere prestatie was die wel van de A1 door in de finale te verliezen, maar (onder
leiding van de nieuwe trainer/coach Michael) op punten toch wel eerste worden. Chapeau! De
seniorenselectie kwam in de week daarna nog bij elkaar om van de eveneens nieuwe trainer/coach Marrien
te horen wat zijn plannen zijn voor het komende seizoen. Hij had een goed verhaal en het was mooi om de
groep gedreven spelers en speelsters bij elkaar te zien. De zin om begin augustus weer te mogen starten
was bijna voelbaar, maar eerst nog even de nodige rust pakken tijdens de zomervakantie.
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Rust was er ook voor alle jeugdleden na terugkomst van het kamp. Tijdens het jeugdweekend was die rust
nauwelijks te vinden. Ik mocht zaterdag even om een hoekje kijken en wat ik altijd al heb gehoord, werd daar
meer dan bevestigd. Iedereen, zonder uitzondering had het naar de zin, lachte en deed actief mee aan de
spellen die de leiding weer had weten te verzinnen. Wat een creativiteit bij de organisatie, maar ook bij de
deelnemers. Wat een ijver ook bij keukenploeg en wat een prachtige lokatie is De Kievit toch. Een waar
feest, overdag maar ook in de avond en tot in de late uurtjes. Want eenmaal weer terug, op de bank voor de
TV, kijkend naar een matige EK-wedstrijd, was de bonte avond in volle gang. De beelden vlogen Facebook
over en samen met de foto’s van de dag zelf, kregen ook de ouders een inkijkje in het hele gebeuren. Een
groot compliment voor alle leiding die dit heeft voorbereid, bedacht en uitgevoerd. Jullie zijn helden,
superhelden voor de kinderen!
Vanaf deze plek, voor iedereen een mooie zomer gewenst. Stap even uit de wereld die korfbal heet. Rust
lekker uit, geniet en ik hoop jullie allemaal gezond en wel weer aan de start van een nieuw seizoen te zien!
We gaan er weer een mooi jaar van maken!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

DUO -SCHOTTOERNOOI een groot succes!!
Afgelopen zaterdag was de jaarlijkse einddag van VALTO. Dit jaar is
er door de Activiteiten Commissie van VALTO gekozen voor een
eindmiddag met een duo- schottoernooi. Ieder lid mocht zich
opgeven met een partner. Het maakte niet uit wie het was: iemand
van de selectie, je moeder, je vader, je nichtje, niets was te gek.
De mooiste combinaties werden gemaakt. Ron Boekestijn had zijn
nichtje uit Canada meegenomen. Niels vd Lingen vormde een duo
met zijn nichtje Mieke en zij bleken het duo met het grootste lengte
verschil. En Annemieke Lagerwerf vormde een duo met haar vader
Huib van Dorp. Onze oude voorzitter werd vandaag 76 jaar, maar hij
vond het veel te leuk om deel te nemen aan dit toernooi.
Maar ook waren er diverse kinderen die een duo vormde met haar /
zijn moeder of vader. Mooi om deze duo's vol enthousiasme op het
veld te zien.
Na het toernooi werd er weer genoten door iets minder dan 200
man (!) van een heerlijke BBQ. Op het terras kon er genoten worden van het heerlijke eten onder muzikale
begeleiding van een muzikaal trio: Simon op gitaar en Julia en Donna met hun zang. De sfeer zat er goed in.
Langs deze weg wil de AC iedereen die heeft meegeholpen om deze einddag tot een succes te maken van
harte te bedanken! Van het barpersoneel tot de staf in de keuken, van de poffertjesdames/heer tot de vele
mensen die hebben meegeholpen op te ruimen.
En uiteraard ook alle deelnemers van het toernooi zelf, want ook jullie inzet en de glimlach op jullie gezicht
hebben er voor gezorgd dat het een bijzondere dag is geworden.
Nogmaals......HARTELIJK DANK
Activiteiten Commissie VALTO
Anita Herbert - Ruben Kester - Fiona Rijsdijk - Sharon Prins - Annemieke Lagerwerf - Jeannette vd Lugt Liesbeth van Wingerden
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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

