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Er gingen al verhalen door het 
dorp dat “Tante Boefie” aan de 
Oostlaan failliet was. Dat is grote 
onzin. Het restaurant van de 
familie van Schie staat wel te koop 
maar dat is zeker niet van ellende. 
Het gaat al vanaf het begin goed 
met het restaurant dat vorige 
week zijn vijf jarig bestaan vierde.

Peter en Josephien van Schie gaan 

gezien hun leeftijd - ze zijn rond de 

zestig - het rustiger aan doen. Hun 

zoon Jeremy (32) heeft bij de start 

al aangegeven dat hij niet zijn hele 

leven restaurateur wil zijn en zeker 

niet in zijn eentje. Zuslief Jolinda 

was ook bij “Tante Boefie” betrok-

ken, maar heeft uiteindelijk 

gekozen voor een andere carrière.

Al met al is het dus inderdaad zo 

dat “Tante Boefie”, voorheen Van 

Ouds het Raadhuis, te koop staat, 

inclusief het pand zelf. Belangstel-

lenden kunnen het restaurant met 

inboedel en goodwill kopen of met 

het pand. Overal is over te praten, 

zegt de familie Van Schie. Ze 

hebben ook geen haast. “De zaak 

draait prima en zo lang er geen 

serieuze kandidaten zijn, gaan we 

gewoon lekker door”, aldus Jeremy 

die nog niet concreet wil zeggen 

wat zijn eigen persoonlijke plannen 

zijn.

Hij heeft er nooit een geheim van 

gemaakt dat hij zelf liever in een 

grote stad een zaak zou beginnen. 

Dat kan het worden maar het kan 

ook heel wat anders zijn. “Ik wil in 

mijn leven een bepaald aantal 

dingen graag nog doen en dat 

betreft zeker niet alleen horeca.”

Pa, ma en zoon Van Schie bena-

drukken nogmaals dat het restau-

rant goed draait en dat “Tante 

Boefie” ook als partycentrum voor 

groepen van 10 tot 250 personen 

prima functioneert. Peter: “Bruilof-

ten hebben we nog niet veel gehad, 

maar wel allerlei verschillende 

feestjes en bedrijfsborrels en 

verjaardagen van jong tot oud”, 

zegt Peter die met Josephien ooit 

zijn eigen bruiloft bij ‘Van Ouds’ 

heeft gevierd. De familie Van Schie 

heeft een flinke zaak die zes dagen 

per week geopend is en waar zo’n 

vijftien fijne medewerkers in dienst 

zijn.

Jeremy zegt nogmaals dat hij het 

werk nog steeds met veel plezier 

doet. Hij is van jongsafaan een 

echte horecajongen die bij diverse 

zaken in Pijnacker heeft gewerkt: El 

Mundo op het Raadhuisplein, Van 

Ouds het Raadhuis cq The Old Pal, 

Grand-Café Dreamers en ooit 

begonnen bij snackbar Nicky’s 

Place.

“Het is prachtig dynamisch werk en 

het blijft een uitdaging om alles te 

laten kloppen en een goede 

sfeervolle gastvrije zaak te hebben 

met goede producten voor een 

prima prijs. En dat gaat al vijf jaar 

hartstikke goed. Het punt is dat 

mijn ouders willen gaan afbouwen, 

mijn zus een ander pad gaat 

bewandelen en ik nog andere 

plannen op de plank heb liggen. 

Vandaar”, aldus Jeremy van Schie 

op een mooie maandagmiddag in 

augustus. (SO)

Wordt gratis huis-aan-huis 
verspreid in Pijnacker, Oude Leede, 

Delfgauw, Nootdorp en Ypenburg
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Het restaurant aan de Oostlaan is te koop.

Burg. G.J.F. Tijdemanstraat 9 • 2631 RE  Nootdorp
Tel 015 3106903

www.oostambacht.nl

Koperslager 24, 
2631 RK Nootdorp

Tel. 015  3109173  installatietechniek b.v.

Voor al uw: 
Loodgieterswerk
CV-werk
Dak-, lood en zinkwerk
Onderhoudsabonnementen

Voor al uw: 
Loodgieterswerk
CV-werk

125 jaar

130 JAAR

Auto 
kopen 

of 
auto

verkopen?
www.rootsautoservice.nl

Tel. 015 369 32 33

Het allerbeste hypotheekadvies 
heeft het keurmerk

Kijk op www.huisenhypotheek.nl
of kom langs bij Arjan Collee

Ackershof 28, 2641 DX Pijnacker, tel: 015 - 3698124
Zilveren Zweep 2, 2632 GP Nootdorp, tel: 015 - 3108750

Hypotheekadvies nodig?

Haal het beste advies in huis.

015 - 3108750

Di t/m zo keuken geopend van 11.00 tot 21.30 uur
www.eetcafe1837.nl - Telefoon 015 310 8383

U kunt ons ook volgen op

Carpaccio van gegrilde entrecote 
met truff elmayonaise

Mosselen bereidt met 
witte wijn of dubbel bier

 Kersencheesecake 
met verse kersen en chocolade ijs

Intratuin Pijnacker
Rijskade 1a.
Donderdag en vrijdag koopavond.
www.intratuin.nl

7 dagen
PER WEEK 

OPEN

PARASOLS IN DE REGIO
TUINMEUBELEN EN
grootste collectie

Intratuin Pijnacker  
Rijskade 1a.
Donderdag en vrijdag koopavond.  
www.intratuin.nl

UITVERKOOP
TOT 50% KORTING
Op o.a. potterie, 
tuinmeubelen, 
buitensfeerartikelen 
en bbq’s

Intratuin Pijnacker
Rijskade 1a.
Donderdag en vrijdag koopavond.
www.intratuin.nl

7 dagen
PER WEEK 

OPEN

PARASOLS IN DE REGIO
TUINMEUBELEN EN
grootste collectie

Intratuin Pijnacker 
Rijskade 1a.
Donderdag en vrijdag 
koopavond. 
www.intratuin.nl

Kom op zaterdag 26 & zondag 27 augustus 
naar het dierentuinweekend bij Intratuin 
Pijnacker. Naast de speurtocht zijn er 
dit weekend diverse leuke activiteiten 
in onze winkel. Neem al je vriendjes en 
vriendinnetjes mee en kom langs in onze 
winkel. Dit weekend belooft een gezellige 
beestenboel te worden!

grootste collectiegrootste collectie
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Donderdag en vrijdag 
koopavond. 
www.intratuin.nl
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Pijnacker. Naast de speurtocht zijn er 
dit weekend diverse leuke activiteiten 
in onze winkel. Neem al je vriendjes en 
vriendinnetjes mee en kom langs in onze 
winkel. Dit weekend belooft een gezellige 
beestenboel te worden!
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FINALEWEEKEND
DIERENTUINWEKEN
26 & 27 AUGUSTUS

Zuidpop in Tolhek

Aanstaande zaterdag 26 juli 

houdt de wijkvereniging 

Pijnacker-zuid in het wijkpark 

Tolhek Zuidpop. Tussen 17.00 

en 22.30 tonen vier bands (The 

Casaband, Bariista, Plunck en 

Batcrab) hun muziekkunsten. 

De toegang is gratis. Ga voor 

meer informatie over Zuidpop 

naar www.zuidpop.nl.



De Verbeelding nieuwe stijl door héle gemeente
Voor de inwoners van Pijnacker is 
De Verbeelding al 23 jaar een 
begrip. Het jaarlijkse kunst- en 
cultuurweekend in het laatste 
weekend van september. Het 
Raadhuisplein is dan het centrale 
punt met een kunstmarkt en 
optredens, en ook in het Witte 
Huis, het CJMV-gebouw en de 
bibliotheek is veel te beleven. Een 
prachtig weekend, dat dit jaar nóg 
mooier en anders wordt. Met als 
belangrijkste verandering: De 
Verbeelding verspreidt zich door 
de héle gemeente. 

Door Linda Vaandering

Omdat de fusiegemeente Pijnacker-

Nootdorp dit jaar vijftien jaar bestaat, 

biedt De Verbeelding alle inwoners 

van de gemeente een prachtige 

kunstroute aan door Pijnacker, 

Delfgauw, Nootdorp en de Oude 

Leede. Voorzitter van De Verbeel-

ding Piet van Adrichem is razend 

enthousiast: “Het wordt een 

buitengewoon mooi weekend. Een 

weekend dat nu twee volle dagen 

bestrijkt. De kunst- en cultuurroute 

leidt langs heel bijzondere plekken. 

Plekken waar je normaal niet komt, 

en waar nu ook nog eens mooie 

kunst te zien is en op veel plekken 

optredens te bewonderen. Wanneer 

beklim je nu de toren van de 

Dorpskerk in Pijnacker, of bezoek je 

de mooiste tuin van Pijnacker-Noot-

dorp in Delfgauw? Hoe bijzonder is 

een optreden in een tuinderskas 

tussen de kersenbomen? De kunst is 

kunst op hoog niveau. Niet alleen 

lokale kunstenaars exposeren, maar 

kunstenaars uit het hele land 

hebben zich ingeschreven voor 

deze expositiemogelijkheid, waar 

hun kunst op de mooie plekken 

extra goed tot zijn recht komt.”

Fietsroute
“Er is een mooie fietsroute gemaakt 

langs alle 25 locaties, maar die hoef 

je natuurlijk niet helemaal te volgen. 

Voor iedereen in Pijnacker-Noot-

dorp is vlakbij huis iets te vinden, 

maar nóg leuker is het natuurlijk om 

verder weg te gaan kijken. En omdat 

de kunst- en cultuurroute twee 

dagen bestrijkt, kun je er ook twee 

dagen voor uittrekken. Bovendien 

rijdt de Sponsorbus beide dagen 

rond, zodat letterlijk iedereen, ook 

mensen die iets minder goed ter 

been zijn bijvoorbeeld, in staat is te 

genieten van de kunst en optredens 

die geboden worden”, gaat Piet 

verder.

Raadhuisplein
Het hart van de Verbeelding blijft 

wel ouderwets op het Raadhuisplein 

in Pijnacker. Dit is de plek van het 

Verbeeldingsfestival. Het Raadhuis-

plein is het hele Verbeeldingsweek-

end gevuld met een creamarkt en 

gezellige terrassen, waar u heerlijk 

kunt genieten van verschillende 

optredens, de hele dag door. Verder 

kunt u bij de stand van de Verbeel-

ding een routebeschrijving voor de 

fietsroute ophalen en informatie 

over de kunstroute verkrijgen. Er zijn 

wel vijfentwintig locaties die hun 

deuren openzetten. In Pijnacker zijn 

dat Bibliotheek Oostland, de 

Ontmoetingskerk, De Scheve Toren, 

Atelier 1647, Zorgkwekerij Bloei, De 

Drie Heeren, ‘t Prinsesje, De 

Schakelaar, de kas van Nic van 

Winden, de tuin Ed van Hagen, 

Atelier Gaila

Pander en De Notelaer
In Nootdorp de tuindersschuur Jan 

van de Sande, Molen Windlust, 

Dorpskerk Nootdorp, Huis van Rie, 

Veenhage en de Bartholomeuskerk. 

In Delfgauw zijn dat ‘t Isnienix, 

Hoveniersbedrijf Louis van der 

Meijden, het Woonzorgcomplex , 

het Kerkelijk Centrum, de mooiste 

tuin van Pijnacker-Nootdorp, die van 

Arie en Miep Gravesteijn, de tuin van 

Anton en Carla van der Meijden en 

in de Oude Leede Buurthuis 

buurthuis Het Oude Laarsje. Er komt 

een prachtig gratis boekje waarin 

alle locaties met hun historie en de 

exposerende kunstenaars staan 

beschreven. Ook het programma 

van de optredens is in het boekje te 

vinden. 

“We bieden op 23 en 24 september 

een enorm veelzijdig programma, 

voor iedereen van jong tot oud in de 

hele gemeente Pijnacker-Nootdorp. 

Voor de jongsten zijn er twee 

vertrouwde onderdelen gebleven: 

de kindervoorstelling op zaterdag-

morgen in het CJMV-gebouw en 

het muziekspel voor de echte 

kleintjes in Buurt&Zo. Vijftien jaar 

Pijnacker-Nootdorp, dat vieren we 

zo met zijn allen!” Voor meer 

informatie: www.deverbeelding.nu 

Daar is ook het routeboekje te 

downloaden.

Afgelopen week waren Verbeelder en kunstenaar Theo van den Bulk, 

Han Geijp en het Jeugd- en Jongerenwerk op Jeugdland aanwezig. 

>Uitgetekend Ralph SchalkVijftig kinderen met 
Poortkamp naar Duckstad

De Poort is voor de 49e keer op 
kamp geweest. Het Poortkamp was 
op de Kampeerboerderij ‘De 
Mussenberg’ in Loon op Zand. Bijna 
vijftig kinderen genoten van het 
thema Duckstad.

Dat was in alle spellen terug te 

vinden, vele posters aan de muur en 

de kratten vol met Donald Ducks. 

Het weer was deze week de ene dag 

beter dan de andere dag, maar goed 

te doen. Natuurlijk is er door de 

leiding alvast vooruit gekeken naar 

2018. Het Poortkamp wordt dan ook 

weer gehouden. Dit is ook weer in 

de 5e week van de zomervakantie! 

Houd de site van ‘De Poort’ voor 

verdere informatie in de gaten: 

www.depoortpijnacker.nl.

Het was weer een groot feest in Loon op Zand. 

Gemeente en Lidl: 
wees wijzer
Gezien het afnemende aantal 

winkels in Ackershof zou een 

versterking daar met een Lidl 

supermarkt het centrum van 

Pijnacker meer dan goed 

doen. Het braakliggende 

terrein aan de Korteweg/

Europalaan leent zich dan ook 

voor een betere bestemming: 

woningbouw. Een voortzetting 

van de Adam Pijnackerhof of 

bebouwing met woningen als 

die op Klein Koningshof zijn 

zo maar enige mogelijkheden.

Het vereist wel inzet en 

bereidheid van alle partijen: 

wijziging bestemmingsplan, 

verkoop, Lidl naar Ackershof. 

Met - niet in het laatst, een 

lokker voor Lidl? - overweging 

om iets aan de huurprijzen in 

de Ackershof te doen. Kortom, 

Gemeente en Lidl, stroop de 

mouwen op en ga aan de slag.

Dirk Pereboom
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De Hypotheek van deWeek is deze week van
Emerald Financiële Diensten. De koper en
verkoper van het Huis van deWeek krijgen
een feestelijke korting van 10% op de

hun nieuwe huis onderbrengen bij Emerald. Bovendien

die meer van hypotheken wil weten gratis!
Emerald. De betere kennis.
info@emerald.nl 015-2560265 kerps

egeka
tnI

altijd gratis!

De Hypotheek van deWeek!

emerald.nl

is een uitgebreid intakegesprek voor iedereen

merald verzekeren pensioenen hypotheken

De Hypotheek van deWeek is deze week van
Emerald Financiële Diensten. De koper en
verkoper van het Huis van deWeek krijgen
een feestelijke korting van 10% op de

hun nieuwe huis onderbrengen bij Emerald. Bovendien

die meer van hypotheken wil weten gratis!
Emerald. De betere kennis.
info@emerald.nl 015-2560265 kerps

egeka
tnI

altijd gratis!

De Hypotheek van deWeek!

emerald.nl

is een uitgebreid intakegesprek voor iedereen

merald verzekeren pensioenen hypotheken

Hypotheek?
Advies!

info@emerald.nl
015 2560265

emerald.nl
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Gemeentehuis Pijnacker, 
Oranjeplein 1
 Post Postbus 1, 2640 AA Pijnacker
 E-mail info@pijnacker-nootdorp.nl
 Telefoon  14 015 
 WhatsApp 06 - 15 38 16 83

  www.pijnacker-nootdorp.nl

Digitale balie
Digitale balie: zeven dagen per week, 
24 uur per dag via 
www.pijnacker-nootdorp.nl > Loketten.

Publiekszaken 
U kunt bij Publiekszaken alleen op afspraak terecht: 
www.pijnacker-nootdorp.nl > Afspraak maken, 14 015

Meldpunt Leefomgeving 
Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.
tel. 14 015 of via www.pijnacker-nootdorp.nl > 
Meldpunt Leefomgeving

Afvalinzameling Avalex 
Huisvuilinzameling, info@avalex.nl, 
tel. 0900 - 0507. Meer info op www.avalex.nl

Wekelijks het nieuws in uw mail?
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief 
op www.pijnacker-nootdorp.nl/
nieuwsbrieven

Volg ons ook op:
 facebook.com/gemeentepijnackernootdorp
 twitter.com/PijnackerNootdp

23 augustus 2017

Zaterdag 16 september: SPACE concert in De Viergang
Zaterdagavond 16 september om 20.00 
uur in De Viergang: SPACE. Een spec-
taculaire show van het orkest van de 
Koninklijke Luchtmacht.

Bekende nummers als de Earth Song van 
Michael Jackson en soundtracks van Star 
Wars en E.T. komen tot leven met levens-
grote beelden. Met een 7-koppige ritme-
sectie en 4 vocalisten wordt het een spet-
terende show die u niet wilt missen! 
Alvast in de stemming komen? Kijk onder 
pijnacker-nootdorp.nl/space.

Kaarten zijn te koop voor 3 15,00 bij Het 
Moortje, Stationsstraat 31 in Pijnacker en 
bij Marjan de Visser, De Parade in 
Nootdorp. Alle kaarten zijn inclusief pau-
zedrankje en hapjes en drankjes na afloop 
van het concert. De kaartverkoop start op 
21 augustus. Wees er snel bij, want op=op! 

Speciale gasten tijdens dit concert zijn de 
veteranen en hun partners uit onze 
gemeente. Sinds 1940 heeft Nederland 

ruim 650.000 militairen ingezet tijdens 
drie oorlogen en bijna honderd vredesmis-

sies. Dit concert is een blijk van respect 
voor onze veteranen.

Werk in uitvoering

  Pijnacker
  Goudenregensingel
 Periode tot 25 augustus
 Locatie tussen Noordweg en Acacialaan
 Stremming gefaseerd afgesloten
 Omleiding geen
 Toelichting vervangen riolering
 Informatie Ron Develing, tel. 06-20017043

  Halve Marathon Oostland
 Periode 3 september tussen 08.00 en 18.00 uur
 Locatie Kerkweg en diverse straten in het 

Centrum en Keijzershof
 Stremming korte afsluitingen, beperkte 

bereikbaarheid
 Omleiding geen
 Toelichting sportevenement
 Informatie Afdeling APV 14015

  Klapwijkseweg
 Periode 30 augustus tot en met 1 september
 Locatie Tussen Monnikenweg en 

Vrouwenrecht 
 Stremming afgesloten voor autoverkeer
 Omleiding met bebording aangegeven
 Toelichting aanpassen kruising Laan van Klapwijk
 Informatie team bereikbaarheid, tel. 14015

  Rivierenlaan 
 Periode tot 31 augustus
 Locatie tussen de Nederrijn en Itterbeek
 Stremming gefaseerd afgesloten
 Omleiding via Oranjelaan, Delflanddreef en 

doorsteek Popelenburg
 Toelichting aanbrengen definitieve verharding
 Informatie Jan van Heulen, tel. 06-22924326

  Nootdorp
  Dorpsstraat
 Periode 6 september van 05.00 tot 22.00 uur
 Locatie Dorpsstraat en Maria van 

Oosterwijckstraat
 Stremming afgesloten
 Omleiding geen
 Toelichting braderie
 Informatie APV, tel. 14015

  Delfgauw
  Noordeindseweg
 Periode 2 september van 12.00 tot 17.00 en  

3 september van 10.00 tot 17.00 uur
 Locatie tussen Kooltuin en Korftlaan
 Stremming afgesloten
 Omleiding geen
 Toelichting Biesland dagen
 Informatie APV, tel. 14015

Langdurige afsluitingen of verkeersmaatregelen worden  
een beperkt aantal keren in dit overzicht vermeld. Kijk op 
www.pijnacker-nootdorp.nl > Snel naar > werk in uitvoering.

Leergeld in Pijnacker-Nootdorp
De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt samen met de stichting 
Leergeld. Dit om kinderen te helpen waarvan de ouders niet vol-
doende geld hebben. Voor het nieuwe schooljaar 2017-2018 kun-
nen de kinderen van 4 tot en met 18 jaar schoolspullen aanvra-
gen. Let op! Tot 31 augustus kunt u een aanvraag indienen. Meer 
informatie staat op: www.leergeldpijnacker-nootdorp.nl. 

Bijeenkomst voor 
vrijwilligersorganisaties
Bureau Vrijwilligerswerk Pijnacker-Nootdorp verzorgt op dins-
dag 29 augustus tussen 17.00 en 21.00 uur een bijeenkomst voor 
besturen van vrijwilligersorganisaties. Aanmelden kan tot en 
met 24 augustus via www.swop.nl/bvw/trainingen.

Gast van de Raad
U kiest de leden van de gemeenteraad. Maar wat doet een raadslid 
eigenlijk? En hoe verloopt zo’n raadsvergadering? De gemeenteraad 
nodigt u uit om als ‘Gast van de raad’ een vergadering te bezoeken. 
Loop mee met een raadslid en bekijk het raadswerk van dichtbij. 
Dat kan op 28 september, 26 oktober, 7 november, 23 november of 
21 december. Meld u aan via griffie@pijnacker-nootdorp.nl. Meer 
informatie vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl/gastvanderaad

Gezocht! Voorzitter van de Adviesraad 
Sociaal Domein
Bent u maatschappelijk betrokken? Kunt u leiding geven en goed 
met mensen omgaan? Dan is het voorzitterschap van de 
Adviesraad Sociaal Domein misschien iets voor u! Lees de vacatu-
re op www.pijnacker-nootdorp.nl

De scholen zijn weer begonnen
De vakanties zijn weer voorbij. Houd in 
het verkeer rekening met kinderen die 
naar de basisschool of de middelbare 
school gaan. 

Nader kruispunten langzaam, dan heeft u 
tijd om op onverwachte situaties te reage-
ren. Haal kinderen in met een veilige 
afstand en pas uw snelheid aan. Wees 

voorbereid op onverwachte acties van kin-
deren. Kijk nog een keer extra als u in de 
buurt van een school of schoolroute bent. 
Rondom scholen is het vaak erg druk en 
onoverzichtelijk.

Kinderen zijn kinderen in het verkeer
Kinderen zijn in ontwikkeling. Ze kunnen 
veel dingen nog niet, bijvoorbeeld uit hun 
ooghoeken kijken. Of geluiden lokalise-
ren. Ze spelen een groot deel van de tijd 
en handelen impulsief. Daardoor doen ze 
soms onverwachte dingen. Ook hebben ze 
een langere reactietijd dan volwassenen 
en kunnen niet meteen alles toepassen 
wat ze geleerd hebben.

Wat kunnen kinderen in het verkeer?
Kinderen gaan fietsen vanaf hun vijfde jaar. 
In het begin slingeren ze daarbij erg, vooral 
als ze achteromkijken of langzaam fietsen. 
Vanaf hun zesde jaar kennen kinderen de 
functie van een stoep, een zebrapad en een 
verkeerslicht (rood is stoppen, groen is vei-
lig). Tot hun achtste of negende jaar kun-
nen kinderen gevaren niet zien aankomen. 
Tussen hun tiende en veertiende jaar 
onderschatten vooral jongens de snelheid. 
Daardoor kunnen ze plotseling, vlak voor 
naderende voertuigen, oversteken. Pas 
vanaf hun tiende jaar kennen kinderen de 
meest basale verkeersregels en -borden. 

Fietstocht voor goed doel
Begin september staat een uitdagende fietstocht 
van 1700 kilometer gepland vanuit Nootdorp 
naar Estland met als doel geld ophalen voor 
Gambia.

Gemeenteraadslid Bartjan Kerklaan is al jarenlang 
bezig met ontwikkelingswerk in Gambia waaron-
der in het dorp Sanyang. Momenteel zijn ze daar 
bezig met de realisatie van een Upper Basic School 
en oude visvriend Hans van der Sman gaat samen 
met Sjaak van der Burg fietsen voor de complete 
inrichting en aanleg van een elektriciteitsvoorzie-
ning. Toen Hans van der Sman te horen kreeg dat 
er bij Bartjan kanker was geconstateerd, wilde hij 
op korte termijn een bijdrage leveren aan één van 
zijn projecten in Gambia. Meer informatie:  
www.nootdorpseijsclub.nl/fietsen-voor-gambia
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Energie besparen 
doe je nu!
Heeft u al eens nagedacht over het verwarmen van 
uw huis zonder gas? Of – net als Albert Heijn op 
Ruyven - met zonne-energie? Maak handig gebruik 
van het gemeentelijk energieadvies en laat uw woning 
bekijken. Of laat u informeren tijdens de themadagen 
van de WoonWijzerWinkel, ons regionale energieloket. 
Lees meer op deze pagina. 

Na het succes van de eerste 
zonnepanelen dag organi-
seert de WoonWijzerWin-
kel deze op 9 september 
nogmaals. U bent van harte 
welkom in Rotterdam van 
9.00 tot 13.00 uur. 

Er zijn in Nederland inmiddels 
zo’n duizend leveranciers van 
zonnepanelen. Dat zijn behoorlijk 
wat keuzes. Vier op de tien zon-
nepanelen zijn gemaakt in China, 
een kwart in Duitsland en zowel 
uit Japan als Noord-Amerika is 12 
procent afkomstig. Er is verschil in 
kleur, prijs, kwaliteit, rendement 
en nog veel meer. Tijdens de 
WoonWijzerWinkel Zonnepanelen 
dag krijgt u voorlichting over al 
deze verschillen en kunt u al uw 

vragen stellen. Ook staan er in de 
WoonWijzerWinkel voorbeelden 
van verschillende zonnepanelen 
tentoongesteld en hebben wij 
zeer aantrekkelijke collectiviteits-
aanbiedingen in diverse prijs- en 
kwaliteitsklassen. Om 9.30 uur 
start een algemene presentatie 
over zonnepanelen. 

Alvast nieuwsgierig wat zonnepa-
nelen u kunnen opleveren?  
Doe de gratis dakscan via:  
www.woonwijzerwinkel.nl/ 
dakscan

Aanmelden?
U kunt zich alvast aanmelden  
voor de Zonnepanelen dag via  
www.woonwijzerwinkel.nl/ 
themadagen

9 september WoonWijzerWinkel 
Zonnepanelendag!

Goed voorbereid het najaar in: 
energieadvies aan huis!
Kunt u handig gebruik maken van 
zonne-energie? Of op en andere manier 
energie besparen in uw woning? Dat be-
spaart u geld, u krijgt een comfortabe-
ler huis én u bent duurzaam bezig. Met 
een persoonlijk energieadvies via de 
gemeente ontdekt u de mogelijkheden!

Voor 30 euro krijgt u een adviesgesprek 
aan huis en vervolgens een energieadvies. 
Dit advies geeft een beeld van het energie-
verbruik van uw woning. Ook maakt het 
duidelijk wat u kunt doen om uw huis te 
verbeteren, wat dit kost en wat het u ople-
vert. Een goede start voor het nemen van 
maatregelen. Eerdere ervaringen laten 
zien dat u na een advies meer dan 25% op 
uw energierekening kunt besparen. 

Energieadvies aanvragen
Wilt u meer informatie over energiebespa-
ring? Of wilt u als vereniging een energie-
adviseur langs laten komen om te vertellen 
over energiebesparing in uw buurt? Stuur 
een e-mail naar projectenergie@pijnacker-
nootdorp.nl met uw contactgegevens. Op 
www.woonwijzerwinkel.nl/pijnacker-noot-
dorp vindt u meer informatie over het 
energieadvies.

Een dag in het teken van verwar-
men zonder gas met warmtepom-
pen, houtkachels en elektrische 
(infrarood)verwarming. Van 9.00 
tot 13.00 uur in de WoonWijzer-
Winkel in Rotterdam. 

Iedere gemeente heeft als doel ooit ener-
gieneutraal te worden. Om dit te realiseren 
zal de gaskraan dicht moeten worden ge-
schroefd, maar hoe verwarm je zonder gas? 
Op de themadag, zijn er parallelsessies over 
warmtepompen, elektrisch verwarmen en 
biomassa te bezoeken. Ook is er een cen-
trale presentatie met wereldprimeurs op 
het gebied van verwarmen. Uiteraard staan 
de onafhankelijke adviseurs van de Woon-
WijzerWinkel voor u klaar om al uw vragen 
te beantwoorden en kunt u de permanent 
tentoongestelde totaaloplossingen zien.

Subsidie
De komende jaren zal de CO2-uitstoot 

moeten worden teruggedrongen. De 
overheid stimuleert dit door subsidie 
voor particulieren en zakelijke gebruikers 
die zelf duurzame energie opwekken. De 
Investeringssubsidie duurzame energie 
(ISDE) voor kleine apparaten voor de 
productie van duurzame energie opende 
op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 
december 2020. 

In 2017 is er 3 90 miljoen subsidie beschik-
baar. De hoogte van het subsidiebedrag 
per apparaat hangt af van het soort zon-
neboiler, warmtepomp, biomassaketel 
of pelletkachel en de energieprestatie. 
De WoonWijzerWinkel kan u hierover 
informeren. 

Aanmelden?
U kunt zich aanmelden voor de  
WoonWijzerWinkel themadag via  
www.woonwijzerwinkel.nl/themadagen

Meer dan 10.000 zonnepanelen bij Ruyven! 
Een mooi voorbeeld van zonnepanelen 
in onze gemeente zijn de plannen bij 
het distributiecentrum van Albert Heijn 
op bedrijventerrein Ruyven. 10 augus-
tus is het eerste van 10.788 zonnepane-
len op het dak gelegd. Goed voor een 
Co₂ reductie van 1.387 ton per jaar. 

De zonnepanelen op het dak van het distri-
butiecentrum wekken jaarlijks 2.730 MWh. 
Deze energie wordt aan het distributiecen-

trum teruggeleverd en is goed voor een 
derde van het totale verbruik. ‘Het plaatsen 
van de zonnepanelen sluit goed aan bij de 
ambitie om CO2 uitstoot te verlagen in onze 
winkels en distributiecentra en slimmer om 
te gaan met energie’, vertelt Anneke de Vries. 
‘Ik ben daarom heel blij dat we hier zo’n 
mooie stap kunnen maken met ruim 10.000 
zonnepanelen. En dat is een hele klus op een 
distributiecentrum waar er 24/7 gewerkt 
wordt om onze winkels te bevoorraden’.

WoonWijzerWinkel voor alle vragen over 
energiebesparing
Heeft u een vraag over energiebesparing aan uw woning? Dan kunt u 
terecht bij de het regionale energieloket Woonwijzerwinkel. Van kleine 
verbeteringen tot een installatie met zonnepanelen en warmtepomp. Kijk 
voor meer informatie op www.woonwijzerwinkel.nl

Ook kunt u een bezoek brengen 
aan de uitgebreide showroom 
WoonWijzerWinkel aan de 
Directiekade 2-8 in Rotterdam. 
Hier kunt u de vele oplossingen en 
mogelijkheden bekijken. 

Themadagen komende maanden:
• Zaterdag 9 september - 
Zonnepanelen
•  Zaterdag 23 september - 

Duurzame materialen/Groen dak
•  Zaterdag 21 oktober - Isoleren en 

ventileren
• Zaterdag 18 november - Isoleren

26 augustus WoonWijzerWinkel 
Verwarmen zonder gas dag!



Inzage en 
reactiemogelijkheden
Stukken ter inzage
Bij de informatiebalie van het gemeen-
tehuis in Pijnacker liggen ter inzage: 
wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen, 
ontheffingsverzoeken en vrijstellingsver-
zoeken van bestemmingsplannen. Tij-
dens de inzagetermijn kunt u schriftelijk 
een inspraakreactie of zienswijze naar 
voren brengen bij het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 1, 2640 
AA Pijnacker. Na deze termijn neemt het 
college een besluit over de aanvraag en 

wordt u hierover geïnformeerd. Zodra de 
bouwplannen gedigitaliseerd worden, 
kunt u ook voor deze ruimtelijke plannen 
een digitale zienswijze indienen.

Inspraak en zienswijze
De wet geeft verschillende mogelijk-
heden om te reageren op plannen van 
de gemeente. Een inspraakreactie kunt 
u geven, wanneer nog niet vast staat 
of het college een bepaald besluit gaat 
nemen of niet. Een inspraakreactie dient 
u schriftelijk in. Een zienswijze dient u 
in wanneer sprake is van een voorge-
nomen besluit. Dit staat vermeld bij de 
publicatie in de gemeenteberichten. Een 

zienswijze kunt u schriftelijk indienen 
of mondeling (op afspraak) naar voren 
brengen, tel. 14 015. Tegelijk met het 
indienen van uw zienswijze, kunt u het 
gemeentebestuur vragen uw persoons-
gegevens vertrouwelijk te behandelen. 
Voor zienswijze APV kunt u contact 
opnemen met L. Robbemond.

Bezwaar of beroep
Als u het niet eens bent met een besluit 
van de gemeente kunt u daartegen in 
veel gevallen eerst bezwaar maken. Een 
bezwaar moet u binnen zes weken schrif-
telijk indienen bij het orgaan dat het 
besluit heeft genomen: college, raad of 

burgemeester. Deze termijn gaat in een 
dag nadat het besluit aan de indiener is 
bekendgemaakt. U wordt verzocht op 
uw brief Bezwaarschrift te vermelden. 

Als uitzondering op deze regel hoeft 
in sommige gevallen niet eerst een be-
zwaarschrift bij de gemeente te worden 
ingediend, maar kan direct beroep bij 
de rechtbank worden aangetekend. 
Het gaat dan om gevallen waarbij een 
omgevingsvergunning en een daarvoor 
noodzakelijke ontheffing van een be-
stemmingsplan al gedurende zes weken 
ter inzage hebben gelegen. De afdeling 
FPZ/RZ kan daarover in concrete zaken 

nader informatie geven. Het adres van 
de rechtbank is Postbus 20302, 2500 EH 
Den Haag.

Meer informatie
Voor meer informatie over het indienen 
van een zienswijze, een inspraakreactie 
en het maken van bezwaar tegen een 
besluit, kunt u kijken op internet: 
www.pijnacker-nootdorp.nl > Wonen en 
Leven > Bouwen en Wonen > Ruimtelijke 
Plannen > Inzage en reactiemogelijkhe-
den. Hier kunt u ook de folder ‘bezwaar 
maken’ downloaden. Deze folder is ook 
verkrijgbaar bij het gemeentehuis in 
Pijnacker.

Spreekuur

Wethouder Van Staalduine
Woensdag 30 augustus  is het spreekuur van wethouder Van 
Staalduine. U bent welkom van 17.00 tot 18.00 uur in De Kiezel in 
Delfgauw. U hoeft voor dit spreekuur geen afspraak te maken.

Vergaderingen

Welstandscommissie/monumentencommissie
Dinsdag 29 augustus  vergadert de regionale welstandscommissie 
van 09.30 tot circa 12.30 uur in het gemeentekantoor in Pijnacker. 
Als u een openbare vergadering bij wilt wonen in verband met de 
behandeling van een bepaald bouwplan, dan verzoeken wij u dit 
vooraf te melden bij de ambtelijk-secretaris van de welstandscom-
missie, via tel. 14 015. Bij de ambtelijk-secretaris van de welstands-
commissie kunt u ook informatie krijgen over de bouwplannen die 
op de agenda staan.
Tijdens de vergadering kan het zijn dat er door de commissie aan-
vragen voor monumenten beoordeeld worden.

Vergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
(Wabo)

Onderstaande aanvragen hebben een informerend karakter en 
bieden op dit moment geen mogelijkheid hiertegen bezwaar te 
maken of beroep aan te tekenen. Bezwaar of beroep is pas moge-
lijk na verlening van de vergunning.

 Voor gevel wijziging monument
 Dossiernummer O17-0440 P
 Locatie Noordeindseweg 42 Delfgauw
 Datum ontvangst 11 augustus 2017

 Voor kappen 2 bomen
 Dossiernummer O17-0441 P
 Locatie Vlielandseweg 56 a Pijnacker
 Datum ontvangst 11 augustus 2017

 Voor plaatsen vlaggenmast
 Dossiernummer 17-0442 N
 Locatie Laan Van Ambacht 13 Nootdorp
 Datum ontvangst 10 augustus 2017

 Voor bouwen schuur
 Dossiernummer O17-0443 P
 Locatie Poldermeesterstraat 2 Delfgauw
 Datum ontvangst 15 augustus 2017

 Voor bouwen terrasoverkapping
 Dossiernummer O17-0444 N
 Locatie Jozefpad 15 Nootdorp
 Datum ontvangst 16 augustus 2017

 Voor aanleggen verharding
 Dossiernummer O17-0445 P
 Locatie Zuideindseweg 25 b Delfgauw
 Datum ontvangst 16 augustus 2017

 Voor kappen 1 boom
 Dossiernummer O17-0446 P
 Locatie Keulseweg 26 Pijnacker
 Datum ontvangst 17 augustus 2017

Omgevingsvergunning opheffen strijdig gebruik 
bestemmingsplan

 Plaats Pijnacker, Boezemzoom nabij Lange Campen 
 Aanvraag voor bouwen twee bruggen
 Reden publicatie Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
 Mogelijke reactie zienswijze
 Inzagetermijn vanaf 24 augustus 2017 gedurende twee 

weken

 Plaats Delfgauw, Achtmanstraat 2 
 Aanvraag voor aanvraag berging
 Reden publicatie Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c
 Mogelijke reactie zienswijze
 Inzagetermijn vanaf 24 augustus 2017 gedurende twee 

weken

Verleende omgevingsvergunning (Wabo) 

Hieronder vindt u de verleende vergunningen. Deze kunt u inzien 
bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1 in Pijnacker. 
U maakt hiervoor wel eerst een afspraak via www.pijnacker-noot-
dorp.nl. Kijk bij ‘Inzage en reactiemogelijkheden’ hieronder voor 
meer informatie over vergunningen inzien. 

 Voor handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening (fase 1)

 Dossiernummer O17-0320 P
 Locatie Overslagweg 4 Delfgauw
 Datum besluit 10 augustus 2017

 Voor bouwen berging
 Dossiernummer O17-0377 N
 Locatie Lauwers 52 Nootdorp
 Datum besluit 15 augustus 2017

 Voor bouwen fietsoverkapping in voortuin
  vervangen schutting achtertuin 
 Dossiernummer 17-0342 P
 Locatie Rivierenlaan 128 Pijnacker
 Datum besluit 17 augustus 2017

 Voor gashaard in woning
 Dossiernummer 17-0304 N
 Locatie Gentiaan 12 Nootdorp
 Datum besluit 17 augustus 2017

 Voor bouwen woning
  maken uitrit
 Dossiernummer O17-0318 P
 Locatie Brink van Pinkeltje 6 Pijnacker
 Datum besluit 18 augustus 2017

 Voor plaatsen tuinhuis
 Dossiernummer O17-0379 P
 Locatie Dr W Van Der Horstlaan 27 Pijnacker
 Datum besluit 18 augustus 2017

 Voor bouwen opties 39 woningen
  aanleggen uitritten 
 Dossiernummer O17-0237 P
 Locatie Landrijk 3 Ackerswoude Pijnacker
 Datum besluit 18 augustus 2017

Sloopmeldingen

Deze sloopmeldingen zijn ter kennisgeving

Akkoord
 Voor verwijderen asbest (schuur)
 Dossiernummer O17-0434 P
 Locatie Hoogseweg 5 Pijnacker
 Datum besluit 14 augustus 2017

 Voor verwijderen asbest (schuur)
 Dossiernummer O17-0433 P
 Locatie Hoogseweg 7 Pijnacker
 Datum besluit 14 augustus 2017

 Voor verwijderen asbest uit voorgevelpaneel
 Dossiernummer O17-0425 N
 Locatie Minister Gerbrandystraat 24 Nootdorp
 Datum besluit 15 augustus 2017

Verordeningen 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Bijzondere 
Wetten

Onderstaande verleende vergunningen/ontheffingen kunt u inzien 
tijdens de openingtijden van het gemeentehuis Oranjeplein 1, 
Pijnacker. Voor meer informatie: zie kader ‘Inzage en reactiemoge-
lijkheden’.

Vergunningen/ontheffingen APV

 Kenmerk 17UIT11110
 Soort vergunning Evenementenvergunning (Braderie)
 Datum 6 september 2017  
 Locatie Dorpsstraat en Maria van Oosterwijckstraat 

Nootdorp  
 Datum besluit 18 augustus 2017
 Mogelijke reactie bezwaar

 Kenmerk 17UIT11136
 Soort vergunning Loterijvergunning (Activiteitengroep Noord)
 Datum 1 september tot en met 4 november 2017  
 Locatie Park Berkenoord 2 Pijnacker  
 Datum besluit 18 augustus 2017
 Mogelijke reactie bezwaar

 Kenmerk 17UIT11186
 Soort vergunning Evenementenvergunning (Taptoe 

Drumfanfare Haaglanden)
 Datum 16 september 2017  
 Locatie Raadhuisplein Pijnacker  
 Datum besluit 22 augustus 2017
 Mogelijke reactie bezwaar

 Kenmerk 17UIT11259
 Soort vergunning Evenementenvergunning (Open 

monumentendag)
 Datum 10 september 2017  
 Locatie Boerderij Ackerdijkse Plassen
 Datum besluit 22 augustus 2017
 Mogelijke reactie bezwaar

Berichten uit de raad

De raadsvergaderingen vinden plaats op de donderdagavond in 
het Bestuurscentrum, Emmastraat 165 in Pijnacker. U bent van 
harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn maar kunt 
de vergaderingen ook online volgen, kijk op www.pijnacker-noot-
dorp.nl/raadlive. Iedere vergadering begint, tenzij anders vermeld, 
om 20.00 uur. De definitieve agenda wordt ter vergadering 
vastgesteld. Kijk voor de stukken op www.pijnacker-nootdorp.nl/
gemeenteraad. Ook kunt u hier lezen hoe u kunt inspreken tijdens 
een raadsvergadering.

Aanpak Bosgebied Koningshof

Het groengebied rondom de wijk Koningshof is toe 
aan groot onderhoud. Na het kappen van een aantal 
zieke bomen dit voorjaar, maken we in september 
een uitwerking van de inrichtingsvisie voor het bos-
gebied. U kunt zich aanmelden als u hierover mee 
wilt denken. 

De groeninrichting van het hele gebied wordt de komende 
drie jaar aangepakt. Met dit onderhoud blijft het gebied 
goed toegankelijk voor wijkbewoners en waardevol voor 
planten en dieren, zoals vogels en vleermuizen. 

Dit voorjaar zijn alvast een aantal slechte, zieke of dode bo-
men gekapt. Hiervoor zijn weer nieuwe bomen en struiken 
teruggekomen. Ook zijn er nieuwe banken gekomen bij de 
verouderde zitplek aan het water. Komende gaan we de 
inrichtingsvisie voor het gebied uitwerken. Daarna gaan we 
verspreid over het gebied aan de slag met de uitvoering van 
het onderhoud. 

Planuitbreiding gebied rond Zuiderstraat
Ook een aantal oude bomen en struiken bij de Zuiderstraat 
en het parkeerterrein langs de Rivierenlaan is toe aan groot 
onderhoud. Dit groen nemen we extra mee in de plannen en 
uitvoering. 

Denkt u mee met de uitwerking van de 
inrichtingsvisie? 
Als bewoner kunt u meedenken hoe het gebied zo goed 
mogelijk functioneert als woon-, speel- en verblijfsruimte. 
Er hebben zich al mensen opgegeven tijdens de informatie-
avond in februari. Heeft u ook interesse om op vrijdagoch-
tend 1 of 8 september mee te denken? Meldt u zich dan aan 
bij projectleider Annelies Mooijman via mail@bosbuiten-
ruimte.nl. 

Meer informatie vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl/
koningshof



Volg ons ook op facebook.com/electroworldvandijk en kijk voor ons complete assortiment op electroworld.nl

  ZORGELOOS KOPEN BIJ 

Prijswijzigingen en 
drukfouten voorbehouden.

HD8821
volautomatische espressoma-
chine met een echte klassieke 
melkopschuimer, keramische 
molen, automatisch reini-
gen, uitneembare zetgroep, 
voor een pittige espresso of een 
heerlijke cappuccino
van 399,- nu

TDS6041
stoomstation
✔ 3 intensieve stoom-

stoten tot wel 
380g

✔ AdvancedSteam 
System krachtige stoomafgifte

✔ CeraniumGlisséePro strijkzool
✔ Calc’nClean Perfect , altijd bij te vullen,
automatische uitschakelfunctie
normaal 239,- nu 

C1-COMPACT-RED
stofzuiger
✔ compact model
✔ 800 Watt motor
✔ oprolsnoer
✔ metalen zuigbuizen
normaal 179,- nu

volautomatische espressoma-
chine met een echte klassieke 
melkopschuimer, keramische 

voor een pittige espresso of een 

3 intensieve stoom-

AdvancedSteam 

automatische uitschakelfunctie

55UJ635V
140 cm 4K Ultra HD 
smart LED laat u 
genieten van fantastisch 
scherp en
kleurrijk beeld! Met Ultra 
HD resolutie en geavan-
ceerde High Dynamic
Range (HDR) technieken 
beleeft u fi lms en series 
met een ongekend
realistische weergave.
DVB T-C-S , 3 x HDMI en 
2 x USB maken deze TV compleet

ook leverbaar in 43 inch (109 cm) 599,-

L6FB74GW
wasautomaat
✔ 1400 centrifu-

getoeren
✔ ProSense®-

technologie
✔ startuitstel en 

resttijdindicatie
✔ onbalans-

correctiesys-
teem

✔ anti-schuim 
spoelsysteem

✔ overloop-
beveiliging met 
AquaControl

WAW32592NL
topklasse wasau-
tomaat met 9 kilo 
inhoud
1600 centrifugetoe-
ren, zeer stille wer-
king, AQUA stop voor 
optimale waterbevei-
liging, starttijdkeuze, 
resttijdindicatie, 
diverse speed
perfect wasprogram-
ma’s voor een snel 
en perfect
wasresultaat, 
VarioSoft trommel.

799,-
PRIJS-
PAKKER

Playbase
Twee-in-één. Voorziet je tv van een allesomvattend bioscoopgeluid,
streamt ook muziek. Makkelijke installatie
Werkt ook met je huidige 
tv-afstandsbediening.
Leverbaar in zwart of wit 
799,-
Kom voor een hel-
dere demonstratie 
naar onze winkel
ook alle andere Sonos speakers bij ons demon-
stratieklaar aangesloten en uit voorraad leverbaar. 
Ruime keuze in accesoireses voor Sonos uit 
voorraad leverbaar

499,-
ALL

INCLUSIVE

ALLES PRIMA GEREGELD 

OOK NA AANKOOP STAAN WIJ VOOR U KLAAR

EIGEN TECHNISCHE DIENST

ALL 
GRATIS THUIS BEZORGEN

GRATIS AANSLUITEN EN INSTELLEN

OOK NAAR ZOLDER ZONDER MEERPRIJS

GRATIS AFVOEREN VAN UW OUDE APPARAAT

GRATIS VERPAKKING AFVOEREN

SNELLE LEVERING

VAKKUNDIG INSTALLATIE

INCLUSIVE
DE BESTE KEUZE

king, AQUA stop voor 
optimale waterbevei-

perfect wasprogram-

799,-
ALL

INCLUSIVE

streamt ook muziek. Makkelijke installatie

279,-

199,-

139,-

799,-
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Veilig op rotondes
In Pijnacker-Nootdorp zijn 21 rotondes 
binnen de bebouwde kom. De roton-
des zijn veilig ingericht, maar regel-
matig gebeurt er een klein of groter 
ongeluk. Gemiddeld 1x per maand. 
Dit komt vooral doordat mensen niet 
goed kijken. Of je nu op de fiets zit of 
in de auto: let goed op elkaar en kijk 
elkaar aan als je over de rotonde rijdt! 
Op deze pagina tips over het veilig 
gebruik van de rotonde. 

Waarom hebben we eigenlijk zoveel 
rotondes? Rotondes zorgen voor een bete-
re doorstroming dan verkeerslichten, 
waar vaak veel meer wachttijd is. Door de 
lage rijsnelheden zijn rotondes in princi-
pe veiliger dan gewone kruispunten. 

Fietsers in twee richtingen 
Op bijna alle rotondes kunnen fietsers 
oversteken in één, maar vaak ook twee 
richtingen. Een fietsoversteek in twee rich-
tingen betekent dat fietsers langs de snel-
ste weg de rotonde over kunnen. Zo hoeven 
zij minder vaak een weg over te steken. 
Het is immers veiliger als fietsers één over-
steek moeten maken in plaats van drie. 

Fietsers voorrang
Landelijk is afgesproken dat fietsers voor-
rang hebben op rotondes binnen de 
bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom 
hebben zij geen voorrang, vanwege de 

hogere snelheden van het autoverkeer. De 
fietspaden worden daar ook verder van de 
rotonde gelegd, zodat ze geen onderdeel 
meer zijn van de rotonde.

Let op bij een rotonde!
Ook al zijn rotondes veiliger dan gewone 
kruispunten, houd wel je aandacht erbij. 
Een ongeval gebeurt vaak doordat fietsers 
of scooters over het hoofd worden gezien. 
Daarbij maakt het niet uit van welke kant 
ze komen. 

MAAK OOGCONTACT

KIJK 
G ED 
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Met een auto over de rotonde
1. Benader een rotonde rustig en rij ook op de rotonde met lage snelheid. 
2. Kijk steeds goed om je heen of je alle (brom)fietsers hebt gezien. Wees bedacht op 

overstekende fietsers in twee richtingen
3. Maak oogcontact.
4. Verleen voorrang. Blijf geduldig en laat fietsers rustig oversteken, ook bij groepen
5. Wees je bewust van dode hoeken in je auto. Achter de raamstijlen van de voorruit 

verdwijnen fietsers en voetgangers makkelijk uit het zicht 

Op de (brom)fiets over de rotonde
1. Rij rustig bij een rotonde, zodat je op tijd en veilig kunt stoppen.
2. Maak oogcontact bij het oversteken. Ook als je in een groep rijdt. 
3. Als je voorrang hebt, kijk of je het ook krijgt. Neem nooit voorrang als je niet weet of 

de auto stopt. 
4. Geef richting aan, maak duidelijk welke kant je op gaat.
5. Wees zichtbaar! Zorg voor goede verlichting en lichte kleding in het donker.

Tips!



KORTINGEN TOT

your professional sportshop

OPHEFFINGS
UITVERKOOP

70%
ALLES MOET WEG

A3-poster_sluiting.indd   1 03-08-17   09:22

Ackershof 78• 2641 BL PIJNACKER
015-3694290ALLES MOET WEG

LAATSTE RONDE 

ZATERDAG 26 AUGUSTUS SLUITEN 

WE DEFINITIEF ONZE DEUREN
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Richard en Mary Klijnsma: “We bleken vlak bij elkaar te wonen”
Richard Klijnsma (77) is de zoon 
van een belastingambtenaar, 
geboren in het Friese Wolvega en 
grotendeels opgegroeid in het 
Noord-Hollandse Weesp. Mary 
Slot (74) is tuindersdochter. Ze 
bracht haar jeugd door in Broek 
op Langendijk, het dorp in het 
weidse landschap van Noord-
Holland waar de allereerste 
vaarveiling van de wereld stond en 
nog steeds staat. Nu als toeristi-
sche attractie. De twee ontmoet-
ten elkaar bij een jeugdkamp in 
Bilthoven waar ze als leiding bij 
betrokken waren. Mary was 20 en 
Richard 24.