Terugblik op seizoen ´15-’16 VALTO 1 & 2

Sponsor: Martin Stolze B. V.
Nu de laatste competitiewedstrijden al even achter de rug zijn, wil ik nog één keer terugblikken op het
afgelopen seizoen. Voor Judith, Bart en mij het eerste seizoen bij een nieuwe club. Eerlijkheid gebied mij te
zeggen dat ik me voorgenomen had om me, na zes jaar teambegeleider bij ODO, niet meer zou laten
verleiden tot verplichtingen rond de selectie. De overstap van Bart zou zijn ding worden en ik zou het op
gepaste afstand aanschouwen. Bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en toen vanuit de selectie de
voorzichtige toenadering gedaan werd met de vraag of ik de verslaglegging van de verrichtingen van VALTO
1&2 op me wilde nemen, behoorde ik gelijk tot de trouwe aanhang van het keurkorps van VALTO. Voor een
goed verslag moet je tenslotte wel ooggetuige zijn van het spektakel. Mede door het sprankelende spel wat
door de spelers op de mat gelegd werd, was het zeker geen straf om half Nederland te doorkruisen om het
thuisfront op de hoogte te houden van het wedstrijd verloop. Na de nodige oefenwedstrijden werd op 28
augustus de competitie begonnen met een thuiswedstrijd tegen KV Tilburg. Gelijk een pittige wedstrijd waar
de nodige blessures aan over gehouden werden. In de volgende wedstrijden bleven een paar basisspelers
dan ook aan de kant om te herstellen.
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Dit kon gelukkig goed opgevangen worden door de rest van de spelersgroep, hoewel de resultaten van
VALTO 3 hier toch wel een beetje onder moesten lijden. Gelukkig hebben zij dit na de zaal weer helemaal
recht kunnen trekken, door de ene na de andere overwinning te pakken. Bij de overgang naar de
e
e
zaalcompetitie stond VALTO 1 met vier ploegen op een gedeelde 2 plaats en deed het 2 het als debutant
e
in de 1 klasse ook niet slecht door in de middenmoot te eindigen.
Het zaalseizoen begon zonder Judith, die met haar gips arm weinig ballen kon gooien. Bij het vlaggenschip
moest Bart plaats maken voor Thom, die weer helemaal fit was na zijn knie operatie en de voorkeur had bij
Marco. Of het door de mutaties binnen het team kwam zullen we nooit weten, maar het begin van het
zaalseizoen was het vlaggenschip niet altijd even scherp. Hierdoor werd al snel een gaatje gelaten met de
koppositie van de poule. We hielden wel de aansluiting, maar toch speelden we te wisselvallig. Waar we wel
constant waren was in de wedstrijden om de Zuid Holland korfbal beker. In dit toernooi werden
achtereenvolgens Vriendenschaar, Weidevogels, WION en KCC verslagen. In de finale troffen we CKC
Nieuwerkerk, wat zijn huiswerk goed gedaan had. Gewaarschuwd door eerdere resultaten hadden zij de
nodige videobeelden verzameld en hun tactiek daar op afgestemd. Ook deze wedstrijd bleef lang spannend,
maar werd in de slotfase toch uit handen gegeven. Hoewel in de bekerwedstrijd tegen WION de meeste
doelpunten werden gemaakt, is voor mij toch de mooiste wedstrijd tegen MERWEDE in Sliedrecht die we
met 22-35 wisten te winnen. Rob was in deze wedstrijd niet te houden en wist maar liefst 16 x de korf te
vinden. Toen we later ook de nummer 1 uit de poule Achilles wisten te verslaan leek het toch weer mogelijk
om voor de hoofdprijs te gaan doen. Helaas volgden er weer een paar mindere wedstrijden tegen FUTURA
en RODA, waarna het zaalseizoen na de verloren bekerfinale als een nachtkaars uit leek te gaan.
De focus ging weer op de veldcompetitie, waar nog alles mogelijk was. Met vier ploegen met maar één punt
achter de koploper TELSTAR moest er wel vanaf de eerste wedstrijd gewonnen worden. Na een aantal
prima oefenwedstrijden vertrokken de spelers vol goede moed op 2 april met de bus naar Tilburg. VALTO 2
nam gelijk het besluit om zich zo snel mogelijk naar de top van de poule te spelen. Na de nipte
thuisoverwinning op Tilburg 2 was het deze keer een walk over van onze reserves. Er werd met dubbele
cijfers gewonnen, wat voor het vlaggenschip een inspiratie bron had moeten zijn om hetzelfde te doen. Zij
begonnen echter niet scherp aan de wedstrijd, waardoor ons vlaggenschip de hele wedstrijd achter de feiten