Door Sjaak Oudshoorn

Tot hun eigen verrassing bleken ze 

vrij dicht bij elkaar te wonen in 

Amsterdam-West. Ze studeerden 

allebei in Amsterdam. Richard deed 

theologie aan de VU en Mary zat op 

de Kweekschool en studeerde voor 

onderwijzeres. Na die eerste 

ontmoeting werden ze levensge-

zellen. Na vier jaar verkering 

trouwden ze op 11 augustus 1967 

en vertrokken naar Friesland waar 

Richard dominee werd in het 

plaatsje Wirdum. Door het beroep 

van Richard verhuisde het paar een 

aantal keer en zo zijn ze in 1992 in 

Pijnacker terecht gekomen. Tot zijn 

pensionering in het jaar 2000 was 

Richard acht jaar de voorganger/

dominee van de Ontmoetingskerk 

aan de rand van Klapwijk, waar ze 

meteen na aankomst in 1992 

gingen wonen aan de Freule 

Wttewaall van Stoetwegensingel. 

Wie wil er niet wonen aan zo’n 

mooie singel aan de rand van 

Klapwijk met aan de achterzijde vrij 

uitzicht? De voormalige Pijnackerse 

notaris mr. M.B.J. Kramers zei in 

2002 al tegen Richard en Mary dat 

ze hun huis moesten verkopen 

omdat dit in waarde zou gaan dalen 

zodra ze woningen zouden gaan 

bouwen in wat toen nog de 

toekomstige wijk Klapwijk-Noord 

heette en wat nu Ackerswoude is. 

Uiteindelijk heeft het nog vijftien 

jaar geduurd voordat de door 

Kramers gevreesde woningen van 

de Laan van Klapwijk er kwamen. 

Richard en Mary vinden het jammer 

van het iets mindere uitzicht maar 

het is nog steeds groen en ze 

wonen met veel plezier in Pijnacker. 

Ze zijn nog fit en kwiek. Mary is al 

tien jaar heel actief bezig met de 

Voedselbank Pijnacker die binnen-

kort dan ook tien jaar bestaat. En 

Richard kreeg na zijn emeritaat 

meer tijd voor het oppakken van 

een passie van vroeger: schaken. 

Hij is actief bij Scheve Toren en was 

ook een tijdje voorzitter van deze 

vereniging die tegenwoordig de 

Ontmoetingskerk als domein heeft, 

beter gezegd een aparte zolder-

ruimte daarvan die vroeger het 

domicilie was van jeugdvereniging 

De Kelder. Op 11 augustus waren ze 

vijftig jaar getrouwd. Ze waren toen 

met hun twee dochters, Esther en 

Mirjam, hun partners Peter en Emiel 

en hun twee kleinkinderen Ruben 

en Rachel op vakantie in Zuid-

Frankrijk om hun gouden bruiloft te 

vieren. En dus kwam wethouder 

Piet Melzer woensdag 16 augustus 

het gouden paar gelukwensen, 

thuis in Klapwijk. Deze week volgt 

nog een feestje voor familie, 

vrienden en buren in een gelegen-

heid in Delft. Richard vertelt dat hij 

altijd met veel plezier dominee is 

geweest. Hij leerde het vak in 

Wirdum in Friesland,verkaste na vijf 

jaar naar de stad Groningen waar 

hij zeven jaar met genoegen 

werkte. Daarna volgde Zoetermeer 

waar hij de mooiste en meest 

intensieve tijd beleefde. De kerk 

stond in een jonge wijk in aanbouw 

en opbouw en de kerk was 

gevestigd in de aula van het Oranje 

Nassau College waar de dochters 

ook op school zaten in die tijd.Ook 

Mary was redelijk nauw bij het 

kerkwerk betrokken en oefende 

daarnaast al die jaren haar eigen 

vak als basisschoolleerkracht uit, 

onder meer als invaller. In de 

Zoetermeerse periode van dertien 

jaar ging ze daarnaast onderwijs-

kunde/pedagogiek studeren en 

daarna heeft ze nog twaalf jaar als 

intern begeleider en directielid 

gewerkt bij de Dominee J.J. 

Buskesschool in Rotterdam. Dat 

was toen met 998 leerlingen de 

grootste basisschool van Neder-

land. Na de verhuizing naar 

Pijnacker kon ze daar blijven 

werken tot haar pensioen. Richard 

stopte in 2000 als dominee in 

Pijnacker waar hij - voor alle 

duidelijkheid - ook met heel veel 

genoegen heeft gewerkt. Hij heeft 

de Ontmoetingskerk altijd ervaren 

als een open en warme kerkge-

meenschap. Dat bleek begin dit jaar 

nog maar weer eens bij de viering 

van het 25-jarig bestaan van de 

Ontmoetingskerk. Richard heeft als 

dominee altijd de samenwerking 

met andere kerken gezocht. “In 

Friesland en Groningen ging die 

samenwerking toen al veel soepeler 

dan hier in het westen. Ik stond 

destijds al samen met de pastoor 

van de katholieke kerk een viering 

te leiden. In het westen van het 

land is het allemaal lastiger. 

Gelukkig zijn we als protestantse 

kerken in Pijnacker en Delfgauw nu 

één geheel, met behoud van de 

eigen identiteit”, aldus Richard die 

in zijn Pijnackerse periode ook 

verschillende jaren gesprekken over 

christelijk geloof had met groepen 

ouders van de openbare school De 

Tweemaster.

Richard was zestig toen hij stopte in 

Pijnacker maar heeft daarna nog 

een paar jaar in zijn oude gemeente 

in Zoetermeer gewerkt. Nog steeds 

gaat hij regelmatig voor op zondag 

tijdens vieringen, in Pijnacker, in 

Nootdorp en Ypenburg, maar ook 

wel verder weg. Onlangs was hij 

nog eens terug in zijn eerste 

gemeente in Friesland. Wat hij als 

jonge dominee niet durfde deed hij 

nu ineens vrij en onverveerd: 

spreken in het Fries. Dat ging prima. 

Het mooie van het domineesvak 

maar eigenlijk het mooie van alles 

- van het hele leven - vindt hij de 

omgang met allerlei verschillende 

mensen. Iets kunnen betekenen 

voor andere mensen. Ze iets 

kunnen aanbieden en meegeven. 

Oude verhalen van betekenis laten 

zijn in een nieuwe tijd. Vanuit 

dezelfde motivatie heeft Mary haar 

onderwijswerk altijd gedaan en is 

ze nu voor de voedselbank actief. 

Zo lang hun fysiek het toelaat gaan 

ze energiek door met wat ze doen!

Het gouden paar in de achtertuin met wethouder Piet Melzer.

Storing op uw tv
of problemen met 
uw netwerk?

Meidoornlaan 20 | Pijnacker | 015 - 3611001 | info@wolfftv.nl

Wolff TV biedt deskundige hulp aan huis 
voor digitale tv en netwerkproblemen.

Lokaal
nieuws
dat je
raakt!

Blijf dagelijks op

de hoogte via

www.telstar-

online.nl

Volg ons op

Taalpunt
Door Astrid Nielsen

Berkel en Rodenrijs – “Het is heel las-
tig als je niet kunt lezen of schrijven”, 
zegt Karlien van Bijnen, taalhuisco-
ordinator bij bibliotheek Oostland. 
“Hoe reis je dan bijvoorbeeld met 
de trein of noteer je afspraken in je 
agenda?” Iedereen die hulp nodig 
heeft om zich de basisvaardigheden 
lezen, schrijven en begrijpen van de 
Nederlandse taal eigen te maken 
kan daarvoor terecht bij het Taalhuis 
van de Bibliotheek Oostland. Het 
Taalhuis is er voor alle inwoners van 
Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland 
en heeft verschillende taalprojecten. 
Het Taalpunt is het fysieke punt in de 
bibliotheek waar inwoners informatie 
en advies kunnen krijgen over taal. 
De spreekuren in Berkel en Rodenrijs 
zijn op dinsdag van 10.00 tot 12.00 
uur en op donderdag van 14.00 
tot 16.00 uur. In het Taalpunt kun 
je ook terecht voor diverse materi-
alen zoals makkelijke leesboeken, 
cursusboeken voor de Nederlandse 
taal, woordenboeken, boeken over 
grammatica en taalspelletjes. “Men-
sen willen graag Nederlands leren, 
daarom bieden wij met behulp van 
vrijwilligers taalondersteuning aan”, 
gaat Van Bijnen verder. “Zo hebben 
we het Taalmaatjesproject, waarbij 
een taalvrager wordt gekoppeld aan 
een maatje (een Nederlandsspre-
kende vrijwilliger). Iedere week gaan 
zij samen een uur aan de slag om 
Nederlands te oefenen. We kijken 
verder dan alleen taal. Waar ligt de 
behoefte van mensen nog meer? Zo 

was er eens een vrouw uit Afgha-
nistan die zakelijk schrijven nodig 
had voor een bepaalde opleiding. Zij 
werd gekoppeld aan een vrijwilliger 
uit de bankwereld, die haar hielp 
met solliciteren en uiteindelijk is zij 
tandartsassistente geworden. Zulke 
dingen zijn natuurlijk hartstikke mooi 
om te zien. Dus als iemand meer wil 
dan alleen de taal leren, proberen 
we daarop in te spelen. Een ander 
project is Taalontmoetingen: daarbij 
begeleiden twee vrijwilligers groepen 
op verschillende niveaus één keer 
per week met taalondersteuning. 
We proberen dat niet al te schools 
te doen, maar praten vooral met 
mensen om ze zelfredzaam te ma-
ken. Taalvisite is een voorleesproject 
waarbij een vrijwilliger gedurende 
twaalf weken thuis een uur voorleest 
bij kinderen in een taalarme omge-
ving. Hiermee willen we de woor-
denschat van kinderen vergroten en 
aan ouders laten zien dat voorlezen 
heel leuk en belangrijk is. We hebben 
speciale tassen samengesteld met 
elk een eigen thema, met daarin een 
boekje, een knuffel en een spelletje. 
Taal voor Thuis is een project waarbij 
wordt lesgegeven aan ouders van 

kinderen die op de kinderspeelzaal of 
de basisschool zitten. Daarbij wordt 
aangesloten bij het thema dat er op 
dat moment is. Ouders leren zo wat 
hun kind leert en hoe ze daar bijvoor-
beeld thuis het beste op aan kunnen 
sluiten. Voor al deze projecten 
zoeken we vrijwilligers. Als vrijwilliger 
krijg je ook een hoop terug. Naast 
het verbeteren van je eigen taal ver-
groot je je sociale netwerk en leer je 
veel van de deelnemers, bijvoorbeeld 
over hun cultuur en gebruiken. Alle 
vrijwilligers krijgen een basiscursus 
voor taalvrijwilliger en gedurende 
het jaar worden er ook verdiepende 
cursussen gegeven. In de ‘Week van 
de Alfabetisering’ wordt er een taal-
lunch georganiseerd voor vrijwilligers 
en deelnemers en ieder jaar is er het 
Taalhuisfeest. Bovendien krijgen vrij-
willigers een gratis bibliotheekabon-
nement. Genoeg reden om je aan te 
melden dus!” Voor meer informatie 
kun je terecht bij Kimberly Steenber-
gen, k.steenbergen@bibliotheekoost-
land.nl, 06-45684590.
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Elke zaterdag op afspraak.

Behandelingen in de avond mogelijk.

Ruime ervaring met angstige patiënten en kinderen.

Ruime ervaring met cosmetische tandheelkunde en gebitsverfraaiing.

Behandeling onder lachgas mogelijk.

Bel of kom langs voor een gratis kennismakingsgesprek.

Duidelijke communicatie. Wij nemen ruim de tijd voor al uw vragen.

Uw tandarts in de regio’s Ypenburg, Leidschenveen en Nootdorp.

Kosteloze controle van uw kunstgebit!

Familietandarts 
met persoonlijke 
aandacht

Weidevogellaan 236 • 2496 MZ Den Haag • T. 015-8873588 • tandartsdeweidevogel.nl • info@tandartsdeweidevogel.nl

Goede mondhygiëne hebben wij hoog 

in het vaandel. Daarom bieden wij u 

optimale tandheelkundige zorg op een 

vriendelijke professionele manier met 

extra persoonlijke aandacht. 

Inschrijven? 
Kijk voor meer informatie op:

tandartsdeweidevogel.nl

/inschrijven

www.20procentdrogist.nl

Drogisterij - Parfumerie
AAD VAN LEEUWEN

Dorpsstraat 66-68 Nootdorp Tel. 3109360

Max. 3 per klant
geldig t/m 02-09-2017 

Max. 3 per klant
geldig t/m 02-09-2017 

Bij inlevering van 
deze bon

30%
korting

op alle 
dames- en/of 
herengeuren

en sets

Bij inlevering van 
deze bon

30%
korting

op alle huidverzorging,  
bodyverzorging en 

make-up van: 
Lancome, Clinique, Clarins, 

Biotherm, Louis Widmer,  
Lancaster en Collistar

GroenRijk De Wilskracht • Donau 119 • Den Haag • 070-3274501 • www.dewilskracht.nl
Donderdag koopavond tot 21.00 uur. Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur.

uitveRkoop met koRtinGen
op DiveRse pRoDuctGRoepen!
uitveRkoop met koRtinGen
op DiveRse pRoDuctGRoepen!

SALE

50%
koRtinG

40%koRtinG
30%
koRtinG

20%koRtinG

Barbecues
Alle showmodellen 
(vooral WEBER )
nu met

30%koRtinG

1 pot is 2 potten is 3 potten is 4 potten of meer
Buitenpotterie stapelkortingtuinplanten Zomerartikelen

40%
koRtinG

tot
50%koRtinG

tot

50%koRtinG

tot

50%
koRtinG

15%
koRtinG

Overige barbeques 
met toebehoren 

25%koRtinG

parasols
Alle modellen en 
uitvoeringen (ook 
op de voeten)

30%
koRtinG

Zwembaden
Alle modellen
(ook op opblaas-
artikelen)

tuinmeubelen sierbestrating

Kijk naar het aanbod  
in de winkel

op alle klimplanten, fruitbomen, 
vaste planten (pot 9 en 11 cm)  
en alle waterplanten G
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Te Koop aangeboden : 

CAMPER:  DETHLEFFS ADVANTAGE T5711  BJ 2012   IN PRIMA STAAT!!!
Half integraal / KM stand: 78.000 

Na 40 jaar kamperen met vouwwagen / 2 caravans en 2 campers beeindigen wij 
deze vorm van reizen. Daarom bieden wij onze zeer complete camper te koop 
aan, inclusief interieur. Na aankoop kunt u instappen en op pad gaan. 
De camper is altijd rook- en huisdiervrij geweest. En in zeer goede conditie. 
Deze kwaliteitscamper is voorzien van keuken en een ruime zit met twee 
draaistoelen. Recent 4 nieuwe banden.
Maten en gewichten: Lengte 626 cm. Breedte: 230 cm. Hoogte  280 cm. 

Vraagprijs: €  47.500,--
Maximaal gewicht: 3.500 kg. Accessoires:  Ondenkbaar wat niet  inclusief is. 
Contact: 0642205337 / 0153643889  / lenydijk@gmail.com
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“Kijk, daar links, blote tieten. Niet 

gelijk kijken, doe net of je voetbalt”, 

zo hoor ik een puber roepen op het 

strand. Ik houd me slapend en 

luister verder. “Waarom doet ze dat, 

niemand doet dat en ze is ook best 

oud”, ik kijk door mijn wimpers en 

zie een blonde vijftigplusser, mijn 

leeftijd dus, haar benen insmeren 

met zonnebrand en inderdaad, ze 

heeft geen hesje aan. Ze ziet de 

jongens niet, maar geniet van de 

zon op haar ontblote huid. “Oh 

joooo, ze gaat ze ook insmeren, 

moet je kijken”, en ik hoor de 

drie jongens hun adem inhou-

den terwijl zij haar goed 

geconserveerde, vooral zware, 

edoch pronte borsten rijkelijk 

voorziet van de verkoelende witte 

smeuïge beschermlaag. Ik denk na 

over mijn jeugd, toen lag 

iedereen topless, ik kan me 

zelfs nog wel herinneren 

dat ik gewoon wande-

lend zonder hesje zelfs 

een ijsje ging halen, 

sterker nog, mijn 

meeste badkleding 

bestond enkel uit 

een frivool broekje. Nog geen 

dertig jaar geleden was topless de 

norm. Een puberwalhalla wat 

destijds door ons jongelingen niet 

eens meer werd opgemerkt. En wat 

waren die meisjesborsten mooi, 

dat vond en vind ik ook. Die 

ranke lijven met de nog 

weinig aangeraakte zonge-

kuste borsten waar nog 

geen spoortje siliconen aan 

te pas gekomen waren 

deden menig hart 

sneller kloppen. Het had 

de zweem van eeuwige 

jeugd, klassieke 

romantiek in schijnbaar 

eeuwig durende zwoele zomer-

nachten. Het maakt nu deel uit van 

ons cultureel erfgoed. De vertrut-

ting en steeds meer oprukkende 

preutsheid hebben gezorgd voor 

bijna alles verhullende beachwear, 

waardoor de drie pubers het 

moeten doen met één hardnekkige 

voorstander van het topless 

zonnen. Ik heb medelijden met ze, 

ook al is ze nog best goed gecon-

serveerd zoals dat dan heet, ik gun 

de heren de pronkstukken uit mijn 

herinnering. Ze blijven om haar 

heen voetballen totdat ze haar en 

haar jongens van alle kanten gezien, 

gewogen en beoordeeld hebben. 

De volgende dag lig ik op de 

veranda van het vakantiehuis te 

zonnen, de buren zijn er niet en ik 

geniet van een dagje voor mezelf, 

zonder pubers om me heen. Zal ik? 

Waarom ook niet, ik gooi het hesje 

over de rand van de ligstoel, binnen 

handbereik, je weet nooit en voel 

hoe de zon mijn huid aanraakt waar 

het jaren niet is aangeraakt, een 

gelukzalig ondeugend gevoel 

maakt zich van mij meester. Ik voel 

een tinteling, wat voel ik, ik schrik, 

het begint te regenen. Zuchtend sta 

ik op, trek mijn jurk aan en pak een 

goed boek, ik begrijp de waarschu-

wing van boven.

Blote tieten

Column
Manuala Bijl

Ada’s Haarmode bestaat vijftig jaar
Zondag 13 augustus bestond 
Ada’s Haarmode aan de Kerkweg 
in Pijnacker exact vijftig jaar. In 
september wordt dat gevierd met 
verschillende activiteiten. Er zal 
zelfs een whiskeyproeverij zijn in 
de salon en ook een (kappers)
stoelmassage. En er komt een 
barbier langs die mannen feilloos 
met het mes scheert.

Dat verwijst naar de begintijd van 

de salon, die destijds is opgezet 

door Niek van den Berg, de vader 

van Nancy en toenmalig echtge-

noot van Ada Visser, haar moeder 

die later de salon overnam. Zij is 

veertien jaar geleden overleden 

aan een slopende ziekte.

Sindsdien zijn Nancy (48) en haar 

jongere broer Bernd (34) samen 

eigenaar van de salon die een 

zoete inval is voor kinderen, 

vrouwen en ook mannen die bij 

Ada’s Haarmode hun haar laten 

doen. De jongste is een paar 

maanden en de oudste klant is 97. 

Dat is een dame uit Pijnacker-

Noord die nog lopend naar de 

salon gaat.

Het is heel grappig dat mensen die 

verhuizen of door andere omstan-

digheden korter of langer niet in 

Pijnacker zijn terug komen naar 

Ada zodra ze terug zijn. Francien 

Huurman, voormalig speelster van 

het Nederlands volleybalteam, is 

daar een voorbeeld van en ook 

Danick Snelder die in Oost-Europa 

handbalt en de kapsalons aldaar 

toch niet helemaal vertrouwt. 

Vermeldenswaard is ook dat drie 

mannen al vijftig jaar hun haar 

laten knippen in de salon. Dat zijn 

buurman Helmut Pluym en de 

heren De Vries en Schipper. Ook 

leuk is dat de trouwe medewerk-

ster Ruth op dezelfde dag is 

geboren als waarop de salon is 

gestart. Op 13 augustus 1967 dus. 

Zij is zondag dus vijftig geworden 

maar daar zie je niks van: 31 jaar bij 

Ada’s Haarmode werken heeft haar 

jong gehouden. Werken bij Ada’s 

Haarmode doe je je leven lang: 

Patricia werkt er al 24 jaar en 

Mireille 23 jaar. Ans was er ook 

heel lang werkzaam maar is 

onlangs met ‘pensioen’ gegaan. Er 

wordt nog gezocht naar een 

opvolg(st)er voor haar.

Zaterdag gingen we onverwacht 

even langs bij de salon waar het 

een komen en gaan is van allerlei 

klanten, ook jonge kerels. Op 

zaterdag werken ze bij ‘Ada’ van 

acht tot twee en ook op andere 

dagen zijn de openingstijden heel 

ruim.

De salon is in de loop van de jaren 

flink uitgebreid maar was altijd op 

de huidige locatie gevestigd. Het 

achterste deel van de salon was 

vijftig jaar geleden nog achtertuin. 

Eerder dit jaar is het interieur weer 

helemaal aan de eisen van de tijd 

aangepast. Het ziet er allemaal 

sfeervol en gezellig uit. Een goed 

idee is ook om echte klanten op 

de foto te zetten en de nieuwste 

haarmode zo in beeld te brengen 

in plaats van via onpersoonlijke 

modellen. Nadere informatie over 

de feestactiviteiten volgt via deze 

krant. (SO)

Een getuige belde donderdag 17 
augustus om 4.00 uur de politie, 
omdat er twee onbekenden een 
woning aan de Witmolen binnen-
drongen. Dankzij de alerte 
buurtbewoner hielden politie-
agenten ter plaatse twee Delfte-
naren, van 21 en 30 jaar, aan als 
verdachten van de woningin-
braak.

De politie onderzoekt het incident. 

De getuige zag de twee aan 

komen fietsen en de woning 

ingaan. Omdat de getuige wist dat 

de bewoners van de woning op 

vakantie waren, belde hij direct de 

politie. En mét succes! Toen 

politieagenten bij de woning 

kwamen, probeerden de twee met 

buit, via een balkon en dak weg te 

vluchten. Met hulp van de brand-

weer, die daarbij een hoogwerker 

inzette, haalden agenten de 

mannen van het dak. De inbrekers 

drongen de woning binnen door 

de cilinder van de voordeur eruit te 

trekken. Uit onderzoek bleek dat 

de twee op gestolen fietsen reden. 

De verdachten zitten nog vast.

Er wordt de laatste tijd weer veel 

ingebroken in Pijnacker-Nootdorp. 

Ook in Tolhek was het de afgelo-

pen weken raak. De politie roept 

op om vooral waakzaam te zijn en 

vooral niet te twijfelen om 112 te 

bellen bij verdachte omstandighe-

den. Je wordt dan meteen 

doorverbonden met de meldka-

mer. Bel gerust 112, want daar pak 

je ook inbrekers mee!

Inbrekers van dak gehaald op 
Witmolen in Emerald

Nancy en Bernd vieren in september het vijftigjarig bestaan van Ada’s 

Haarmode.

Alblasserdam - Makadocenter
Barendrecht - Middenbaan
Dordrecht - Sterrenburg
Hellevoetsluis - Struytse Hoeck
H.I.Ambacht - De Schoof
Krimpen a/d IJssel - Crimpenhof
Nootdorp - Parade
Papendrecht - De Meent
Ridderkerk - Ridderhof
Zwijndrecht - Walburg

www.smitmode.nl

NIEUWE COLLECTIE

Fashiontales
HERFST | WINTER 17|18

Al

Kom snel kijken in één 
van onze winkels!

Foto: Jasper Wennekes
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U bent van harte welkom 
om tijdens onze feestelijke 
openingsdagen langs te komen 
om onze prachtige nieuwe winkel 
te bewonderen.
Vrijdag 1 september en zaterdag 
2 september van 9.00-17.00 uur

Met medewerking van Widex: de 
reparatiespecialist is aanwezig om uw 
hoortoestellen van top tot teen te controleren, 

schoon te maken en evt te repareren, ongeacht 
merk/type of waar gekocht.
En met medewerking van Oticon: demo-opstelling 
om verschillende kwaliteitsniveau’s hoortoestellen 
zelf te beluisteren!

In verband met de verhuizing zijn wij van 
dinsdag 29/8 tm donderdag 31/8 gesloten

Nieuwe adres: 
Drafbaan 30, t.o. huisartsenpraktijk Balans, 
015-7400400

gaat verhuizen!
binnen Winkelcentrum Parade: mooier, groter, praktischer.

ZATERDAG 19 MAART

A A N V A N G  1 6 : 0 0  -  0 0 : 0 0  U U R

LIVE MUZIEK •  SPECIAAL BIER •  BBQ

Bleach 
(Nirvana tribute)

 SouthEnd 68

  Heavy Hoempa

  

  Z A T E R D A G  9  S E P T E M B E R 
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Regen krijgt Jeugdland niet klein
Tijdens de 45ste Jeugdland vorige 
week zijn er geen records gebroken 
qua bezoekers, maar wat het weer 
betreft waren er zeker uitdagingen. 
Op maandag waren er ruim 1300 
kinderen. Een beetje veel voor een 
eerste dag en de organisatie zag de 
rest van de week dan ook met 
spanning tegemoet. In de loop van 
de week bleef het aantal tussen de 
1300 en 1400 plus schommelen. 

De wisselende weersomstandighe-

den konden de pret niet drukken. 

Nog nooit zijn er zoveel weersites, 

buienradars en natte vingers geraad-

pleegd om enigszins grip te krijgen 

op de planning van het programma 

gedurende de dag. De beslissing om 

wel of niet buiten te lunchen werd 

elke dag zo rond 11.00 uur geno-

men. Op dinsdag bleef het regenen 

en dat betekende dat de afdelingen 

weliswaar wel sluiten, maar dat de 

kinderen binnen blijven, op de 

afdeling, om hun boterhammetjes 

droog op te kunnen eten. Dan is er 

geen half uurtje rust voor de leiding. 

Dat lijkt niet bijzonder maar die 

dertig minuten worden node gemist. 

Voor de Speel-o-theek viel die dag 

letterlijk in het water.

Programma 
Alle traditionele programmapunten 

waren natuurlijk allemaal aanwezig, 

maar ook waren er weer heel veel 

nieuwe activiteiten. Op de afdeling 

techniek kon je dit jaar met tandra-

deren aan de slag. Iets wat heel 

mooie constructies opleverde. De 

afdeling houtbewerken had een 

totaal vernieuwd programma. Het 

kostte de vaste bezoekertjes even 

tijd om eraan te wennen. Geen 

overtrekken meer en wel of niet 

kleuren, maar zagen, branden en 

timmeren. Bij knutselen was een 

overlap met techniek, doordat er 

ook zelfrijdende auto’s en perisco-

pen werden gemaakt. Op de 

regendagen werden daar ook 

regenjassen gemaakt. De kleuters 

konden programmeren met de 

BeeBot. Vooruitplannen, maar ook 

begrippen als links en rechts 

kwamen daarbij aan bod. Bij 

huttenbouw loopt het stressniveau 

op naarmate de houtvoorraad 

opraakt. Gelukkig kwam er op 

woensdag een nieuwe lading. Deze 

Jeugdlandbouwvakkers gaan 

gewoon door, laten zich niet 

wegjagen door de neerstromende 

regen. Hutten werden ‘waterdicht’ 

gemaakt met vuilniszakken. (Oliveo 

had niks meer aan het eind van de 

middag) Koude natte kindjes kregen 

van Jaap een droog blauw of oranje 

T-shirt, gedoneerd door de Rabo-

bank. Bij Textiel was het erg druk, 

niet alleen omdat het buiten vochtig 

was, maar ook omdat je er naast de 

welbekende knuffels ook paarden 

kon maken en kon leren breien (trok 

ook jongens) en haken. Sinds vorig 

jaar lopen er ook mannen rond bij 

de textielleiding. Iets wat de 

organisatie heel erg leuk vindt. De 

poppendokters hebben op dinsdag 

en donderdag heel veel zieke 

poppen behandeld. Gips en klei had 

het zwaar in hun tenten voor DSVP, 

echter de jonge enthousiaste leiding 

liet de stemming niet verwateren. 

De afdeling sport en spel had dit jaar 

‘Piraten als thema’, compleet met 

een stoere act die ze elke middag 

tijdens het lunchprogramma 

oefenden met de kinderen. Op 

donderdagmiddag konden ze geluk-

kig bij de Sporthal van de Viergang 

terecht, waarbij de paardentram 

fungeerde als taxi voor de kleuters.

Extra activiteiten 
Gedurende de week bood de 

Toerclub weer de gelegenheid om 

kennis te maken met het wielrennen 

en het toerfietsen. Net als vorig jaar 

een groot succes. Op woensdag 

kwam de Verbeelding, om samen 

met Jeugd- en Jongerenwerk en de 

kinderen een heel fraai kunstwerk te 

bouwen. Het is de bedoeling dat dit 

een mooi tijdelijk plekje krijgt op de 

Sportlaanrotonde. Heel veel 

kinderen hebben ook gebruik 

gemaakt van de fotobooth in de 

Oliveo kantine. Het leverde prach-

tige foto’s op die als een stripje uit 

het apparaat rolden.

Survival 
Op donderdag was er ‘natuurlijk’ 

weer een survival. De opbouw ervan 

kost erg veel werk en energie en 

natuurlijk hoop je als organisatie dan 

op mooi weer, maar ook op 

voldoende extra leiding van buiten. 

Dat laatste was helaas niet gelukt, 

wat dan een route aanpassing nodig 

maakt. Het goot. Mocht je dan het 

idee hebben om het af te gelasten, 

dan laat je dat wel uit je hoofd als je 

de dolenthousiaste kinderen, in 

aangepaste kledij klaar ziet staan. ‘s 

Middags in de kleedkamers, 

opwarmen onder de douche en dan 

roepen: dit was de leukste dag van 

heel Jeugdland! Daar doe je het 

voor als organisatie.

Het traditionele lunchprogramma 

met de playback, live zingen, 

acteren enzovoort was dit jaar voor 

het eerst in de Jeugdlandgeschiede-

nis uitverkocht. Dat wil zeggen dat 

dat Linsey de inschrijving op 

donderdag moest sluiten, omdat er 

zoveel gegadigden waren. De acts 

waren ook af, qua kleding en dans. 

Tijdens de vrijdagavondafsluiting 

genoten ouders en kinderen van de 

finale. Zie Pijnacker actueel voor een 

filmpje. En natuurlijk werd er 

afgesloten met het kampvuur dat 

werd begeleid door de Jeugdbrand-

weer.

20 augustus 2018 
De organisatie kijkt terug op een, 

voor hen spannende, geslaagde 

week. Gelukkig hadden zich weer 

veel mensen opgegeven als leiding 

via de site. Alleen op donderdag en 

vrijdag hadden ze graag meer 

leiding gehad. Mede door het weer 

was het die dagen superdruk op alle 

overdekte afdelingen. Naast een 

heel groot dank-je-wel aan alle 

leiding (zonder hen geen Jeugd-

land), wil de organisatie ook de 

DSVP-, Oliveo- en HCP-mensen 

hartelijk bedanken voor hun hulp en 

het gebruik van hun accommoda-

ties. Volgende week evalueren en 

dan: op naar volgend jaar, als 

Jeugdland 2018 begint op maandag 

20 augustus!

De survival in de Dobbeplas is voor velen de mooiste dag van Jeugd-

land. 

KBO Pijnacker-Nootdorp organi-
seert elke vrijdagmiddag een 
wandeltocht in de natuur. De start 
is bij de ijsbaan in Nootdorp.

De wandeltocht begint steeds om 

13.30 uur en duurt ongeveer één 

uur. Als u het leuk vindt om mee te 

wandelen met een groepje wande-

laars dan kunt u (mits het weer het 

toelaat) elke vrijdagmiddag van 13.30 

- 14.30 uur meedoen. We wandelen 

in de mooie natuur van het Bies-

landse Bos en de Balij. De start van 

de wandeltocht is steeds bij het 

verenigingsgebouw van de ijsbaan 

nabij de molen De Windlust in 

Nootdorp. Onderweg doen we ook 

nog wat fitness−oefeningen om de 

spieren soepel te houden. Aanmel-

ding vooraf is niet nodig. Meewan-

delen is gratis. Doe mee en neem 

gerust vrienden of bekenden mee.

In een onderzoek bleek dat slechts 3 

keer per week 40 minuten wandelen 

zorgde voor een afname van 

depressiviteit bij postmenopauzale 

vrouwen. Een andere zeer recente 

studie legde weer bloot dat 

wandelen niet alleen kan afrekenen 

met depressie, maar ook slapeloos-

heid en angsten. Wandelen ver-

hoogt de rustgevende elementen.

Wandelen in natuur met KBO

Plus helemaal in de wolken

Sabine Zondag had zaterdag wel een heel bijzondere aanbieding in 

petto voor klanten van de Plus. De jonge onderneemster had een 

heuse helikopter geregeld voor een rondvlucht boven het dorp. Bijna 

250 klanten maakten een onvergetelijke vlucht.

Marian de Visser: een winkel met van alles 
Vroeger, in de Dorpsstraat, was 
het De Winkel van Sinkel, de 
winkel van Marian de Visser die 
nu te vinden is aan de Korte Baan 
in winkelcentrum Parade. Toen in 
de Dorpsstraat de detailhandel 
stopte, moest Marian de Visser 
mee.

In de Parade heeft Marian een 

winkel die van alles in huis heeft: 

rookwaren (waar niet veel aan te 

verdienen is), allerlei schoolspul-

len waaronder vooral ook tassen, 

de mooiste knuffels, cadeau-arti-

kelen, een groot assortiment 

wenskaarten, enzovoort. Je moet 

er gewoon eens naar binnen 

lopen, om er echt een goed beeld 

van te krijgen wat Marian en haar 

dochter Nina allemaal te bieden 

hebben. 

Ze begint de maandagmorgen 

met het stofzuigen van de winkel. 

Eigenlijk is ze nog niet open maar 

een naar rookgerei smachtende 

vrouw krijgt toch haar gerief: een 

pakje Marlboro. 

Marian vertelt dat haar opa Manus 

de Visser destijds met een 

winkeltje begon in de Dorpsstraat. 

Hij was fotograaf en ging er het 

een en ander bij verkopen. Zoon 

Dries en diens echtgenote 

Francien namen de winkel over en 

maakten er zoals gezegd een 

echte Winkel van Sinkel van. 

Marian zette later de winkel voort 

en probeert er zes dagen per 

week iets moois van te maken. De 

periode dat de scholen gaan 

beginnen, zijn voor haar altijd 

extra druk. “De eerste week van 

de schoolvakantie is het nog druk 

met mensen die alles op tijd klaar 

willen hebben, daarna is het drie 

weken rustig en als de scholen 

weer gaan beginnen, komen de 

scholieren weer massaal binnen. 

Vooral basisschoolleerlingen met 

hun ouders en aanstaande 

brugklassers.”

Wat ook lekker loopt bij Marian de 

Visser dat zijn de ‘cadeaudozen’. 

Als je als kind een kinderfeestje 

gaat geven, kun je een doos 

vullen met cadeautjes waaruit de 

genodigden dan een keuze 

kunnen maken, zodat je altijd iets 

krijgt dat je leuk vindt. Een 

prachtige vondst waar veel 

gebruik van wordt gemaakt. 

De knuffels zijn zeker ook het 

vermelden waard. Marian laat het 

verschil tussen een pinguïnknuffel 

van toen en die van nu. Die van 

nu moet grote glinsterende ogen 

hebben. Marian zit met haar 

winkel tegenover de Action. 

Daarmee gaat ze niet de concur-

rentie aan: Action verkoopt 

spullen voor een prijs waarvoor zij 

het niet eens kan inkopen. Ze zegt 

dat je je eigen strategie moet 

bepalen en je moet onderschei-

den met bijzondere spullen die de 

Action niet heeft. Ze is wel blij met 

de grotere drukte dankzij de 

aanloop bij Action. 

Verder probeert Marian aan te 

haken bij uit Amerika overwaaien-

de hypes zoals recent nog de 

spinners. Zo is het steeds weer de 

kunst om in te spelen op nieuwe 

producten en ontwikkelingen! 

Marian de Visser 
Korte Baan 17 

2632 GL Nootdorp 

015 – 310 9920

Marian de Visser in de winkel die van maandag tot en met zaterdag 

geopend is.

12 WWW.TELSTAR-ONLINE.NL Telstar Woensdag 23 augustus 2017



13Telstar Woensdag 23 augustus 2017 WWW.TELSTAR-ONLINE.NL



Zonnige fietsvakantie langs de Elbe
Op 3 augustus gingen 38 enthousi-
aste fietsers uit Pijnacker-Nootdorp 
en omgeving op weg naar de Elbe 
voor een achtdaagse fietsvakantie. 
In Decin, in Tsjechië, gingen de 
fietsen uit de trailer. De laatste 
reisdag werd Wittenberg bezocht, 
de plaats die dit jaar extra in de 
belangstelling staat omdat Maarten 
Luther hier 500 jaar geleden zijn 95 
stellingen op de Slotkerk spijkerde. 
Een hoogtepunt was de barokstad 
Dresden, het Florence aan de Elbe. 

Reisleider en samensteller van deze 

fietsreis is plaatsgenoot Frans 

Lettinga die vorig jaar met twee 

derde deel van de deelnemers een 

prachtige fietsvakantie langs de 

Donau maakte. Het succes van die 

reis vroeg om meer en nu viel de 

keuze op het populaire traject langs 

de Elbe. Dit jaar werd de reis 

opnieuw bij de leden van de KBO 

(Katholieke Ouderenbond) onder de 

aandacht gebracht. Maar ook de 

leden van de PCOB (Protestant 

Christelijke Ouderenbond) en de 

SWOP werden op de hoogte gesteld 

van de mogelijkheid om in te 

tekenen op de reis die Frans vorig 

jaar maakte naar de Donau. In maart 

waren beide reizen uitverkocht. 

Daarna vertrok voor de tweede keer 

een groep van 38 deelnemers naar 

Passau, om van hieruit naar Wenen 

te fietsen. Deze negendaagse reis 

scoort goed, aldus Frans Lettinga, 

die als fietsbegeleider en vrijwilliger 

nu voor de dertiende keer het traject 

meefietst. Frans: “De organisatie 

waarvoor ik fiets is FITAL uit 

Alblasserdam, een zusteronderne-

ming van De Snelle Vliet, een 

touringcarbedrijf dat bij de leden van 

de SWOP bekend is van menig 

uitstapje. Na meer dan dertig reizen 

naar diverse fietsbestemmingen te 

hebben begeleid, kwam ik vorig jaar 

op het idee om een eigen reis” te 

ontwerpen in samenwerking met 

Fital Vakanties. Via Mieke van 

Winden van de KBO kwamen toen al 

snel aanmeldingen binnen van 

veelal fietsers die met elkaar toertjes 

maken in de regio. Wat erg op prijs 

wordt gesteld is een ontmoeting 

voorafgaande aan de reis onder het 

genot van een drankje en een 

knabbeltje.” We letten op de 

kwaliteit van de hotels. Een lift moet 

aanwezig zijn. Afgestemd op de 

doelgroep zijn de routes goed 

berijdbaar en qua afstand zodanig 

dat er voldoende tijd is om onder-

weg te pauzeren. Op zijn tijd een 

terrasje, de gezelligheid en het 

sociale contact. Dat zijn belangrijke 

ingrediënten. Frans: “Het is belang-

rijk dat we van hotel naar hotel 

kunnen fietsen. Hierdoor verleng je 

niet alleen de fietsdag maar bied je 

ook meer vrijheid in het zelf kunnen 

bepalen wanneer je ‘s morgens 

vertrekt en wanneer je wilt aanko-

men in het volgende hotel. We 

fietsen namelijk niet als één groep 

maar individueel of in kleine 

groepjes.” Als de lokale belangstel-

ling blijft of toeneemt, dan kan het 

zomaar gebeuren dat er volgend 

jaar drie groepen op de pedalen 

gaan, naar een nieuwe bestemming. 

Er is een voorkeur voor de Boden-

see. Daarnaast blijven de Elbe en de 

Donau populair.

Een grote groep senioren uit Pijnacker en Nootdorp genoot van de 

fietsreis rond de Elbe.

Wim (80 jaar) en Truus (79 jaar) 
Valke zijn lovend over hun 
woonplek. “We wonen hier 
ideaal. Alles is dichtbij, en dat is 
heerlijk. We kunnen hier naar de 
fysiotherapie en de dokter zit 
ook in de buurt. En er wordt hier 
heel veel georganiseerd”. 

Door Margrieta Haan

Wim is een echte Pijnacker en 

opgegroeid in Delfgauw. “Ik heb 

van mijn 8ste tot mijn 44ste 

gevoetbald bij Olivia, dus dan 

burger je aardig in. Ik kom daar 

nog elke zondag, zowel bij de 

uitwedstrijden als thuiswedstrij-

den. Zaterdag was ik uitgenodigd 

door mijn kleinzoon en zijn we 

samen naar de Kuip gegaan. 

Naast voetbal heb ik 52 jaar 

gebiljart hier op Pijnacker. 

Inmiddels ben ik daarmee 

gestopt.

Wim is als timmerman begonnen 

bij de ambachtsschool toen hij 12 

jaar was. “Ik heb heel wat dakkap-

pellen gemaakt hier in Pijnacker. 

Bij een schoolvereniging heb ik 

een lange tijd het onderhoud van 

scholen gedaan”. Truus komt uit 

Delft en vertelt over hun 

kennismaking:.”We hebben elkaar 

bij het dansen ontmoet. We 

mochten toen alleen maar naar 

de katholieke dansavonden. Je 

moest namelijk van hetzelfde 

geloof zijn. Het dansje werd een 

lange dans. Inmiddels zijn we 55 

jaar getrouwd en hebben dat in 

juli gevierd met familie en wat bu-

ren en kennissen. Via het werk 

van Wim konden we na ons 

trouwen een plekje huren voor 50 

gulden. Heel bijzonder was dat, 

want veel stelletjes moesten 

inwonen vanwege woningnood. 

Elke maandag gaan we naar 

koersbal. In de zomer spelen we 

met deze groep jeu de boules 

buiten. We hebben een leuk 

groepje. We waren de vorige keer 

met z’n twintigen. Er is iemand die 

elke keer de baan veegt, voordat 

we aan de slag gaan. We drinken 

naast het spelen ook koffie en het 

is heel gezellig. Iedereen kan even 

komen kijken, dus het is lekker 

levendig. We zijn ook actief met 

kaarten elke donderdagmiddag, 

meestal is dat klaverjassen. Samen 

met mevrouw Gina van der Meer 

koop ik prijsjes voor de maande-

lijkse bingo van de SWOP. We 

krijgen niet veel geld en proberen 

daarmee zoveel mogelijk prijsjes 

te vinden. Meestal komen er wel 

50 personen. Wim rijdt voor de 

bingo en haalt en brengt mensen. 

Door de bingo komen we nu ook 

veel meer bekenden tegen in 

Albert Heijn”.

Wim gaat verder: “We hebben een 

prima contact hier in het gebouw. 

Als mijn buurman belt, omdat zijn 

slot stuk is, dan doe ik dat 

natuurlijk. Onze buurvrouw drukt 

op de bel en loopt vervolgens 

gewoon binnen. Op zaterdag-

avond hebben we een groepje 

waar we mee kaarten en geregeld 

komen er mensen bij ons langs.

Een buurvrouw lag eens klem 

tussen haar bed en de stoelen 

midden in de nacht. Een andere 

buurvrouw heeft ons geroepen. 

Wij hebben 112 gebeld. De 

buurvrouw is aardig herstelt. We 

zijn hierdoor wel alerter gewor-

den en kijken wat vaker of alles 

goed gaat.

Pieter’s Brasserie gaf een keer een 

Amerikaanse Barbecue, daar 

waren we met een groep vanuit 

de kaartclub. Heel gezellig dat je 

zo in de buurt weg kunt. Al is 

verder weg soms ook leuk.

Truus: “We zijn pas met de 

sponsorbus naar Andre Rieu 

geweest in Maastricht. Heel 

gezellig, ondanks dat niet veel 

mensen uit Pijnacker gingen. Met 

alle activiteiten die er zijn, krijg je 

wel een volle agenda, dus af en 

toe is het ook prettig het even 

rustig te hebben”.

“Met alle activiteiten die we doen, is onze agenda wel een beetje vol”

Verhalenserie

In deze serie vertellen ouderen, die wonen in een appartement van 

de Weidevogelhof in Pijnacker over hun leven, verlangens en hoe ze 

betrokken zijn bij hun buren. Inspirerende verhalen over mee blijven 

doen en zelfstandig ouder worden. Ben of ken jij een bijzonder 

verhaal? Mail dan naar weidevogelsverhalen@gmail.com.

Ben jij een echte kenner van de 
nationale voetbalcompetitie? 
Schrijf je dan nu in voor het 
Telstar/De Eendracht Voetbal-
spel 2017. Deelname is geheel 
gratis en de beste voetbalken-
ners winnen bovendien ook nog 
eens mooie prijzen. 

Het Telstar/De Eendracht 

Voetbalspel is een gezamenlijk 

voetbalspel van de nieuwsbladen 

Telstar, De Eendracht, Het Krantje, 

Postiljon en Hart van Holland. 

Deelname is heel eenvoudig. Je 

registreert je eenmalig en vult de 

uitslagen in. Lees van tevoren de 

spelregels even goed door. Speel 

mee met de ranglijst en/of start 

bij ‘Mijn profi el’ een eigen groep 

voor je vrienden, kennissen, 

collega’s of teamgenoten! 

Prijzen 
Wie wint, ontvangt een geheel 

verzorgde voetbalreis in het 

buitenland. Daarnaast ontvangen 

de maandwinnaars vrijkaarten 

voor wedstrijden uit de Eredivisie.

Meedoen? Surf naar 

voetbalpoule.telstar-online.nl

Doe mee met het Telstar/De 
Eendracht Voetbalspel en win een 
geheel verzorgde voetbalreis!

Vorig jaar won Dirk Vrijenhoek

(links) met het spel een reis 

naar FC Barcelona. 

Je speelt 

eenvoudig mee 

via alle apparaten.
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CATERING
De complete verzorging van uw 

feest incl. bediening.

Vraag naar de mogelijkheden!

PARTYSERVICE

tel. 015 369 34 34  
info@dehelm.nl |www.dehelm.nl

• Levering van dranken, 
meubilair, taps, bars, 
tenten etc.

• Dranken welke niet gebruikt 
worden kunnen kosteloos retour.

• Verzorging van bittergarnituren, 
 salades en buffetten.

COMPUTERPROBLEMEN?
RoBoWeb biedt u al 16 jaar 
professionele hulp op onze 
werkplaats, hulp op afstand 
of bij u aan huis. 

Wij verkopen ook nieuwe 
en 2e hands computers.

COMPUTER & LAPTOPSPECIALIST 

RoBoWeb Boezemweg 6a  |  2641 KH Pijnacker-Nootdorp
www.roboweb.nl | werkplaats@roboweb.nl  | 015 369 7799

COMPUTERPROBLEMEN?

Wij verkopen ook nieuwe 

7 dagen per week open.

Toyota Spiering & Pluym
Vlambloem 1, 3068 JE Rotterdam

Verkoop: 010-4565656
info@toyota-spiering.nl

toyota-spiering.nlpluym.nl

Spiering & Pluym
Exportweg 1, 2645 ED Delfgauw

Verkoop: 015-3621580
info@pluym.nl

Werkplaats Delfgauw: 
015-3695140, 
info@pluym.nl

Werkplaats Rotterdam: 
010-4565656, 

info@toyota-spiering.nl

BUDGET ONDERHOUD: 
Olie + filter vervangen + controle auto € 99,00 / APK € 19,95

voor al uw elektrotechnische wensen

Wij leveren en monteren o.a.
• verlichting 
• beveiliging
• schakelmaterialen 
• netwerk en antennesystemen
• zonnepanelen

Tel. 015 - 361 25 24
info@mitchinstallatie.nl • www.mitchinstallatie.nl

* Alle soorten bestratingen * Herbestrating * Gespecialiseerd in sierbestrating

Rick van Geest - Hannie Schaftsingel 54
2642 CX Pijnacker - Tel. 015-369 93 08 - 06-53663649

Oudeweg 2 
Nootdorp 
015 3109250

Voor al uw dierenvoeding en dierbenodigdheden

Gebr. van der Voort

www.gebrvandervoort.nl

contant geld 
voor karton/

papier
Tel. 010-5118867 

Maak kans op een waardebon van € 25,- 
Stuur je foto naar: 

advertentie@telstar-uitgeverij.nl 

Wilt U ook bruidspaar 
van de maand worden?

 

Kringloopwinkel De Wisselbeker 
organiseert een 

 

GROTE BOEKENMARKT 

 
zaterdag 21 april 

Van 10.00 tot 15.00 uur 
 

Op de 1
e
 etage van CulturA 

 
GROOT AANBOD 

KLEINE PRIJZEN 

   

 

De vakantie is weer voorbij, hoewel die niet erg rustig was. 
Een gedeelte van de winkel is helemaal opgeknapt en ziet er 

mooi uit. Er is schoongemaakt en opgeruimd en er staan weer 
heel veel nieuwe spullen in. 

Kom dus snel langs om lekker te snuffelen.
Woensdag en zaterdag tussen 9.30 en 16.00 uur; goederen 

brengen op dinsdag tussen 9.00 en 15.00 uur of woensdag- en 
zaterdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur.

Vanaf 15 augustus zijn we weer open!

Vast noteren:
9 september 
feestdag voor 
onze klanten

werkt met VERVE
Schilderwerken (binnen en buiten)
Spuitwerken
               Mineral Skin beton look
Kozijnen (diverse stijlen en uitvoeringen)
Deuren voor binnen en buiten
Trappen
Uw totale woningonderhoud

Ambachtsweg 81  
2641 KW Pijnacker
Tel: 015 - 369 80 80   

info@woningonderhoud.nu   
www.woningonderhoud.nu

               Mineral Skin beton look

Adv 90x73 Telstar april.indd   1 11-03-17   12:52

* Tuinonderhoud 
* Tuinontwerp
* Tuinaanleg
* Sierbestrating
* Vijveradvies
* Vijveraanleg

Hoveniersbedrijf Sonetta
Ons nieuwe adres:
Ton van Heijningen 
De Boomgaard 2 
2731 GW Benthuizen 
tel 079 - 3604436 of 
06 - 51634401 

www.hoveniersbedrijf-sonetta.nl

Uw woning verkopen?
Dit is de juiste tijd!

R
Register-Taxateur

Freek Fontein Makelaardij BV     Haagweg 68,  2282 AB RIJSWIJK  
T.070 - 30 30 051     E. info@freekfontein.nl   I. www.freekfontein.nl

Dit is de juiste tijd!

Nu t/m 30 september 2017

€ 150,- ZOMERKORTING!*

OP ONZE COURTAGE

GRATIS WONINGVIDEO!*OF

* Bij inlevering van deze advertentie voor 30 september 2017 bij ons kantoor ontvangt u € 150,- korting op onze courtage of een GRATIS professionele woningvideo van uw woning.