aan liep. In de poule van VALTO 2 had de koploper PERNIX 2 intussen een gaatje geslagen en was het aan
de rest om punten te vergaren in de onderlinge duels. Het bleef lang spannend wie zich veilig zou spelen,
maar voor VALTO 2 was dit na de overwinning op PERNIX 2, intussen al kampioen, gerealiseerd. VALTO 1
deed intussen nog steeds mee voor de hoofdprijs, want na het gelijkspel tegen VICTUM en de winst op DES
en Vitesse zou de wedstrijd tegen de koploper PERNIX 1 de sleutelwedstrijd worden. Onder tropische
omstandigheden werd deze wedstrijd in het hol van de leeuw in Leiden gespeeld. Helaas was VALTO 1 net
deze wedstrijd niet in goeden doen en moest Marco alles uit de kast trekken om zijn spelers scherp te
krijgen. Het verschil was echter al gemaakt en de inhaalslag kwam te laat op gang bij de Lierenaars. Door
de nipte 19-18 nederlaag was meteen de kans op het kampioenschap tot een theoretische kans verworden.
In het meest gunstigste scenario zou er in een 3-kamp uitgemaakt moeten worden wie er kampioen zou
worden. Zo ver is het nooit gekomen, want na de winst in Hoevelaken op bezoek bij TELSTAR wist PERNIX
het kampioenschap binnen te hengelen door zelf van RAPID te winnen. De laatste competitieronde werd dus
alleen voor de statistieken gespeeld. Met de afscheidnemende spelers op hun geliefde plaatsen werden de
laatste wedstrijden tegen RAPID gespeeld. VALTO 2 maakte er weer een walk over van door RAPID 2 met
22-13 op te rollen. VALTO 1 kreeg het niet cadeau en moest diep gaan om deze laatste wedstrijd voor Ellen,
Rob, Niels en Thom met een overwinning af te sluiten. In de slotfase van de wedstrijd werd de wedstrijd
definitief naar Lierse kant getrokken en werd het seizoen met een 23-21 overwinning feestelijk afgesloten.
e
Met zowel VALTO 1 als 2 op een keurige 2 plaats in de veldcompetitie en een plaats in de middenmoot in
de zaal kunnen we wel stellen dat het een geslaagd seizoen is geweest. Voor mij was het even wennen om
na 16 jaar ODO tussen het VALTO publiek te staan, maar dit is in de loop van het seizoen helemaal goed
gekomen. Intussen kan iedereen genieten van zijn/haar korfbalvrije periode en even tijd voor wat anders
nemen. Heel lang duurt dit niet voor de selectie spelers, want zij mogen vanaf 4 augustus weer aan de bak
om een plaatsje in het keurkorps te veroveren. Aan de nieuwe trainers Marien en Chris een moeilijke taak
om een keuze te maken uit de enthousiaste spelersgroep die allemaal graag willen. Ik kijk er stiekem al weer
naar uit.
Voor nu dus allemaal een fijne vakantie gewenst en we zien elkaar vast weer bij aanvang van het nieuwe
seizoen.
Arno van Leeuwen.
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To is niet weg…..ze is er nog
To is al een paar weken niet op het korfbalveld geweest. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat To niets
gehoord heeft over korfbal. Via internet, familie en zelfs via kranten is To aardig op de hoogte gebleven van
het wel en wee van de Lierse korfbal. Wat To nog bijna niet heeft meegemaakt is dat ook VALTO te maken
heeft met spelers die wisselen van vereniging. Het lijkt op een heuse transferperiode. To heeft daar natuurlijk
wel een mening over, maar die wordt niet aan de computer toevertrouwd en zal daarom ook niet te lezen zijn
voor de lezers van de Bijblijver. To wenst degenen die gaan het allerbeste en zij die komen eveneens het
allerbeste. Het seizoen loopt ook bij VALTO op haar laatste benen. De vreugde van de kampioenen, het
verdriet van de laatste plaatsen en de resultaten van de middenmoters hebben elkaar keurig in evenwicht
gehouden. Het nieuwe seizoen lonkt. Nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. Wie speelt waar en met wie?
Maar eerst vakantie. Even alles loslaten. Hoewel…..er wordt al weer hard nagedacht over wat komen gaat.
Nieuwe trainers, nieuwe begeleiding, nieuwe leden….wat een uitdaging.
To hoopt ook in het nieuwe seizoen met enige regelmaat haar bevindingen op te schrijven. Wie weet is de
redactie wel weer bereid het door te plaatsen in de Bijblijver.