Waarom?
•  De rente staat nu historisch laag, maar is weer aan het stijgen;
• De prijzen van woningen zijn afgelopen jaar ca. 8% gestegen;
• Kopers kunnen dit jaar nog 101% van de koopsom lenen;
• De bereidheid om te kopen onder kopers is nu nog groot;
• Wij beschikken over een groot bestand met kopers.

Bel voor een GRATIS WAARDERING van uw WONING 
door een van onze Register Makelaar Taxateurs en 
GERICHT PLAN VAN AANPAK door ons kantoor. 
Maak hiervoor een geheel vrijblijvende afspraak voor
30 september 2017 en ontvang daarbij: 
EEN GRATIS PROFESSIONELE WONINGVIDEO 
OF: 
€ 150,- KORTING OP ONZE COURTAGE.

9
Onze klantwaardering 

op Funda

NAAIMACHINES het 
beste reparatieadres 
van der PLOEG    
Gratis Gratis  halen en 
brengen 015-2611574
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Dubbel feest op Feestdagenhandbalkamp

Alle deelnemers van het kamp bij elkaar voor ‘t Kuijpershoefke. (foto Dewi van der Lans)

Zaterdag 12 augustus vertrokken 83 
kinderen van Oliveo Handbal met 
de bus naar ‘t Kuijpershoefke in 
Loon op Zand. De leiding bestond 
uit 21 oudere (ex-)handballers en 
een vierkoppige kookstaf.

Thea Fatih-Buis vierde een jubileum; 

ze ging voor de 25ste keer mee als 

hoofdleiding. Zoals elk jaar stelde de 

sponsor van Dames 1, L.C. van 

Buytene & Zn. de vrachtwagen met 

chauffeur Danny beschikbaar voor 

het vervoer van al het materiaal en 

de fietsen. Voor de inwendige mens 

werd goed gezord; zo waren er 

oliebollen met oudjaar en er gingen 

103 broden doorheen. Op hun 

verjaardag kreeg elk kind een 

ingelijste groepsfoto. Verder werd 

het Pasen en Kerstmis en was er tijd 

voor een casino-avondje. Tijdens de 

vossenjacht in Waalwijk werd Thea 

in de meer dan verdiende zon gezet 

met een grote bos bloemen en een 

flesje port. Zonder Thea is een kamp 

bijna ondenkbaar. De week werd 

afgesloten met de bonte avond en 

vrijdagmiddag kwam iedereen moe 

maar voldaan terug op Het Nest. 

Het was weer een week voor in de 

boeken.De beide selecties zijn 

alweer gestart onder leiding van hun 

hoofdtrainers Edwin Hofland en 

André de Waal. Enkele teams 

hebben al een toernooi achter de 

kiezen. Alle trainingen zijn gestart en 

wie interesse heeft om een aantal 

keer te komen proeftrainen.

Geen doelpunten bij 
dorpsderby op Groene Wijdte
Het jaarlijkse treffen tussen DSVP 
en Oliveo kende dit jaar geen 
winnaar: 0-0. Vorig jaar was Oliveo 
in de aanloop naar de naderende 
competitie duidelijk de sterkste: de 
zebra’s wonnen toen met 5-1.

Over en weer deden zich in deze 

sportieve wedstrijd wel wat 

scoringsmogelijkheden voor, maar 

beide doelmannen, Björn Bénard 

(DSVP) en zijn Oliveo-collega Coen 

van Elst, wisten hun doel schoon te 

houden. In de beginfase was het de 

DSVP-doelman die zich onder-

scheidde door twee maal de bal 

over de lat te tikken. Gaandeweg 

zag DSVP kans om het initiatief wat 

in handen te krijgen. Maar met 

uitzondering van een schot van Bas 

Van der Meide, dat rakelings 

voorlangs het Oliveo-doel ging, was 

er nauwelijks sprake van billenknij-

pende voetbalmomenten. In het 

tweede bedrijf kwam er wat meer 

pit in de wedstrijd. DSVP kwam 

goed weg op het moment dat 

invaller Ado Murselovic (ex DSVP) de 

bal tegen de paal tikte. In de slotfase 

ging DSVP op zoek naar de winst, 

maar invaller Robert Dirksen zag 

geen kans om de bal uit een 

rebound van Oliveo-doelman Coen 

van Elst tegen de touwen te werken.

Remco Pruijsers gaat op het Oliveo-doel af, maar Leon Woutwersen is 

paraat.

Proeflokaal Sijgje wordt franchiseformule: 

Harry Kaan neemt vestiging in Delft over 

Proeflokaal Sijgje van de Noot-

dorpse ondernemer Claudio 

Houtman en zijn culinaire kompaan 

Erwin Nieuwenhuizen blijkt zo’n 

doorslaand succes dat het een 

franchiseformule wordt. De 

vestiging aan de Oude Delft is het 

eerste restaurant dat wordt 

overgenomen door een hore-

ca-ondernemer van buitenaf. Dat is 

Harry Kaan, een man met tientallen 

jaren ervaring als chefkok. Hij had 

altijd al de droom een eigen 

restaurant te beginnen. Deze 

droom wordt nu werkelijkheid. Hij 

gaat per 1 oktober zelfstandig aan 

de slag bij Proeflokaal Sijgje aan de 

Oude Delft. 

Harry: Ik was zeer benieuwd naar de 

uitdaging die Claudio en Erwin voor 

zichzelf hadden gecreëerd door een 

driegangenmenu aan te bieden voor 

14,25 euro en ben de proef op de 

som gaan nemen. Ik was gelijk 

enthousiast! Ik zie het natuurlijk ook 

als een hele eer dat de heren mij 

benaderd hebben om Proeflokaal 

Sijgje Delft als eerste franchisezaak 

te mogen gaan runnen.”

Harry vindt het best spannend maar 

heeft zijn handtekening gezet. De 

laatste tien jaar werkte hij  met veel 

plezier als chefkok bij Van der Valk 

Nootdorp. “Ik heb een geweldige 

tijd gehad bij Van der Valk en veel 

geleerd. Als je er voor open staat, 

leer je nog iedere dag”, aldus de 

ervaren kok. 

Ondernemer Claudio Houtman en 

horecaman Erwin Nieuwenhuizen 

zijn op 18 oktober 2015 begonnen 

met Proeflokaal Sijgje in Voorburg. 

Het concept ‘driegangenmenu voor 

14,25 euro’ bleek zo’n succes dat ze 

op 9 september 2016 in Leiden een 

Proeflokaal Sijgje hebben geopend. 

Op 8 maart van dit jaar volgde Delft 

en op 5 mei Voorhout. 

De vier ‘Proeflokalen’ hebben hun 

eigen karakter en uitstraling, maar 

in alle vier wordt hetzelfde concept 

toegepast. “De kracht is de 

uitstekende verhouding tussen prijs, 

kwaliteit, uitstraling en service”, 

zegt Claudio. “Mensen denken dat 

het niet kan of niet veel voorstelt, 

maar dan blijkt dat het ver boven 

hun verwachtingen uit steekt. We 

zien dat mensen van allerlei 

leeftijden en achtergrond er op af 

komen”, vult Erwin Nieuwenhuizen 

aan. 

Hij is verantwoordelijk voor het 

culinaire deel van het succesver-

haal van Proeflokaal Sijgje dat je 

zou kunnen samenvatten met de 

woorden: van stoofpotje tot 

franchiseformule. Claudio Hout-

man bemoeit zich niet met de 

keuken en beperkt zich tot het 

commerciële deel van het bedrijf. 

Door het grote en snelle succes 

van Proeflokaal Sijgje hadden ze in 

no time vier vestigingen en dreigde 

het boven hun hoofd te groeien. Ze 

kwamen in contact met een bedrijf 

dat gespecialiseerd is in franchise. 

Claudio: “We moesten er aan 

wennen, want je geeft toch wat uit 

handen. We hebben met elkaar een 

model ontwikkeld waarbij Harry als 

zelfstandig ondernemer in grote 

vrijheid aan de gang kan, terwijl hij 

tegelijk toch de voordelen blijft 

houden van het concept en het 

grotere geheel, op het gebied van 

inkoop, de doorontwikkeling van de 

menukaart, de publiciteit, de 

herkenbaarheid van de naam, 

enzovoort.” 

Harry is het daar helemaal mee 

eens. “Er komt toch al heel veel op 

je af zodra je voor jezelf begint en 

dan is het prettig als wat zaken al 

geregeld zijn en er met je wordt 

meegedacht.”

Erwin zegt dat alles in goede 

samenwerking en samenspraak 

wordt geregeld en georganiseerd. 

“We versterken elkaar en kunnen op 

alle gebieden altijd van elkaar 

leren.”

De vestiging Delft is de eerste 

franchisezaak van Proeflokaal Sijgje. 

Erwin en Claudio gaan kijken en 

ervaren hoe het functioneert en 

aan de hand daarvan kunnen er 

heel goed nog meer vestigingen 

van Proeflokaal  Sijgje bij komen. 

Misschien ook in Pijnacker en/of 

Nootdorp… Je weet het niet! 

Erwin Nieuwenhuizen en Claudio Houtman zijn in Voorburg begonnen 

met Proeflokaal Sijgje. Na anderhalf jaar zijn er al vier. 

De vestiging aan de Oude Delft 

is de eerste franchisezaak van 

Proeflokaal Sijgje. Per 1 oktober 

neemt Harry Kaan de zaak over 

met behoud van de krachtige 

formule. 
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winkelcentrumackershof.nl

KAARTJES 
TE KOOP

VOOR € 1,50
BIJ DE IJSSALON

ZATERDAG 26 AUGUSTUS
KINDERROMMEL-

MARKT
Raadhuisplein

11:00 - 15:00 UUR

Advocaat

Mr M. van Olffen

Zonnekruid 28 Tel: (015) 310 19 15
2631 WE  Nootdorp Fax: (015) 310 19 12

Fysiotherapie
Nootdorp

www.fysionootdorp.nl

Walstro 17

Tel. 06 - 100 18 616

www.fysionootdorp.nl

FYSIOTHERAPIE

Al 26 jaar een 
begrip in Nootdorp

Sierbestrating
Tuinontwerpen
Aanleg nieuwe tuinen
Vlonders
Ophogen bestaande bestrating
Plaatsen van schuttingen

Bel voor informatie en/of
een vrijblijvende offerte

www.QupidoTuinaanleg.nl

Margriet 24
2631 DH Nootdorp
015 - 310 79 68
06 - 414 659 46

Showroom/kantoor:
Ambachtsweg 34, 2641 KS Pijnacker
Tel. 015 - 369 34 10
E-mail: info@velux-elektrotechniek.nl

Openingstijden: ma t/m vr 8.00-17.00 u.

www.velux-elektrotechniek.nl

ERKEND ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR

VELUX /////
E L E K T R O T E C H N I E K

‘s Gravenweg 3 - telefoon 015 3109749 
www.kaasboerderijvanleeuwen.nl

Verzorging van: gourmet 
Diversen salades
luxe hapjes

goedbelegde broodjes
geheel verzorgde barbecues

 

300 stuks 
diepvrieskisten 

koel- vrieskasten 
was- droogmachines 

ook inbouw 
Mog. schoonheidsfoutje 

bekende merken 
2 jaar volledige garantie 

Fa. van willigen 
voorheen 

Fa. MoerMan 
dinsdag gesloten. 

Bergweg noord 383 
Bergschenhoek 

Telefoon 010 - 5213063

FILM/VIDEO naar 
DVD. Uw kostbare 
herinneringen van 
video/ smalfilm/ 
diacamcorder profes-
sioneel naar DVD. Ook 
voor geluidsopnamen. 
T. 070 3176600 www.
shadowworldwide.nl
   

Het adres voor al 
uw outdoor- en 

vakantieartikelen, 
zoals wandelschoenen, 

waterdichte kleding, 
rugzakken enz. 

Herenstraat 155 - Voorburg
GRATIS PARKEREN onder het viaduct

070-7370883

Brabantse Turfmarkt 29 
2611 CL Delft - 015-2147773

CREW.NL 
ADVENTURE STORE DAKKAPELLEN 

PLAATSEN/ KOZIJ-
NEN VERNIEUWEN 
van der Voort Aanne-
mers BV T. Wijsmuller-
straat 1 Pijnacker. Tel: 
015 3692732 of kijk op 
www.vandervoortaan-
nemers.nl
   

Gebr. van der Voort

www.gebrvandervoort.nl

CONTANT GELD 
VOOR UW 

OUDE METALEN 
IN BERKEL

Tel. 010-5118867 

In september start de 
kindercursus            
TEKENEN EN 
SCHILDEREN. Schrijf 
je in via                  
www.anjaranja.nl of 
bel 015 3692093  
   

Kleintjes
ReikiSamen: nieuwe website Op de nieuwe site van 
ReikiSamen kun je alles lezen over Reiki cursussen en 
behandelingen. Ook vind je informatie over Engelen 
cursussen, Engelen healing en reading. Alle activitei-
ten zijn in Nootdorp. Wouter Post www.reikisamen.nl

Cursus Reiki 1 Misschien is de energie van Reiki 
te vergelijken met een intens moment in de natuur 
of een liefdevol moment met je (klein)kind. Met de 

Reikicursus leer je hoe je deze prachtige energie voor 
jezelf en/of anderen kunt gebruiken. Start cursus in 

Nootdorp: 27 september. www.reikisamen.nl

Wil je naar Delfgauw of 
Oude Leede? Ga dan 
met de buurtbus 
mee!
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“  Geen cake. Natuurlijk niet.  
Ik wil tapas.” 
 
Weten uw nabestaanden dat ook?

Leg nu uw wensen vast bij De Laatste Eer.
Telefoon 015 - 251 11 88, E-mail info@de-laatste-eer.nl, www.de-laatste-eer.nl

Lieve Bianca, 

Ons buurvrouwenclubje zal nooit meer hetzelfde zijn.
We zullen je missen. 

Bram, Kevin en Kim, Roxanne, 
heel veel sterkte met dit grote verlies. 

Annette, Sandra, Marly, Doriene, Louise, Tineke,  
Claudia, Ellen, Ineke, Monique.

Met trots kijken wij terug op de mooie en waardige 
afscheidsdagen van

Ton van Leeuwen
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid, warme woorden, 

kaarten en bloemen.

‘In ons hart blijven we je dragen,
in ons hart blijf je bestaan.

Aan die plek in ons hart,
daar komt niemand meer aan.’ 

Ria van Leeuwen - Westerman
Kinderen en kleinkinderen

Nootdorp, augustus 2017

‘Generositeit is een gave’

Na een kortstondig ziekbed is van ons heengegaan mijn lieve 
echtgenote, onze zorgzame moeder en schoonmoeder

Cornelia Johanna Schrijver - Veldhoven
- Corrie -

* Stompwijk, 9 november 1932 † Pijnacker, 19 augustus 2017

Piet Schrijver

   Peter Schrijver en
   Lisette Gabriëls
   
   Paul Schrijver en
   Aurélie Mukakanyamashyo

Correspondentieadres:
Peter Schrijver
Burgemeester Meslaan 33
4002 AB  Tiel

Corrie is overgebracht naar het uitvaartcentrum van De Laatste Eer, 
Hoflaan 18 te Delft, alwaar geen bezoek.

De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaatshebben in 
de aula van crematorium Iepenhof, Hoflaan 18 te Delft, op maandag 
28 augustus om 12.30 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de 
ontvangkamer van het crematorium.

伀渀稀攀 稀漀渀 椀猀 漀渀搀攀爀最攀最愀愀渀

䌀愀琀栀愀爀椀渀愀 䌀漀爀渀攀氀椀愀 吀栀攀爀攀猀椀愀
䬀漀甀眀攀渀栀漀瘀攀渀 ⴀ 䈀爀漀甀眀攀爀

ⴀ 吀漀漀猀 ⴀ 
㈀ 䨀甀氀椀 㤀㌀　 ⴀ ㈀　 䄀甀最甀猀琀甀猀 ㈀　㜀

䌀愀爀氀愀 ᴧ 
䜀攀爀爀礀 ⴀ 䔀搀Ⰰ 䴀愀愀爀琀攀渀 攀渀 䘀氀攀甀爀
䰀攀渀渀礀 ⴀ 圀愀礀渀攀
䨀漀猀 ⴀ 圀椀攀戀攀Ⰰ 吀栀椀攀猀 攀渀 䔀瘀椀
䰀攀漀 ⴀ 䴀愀爀氀攀攀渀Ⰰ 䄀戀攀氀 攀渀 䨀漀渀愀猀
䔀氀猀 ⴀ 䌀栀愀爀氀攀猀Ⰰ 一漀漀爀琀樀攀 攀渀 匀甀稀攀
䄀猀琀爀椀搀 ⴀ 䄀猀琀爀椀搀 ⴀ 倀攀攀琀 ᴧⰀ 倀椀攀渀Ⰰ 䨀愀渀 攀渀 吀漀洀
䌀愀爀漀氀愀

圀攀搀甀眀攀 瘀愀渀 䈀攀爀琀 䬀漀甀眀攀渀栀漀瘀攀渀

一漀最 瘀漀氀 眀椀氀猀欀爀愀挀栀琀Ⰰ 栀攀氀搀攀爀 瘀愀渀 最攀攀猀琀 攀渀 最爀愀瀀瀀椀最 愀氀猀 愀氀琀椀樀搀 椀猀 漀渀稀攀 
氀椀攀瘀攀 洀漀攀搀攀爀Ⰰ 猀挀栀漀漀渀洀漀攀搀攀爀 攀渀 漀洀愀 琀栀甀椀猀 漀瘀攀爀氀攀搀攀渀⸀ 圀攀 
栀攀戀戀攀渀 栀愀愀爀 琀椀樀搀攀渀猀 栀愀愀爀 稀椀攀欀琀攀 最攀稀愀洀攀渀氀椀樀欀 欀甀渀渀攀渀 瘀攀爀稀漀爀最攀渀 
攀渀 栀攀戀戀攀渀 漀瀀 攀攀渀 椀渀琀攀渀猀攀 攀渀 洀漀漀椀攀 洀愀渀椀攀爀 愀昀猀挀栀攀椀搀 欀甀渀渀攀渀 
渀攀洀攀渀⸀ 
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Kerkdiensten
Zondag 27 augustus

Dorpskerk, Koningshof, Pijnacker 

10.00 uur: Ds. M. Treuren, 
voorbereiding Heilig Avondmaal 
19.00 uur: Ds. A. Robbertsen, 
Hendrik Ido Ambacht 
De Acker, Park Berkenoord

10.00 uur: 
Ds. J.G. van Laar-Folbert 
Kerk Delfgauw, Zuideindseweg, 

Delfgauw

10.00 uur: Ds. R. Stigter, 
Heilig Avondmaal 
Ontmoetingskerk, Klapwijkseweg, 

Pijnacker  

10.00 uur: Ds. C. Baljeu, 
Heilig Avondmaal zittend 

RK Joannes de Dooperkerk, 

Oostlaan, Pijnacker

Vrijdag 25 augustus
19.00 uur: Woord- en Commu-
nieviering in Welzijnscentrum 
Keijzershof, onder leiding van 
werkgroep 
Zaterdag  26 augustus
Geen viering, wel in Nootdorp 
Zondag 27 augustus
09.15 uur: Eucharistieviering, 
voorganger pastor P. Mantelaers , 
met samenzang 
Woensdag 30 augustus  
09.00 uur: Eucharistieviering

RK Bartholomeuskerk, Veenweg, 

Nootdorp

Zaterdag  26 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering met 
samenzang, voorganger pastor 
B.  Grotaers 
Zondag 27 augustus 
11.00 uur: Eucharistieviering, 
voorganger pastor B. Grotaers, 
met medewerking van het koor 
Laus Deo, kinderkerk 

PKN-kerk Nootdorp/Ypenburg 

Dorpskerk, Dorpsstraat, Nootdorp 

Zondag  27 augustus
10.00 uur: Ds. C.M. van Loon, 
Rotterdam
De Toevlucht, Laan van 

Hoornwijck, Ypenburg 

Zondag 27 augustus
10.00 uur: Ds. A. Minnema  

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, 

Julianalaan, Pijnacker

Zondag 27 augustus
10.00 uur: Ds. J.J. Poutsma, 
Didam, Viering Heilig Avondmaal
16.30 uur: Ds. A.A.M. Wilschut, 
Houten

Evangeliegemeente Morgenstond, 

Stanislascollege Pijnacker, 

Sportlaan 

Zondag  27 augustus
10.00 uur: Spreker René Quist 

Vredeskerk, Nassaulaan, Delft 

Zaterdag 26 augustus 
Geen viering
Zondag 27 augustus
09.30 uur: Woord- en Commu-
nieviering, onder leiding van 
parochianen, met medewerking 
van cantores 

Lieve Bianca,

Het leven kan zo mooi zijn, maar ook zo hard.
Je hebt altijd zoveel moed verzameld om voor jezelf en ieder-

een om je heen, door te kunnen gaan. 

We wensen Bram, Kevin, Kim en Roxanne heel veel sterkte 
met dit verlies.

Lieve Rox, we zijn er voor je.

Christy, Sandy, Manon & Lisanne

HET WAS KORT, TE KORT.

Met veel verdriet heeft ze het leven los moeten laten. 
Mijn prachtige vrouw, onze lieve moeder, 

schoonmoeder, dochter, zus en schoonzus

Bianca
van Haaster - Kappetein

11-04-1969                                              15-08-2017 

Bram van Haaster
Kevin & Kim

Roxanne

Familie Kappetein
Familie van Haaster 

Nieuwkoopseweg 9, 2631 PP Nootdorp

Op maandag 21 augustus hebben wij afscheid van 
Bianca genomen en naar haar laatste rustplaats 
gebracht  op de begraafplaats St. Janshof te 
Nootdorp.

Wij danken iedereen die ons verdriet heeft 
verstaan en in de vorm van steun, bloemen, 
kaarten, berichten en aanwezigheid het 
condoleren en de begrafenis hier uiting 
aan heeft gegeven. 
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Wilhelmus

Het volkslied verplichte kost op 

scholen! Dat roept nogal geen 

vragen op. Wie is die ‘Wilhelmus’? 

Wat hebben we met hem te maken? 

Wist u dat het ‘Duits’ uit de tweede 

regel van ‘Diets’ komt, dat volks 

betekent? Diets staat dan tegenover 

het Latijn dat de geleerden en 

geestelijken spraken. Wie het 

Wilhelmus overdraagt, ontkomt niet 

aan een lesje vaderlandse geschie-

denis. Heel dit lied ontleent zijn 

kracht aan het feit dat je ‘God meer 

gehoorzamen moet dan mensen’. 

Zo staat dat in de Bijbel. Wanneer je 

alle 15 coupletten van dit lied 

bekijkt, zie je dat precies daarin de 

revolutionaire kracht schuilt van de 

Opstand tegen Spanje. Er zit 

dynamiet in dit lied. Of alle juffen en 

meesters dat zo ervaren en kunnen 

overbrengen?! Hoe moet dat 

trouwens met vers 6. ‘Mijn schild 

ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn 

Heer’? Kun je kinderen die niet-

gelovend worden opgevoed zulke 

regels op de lippen leggen? Hoe 

zullen allochtonen, vaak met een 

ander geloof, zich vereenzelvigen 

met dit lied? Het Wilhelmus heeft 

literair, muzikaal en religieus een 

uniek karakter. Daar kan niemand 

zich helemaal aan onttrekken. Als 

voor een belangrijke voetbalwed-

strijd of op de Olympische Spelen 

na het halen van een gouden plak 

het Wilhelmus wordt gespeeld, trilt 

er in bijna ieders hart iets mee. Wie 

die golfslag zelfs op 4 mei nooit 

heeft ondervonden, mist iets. Het is 

mystiek. Er is iets ontegenzeglijks 

dat ons samenbindt. Daar staat het 

Koningshuis ook voor. Ook dat is 

iets om te koesteren. Een president 

is een lul met een regenjas. Ik weet 

niet meer wie dat ooit zei, maar het 

is een schoot in de roos. Ik moet er 

altijd aan denken als ik zo’n kalende 

man in de regen en kou op een 

immens vliegveld de troepen zie 

inspecteren. Wat een leegte! Geef 

mij ons vorstenpaar maar. Een 

koningshuis heeft iets betoverends. 

Onss volkslied heeft iets mythisch. 

Iets dat zich aan historische 

verklaring onttrekt, ook al is een 

beetje historisch besef behulpzaam. 

Daarin is het verwant met de 

Psalmen. Psalm 7: ‘Mijn schild, dat is 

Gods ontferming’. Psalm 33: ‘Onze 

hulp en ons schild is Hij’. Dat is niet 

benauwend, anderen buitenslui-

tend. Het schept juist ruimte, God 

hoort bij alle mensen. Hij wil dat we 

elkaar rechtvaardig behandelen.

ds. M. Treuren

‘Betrokkenheid en respect 
voor persoonlijke wensen 

vinden wij belangrijk’

Dag en nacht bereikbaar
015 - 364 03 93

Familiebedrijf Teeuw Uitvaartverzorging
In 1989 is Teeuw Uitvaartverzorging 
opgericht door Theo en zijn echtge-
note Wil Teeuw. Ook zoon Lucas en 
dochter Angélique zijn in het bedrijf 
actief. Theo zegt over de achterlig-
gende 25 jaar:

‘ Wij zijn met de tijd meegegaan zon-
der onze waarden en het respect en 
begrip voor andermans waarden te 
verliezen. Daardoor wordt ons familie-
bedrijf gewaardeerd door kerkgenoot-
schappen in de regio en daarbuiten. 

  In de wijde omgeving kent men ons 
als een vertrouwde, sociaal en maat-
schappelijk betrokken organisatie.

  Wij onderhouden goede contacten met
collega-ondernemers. 

  Met iedereen maken wij duidelijke 
afspraken. Ook wanneer de uitvaart 
voorbij is en de rust weerkeert of de 
stilte en leegte toeslaan blijven wij 
beschikbaar.’

Familie Teeuw, met v.l.n.r. 
Angélique, Wil, Lucas en Theo Teeuw

                   U I T VA A R T V E R Z OR GI NG

Bleiswijk
Teeuw Uitvaartverzorging, 
Hoekeindseweg 61, 2665 KB Bleiswijk.
Telefoon: 010 - 521 60 16
E-mail: info@teeuwuitvaartverzorging.nl
Website: www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Showroom op afspraak op werkdagen en 
’s avonds te bezoeken.

Berkel en Rodenrijs
Rouwcentrum Berkel, Plein 1945–1995, 
2651 JZ Berkel en Rodenrijs.
Telefoon: 010 – 512 05 90

‘Betrokkenheid en respect 

voor persoonlijke wensen 

vinden wij belangrijk’

Zoals de overledene het zelf 
heeft bepaald of gewild, of zoals 
de nabestaanden het wensen.
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U I T VA A R T V ER Z ORGI NG

www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Kantoor en Showroom Bleiswijk
Hoekeindseweg 61
Bleiswijk

24 uurs uitvaartsuites beschikbaar voor een 
persoonlijk afscheid in een huiselijke sfeer
’t Veenhuys in Nootdorp, Klapwijk Pijnacker 
en Leidschendam-Voorburg. www.vdhuz.nl

Veenweg 14 - Nootdorp - 015 3101643               Damlaan 64 - Leidschendam - 070 3202040

Uitvaartwinkel Haaglanden
Leidschendam - Voorburg
geopend ma. t/m za. 12.00 tot 16.00 uur

Dag en nacht bereikbaar

Wat je in je hart bewaart,
raak je nooit meer kwijt

We willen iedereen heel hartelijk bedanken die met ons 
hebben meegeleefd na het overlijden van onze lieve zoon, 

broer, zwager en oom

 Johan 
Johan Geurt Philipse

 We voelen ons getroost en dat heeft zijn afscheid 
heel bijzonder gemaakt. 

Jan Philipse
Riet Philipse – van Ieperen

 Arianne & Adrie
 Sarine & John
 Kees & Jeanette
 Jan-Mark & Wilga

 Neven en nichten

Vaarwel te zeggen is zo moeilijk niet,
maar in het vliegtuig stijgen en vertrekken,
de groene aarde onder zich ontdekken
en dan pas weten wat men achterliet.
(…)

Willem Brandt, Vaarwel

Wij zijn heel verdrietig dat wij afscheid hebben moeten nemen 
van onze lieve, levenslustige moeder, schoonmoeder en oma

KITTY SCHWENCKE-VAN ZUYLEN
weduwe van Hans Schwencke

eerder weduwe van Didi Koesoemo Joedo

* Menado, 21 november 1929       † Voorburg, 20 augustus 2017

 Uno en Conny Koesoemo Joedo
  Dion en Annemieke
  Malou en Wouter
  Indy

 Myrna en Wiebe Medik
  Vivienne en Sander
  Noëlle en Tamim

 Cara Koesoemo Joedo en Jo Houben
  Raven en Caspar
  Mauro
  Sem en Dani

 Margit Koesoemo Joedo en Frank Hoeke
  Ivar
  Pascalle 

Correspondentieadres:
Lupine uitvaartverzorging, t.a.v. familie Koesoemo Joedo
Prinses Mariannelaan 286, 2275 BP  Voorburg

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag  
24 augustus van 20.30 uur tot 21.15 uur in het uitvaartcentrum aan 
de Thorbeckelaan 82a te Pijnacker.

Wij nemen gezamenlijk afscheid op maandag 28 augustus om  
14.45 uur in de grote aula van crematorium Ockenburgh aan de 
Ockenburghstraat 21 te Den Haag, waarna wij in de ontvangkamer 
van het crematorium met elkaar het glas heffen op het leven van 
Kitty.

Zij heeft haar leven geleefd, op haar manier gedaan.
Een bijzonder mens is van ons heengegaan.

Na een goed leven is ingeslapen onze lieve
moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Cornelia Jacoba Meyer - van der Voort
- Corrie -

Weduwe van Cornelis Adrianus Meyer

Zij bereikte de gezegende leeftijd van 98 jaar.

Corrie en Johan -in liefdevolle herinnering-
Paul en Marjanne
Laura, Martine

Marian
Hans en Rian
Bas, Hannah

José en Kees
René en Alisha
Jeroen en Dina

Kees en Lidy
Gijs
Daan
Noortjeen Sebastiaan

Rini en Theo

Nootdorp, 21 augustus 2017

Correspondentieadres:
Van Der Helm uitvaartzorg
T.a.v. Familie Meyer
Veenweg 14, 2631 CL Nootdorp

Corrie verblijft in haar kamer van Woonzorgcentrum Veenhage aan de
Meidoornlaan 2 te Nootdorp, alwaar geen bezoek.

De uitvaartdienst zal gehouden worden op donderdag 24 augustus om
11.00 uur in de R.K. kerk H. Joannes de Dooper aan de Oostlaan 38
te Pijnacker. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het parochiële
kerkhof tegenover de kerk. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in
Het Parochiehuis achter de kerk.

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van Woonzorgcentrum
Veenhage voor de liefdevolle verzorging die Corrie heeft mogen

ontvangen in de laatste jaren van haar leven.

Mark Fuijkschot

Met verdriet nemen wij afscheid van onze Fuik.

Hij was markant, creatief, zachtaardig, eigenzinnig 
en eigenwijs. Maar vooral zichzelf.

Fuikie, we missen je. 

Bedankt dat je al die jaren een deel was van de Trucker.

Namens alle vrijwilligers van 
de Trucker door de jaren heen.
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Handhavers van de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp hebben een 
bewoonster van Keijzershof een 
gepeperde rekening gestuurd. De 
dorpsgenoot moet 90 euro 
betalen, omdat haar rolcontainer 
op de openbare weg stond.

“Mijn kliko-bak stond aan de weg 

om even schoongemaakt te 

worden. Na een halve dag zat er al 

een bekeuring van 90 euro op.” Ze 

hekelt het kinderachtige beleid van 

de opsporingsambtenaren. Op de 

Facebookpagina van Telstar Online 

wordt wisselend gereageerd. Eva 

van Gent - Immers: “ Als die bak er 

nou de hele week had gestaan, oké. 

Maar wat een gezeik, na een dag al 

aan de deur. Kansloos.” Mo 

Nieuwhuis is blij met de actie: Na 

de brieven eindelijk bekeuringen! 

Werd tijd!” Jolanda van Hagen vindt 

de boete ook terecht: “Regels zijn 

regels!”

Ed van Peppen vindt het maar een 

kinderachtige actie: “Volgens mij 

kunnen ze beter die langparke-

rende caravans, die meer dan een 

week geparkeerd staan, aanpakken. 

In de vakantie staan die rolcontai-

ners wel vaker lang langs de weg, 

wat een mierenneukers vind ik ze.”

Een bewoonster van Tolhek kwam 
vorige week voor een onaange-
name verrassing te staan. Lees 
hieronder haar ingezonden brief.

“Vorige week kwam ik voor een 

onaangename verrassing te staan, 

toen de stekker van mijn elektri-

sche auto naast het stopcontact 

lag. De auto stond gewoon op ons 

erf en iemand vond het schijnbaar 

erg leuk de stekker eruit te trekken. 

Het moet vroeg in de avond 

gebeurd zijn, want de auto was niet 

eens genoeg opgeladen om me 

naar mijn werk te brengen. Ik kwam 

drie kwartier te laat en dan vind ik 

het niet zo’n lollig geintje meer. 

Afgelopen zaterdag was het ook al 

raak, toen kwam ik er nog op tijd 

achter. Ik wil de grappenmakers in 

kwestie graag laten weten dat de 

lol er voor mij nu wel af is.”

Met vriendelijke groet, Een 

(milieuvriendelijke) bewoonster uit 

Tolhek

   

Heeft u ook een prangende 

kwestie, een ergernis, klein of groot 

nieuws? Laat het weten aan onze 

redactie. E-mail naar redactie@

telstar-uitgeverij.nl.

Negentig euro boete voor 
rolcontainer op straat

Tolhekker even helemaal uit 
haar stekker 

Sportief én muzikaal!

SV Nootdorp-man John Karelse heeft niet alleen veel verstand van 

voetbal, maar kan ook een aardig deuntje spelen. Met zijn band 

‘Greenhouse’ stond hij afgelopen zondag op Kijkduin. Eerder trad hij 

op tijdens het Zomerterras in de Nootdorpse Parade.

Groep jongeren op de vuist

In het centrum van Pijnacker is maandagmiddag een grote groep 

jongeren uit Pijnacker en Berkel en Rodenrijs op de vuist gegaan. Bij de 

vechtpartijtjes raakten zeker drie jongens gewond. Volgens de politie 

lag een conflict op social media ten grondslag aan de knokpartij.

Maak kennis met 
DSVP
De schoolvakantie zit er weer 

op, het voetbalseizoen gaat 

weer beginnen. Wil je ook 

graag gaan voetballen dan kun 

je dit bij DSVP doen. Er 

voetballen veel jongens en 

meisjes bij DSVP en om de 

leuke sfeer te proeven kun 

kinderen op DSVP zaterdag 26 

augustus van 11.00 tot 13.00 

uur kennis maken met DSVP. 

Naast leuke activiteiten kan er 

ook informatie ingewonnen 

worden.

Hockeymeiden 
goed bezig
Afgelopen weekend heeft 

meisjes C1 van Hockey Club 

Pijnacker (HCP) het European 

Youth Hockey Festival U14 

gewonnen. Dit toernooi werd 

gehouden als officieel 

side-event van het EK hockey 

in Amsterdam. De MC1 van 

HCPijnacker won het interna-

tionaal TOP- toernooi in 

Amstelveen.

Alcoholgebruik in 
de kantine
Dinsdag 12 september om 

20:00 uur is gastspreker Dr. 

Nico van der Lely aanwezig in 

de kantine Blauw Gele Vendel, 

Hoogseweg in Pijnacker. 

Inloop vanaf 19.30 uur. Deze 

avond is speciaal bedoeld voor 

barmedewerkers en ouders 

van jeugdleden. Hoe gaan we 

om met alcohol en jeugd en 

waarom? Deze vraag staat 

centraal. De toegang is gratis.

Veteranen 
gezocht
Tussen 1950 en 1962 zijn ruim 

1330 luchtmachtmilitairen 

uitgezonden geweest naar het 

toenmalige Nederlands 

Nieuw-Guinea. Het ledenbe-

stand van het Reünieverband 

Koninklijke Luchtmacht 

Veteranen Nederlands 

Nieuw-Guinea is flink, toch 

moeten er nog genoeg 

oud-luchtmachtmilitairen zijn 

die nog nooit van het Reünie-

verband hebben gehoord. 

Aanmelden: 0346-211349 of 

via de email: klunng.redactie@

gmail.comveen.

Braderie in 
Nootdorp
Woensdag 6 september 

organiseert Star Promotions 

de najaarsbraderie in Noot-

dorp Dorpsstraat. Kom 

gezellig langs om een kijkje te 

nemen op de markt. We 

hebben ongeveer 100 kramen 

voor u klaarstaan. Een ruim 

assortiment van artikelen 

bijvoorbeeld, kleding, siera-

den, woondecoratie, speel-

goed en multimedia.

 

Dé uitvaarthulp bij ieder overlijden
www.puur-ub.nl   (015) 364 1048   altijd bereikbaar

Annelies Boekholt - van Vliet

. crematie of begrafenis

. kostenbewust

. onopvallend hou ik overzicht en geef u de ruimte voor een goed afscheid .

ook als u verzekerd bent .
opbaren thuis of in elk rouwcentrum  .

Laan van Overvest 64-70, 2613 DN Delft  Tel: 015-212.28.81  
E-mail: scholsenthart@freeler.nl • www.scholsenthart.nl

100 jaar kwaLiTEiT
 iN grafmONumENTEN

Laan van Overvest 64-70, 2613 DN Delft  Tel: 015-212.28.81  
E-mail: scholsenthart@freeler.nl • www.scholsenthart.nl

100 jaar kwaLiTEiT
 iN grafmONumENTEN

Laan van Overvest 64-70, 2613 DN Delft  Tel: 015-212.28.81  
E-mail: scholsenthart@freeler.nl • www.scholsenthart.nl

100 jaar kwaLiTEiT
 iN grafmONumENTEN

Uitvaartverzorging van den Bogerd

Wanneer de tijd voor u even stil staat nemen wij voor u alle tijd

Ireneweg 17

2665 AN - Bleiswijk

010 - 522 27 90

www.uitvaartverzorgingvandenbogerd.nl • info.uitvaart@kpnmail.nl

Yvette van Dorp
Marnix Gijsenstraat 10,
Berkel en Rodenrijs

Telefoon: 06 - 20 98 78 91
puravida@monuta.nl
www.monutapuravida.nl

Voor een uitvaart
op uwmanier.
Ook als u niet
of elders
verzekerd bent.

Puravida

Rotteveel & Fokkema uitvaartzorg 

‘Omdat iedere  
uitvaart zorg  
verdient…’ 

www.rotteveelfokkema.nl 
015 - 202 30 75 

Dag en nacht persoonlijk bereikbaar 

Cijfer: 9,8 
augustus 2017 
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De jolige koeien met de aankondi-
ging zijn al weer in de hele 
omgeving te zien! Voor de 
twaalfde keer is de Bieslandse 
polder op 2 en 3 september hét 
toneel van in de eerste plaats 
natuurlijk gezelligheid, theater, 
natuurverkenning, ambachtelijk 
eten en drinken en leuke activitei-
ten. Voor die éne lezer die niet 
weet waar de Bieslandse Polder 
zich bevindt: vanuit Pijnacker 
gezien aan het einde van het 
Virulypad in Delfgauw, vanuit Delft 
langs de kinderboerderij richting 
Pijnacker en vanuit Nootdorp een 
klein eindje door Delftse Hout 
richting Delfgauw.

Door Linda Vaandering

De Bieslanddagen vormen een 

uniek evenement midden in de 

natuur. “Als ik het in één zin moet 

zeggen, zeg ik ‘Beleef je omge-

ving’”, aldus Jan Duijndam, 

voorzitter van de organisatie en 

samen met zijn vrouw Mieke 

enthousiast boer van de Hoeve 

Biesland. De activiteiten spelen zich 

af in de hele polder: op Hoeve 

Biesland, de moestuin daarvoor, de 

halve molen, kinderdagverblijf 

Knorretje, het walnotenlandje naast 

restaurant Du Midi én de polder 

zelf. “En het mooist is, we kunnen 

dankzij veel sponsoren en subsidie 

nog steeds niet-commercieel 

werken. Dus zonder entree”, aldus 

secretaris Joke van der Kraan, die 

samen met Jan en Rob Branden-

burg, de financiële man, in het 

kantorretje van Knorretje uitleg 

geeft over alles dat er staat te 

gebeuren. “Het wordt weer zoals 

altijd een echt dorps- of buurtfeest 

voor iedereen uit Pijnacker-Noot-

dorp, Delft, Delfgauw en Ypenburg. 

Kinderen én volwassenen kunnen 

genieten van een ritje in een kar 

achter de trekker dwars door het 

weiland. Dit jaar kunnen ze ook 

kanoën en het gebied vanuit een 

een kikkerperspectief bekijken. We 

hebben een stormbaan voor 

kinderen, die we dit jaar nóg iets 

stoerder hebben gemaakt dan vorig 

jaar. Voor kinderen tot zestien jaar 

blijft het een uitdaging. En dan heb-

ben we het smullandje, het 

walnotenlandje naast Du Midi. Daar 

vind je allerlei ambachtelijke 

streekproducten. Wie durft, kan 

zich bij de halve molen tegoed 

doen aan heerlijk gerookt wild uit 

de polder”, lacht Jan. En dan zijn er 

de moestuin en de hoeve zelf. Kom 

eens kijken bij de nieuwsgierige 

koeien en snuffel rond op de 

streekmarkt met producten van de 

boerderij, de groentetuin, de imker, 

de bakker en de slager. Voor 

kinderen zijn er kookworkshops. 

Borden verwijzen over het hele 

terrein naar alle activiteiten. Bijna te 

veel om op te noemen. Kinderen 

kunnen een boomschijf beschilde-

ren, maar ook knutselen met leem 

en zich laten schminken. Er is 

imker, een hondenshow en een 

roofvogelshow. Een schapendrijver 

laat zien hoe honden schapen 

bijeen kunnen drijven. Die scha-

pendrijver is er overigens alleen op 

zondag. “De hele dag door zijn er 

optredens. Er komt een poppen-

kast, toneelvereniging Het Voetlicht 

brengt een kinderwagenstuk en het 

Briestheater doet iets met natuur-

theater. Elk heel uur begint er een 

voorstelling, ergens in de buurt van 

Du Midi. Het wijst zichzelf”, vult 

Joke aan. Heel speciaal dit jaar is de 

stand met vijf internationale 

landschapsarchitecten uit vier 

verschillende landen, die een eigen 

gebiedsvisie hebben ontwikkeld 

over dit gebied. Op zaterdag geven 

zij uitleg over hun visie. “Het is echt 

een goed startdocument om verder 

over te discussiëren. Omdat deze 

jonge mensen niet uit dit gebied 

komen, zijn ze volkomen onbe-

vooroordeeld. Ze hebben verras-

sende ideeën over het multifuncti-

onele gebruik van het gebied en 

gaan uit van het idee dat afvalstof-

fen niet bestaan. Kroos bijvoorbeeld 

is hoogwaardige voeding voor 

beesten. Als je regelmatig baggert, 

is die bagger een prima grondver-

beteraar. Rivierkreeftjes en karpers 

zouden als delicatesse aangeboden 

kunnen worden. Zo hebben ze nog 

een aantal interessante ideeën”, 

vertelt boer Jan enthousiast, die 

met hetzelfde enthousiasme nog 

even alle vrijwilligers, Peter, Paul, 

Joost, Linda, Anouk, Mieke, Alwin, 

Frans, Samantha, Jan, Mirjam, en 

Erik en Michiel van Staatsbosbe-

heer, noemt. “Met elkaar zijn we 

een halfjaar bezig geweest. 

Staatsbosbeheer geeft bij de halve 

molen informatie. O, en dan is er 

natuurlijk onze Nicolien met haar 

huifkar, onze Bromsnor dit week-

end”, eindigt Jan.

Naar zo’n feest vol natuurbeleving 

kom je natuurlijk op de fiets! Er 

worden veel bezoekers verwacht, 

maar ruimte om je fiets te stallen is 

er genoeg.

Beleef en proef de polder tijdens de Bieslanddagen

Rob Brandenburg, Jan Duijndam en Joke van der Kraan voorspellen 

weer geweldige Biesland Dagen.

Rode Kruis EBHO-
cursussen
Het Rode Kruis Pijnacker-

Nootdorp organiseert EHBO-

cursussen voor kinderen en 

volwassenen. Er is nog plek bij 

cursussen die dit najaar starten. 

Voor inschrijving, voorwaarden, 

informatie over kosten en 

andere vragen kunt u terecht 

bij Mirjam van Bernhoven, 

email: EHBO-PN@hotmail.com 

of tel. 06-49828413.

Dobbeloop voor 
RKDEO
Zondag 27 augustus wordt 

door de Nootdorpse IJsclub 

weer de Dobbeloop georgani-

seerd. Deze Dobbeloop, die 

normaal niet in augustus wordt 

gehouden, is ten bate van 

RKDEO. De kantine brandde 

begin dit jaar af. Inschrijven 

(vanaf 10 uur) is in het clubge-

bouw op de ijsbaan aan de 

Oudeweg. Voor meer informa-

tie: kijk op www.dobbeloop.nl 

of www.nootdorpseijsclub.nl.

Vrouwennetwerk 
komt samen
Heeft u belangstelling voor 

kunst, muziek, tekenen en 

schilderen, regelmatig een 

cultureel uitje, tafeltennis, 

bridge of een boeiende lezing? 

Zo ja, wordt dan lid van het 

NVVH Vrouwennetwerk. 

Aanmelden via: 015-3698952.

Fietstocht met 
kerk en club
Zondag 3 september stappen 

RKDEO en de Bartholomeus-

kerk samen op de fiets. De prijs 

voor deelname is 3 euro. 

Inschrijven bij RKDEO, Sport-

parkweg 34 van 10.00 tot 12.30 

uur. Informatie via: 06-2888 

9075.

MudMakers zoekt 
vrijwilligers
Zondag 1 oktober wordt 

MudMakers weer gehouden in 

Pijancker-Noodorp.Om het 

evenement voor iedereen 

toegankelijk en betaalbaar te 

maken, is men op zoek naar 

vrijwilligers. Als vrijwilliger help 

je met lichte werkzaamheden 

uitvoeren zoals assisteren bij 

de hindernissen, uitdelen 

wedstrijd shirts en op- en 

afbouw van de werkzaamhe-

den. Aanmelden op www.

mudmakers.nl.

Klaverjassen in 
Oude Leede
In het weekend van vrijdag 1 en 

zaterdag 2 september is er in 

de Oude Leede het jaarlijkse 

buurtfeest. Men nodigt hierbij 

iedereen uit om op vrijdag 1 

september te komen klaverjas-

sen. Het inschrijfgeld is 5 euro. 

Opgeven kan bij Margreet van 

‘t Slot via 015-3694630.

Bert van der Beek 103 jaar oud: “Ja, ik ben er nog”
Delfgauwenaar Bert van der Beek is 
zondag 103 geworden. Hij werd om 
half een wakker en zei juichend 
tegen zichzelf: “Ja, ik ben er nog. Ik 
heb het weer gehaald.”

Door Sjaak Oudshoorn

De man woont nog zelfstandig en 

heeft het nog enorm naar zijn zin. 

“Zo lang ik niet minder word als zo 

wil ik nog wel een poosje blijven 

leven. Mijn ogen zijn slecht en mijn 

oren willen niet zo erg meer maar ik 

voel me verder nog goed en het 

koppie doet het nog”, aldus de man 

die 65 jaar aan het Saaymans 

Vaderplein woont en nu negentig 

jaar Delfgauwenaar is. Zijn vader 

kwam in 1927 vanuit Kwintsheul 

naar Delfgauw om aan de 

Noordeindseweg een boerderij te 

gaan pachten. Later namen Bert en 

zijn broer Willem de boerderij over.

Na zijn huwelijk met Riet van der 

Vlugt uit Lisse - ze ontmoetten 

elkaar bij een kortebaandraverij en 

het was meteen levenslang raak - 

ging Van der Beek aan het Saay-

mans Vaderplein wonen. Zijn 

echtgenote is vijftien jaar geleden 

overleden. Natuurlijk mist hij haar 

maar hij is nooit bij de pakken gaan 

neerzitten.

Hij maakt zich niet druk en steekt 

graag de draak ergens mee. Dat hij 

sinds een half jaar niet meer de 

oudste inwoner is, deert hem niet. 

“Ik ben nog wel de oudste man van 

de gemeente. Ze hebben geloof ik 

een paar hele ouwe vrouwen uit 

Delft naar Nootdorp gehaald om er 

voor te zorgen dat ik niet meer de 

oudste ben. Moeten ze zelf weten. 

Voor mij is dat geen probleem.”

Het is inderdaad juist dat een paar 

dames van (nu) 106 en 104 die in 

Huize Stefana woonden nu in 

zorgcentrum Veenhage in Noot-

dorp vertoeven, omdat het Stefana 

in Delft gesloten werd. Van der Beek 

maakt er een geintje van zoals hij 

altijd luchtig in het leven heeft 

gestaan.

Hij vindt het prachtig dat de 

burgemeester voor de vierde 

achtereenvolgende keer bij op zijn 

verjaardag komt. Op zijn honderd-

ste verjaardag was ze er voor het 

eerst en daarna kwam ze ieder jaar. 

Dat Van der Beek op zondag jarig 

was, deerde de burgemeester niet. 

Ze bracht een prachtige taart mee 

met de ‘inscriptie’: Van der Beek 

103.

De jarige had net een stuk vlaai op 

vanuit de eigen voorraad. “Neem 

maar een niet te moeilijk stuk, want 

de burgemeester komt nog”, zegt 

zoon Bert gekscherend als hij 

rondgaat met de stukken vlaai. De 

103-jarige eet zijn vlaai keurig op en 

geniet van zijn koffie. Het prachtige 

nieuwe overhemd dat hij heeft 

gekregen van hulp Diana is netjes 

schoon gebleven.

Een van de kleinkinderen komt met 

een nieuwe theepot aan. Zal ik de 

oude maar meteen weggooien, 

zegt zoon Leo voor de grap. Nee 

nee, dat is niet de bedoeling. De 

humor is dat Van der Beek senior al 

jaren geleden heeft verordonneerd 

dat er geen nieuwe dingen gekocht 

mogen worden omdat dit volgens 

hem zonde van de centen is. Hij zou 

immers niet zo lang meer leven, 

maar dat valt dus erg mee. Het losse 

cijfer 2 van 102 is nu even overbodig 

geworden maar ze gooien het niet 

weg. Pa mocht eens 112 worden; 

dan komt die 2 weer van pas.

Het mooie is dat de 103-jarige 

weinig of niets verschilt van een jaar 

geleden. Hij kan dus misschien best 

nog een tijdje mee. “Mijn broer zei 

altijd: jij wordt niet oud. Intussen is 

hij al tientallen jaren dood en ben ik 

nog steeds bovengronds”, aldus een 

zeer opgeruimde Van der Beek die 

alle aandacht prachtig vindt en het 

leven nog helemaal niet zat is.

Hij vindt het mooi dat hij met goede 

zorg van zijn familie en de thuiszorg 

nog lekker kan blijven wonen in zijn 

huisje aan het Saaymans Vaderplein. 

Rond zijn zeventigste dreigde zijn 

broer gelijk te krijgen met zijn 

woorden ‘jij wordt niet heel oud’. 