VALTO Financierings Plan
Zoals menigeen van jullie ongetwijfeld herrinneren hebben we afgelopen winter in no-time een groot aantal
investeerders bijeengebracht om, middels het VALTO Financieringsplan, de zonnepanelen te realiseren. De
panelen liggen en de besparing is inmiddels al meer dan 1100,00 Euro. Door het succes van de actie
hebben we bedacht in een bescheiden vorm de financiele contructie breder toe te passen. Zodoende
kunnen we meerdere investeringen voor VALTO realiseren. In eerste instantie hebben we het speeltoestel
daarbij als doel benoemd, maar onlangs hebben we besloten ook de dug-outs aan dit lijstje toe te voegen.
We weten dat veel behoefte naar beide investeringen is en we willen de financiering dan ook op korte termijn
regelen. We willen dit niet alleen vanuit het financieringsplan betalen, maar ook in combinatie met sponsors.
Vandaar de volgende oproep:

•

Wie wil er nog meer deelnemen in het

VALTO Financieringsplan?

(1000 euro inleggen met een verwachte teruggaaf uit energiebesparing van 100 euro per jaar voor
5 jaar en een geschat belastingvoordeel van 100 euro per jaar voor 5 jaar).
•

Wie kent er nog een enthousiaste

(nieuwe) sponsors om bij te dragen aan de

volgende investeringen?

Natuurlijk zijn we bezig met zeer creatieve oplossingen om de benodigde investering beperkt te houden.
Adviezen hieromtrent zijn altijd welkom!
Schroom niet ons te benaderen,
Vriendelijke groeten,
Michiel van den Bos
namens de Sponsor- & Actiecommissie
Michiel@ckv-valto.nl
CIE-mail: sponsors@ckv-valto.nl
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'Iris en Sanne de Raadt maken de overstap naar VALTO'
Iris en Sanne de Raadt maken deze zomer de overstap van ODO naar VALTO, en kiezen een nieuwe
uitdaging bij de Westlanders.
De Maaslandse dames speelde afgelopen seizoen nog in de selectie bij ODO en hebben door privéomstandigheden voor een nieuw avontuur gekozen.
Beide dames zijn persoonlijk geïnterviewd en zien uit naar de samenwerking met de selectie-leden en
vernieuwde staf.
Hoezo heb je voor VALTO gekozen?
Iris: ''Ten eerste ben ik van mening dat een club trots moet uitstralen. Dat er plezier moet zijn en passie voor
de sport, dat moet je kunnen ervaren als je op een vereniging bent. VALTO straalt dat zeker uit! Daarnaast
vind ik het ook belangrijk welke doelen een vereniging heeft wat betreft de prestaties. Ambitie is leuk, het
realiseren daarvan nog leuker. Daar wordt bij VALTO veel tijd en energie in gestoken. Iets wat ook zijn
vruchten afwerpt, want VALTO speelt zowel op het veld als in de zaal eerste klasse en bij de jeugd is het
niveau ook hoog. Daar word ik als speler erg enthousiast van. Uiteraard is de sfeer en de gezelligheid ook
van grote waarde. Ik ken al een aantal mensen bij VALTO en heb hier de volste vertrouwen in!'' vertelde de
24-jarige trots.
Sanne: ''Vanwege de positieve en enthousiaste verhalen van de mensen waar ik mee gesproken heb en de
stappen die VALTO de laatste jaren op korfbalgebied heeft gemaakt. Het lijkt me een gezellige club met
fanatieke korfballers. Daar maak ik graag onderdeel van uit.''
Wat voor type speler speler ben je?
Iris: ''Een aanvallend ingestelde speelster en ook in de korfzone veel te vinden door daar doelpunten en
rebounds mee te pikken. Daarnaast sta ik altijd positief en fanatiek in het veld, dat vind ik erg belangrijk!''
Sanne: ''Een fanatieke en positief ingestelde teamspeler die
anderen gevaarlijk kan maken vanuit de steun en passing,
maar ook zelf mijn doelpunten meepakt.''
De assistente van Senf Theaterpartners in Maasland vervolgt
haar verhaal: ''Met elkaar een bepaald doel voor ogen hebben
en daar 100% voor gaan, zie ik wel zitten. Als dat gevoel
binnen een groep goed is kun je voor mooie resultaten zorgen.''
Hoe zie je de samenwerking met de nieuwe coaches
(Marrien Ekelmans en Chris van Staalduinen) voor je?
Iris: ''Beide zijn voor mij nog onbekende coaches. Natuurlijk
weet ik dat Marrien veel kennis en ervaring heeft als zowel
trainer als speler, dat belooft wat! Ik hoop op een goede en
positieve samenwerking tussen Marrien, Chris en de groep.
Hoe beter deze is, hoe beter er wordt gepresteerd!''
Sanne: ''Dat vind ik lastig te zeggen, omdat ik ze allebei nog
niet ken en ook nog niet heb gesproken. Ik verwacht veel
enthousiasme en kijk er naar uit om samen met hen en de
groep dit avontuur te beginnen.''
De VALTO selectie speelt aankomend seizoen zowel veld
als zaal in de eerste klasse, wat zijn jou verwachtingen?
Iris: ''Er staat straks een jonge en energieke selectie die
volgens mij meer dan graag wil. Met die instelling kun je ver
komen. Als alle neuzen dezelfde kant op staan, sta je al 1-0
voor. Ik heb daar wel vertrouwen in! Ik verwacht dat de selectie
dit prima aankan!''
Sanne: ''Ik verwacht dat deze groep prima mee kan doen in de
eerste klasse en hoop natuurlijk ook dat we voor de prijzen
kunnen gaan.'' reageert de 29-jarige ambitieus.
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Wat is jouw persoonlijke doelstelling aankomend seizoen?
Iris: ''Mijn persoonlijke doelstelling is eerst het leren kennen van de groep. Ervaren wat voor type spelers het
zijn, welk spel er gespeeld wordt en hoe ik mij daar zo goed mogelijk in kan passen en mijn eigen kwaliteiten
daarin kan (gaan) ontwikkelen. Ook wil ik gaan voor het hoogst haalbare, zowel voor mezelf als het team
waar ik in terecht kom.''
Sanne: ''De groep en de vereniging leren kennen en weer met veel plezier gaan korfballen.''
Tot slot, wil je zelf nog wat kwijt?
Iris: ''Ik kijk er naar uit in augustus het veld op te stappen en me te storten in dit spannende, maar zeker ook
uitdagende avontuur!'' sloot de jongste van de twee zusjes af, die in haar vrije tijd graag snowboard en
tennist.
Sanne ''Tot snel, ik heb er heel veel zin in!''