Toen kreeg Van der Beek een 

hartinfarct en in het ziekenhuis kwa-

men er nog een paar overheen. Een 

Oudshoorn (Builes) kwam bij hem 

op visite en vroeg wat er loos was: 

‘Ach een klein malheurtje’. Van der 

Beek kwam er overheen, liet later 

nog eens zijn heupen repareren, 

maar buiten het zien, horen en 

lopen, mankeert hij niets. Op naar 

de 104 dus!

De 103-jarige kreeg zondag bezoek van de burgemeester. Ze bracht 

een mooie taart mee.
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Van Schaik Stroopwafels heeft versterking nodig om de lekkerste 
wafels te produceren en te verkopen!
Ben jij op zoek naar een leuke (parttime) baan in een hecht en gezellig 
team dan zijn wij op zoek naar jouw.

Productiemedewerker (ster)
Je zorgt voor grondstof voorbereiding en houdt de productielijn draai-
ende. Affiniteit met het bakkers vak is een pré (part time maandag en 
dinsdag) 20 uur per week.

Inpakker (ster) 
Je zorgt er voor dat de lekkerste wafels netjes in de verpakking komen 
(part time op maandag en dinsdag 20 uur per week) 

Bedrijfsleider-ster / Verkoop medewerker (ster)
Voor onze nieuw te openen winkel in Zoetermeer stadshart zoeken 
wij een bedrijfsleider (ster) die na een inwerk periode hier zelfstandig 
aan de slag kan. Je runt de winkel, produceert ter plekke wafels en 
verkoopt deze.
Voor een nieuwe locatie in Den Haag zoeken wij verkoopmedewer-
ker(ster). (Verkoop) ervaring in de food is een pre, klantvriendelijkheid 
een must. 

Geïnteresseerd? Graag een korte motivatie en cv sturen naar
info@versestroopwafels.nl tav Marjolein.

Een FELICITATIE of een BEDANKJE
Iemand feliciteren of bedanken kan in de Telstar al vanaf € 10,- voor 

een advertentie van 9 x 3 cm*. Prijzen incl. BTW. De tekst moet uiterlijk 
dinsdag vóór 10.00 uur in ons bezit zijn.

*Deze advertenties zijn uitsluitend bestemd voor particulieren. 
Commerciële advertenties worden hierin niet opgenomen.

Hoera!
22 - 08 - 2017

Piet van Leeuwen
IS 70 JAAR GEWORDEN

(ga je mee naar Australië?)
Je vriendin Annemiek XXX

Rolf en Esther: Wereld-
Kampioen FJ zeilen
Hugo: 2e prijs WK 
Miriam: 2e Sloveens 
Kampioenschap 
Henriette: #gefeliciteerd #trots

Kampioen FJ zeilenKampioen FJ zeilenKampioen FJ zeilen

Van der Voort
Aannemers

� verbouw
� onderhoud
� renovatie
� inbraakpreventie
� isolatie

� dubbelglas
� kozijnen
� dakkapel
� aanbouw
� dakopbouw

Vraag geheel vrijblijvend een prijsopgaaf !

T. Wijsmullerstraat 1 tel. 015-3692732
2642 CZ Pijnacker www.vandervoortaannemers.nl

Rien Bitter v.o.f.
Verwarming-, Las- en Reparatiebedrijf

• HUISVERWARMING
- C.V. ketels
- vloerverwarming
- zelfbouw c.v. pakketten

• TUINBOUW INSTALLATIES
- monorail systemen
- warmte opslag

• VRAAG VRIJBLIJVEND EEN
OFFERTE AAN!

Openingstijden:
Kantoor/Showroom/afhaalmagazijn.

Dinsdag t/m vrijdag
13.30 uur tot 18.00 uur.

Zaterdag 09.00 uur tot 13.00 uur.

Nu op internet: www.rienbitter.nl

Distributieweg 36/38
Delfgauw
Tel. 015 - 256 00 15
Fax 015 - 251 01 50

Kent u de winkel voor 
Terre des hommes? 
Daar kunt u al uw 
goede overbodige 
spullen brengen! Bijna 
alles in goede staat en 
niet te groot, is 
welkom.Bijv. kleding, 
speelgoed, curiosa, 
boeken, elektra. heeft 
u veel? Terres des 
Hommes haalt het bij u 
op! bel na 19.00 uur. 
Paul: 3696855 voor 
een afspraak. Winkel: 
hoek Emmastraat- Van 
Brachtstraat. Open: 
wo9-12.30, vr.10-16 en 
19-21. za. 10-14
   

Het Parochiehuis-
Pijnacker De beste 
zaal in Pijnacker voor 
al uw feesten, partijen, 
bruiloften, recepties, 
personeelsfeesten, 
vergaderingen, 
optredens en toneel-
voorstelling. Ruime 
parkeergelegenheid 
aanwezig. Bel voor 
info: 06-51085052.
   

Gebr. van der Voort

www.gebrvandervoort.nl

AFVALCONTAINER 
BESTELLEN?

GEBR. VAN DER VOORT 
BELLEN!

Tel. 010-5118867 

TE HUUR
Praktijk-, winkel- of 

kantoorruimte 
Centrum Naaldwijk 

 

 

 

Plein 13
Wateringen
0174-225050
wateringen@borgdorff.nl

Prins Hendrikstraat 39-41

Ca. 245 m2

speciale prijs
E 1.995,- excl. BTW  per maand 
Info: www.fundainbusiness.nl 

360º foto’s + video! 

10% KORTING*

OP DE HELE COLLECTIE
OP KARPETTEN, 

SCHILDERIJEN EN 
LAMPEN*

25% 
KORTING 

BIJ BESTEDING 
VANAF 1500.-

OP KARPETTEN, 

SCHILDERIJEN EN 

*GELDIG OP DE 

‘SELECTED BY’ SERIE

ELKE ZONDAG OPEN! VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

RIJNEKE BOULEVARD ZOETERWOUDE
HOGE RIJNDIJK 315 (2E ETAGE)

*ACTIE IS GELDIG TOT EN MET ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017.
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL.

Draag bij aan een eerlijke 
start voor ieder kind!  
Geef via child-help.nl

VOOR KINDEREN
MET EEN HANDICAP

Kom op voor je belangen. 
Word ook lid van Ango!
Meer informatie: www.ango.nl 
of Postbus 850, 3800 AW Amersfoort

Maak je wereld een 
stukje groter!

Kinder-
fiets:mogelijk  gemaakt  door Ango
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Tasseron Sensors & Controls, is specialist in het meten en regelen van temperatuur. Wij bestaan ruim 90 
jaar en ons hoofdkantoor is gevestigd in Nootdorp. Daarnaast hebben wij nog een productielocatie in Roer-
mond en een verkoopkantoor in de Verenigde Staten. Tasseron Sensors & Controls heeft in totaal circa 80 
medewerkers in dienst. De belangrijkste productgroep is temperatuursensoren die met name in CV ketels 
en koffieautomaten gebruikt worden. Daarnaast leveren wij onder andere kabelbomen, besturingstechniek 
en afsluiters voor de tuinbouw. Met eigen ontwikkeling, inkoop en productie afdeling in Nederland worden 
producten volledig afgestemd op de wensen van de klant. Ons bedrijf staat bekend om de flexibiliteit en de 
hoge leverbetrouwbaarheid van onze producten. 

Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd en werken conform deze richtlijnen. De cultuur is nononsense en resul-
taatgericht. Mensen werken met plezier bij ons en het verloop is dan ook gering. Om onze toenemende 
activiteiten in de toekomst te kunnen garanderen zijn wij per direct op zoek naar een:

Financieel medewerker
(32 UUR PER WEEK, LOCATIE: NOOTDORP)

Profiel functie
Functieomschrijving
Als financieel medewerker vervul je een belangrijke spilfunctie binnen de firma. Je draagt zorg voor de 
afhandeling van het inkoop- en verkoopproces, het verwerken van bankafschriften en betalingen. Tevens 
houdt jij je bezig met het debiteurenbeheer en receptiewerkzaamheden. Daarnaast werk je samen met de 
verschillende kantoren binnen Nederland en de VS. Van belang is dat je oplossingsgericht bent. Vanwege 
het internationale karakter van ons bedrijf, is kennis van de Engelse taal een must. Andere vreemde talen 
zijn een pre.

Skills en opleiding
• Afgeronde MBO opleiding
• Pro actieve, enthousiaste en stressbestendige competenties
• Een aantal jaren relevante werkervaring
• Goede beheersing van de Nederlandse taal en Engelse taal in woord en geschrift
• Goede kennis van MS office

Daarnaast bent u loyaal en beschikt u over verantwoordelijkheidsgevoel. Tot slot bent u woonachtig op 
bereisbare afstand van Nootdorp.

Geboden wordt
Goede arbeidsvoorwaarden. Een veelzijdige functie in een gezond bedrijf met een prettige en collegiale 
werksfeer. In deze verantwoordelijke functie krijgt u de kans een belangrijke bijdrage te leveren aan de groei 
en het succes van Tasseron Sensors & Controls.

Sollicitaties kunnen tot en met 15 september 2017 gericht worden aan Brenda van Schie.
Emailadres bvanschie@tasseron.nl

www.tasseron.nl

Je bent:
   • Opleiding Middelbare Hotelschool, minimaal 20 jaar

• Flexibel, zelfstandig, enthousiast
   • 100 uur per maand beschikbaar (4 dagen per week)

 in het weekend (16:00 - 21.30 uur) laleeV  •

Je houdt van:
• Een leuke horeca baan  • Afwisselend werk
• Omgaan met mensen  • Werken in teamverband

Stuur een e-mail naar info@howdys.nl
David Schut of Piet Vergeer
Gildeweg 2, Nootdorp  www.howdys.nl

WANTED
Personeel voor Pannenkoek Saloon Howdy’s

Leidinggevende Howdy’s
Een leuke baan tijdens je opleiding!

Bob’s Grill is op zoek naar een:

zaterdag medewerk(st)er / 
vakantiekracht ± 16 jaar

Ben jij geïnteresseerd? 
Bel 06 11208867
email: bobvanschie@hotmail.com

Hoveniersbedrijf Sonetta
Wij zijn op korte termijn op 
zoek naar een: 
Hovenier/Leerling Hovenier 
Heb jij interesse bel of mail: 
info@hoveniersbedrijf-sonette.nl 
tel 06- 51634401

www.hoveniersbedrijf-sonetta.nl

Welk enthousiast teamlid verwerkt onze schetsen tot visueel 
sprekende bouwtekeningen?

Ter uitbreiding van ons team zoeken we een (fulltime):

ERVAREN BOUWKUNDIGE
Wat ga je doen:
Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van bouwplannen. Daar-
voor modelleer jij de voorlopige en definitieve ontwerpen. Je maakt 
bestekstukken en werktekeningen. En je bedenkt creatieve oplossingen 
en werkt deze uit, zodat deze bouwtechnisch uitvoerbaar zijn.

Jouw kwaliteiten:
Je hebt een opleiding Bouwkunde, ervaring met Revit is een voordeel.

Voor meer informatie over deze vacature verwijzen wij naar de 
website: www.houweling-architecten.nl

Je schriftelijke reactie, voorzien van CV, ontvangen wij graag vóór  
15 september 2017 op info@houweling-architecten.nl, 
t.a.v. J. Houweling
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

WIL JIJ BIJ ONS 
KOMEN WERKEN?

VACATURE - ZELFSTANDIG TIMMERMAN / VOORMAN

Voor de versterking van ons team zijn wij op zoek naar 
een ZELFSTANDIG TIMMERMAN / VOORMAN, voor een 
gevarieerd aanbod aan werkzaamheden binnen de burger- 
en utiliteitsbouw, met een grote mate van vrijheid. 
Heeft u interesse in deze functie, dan verzoeken wij u contact 
op te nemen met Ivo Batenburg, telefonisch bereikbaar op 
010 - 52 433 11, of mail naar ivo@batenburgbv.nl.
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Tarieven 
Recreatief / banen zwemmen         
Los bad  €     5,20
12 badenkaart (max. 1 jaar geldig)  €   52,00
Jaarabonnement  € 280,00
Op vertoon van legitimatiebewijs 65+ 
Los bad 65+  €     4,70
12 badenkaart 65+ (max. 1 jaar geldig)  €   47,00
Jaarabonnement 65+  € 225,00
Op vertoon van Delftpas
Los bad         €     4,70
Op vertoon van Careynpas
Los bad                                        €     4,70
Zwemlessen
Inschrijfgeld leszwemmen ABC (éénmalig), inclusief magneetkaart  €   28,50
Zwemleskaart 1 uurs-lessen (max. 6 weken geldig) 5 x entree  €   72,00
Enkele zwemles (voor incidenteel gebruik)  €   18,70
Zwemleskaart EasySwim (max. 3 weken geldig) 5 x entree  €   86,00
Enkele zwemles (voor incidenteel gebruik)  €   22,30
Zwemleskaart privéles (max 6 weken geldig) 5x entree  € 108,00
Enkele zwemles privé (voor incidenteel gebruik  €   28,10
Zwemleskaart C-, Zwemvaardigheid en Snorkelen 
(max. 12 weken geldig) 8 x entree  €   72,00
Enkele zwemles (voor incidenteel gebruik)  €   11,80  
Inschrijfgeld leszwemmen volwassenen, zwemvaardigheid en snorkelen 
(éénmalig), inclusief magneetkaart  €   18,50
Zwemleskaart voor volwassenen (max. 12 weken geldig) 8 x entree  €   72,00 
Enkele zwemles (voor incidenteel gebruik)  €   11,80
Diplomazwemmen  €   26,00
Doelgroepen
Enkele doelgroeples: Aquarobic, Aquavitaal, Therapiezwemmen
en Baby- en Peuterzwemmen.    €     7,20
Doelgroepenkaart 12 x entree (max. 1 jaar geldig)    €   72,00
Diversen
Opbergkastje     €     0,20
Magneetkaart, ook bij beschadiging of verlies   €     5,00
EasySwim drijfpakje     €   55,00
Zonnestudio
Zonnebank, per 15 minuten, excl. entree.               €     5,00
6 x zonnebank kaart (excl. magneetkaart)   €   25,00

Bij verlies of diefstal van meerbadenkaarten kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld. 
12 badenkaarten en jaarabonnementen gaan in op datum van aankoop.

 

Zwem-en Squashcentrum Delft

Tijden en tarieven per 02-01-2017
Zwem-en Squashcentrum Delft

Clara van Sparwoudestraat 2 -  2612 SP Delft
Tel: 015 214 18 74

zsqdelft@sportfondsen.nl  -  www.sfd.nl  

Kaarten en abonnementen
De 12 badenkaart recreatief-/ banenzwemmen, het jaarabonnement 
recreatief-/banenzwemmen en de 12 doelgroepenkaart zijn in zowel het 
Sportfondsenbad Delft als in het Zwem- en Squashcentrum Delft te 
gebruiken.

Recreatief / Banenzwemmen   
Maandag   
10.30 - 13.30 uur  Banenzwemmen
21.30 - 22.30 uur  Recreatief / banenzwemmen 18 jaar en ouder
Dinsdag  
15.00 - 16.00 uur  Banenzwemmen
21.30 - 22.30 uur  Recreatief / banenzwemmen 18 jaar en ouder
Woensdag  
10.30 -13.30 uur  Banenzwemmen
20.30 - 21.30 uur  Dameszwemmen
21.30 - 22.30 uur  Recreatief / banenzwemmen 18 jaar en ouder
Donderdag  
10.30 - 13.30 uur  Banenzwemmen
15.00 - 16.00 uur  Banenzwemmen
21.30 - 22.30 uur  Recreatief / banenzwemmen 18 jaar en ouder
Vrijdag en zaterdag  Geen  
Zondag  
09.15 - 10.00 uur  Banenzwemmen
10.00 - 12.00 uur  Familiezwemmen

Tarieven Squash
Dag-abonnement*
Maand-abonnement  €   30,50      
Jaar-abonnement  € 183,00
Studenten-abonnement  € 154,00
Jeugd- abonnement  € 118,50
All-in abonnement**
Maand-abonnement  €   61,00
½ jaar-abonnement  € 210,00
Jaar-abonnement  € 366,00
Losse tarieven en 12x kaarten
Introducée dag*    €     8,60                             
Introcucée  na 18.30 uur   €   11,10                 
Jeugd tot 18 jaar * ( incl. racket en balletje)   €     5,25
12x squashkaart dag* (1 jaar geldig)  €   86,00
12x squashkaart all-in** (1 jaar geldig)  € 111,00
* dag:  geldig maandag t/m vrijdag tot 18.30 uur en het gehele weekend
**all-in:  geldig op alle openingstijden
Huur racket  €     2,75
Magneetkaart (van toepassing bij abonnementen en 12x kaart)  €     5,00
Speeltijden
maandag t/m donderdag 10.15 - 22.15 uur geopend tot 23.15 uur
vrijdag                  11.45 - 22.15 uur geopend tot 23.15 uur
zaterdag                 08.00 - 14.00 uur geopend tot 14.45 uur
zondag                    09.30 - 14.00 uur geopend tot 14.45 uur

Studenten- en dagabonnementhouders mogen op de dag zelf reserveren voor de squashbaan  
van 21.30 uur

Tijdens de zomervakantie is het zwembad en het squashcentrum geheel of gedeeltelijk gesloten.

Openingstijden en tarieven onder voorbehoud.

Kinderzwemles sneltraject vanaf 4½ jaar 
De sneltraject-zwemlessen leiden op tot het A- en B-diploma, 2 x 1 uur les 
per week. De sneltraject-zwemlessen worden aangeboden m.b.v. een drijfpakje 
“EasySwim”.
Dins- en donderdag   16.00-17.00 uur (het gehele traject op dit tijdstip)
Donderdag   17.00-18.00 uur B diploma

Kinderzwemles reguliertraject vanaf 4½ jaar
De reguliertraject-zwemlessen leiden op tot het A- en B-diploma, 1 uur les per 
week.  
Lesgroep Maandag   16.30-17.30 uur Beginners groep rood en groen 
    17.30-18.30 uur Gevorderden groep blauw, geel, oranje
     18.30-19.30 uur B-diploma
Lesgroep  Woensdag   16.30-17.30 uur Beginners groep rood en groen 
    17.30-18.30 uur Gevorderden groep blauw, geel, oranje
     18.30-19.30 uur B-diploma
Lesgroep   Vrijdag   15.30-16.30 uur Beginners groep rood en groen 
    16.30-17.30 uur Gevorderden groep blauw, geel, oranje
 Donderdag  17.00-18.00 uur B diploma
Lesgroep   Zaterdag 1   09.00-10.00 uur Beginners groep rood en groen 
    10.00-11.00 uur Gevorderden groep blauw, geel, oranje
      08.00-09.00 uur B-diploma
Lesgroep: Zaterdag 2  11.00-12.00 uur Beginners groep rood en groen 
    12.30-13.30 uur Gevorderden groep blauw, geel, oranje
      08.00-09.00 uur B-diploma
 
Privézwemles vanaf 4½ jaar
De privézwemles wordt gegeven in kleine groepjes van max. 4 kinderen per 
zwemonderwijzer, 1x  ¾  uur les per week. De les wordt gegeven aan kinderen 
die zwemles volgen voor het A en het B diploma.
Woensdag    13.45-14.30 uur  14.30-15.15 uur  15.45-16.30 uur

Inhaal- en extra zwemles voor A en B
De inhaal- en extra zwemles wordt gegeven op dinsdag van 17.00-18.00 uur. 
Deze les is geschikt om een gemiste les in te halen of een extra les te volgen. 
Het volgen van deze les gaat op inschrijving. Er zijn een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. Indien u gebruik wilt maken van deze les, kunt u reserveren bij de 
receptie of telefonisch: 015 - 214 18 74

Extra: Borstcrawl- en Duikles    
Deze extra les is toegankelijk voor kinderen die in het bezit zijn van niveau groep 
geel en oranje of de B-lessen of C-lessen volgen. 
Dinsdag    18.00-19.00 uur

Zwemlessen C-diploma (¾ uurs zwemles)
Maandag    15.45-16.30 uur 
Donderdag   18.00-18.45 uur 

Zwemvaardigheid 1 t/m 3 (¾ uurs zwemles) 
Deelname is mogelijk na het behalen van het C-diploma. Meer zwemslagen en 
meer zwemvormen, zoals startduik, keerpunten en balvaardigheid etc. worden 
aangeboden tijdens de zwemlessen voor Zwemvaardigheid. 
Donderdag   18.45-19.30 uur 

Snorkelen A t/m C (¾ uurs zwemles)
Deelname is mogelijk na het behalen van het C-diploma. Op een speelse en 
afwisselende wijze leiden onze gediplomeerde zwemonderwijzers je op naar het 
behalen van het snorkeldiploma. De snorkeluitrusting (snorkel, duikbril,  
zwemvliezen) dien je zelf mee te nemen.
Dinsdag    19.00-19.45 uur
  
Diplomazwemmen
Zaterdag    14.00 uur diploma A
    15.15 uur diploma B
Vrijdag    18.00 uur overige diploma’s   
    (mits anders vermeld)  
Voor data zie de aankondiging in de hal en op de website.

Zwemlessen voor volwassenen (voor A, B, C en ZV diploma)
Nooit te oud om te leren is een wijs gezegde. Zelfs op wat oudere leeftijd geeft 
het een veilig gevoel wanneer je in het water goed uit de voeten kunt. Zwemmen 
is echter meer. Het geeft een uitstekende lichaamsbeweging, waarvoor je nooit 
te oud bent. 
Maandag    19.30-20.15 uur
Dinsdag    20.45-21.30 uur

Zwemlessen alleen voor dames
Woensdag (beginners)  19.45-20.30 uur
Woensdag (gevorderden)   20.30-21.15 uur

Banenzwemmen alleen voor dames
Woensdag                                              20.30-21.30 uur

Baby- en Peuterzwemmen (watertemperatuur 31C)
Onder deskundige leiding van speciaal opgeleide zwemonderwijzers leert u op een 
plezierige wijze uw baby of peuter vertrouwd te maken met het water. Dit wordt 
gedaan middels diverse oefeningen en spelvormen. Een leukere activiteit voor uw 
kind op die leeftijd is nauwelijks denkbaar. 
Maandag     10.30-12.00 uur
Woensdag    10.30-12.00 uur 
Donderdag   10.30-12.00 uur

Aquavitaal  (watertemperatuur 31C)
Met Aquavitaal houdt u uw spieren en gewrichten sterk en soepel. Tijdens  
wekelijkse lessen verbetert u in het water uw kracht, lenigheid en snelheid.  
U doet eenvoudige oefeningen die gebaseerd zijn op algemene dagelijkse bezig-
heden, zoals reiken, draaien, zitten en staan. In iedere les gaat u actief aan de 
slag. Blijf fit en vitaal en neem deel aan Aquavitaal.  
Donderdag   09.45-10.30 uur.

Aquarobic/Aqua-Pilates combiles
Aquarobic: Door speciaal opgeleide instructeurs worden op muziek gevarieerde 
oefeningen gegeven die de spieren verstevigen en het uithoudingsvermogen 
vergroten. De weerstand van het water zorgt ervoor dat je veel energie verbruikt 
en dus snel je conditie en figuur verbetert. Kortom: aquarobics is dé manier 
om swingend te werken aan een fit lichaam! Aansluitend is er aquapilates met 
het accent op rust, ontspanning en balans. Een uitgebalanceerde workout van 
inspanning en ontspanning.
Maandag    20.15-21.30 uur
Woensdag (gratis koffie/ thee tussendoor) 09.00-10.30 uur  
Donderdag    20.15-21.30 uur

Therapiezwemmen (watertemperatuur 31C)
In warm water wordt onder deskundige leiding oefeningen gedaan die tot doel 
hebben de spierfuncties van het lichaam (na een passieve periode) weer te 
verbeteren of te onderhouden. 
Maandag     09.45-10.30 uur
Vrijdag     14.30-15.15 uur

Zonnestudio
Kom verantwoord zonnen in onze zonnestudio. Openingstijden volgens onze 
reguliere openingstijden. 