Kwijt
Igor Strik uit D4 is afgelopen zaterdag bij het toernooi van Eibernest zijn VALTO trainingsbroek maat 164
kwijt geraakt. Wie heeft hem per ongeluk meegenomen?
Graag contact opnemen met
0648 579953. Alvast bedankt!

Korfbalclinic bij basisschool ’t Startblok in Honselersdijk
Afgelopen week, op een woensdagochtend, gevrijwaard van heftige regenbuien, stond een klein clubje
enthousiaste korfballers te wachten op de eerste groep enthousiaste basisschoolleerlingen. Deze ochtend
zouden (bijna) alle klassen van basisschool ’t Startblok in Honselersdijk een korfbalclinic krijgen en daarmee
een ervaring om nooit te vergeten.
In de vroege morgen bracht held van de dag Marco Lansbergen 8 F-palen, 8 E/D-palen, 8 standaarden en 8
korven tot vlak bij het schoolplein. De clinic-toppers Vera, Vera, Sheila, Lisette en Laurens zetten de spullen
klaar en zo ontstond een circuit van diverse spellen en oefeningen, waarmee de leerlingen konden worden
vermaakt.
Bij iedere groep (3, 4, 5, 6 en 7) stelden we ons voor en werd er gevraagd wie er bekend was met korfbal en
wie het wel eens gespeeld had. Gelukkig wist iedereen wel wat het was, maar weinig kinderen hadden het
ook echt gespeeld. Dat hinderde niet, omdat we speciaal voor hen een spetterende demonstratie hadden,
waarin er met 2 tegen 2 werd voorgedaan wat korfbal is, op de beats van een lekker muziekje. De show kon
op veel oohh’s en aahh’s rekenen en het jonge publiek kreeg zo nóg meer zin om het zelf eens te proberen.
En zo gebeurde het ook: schieten, gooien, vangen, een bijzondere estafette, speciaal tikkertje en een
partijtje … het zat er allemaal in. Ze vonden het geweldig! Dol enthousiast waren ze na afloop en bij het
afscheid van de ene groep, stond de andere groep alweer te trappelen. De leerkrachten vonden het ook
mooi om te zien en een enkeling waagde zich zelfs aan een balletje op de korf. De inzet van deze kinderen
wordt deze zomer beloond door het plaatsen van een prachtige oranje korfbalpaal op het schoolplein.
We verlieten met een goed gevoel de school en zetten koers naar De Lier, waar we nog iets gedronken en
gegeten hebben. Marco, Vera, Vera, Sheila, Lisette en Laurens ontzettend bedankt. Jullie waren stuk voor
stuk top!
Met een voldaan en trots gevoel de zomer in,
Jan Jaap

De Bijblijver, 27 juni 2016
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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