Kinderzwemles sneltraject vanaf 4½ jaar 
De sneltraject-zwemlessen leiden op tot het A- en B-diploma, 2 x 1 uur les 
per week. De sneltraject-zwemlessen worden aangeboden m.b.v. een drijfpakje 
“EasySwim”.
Dins- en donderdag   16.00-17.00 uur (het gehele traject op dit tijdstip)
Donderdag   17.00-18.00 uur B diploma

Kinderzwemles reguliertraject vanaf 4½ jaar
De reguliertraject-zwemlessen leiden op tot het A- en B-diploma, 1 uur les per 
week.  
Lesgroep Maandag   16.30-17.30 uur Beginners groep rood en groen 
    17.30-18.30 uur Gevorderden groep blauw, geel, oranje
     18.30-19.30 uur B-diploma
Lesgroep  Woensdag   16.30-17.30 uur Beginners groep rood en groen 
    17.30-18.30 uur Gevorderden groep blauw, geel, oranje
     18.30-19.30 uur B-diploma
Lesgroep   Vrijdag   15.30-16.30 uur Beginners groep rood en groen 
    16.30-17.30 uur Gevorderden groep blauw, geel, oranje
 Donderdag  17.00-18.00 uur B diploma
Lesgroep   Zaterdag 1   09.00-10.00 uur Beginners groep rood en groen 
    10.00-11.00 uur Gevorderden groep blauw, geel, oranje
      08.00-09.00 uur B-diploma
Lesgroep: Zaterdag 2  11.00-12.00 uur Beginners groep rood en groen 
    12.30-13.30 uur Gevorderden groep blauw, geel, oranje
      08.00-09.00 uur B-diploma
 
Privézwemles vanaf 4½ jaar
De privézwemles wordt gegeven in kleine groepjes van max. 4 kinderen per 
zwemonderwijzer, 1x  ¾  uur les per week. De les wordt gegeven aan kinderen 
die zwemles volgen voor het A en het B diploma.
Woensdag    13.45-14.30 uur  14.30-15.15 uur  15.45-16.30 uur

Inhaal- en extra zwemles voor A en B
De inhaal- en extra zwemles wordt gegeven op dinsdag van 17.00-18.00 uur. 
Deze les is geschikt om een gemiste les in te halen of een extra les te volgen. 
Het volgen van deze les gaat op inschrijving. Er zijn een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. Indien u gebruik wilt maken van deze les, kunt u reserveren bij de 
receptie of telefonisch: 015 - 214 18 74

Extra: Borstcrawl- en Duikles    
Deze extra les is toegankelijk voor kinderen die in het bezit zijn van niveau groep 
geel en oranje of de B-lessen of C-lessen volgen. 
Dinsdag    18.00-19.00 uur

Zwemlessen C-diploma (¾ uurs zwemles)
Maandag    15.45-16.30 uur 
Donderdag   18.00-18.45 uur 

Zwemvaardigheid 1 t/m 3 (¾ uurs zwemles) 
Deelname is mogelijk na het behalen van het C-diploma. Meer zwemslagen en 
meer zwemvormen, zoals startduik, keerpunten en balvaardigheid etc. worden 
aangeboden tijdens de zwemlessen voor Zwemvaardigheid. 
Donderdag   18.45-19.30 uur 

Snorkelen A t/m C (¾ uurs zwemles)
Deelname is mogelijk na het behalen van het C-diploma. Op een speelse en 
afwisselende wijze leiden onze gediplomeerde zwemonderwijzers je op naar het 
behalen van het snorkeldiploma. De snorkeluitrusting (snorkel, duikbril,  
zwemvliezen) dien je zelf mee te nemen.
Dinsdag    19.00-19.45 uur
  
Diplomazwemmen
Zaterdag    14.00 uur diploma A
    15.15 uur diploma B
Vrijdag    18.00 uur overige diploma’s   
    (mits anders vermeld)  
Voor data zie de aankondiging in de hal en op de website.

Zwemlessen voor volwassenen (voor A, B, C en ZV diploma)
Nooit te oud om te leren is een wijs gezegde. Zelfs op wat oudere leeftijd geeft 
het een veilig gevoel wanneer je in het water goed uit de voeten kunt. Zwemmen 
is echter meer. Het geeft een uitstekende lichaamsbeweging, waarvoor je nooit 
te oud bent. 
Maandag    19.30-20.15 uur
Dinsdag    20.45-21.30 uur

Zwemlessen alleen voor dames
Woensdag (beginners)  19.45-20.30 uur
Woensdag (gevorderden)   20.30-21.15 uur

Banenzwemmen alleen voor dames
Woensdag                                              20.30-21.30 uur

Baby- en Peuterzwemmen (watertemperatuur 31C)
Onder deskundige leiding van speciaal opgeleide zwemonderwijzers leert u op een 
plezierige wijze uw baby of peuter vertrouwd te maken met het water. Dit wordt 
gedaan middels diverse oefeningen en spelvormen. Een leukere activiteit voor uw 
kind op die leeftijd is nauwelijks denkbaar. 
Maandag     10.30-12.00 uur
Woensdag    10.30-12.00 uur 
Donderdag   10.30-12.00 uur

Aquavitaal  (watertemperatuur 31C)
Met Aquavitaal houdt u uw spieren en gewrichten sterk en soepel. Tijdens  
wekelijkse lessen verbetert u in het water uw kracht, lenigheid en snelheid.  
U doet eenvoudige oefeningen die gebaseerd zijn op algemene dagelijkse bezig-
heden, zoals reiken, draaien, zitten en staan. In iedere les gaat u actief aan de 
slag. Blijf fit en vitaal en neem deel aan Aquavitaal.  
Donderdag   09.45-10.30 uur.

Aquarobic/Aqua-Pilates combiles
Aquarobic: Door speciaal opgeleide instructeurs worden op muziek gevarieerde 
oefeningen gegeven die de spieren verstevigen en het uithoudingsvermogen 
vergroten. De weerstand van het water zorgt ervoor dat je veel energie verbruikt 
en dus snel je conditie en figuur verbetert. Kortom: aquarobics is dé manier 
om swingend te werken aan een fit lichaam! Aansluitend is er aquapilates met 
het accent op rust, ontspanning en balans. Een uitgebalanceerde workout van 
inspanning en ontspanning.
Maandag    20.15-21.30 uur
Woensdag (gratis koffie/ thee tussendoor) 09.00-10.30 uur  
Donderdag    20.15-21.30 uur

Therapiezwemmen (watertemperatuur 31C)
In warm water wordt onder deskundige leiding oefeningen gedaan die tot doel 
hebben de spierfuncties van het lichaam (na een passieve periode) weer te 
verbeteren of te onderhouden. 
Maandag     09.45-10.30 uur
Vrijdag     14.30-15.15 uur

Zonnestudio
Kom verantwoord zonnen in onze zonnestudio. Openingstijden volgens onze 
reguliere openingstijden. 

Tarieven 
Recreatief / banen zwemmen         
Los bad  €     5,20
12 badenkaart (max. 1 jaar geldig)  €   52,00
Jaarabonnement  € 280,00
Op vertoon van legitimatiebewijs 65+ 
Los bad 65+  €     4,70
12 badenkaart 65+ (max. 1 jaar geldig)  €   47,00
Jaarabonnement 65+  € 225,00
Op vertoon van Delftpas
Los bad         €     4,70
Op vertoon van Careynpas
Los bad                                        €     4,70
Zwemlessen
Inschrijfgeld leszwemmen ABC (éénmalig), inclusief magneetkaart  €   28,50
Zwemleskaart 1 uurs-lessen (max. 6 weken geldig) 5 x entree  €   72,00
Enkele zwemles (voor incidenteel gebruik)  €   18,70
Zwemleskaart EasySwim (max. 3 weken geldig) 5 x entree  €   86,00
Enkele zwemles (voor incidenteel gebruik)  €   22,30
Zwemleskaart privéles (max 6 weken geldig) 5x entree  € 108,00
Enkele zwemles privé (voor incidenteel gebruik  €   28,10
Zwemleskaart C-, Zwemvaardigheid en Snorkelen 
(max. 12 weken geldig) 8 x entree  €   72,00
Enkele zwemles (voor incidenteel gebruik)  €   11,80  
Inschrijfgeld leszwemmen volwassenen, zwemvaardigheid en snorkelen 
(éénmalig), inclusief magneetkaart  €   18,50
Zwemleskaart voor volwassenen (max. 12 weken geldig) 8 x entree  €   72,00 
Enkele zwemles (voor incidenteel gebruik)  €   11,80
Diplomazwemmen  €   26,00
Doelgroepen
Enkele doelgroeples: Aquarobic, Aquavitaal, Therapiezwemmen
en Baby- en Peuterzwemmen.    €     7,20
Doelgroepenkaart 12 x entree (max. 1 jaar geldig)    €   72,00
Diversen
Opbergkastje     €     0,20
Magneetkaart, ook bij beschadiging of verlies   €     5,00
EasySwim drijfpakje     €   55,00
Zonnestudio
Zonnebank, per 15 minuten, excl. entree.               €     5,00
6 x zonnebank kaart (excl. magneetkaart)   €   25,00

Bij verlies of diefstal van meerbadenkaarten kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld. 
12 badenkaarten en jaarabonnementen gaan in op datum van aankoop.

 

Zwem-en Squashcentrum Delft

Tijden en tarieven per 21-08-2017
Zwem-en Squashcentrum Delft

Clara van Sparwoudestraat 2 -  2612 SP Delft
Tel: 015 214 18 74

zsqdelft@sportfondsen.nl  -  www.sfd.nl  

Kaarten en abonnementen
De 12 badenkaart recreatief-/ banenzwemmen, het jaarabonnement 
recreatief-/banenzwemmen en de 12 doelgroepenkaart zijn in zowel het 
Sportfondsenbad Delft als in het Zwem- en Squashcentrum Delft te 
gebruiken.

Recreatief / Banenzwemmen   
Maandag   
10.30 - 13.30 uur  Banenzwemmen
21.30 - 22.30 uur  Recreatief / banenzwemmen 18 jaar en ouder
Dinsdag  
15.00 - 16.00 uur  Banenzwemmen
21.30 - 22.30 uur  Recreatief / banenzwemmen 18 jaar en ouder
Woensdag  
10.30 -13.30 uur  Banenzwemmen
20.30 - 21.30 uur  Dameszwemmen 18 jaar en ouder
21.30 - 22.30 uur  Recreatief / banenzwemmen 18 jaar en ouder
Donderdag  
10.30 - 13.30 uur  Banenzwemmen
15.00 - 16.00 uur  Banenzwemmen
21.30 - 22.30 uur  Recreatief / banenzwemmen 18 jaar en ouder
Vrijdag en zaterdag  Geen  
Zondag  
09.15 - 10.00 uur  Banenzwemmen
10.00 - 12.00 uur  Familiezwemmen

Tarieven Squash
Dag-abonnement*
Maand-abonnement  €   15,25      
Maand studenten-abonnement  €   12,80
Maand jeugd-abonnement  €     9,85
All-in abonnement**
Maand-abonnement  €   30,50
Losse tarieven en 12x kaarten
Introducée dag*    €     8,60                             
Introducée na 18.30 uur   €   11,10                 
Jeugd tot 18 jaar * ( incl. racket en balletje)   €     5,25
12x squashkaart dag* (1 jaar geldig)  €   86,00
12x squashkaart all-in** (1 jaar geldig)  € 111,00
* dag:  geldig maandag t/m vrijdag tot 18.30 uur en het gehele weekend
**all-in:  geldig op alle openingstijden
Huur racket  €     2,75
Magneetkaart (van toepassing bij abonnementen en 12x kaart)  €     5,00
Speeltijden
maandag t/m donderdag 10.15 - 22.15 uur geopend tot 23.15 uur
vrijdag                  11.45 - 22.15 uur geopend tot 23.15 uur
zaterdag                 08.00 - 14.00 uur geopend tot 14.30 uur
zondag                    09.30 - 14.00 uur geopend tot 14.30 uur

Studenten- en dagabonnementhouders mogen op de dag zelf reserveren voor de squashbaan  
van 21.30 uur

Tijdens de zomervakantie is het zwembad en het squashcentrum geheel of gedeeltelijk gesloten.

Openingstijden en tarieven onder voorbehoud.

Tarieven 
Recreatief / banen zwemmen         
Los bad  €     5,20
12 badenkaart (max. 1 jaar geldig)  €   52,00
Jaarabonnement  € 280,00
Op vertoon van legitimatiebewijs 65+ 
Los bad 65+  €     4,70
12 badenkaart 65+ (max. 1 jaar geldig)  €   47,00
Jaarabonnement 65+  € 225,00
Op vertoon van Delftpas
Los bad         €     4,70
Op vertoon van Careynpas
Los bad                                        €     4,70
Zwemlessen
Inschrijfgeld leszwemmen ABC (éénmalig), inclusief magneetkaart  €   28,50
Zwemleskaart 1 uurs-lessen (max. 6 weken geldig) 5 x entree  €   72,00
Enkele zwemles (voor incidenteel gebruik)  €   18,70
Zwemleskaart EasySwim (max. 3 weken geldig) 5 x entree  €   86,00
Enkele zwemles (voor incidenteel gebruik)  €   22,30
Zwemleskaart privéles (max 6 weken geldig) 5x entree  € 108,00
Enkele zwemles privé (voor incidenteel gebruik  €   28,10
Zwemleskaart C-, Zwemvaardigheid en Snorkelen 
(max. 12 weken geldig) 8 x entree  €   72,00
Enkele zwemles (voor incidenteel gebruik)  €   11,80  
Inschrijfgeld leszwemmen volwassenen, zwemvaardigheid en snorkelen 
(éénmalig), inclusief magneetkaart  €   18,50
Zwemleskaart voor volwassenen (max. 12 weken geldig) 8 x entree  €   72,00 
Enkele zwemles (voor incidenteel gebruik)  €   11,80
Diplomazwemmen  €   26,00
Doelgroepen
Enkele doelgroeples: Aquarobic, Aquavitaal, Therapiezwemmen
en Baby- en Peuterzwemmen.    €     7,20
Doelgroepenkaart 12 x entree (max. 1 jaar geldig)    €   72,00
Diversen
Opbergkastje     €     0,20
Magneetkaart, ook bij beschadiging of verlies   €     5,00
EasySwim drijfpakje     €   55,00
Zonnestudio
Zonnebank, per 15 minuten, excl. entree.               €     5,00
6 x zonnebank kaart (excl. magneetkaart)   €   25,00

Bij verlies of diefstal van meerbadenkaarten kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld. 
12 badenkaarten en jaarabonnementen gaan in op datum van aankoop.

 

Zwem-en Squashcentrum Delft

Tijden en tarieven per 21-08-2017
Zwem-en Squashcentrum Delft

Clara van Sparwoudestraat 2 -  2612 SP Delft
Tel: 015 214 18 74

zsqdelft@sportfondsen.nl  -  www.sfd.nl  

Kaarten en abonnementen
De 12 badenkaart recreatief-/ banenzwemmen, het jaarabonnement 
recreatief-/banenzwemmen en de 12 doelgroepenkaart zijn in zowel het 
Sportfondsenbad Delft als in het Zwem- en Squashcentrum Delft te 
gebruiken.

Recreatief / Banenzwemmen   
Maandag   
10.30 - 13.30 uur  Banenzwemmen
21.30 - 22.30 uur  Recreatief / banenzwemmen 18 jaar en ouder
Dinsdag  
15.00 - 16.00 uur  Banenzwemmen
21.30 - 22.30 uur  Recreatief / banenzwemmen 18 jaar en ouder
Woensdag  
10.30 -13.30 uur  Banenzwemmen
20.30 - 21.30 uur  Dameszwemmen 18 jaar en ouder
21.30 - 22.30 uur  Recreatief / banenzwemmen 18 jaar en ouder
Donderdag  
10.30 - 13.30 uur  Banenzwemmen
15.00 - 16.00 uur  Banenzwemmen
21.30 - 22.30 uur  Recreatief / banenzwemmen 18 jaar en ouder
Vrijdag en zaterdag  Geen  
Zondag  
09.15 - 10.00 uur  Banenzwemmen
10.00 - 12.00 uur  Familiezwemmen

Tarieven Squash
Dag-abonnement*
Maand-abonnement  €   15,25      
Maand studenten-abonnement  €   12,80
Maand jeugd-abonnement  €     9,85
All-in abonnement**
Maand-abonnement  €   30,50
Losse tarieven en 12x kaarten
Introducée dag*    €     8,60                             
Introducée na 18.30 uur   €   11,10                 
Jeugd tot 18 jaar * ( incl. racket en balletje)   €     5,25
12x squashkaart dag* (1 jaar geldig)  €   86,00
12x squashkaart all-in** (1 jaar geldig)  € 111,00
* dag:  geldig maandag t/m vrijdag tot 18.30 uur en het gehele weekend
**all-in:  geldig op alle openingstijden
Huur racket  €     2,75
Magneetkaart (van toepassing bij abonnementen en 12x kaart)  €     5,00
Speeltijden
maandag t/m donderdag 10.15 - 22.15 uur geopend tot 23.15 uur
vrijdag                  11.45 - 22.15 uur geopend tot 23.15 uur
zaterdag                 08.00 - 14.00 uur geopend tot 14.30 uur
zondag                    09.30 - 14.00 uur geopend tot 14.30 uur

Studenten- en dagabonnementhouders mogen op de dag zelf reserveren voor de squashbaan  
van 21.30 uur

Tijdens de zomervakantie is het zwembad en het squashcentrum geheel of gedeeltelijk gesloten.

Openingstijden en tarieven onder voorbehoud.

Kinderzwemles sneltraject vanaf 4½ jaar 
De sneltraject-zwemlessen leiden op tot het A- en B-diploma, 2 x 1 uur les 
per week. De sneltraject-zwemlessen worden aangeboden m.b.v. een drijfpakje 
“EasySwim”.
Dins- en donderdag   16.00-17.00 uur (het gehele traject op dit tijdstip)
Donderdag   17.00-18.00 uur B diploma

Kinderzwemles reguliertraject vanaf 4½ jaar
De reguliertraject-zwemlessen leiden op tot het A- en B-diploma, 1 uur les per 
week.  
Lesgroep Maandag   16.30-17.30 uur Beginners groep rood en groen 
    17.30-18.30 uur Gevorderden groep blauw, geel, oranje
     18.30-19.30 uur B-diploma
Lesgroep  Woensdag   16.30-17.30 uur Beginners groep rood en groen 
    17.30-18.30 uur Gevorderden groep blauw, geel, oranje
     18.30-19.30 uur B-diploma
Lesgroep   Vrijdag   15.30-16.30 uur Beginners groep rood en groen 
    16.30-17.30 uur Gevorderden groep blauw, geel, oranje
 Donderdag  17.00-18.00 uur B diploma
Lesgroep   Zaterdag 1   09.00-10.00 uur Beginners groep rood en groen 
    10.00-11.00 uur Gevorderden groep blauw, geel, oranje
      08.00-09.00 uur B-diploma
Lesgroep: Zaterdag 2  11.00-12.00 uur Beginners groep rood en groen 
    12.30-13.30 uur Gevorderden groep blauw, geel, oranje
      08.00-09.00 uur B-diploma
 
Privézwemles vanaf 4½ jaar
De privézwemles wordt gegeven in kleine groepjes van max. 4 kinderen per 
zwemonderwijzer, 1x  ¾  uur les per week. De les wordt gegeven aan kinderen 
die zwemles volgen voor het A en het B diploma.
Woensdag    13.45-14.30 uur  14.30-15.15 uur  15.45-16.30 uur

Inhaal- en extra zwemles voor A en B
De inhaal- en extra zwemles wordt gegeven op dinsdag van 17.00-18.00 uur. 
Deze les is geschikt om een gemiste les in te halen of een extra les te volgen. 
Het volgen van deze les gaat op inschrijving. Er zijn een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. Indien u gebruik wilt maken van deze les, kunt u reserveren bij de 
receptie of telefonisch: 015 - 214 18 74

Extra: Borstcrawl- en Duikles    
Deze extra les is toegankelijk voor kinderen die in het bezit zijn van niveau groep 
geel en oranje of de B-lessen of C-lessen volgen. 
Dinsdag    18.00-19.00 uur

Zwemlessen C-diploma (¾ uurs zwemles)
Maandag    15.45-16.30 uur 
Donderdag   18.00-18.45 uur 

Zwemvaardigheid 1 t/m 3 (¾ uurs zwemles) 
Deelname is mogelijk na het behalen van het C-diploma. Meer zwemslagen en 
meer zwemvormen, zoals startduik, keerpunten en balvaardigheid etc. worden 
aangeboden tijdens de zwemlessen voor Zwemvaardigheid. 
Donderdag   18.45-19.30 uur 

Snorkelen A t/m C (¾ uurs zwemles)
Deelname is mogelijk na het behalen van het C-diploma. Op een speelse en 
afwisselende wijze leiden onze gediplomeerde zwemonderwijzers je op naar het 
behalen van het snorkeldiploma. De snorkeluitrusting (snorkel, duikbril,  
zwemvliezen) dien je zelf mee te nemen.
Dinsdag    19.00-19.45 uur
  
Diplomazwemmen
Zaterdag    14.00 uur diploma A
    15.15 uur diploma B
Vrijdag    18.00 uur overige diploma’s   
    (mits anders vermeld)  
Voor data zie de aankondiging in de hal en op de website.

Zwemlessen voor volwassenen (voor A, B, C en ZV diploma)
Nooit te oud om te leren is een wijs gezegde. Zelfs op wat oudere leeftijd geeft 
het een veilig gevoel wanneer je in het water goed uit de voeten kunt. Zwemmen 
is echter meer. Het geeft een uitstekende lichaamsbeweging, waarvoor je nooit 
te oud bent. 
Maandag    19.30-20.15 uur
Dinsdag    20.45-21.30 uur

Zwemlessen alleen voor dames
Zondag                                                   12:30-13.15 uur 
Woensdag                                              19.45-20.30 uur

Banenzwemmen alleen voor dames
Woensdag                                              20.30-21.30 uur

Baby- en Peuterzwemmen (watertemperatuur 31C)
Onder deskundige leiding van speciaal opgeleide zwemonderwijzers leert u op een 
plezierige wijze uw baby of peuter vertrouwd te maken met het water. Dit wordt 
gedaan middels diverse oefeningen en spelvormen. Een leukere activiteit voor uw 
kind op die leeftijd is nauwelijks denkbaar. 
Zondag    09.15-10.00 uur*
Maandag     10.30-12.00 uur
Woensdag    10.30-12.00 uur 
Donderdag   10.30-12.00 uur
* Aansluitend recreatief zwemmen tot 12.00 uur. 

Aquavitaal  (watertemperatuur 31C)
Met Aquavitaal houdt u uw spieren en gewrichten sterk en soepel. Tijdens  
wekelijkse lessen verbetert u in het water uw kracht, lenigheid en snelheid.  
U doet eenvoudige oefeningen die gebaseerd zijn op algemene dagelijkse bezig-
heden, zoals reiken, draaien, zitten en staan. In iedere les gaat u actief aan de 
slag. Blijf fit en vitaal en neem deel aan Aquavitaal.  
Donderdag   09.45-10.30 uur.

Aquarobic/Aqua-Pilates combiles
Aquarobic: Door speciaal opgeleide instructeurs worden op muziek gevarieerde 
oefeningen gegeven die de spieren verstevigen en het uithoudingsvermogen 
vergroten. De weerstand van het water zorgt ervoor dat je veel energie verbruikt 
en dus snel je conditie en figuur verbetert. Kortom: aquarobics is dé manier 
om swingend te werken aan een fit lichaam! Aansluitend is er aquapilates met 
het accent op rust, ontspanning en balans. Een uitgebalanceerde workout van 
inspanning en ontspanning.
Maandag    20.15-21.30 uur
Woensdag (gratis koffie/ thee tussendoor) 09.00-10.30 uur  
Donderdag    20.15-21.30 uur

Therapiezwemmen (watertemperatuur 31C)
In warm water wordt onder deskundige leiding oefeningen gedaan die tot doel 
hebben de spierfuncties van het lichaam (na een passieve periode) weer te 
verbeteren of te onderhouden. 
Maandag     09.45-10.30 uur
Vrijdag     14.30-15.15 uur

Zonnestudio
Kom verantwoord zonnen in onze zonnestudio. Openingstijden volgens onze 
reguliere openingstijden. 
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15%
voordeel

op het Auping
 assortiment*

Auping  
SummerSale  
maak je slaapkamer 
Summerproof

*Kijk voor extra informatie over de actie of voor slaaptips op auping.nl

Bij Auping Plaza:
- Professioneel slaapadvies
- Compleet assortiment
- Snelle levertijd
- Uitstekende service & garantie

Auping Plaza Woonboulevard Leeuw&Stein  | Leeuwenstein 30A 2627 AM Delft 015-3030003    |  Elke 1e zondag van de maand geopend

Auping Plaza Woonboulevard Naaldwijk  | Gildestraat 108 2671 BV Naaldwijk 0174-725013   |  Elke 1e zondag van de maand geopend

Auping Plaza Woonboulevard Woonhart  | Europaweg 180 2711 PW Zoetermeer 079-3030154  |  Elke zondag geopend 

Auping Plaza Den Haag     | Waldeck Pyrmontkade 84 2518 JR Den Haag 070-3888799  |  Elke 1e zondag van de maand geopend 

Auping Plaza Woonboulevard Megastores  | Waldorpstraat 252 2521 CE Den Haag 070-3888799  |  Elke zondag geopend

INTERIEURARCHITECTUUR  -  WONINGSTOFFERING  -  KASTEN OP MAAT  -  SLAAPSTUDIO  -  PROJECTINRICHTING

Jan van der Heijdenstraat 48   |   2665 JA Bleiswijk   |   010 2040100   |   vanderlindeinterieur.nl WireWirechairchair

4 de4 de

10%10%WireWirechairchair

4 de4 de

10%10%

Dag-abonnement*
Maand-abonnement
€ 15,25

Maand-studenten-abonnement
€ 12,80

Maand-jeugd-abonnement
€   9,85

All-in abonnement**
Maand-abonnement
€  30,50

*Dag-abonnement: geldig maandag t/m vrijdag tot
 18.30 uur en het gehele weekend.

**All-in abonnement: geldig op alle openingstijden.

Magneetkaart (van toepassing bij abonnementen) € 5,00.

Aquabootcamp

Verbeter je kracht en conditie

Zwem- en Squashcentrum Delft

 Zwem- en Squashcentrum Delft
Clara van Sparwoudestraat 2  |  2612 SP Delft  |  015-2141874 | www.sfd.nl
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Veraar Docent van het Jaar

Mark Veraar uit Delfgauw is uitgeroepen tot EWI’s Docent van het 

Jaar. Deze verkiezing wordt ieder jaar georganiseerd door de studie-

verenigingen. Er waren meer dan 2500 stemmen, verdeeld over 180 

docenten. Foto: TU Delft

Cel- en werkstraffen geëist 
voor brandstichting RKDEO
Extra surveillance, lampen en 
camera’s konden helaas niet voor-
komen dat op 1 januari 2017 om 
0.30 uur de kantine van sportclub 
RKDEO in Nootdorp in brand 
werd gestoken. Vermoedelijk 
werd de brand gesticht met een 
fles benzine en een stuk vuur-
werk.

Vier jonge verdachten, die mogelijk 

handelden uit rancune, stonden 

vorige week voor de rechter. 

Verdachten hebben aan anderen 

verteld dat zij RKDEO ‘in de fik 

hadden gestoken’. Er zouden 

filmpjes van de explosie en de 

brand zijn gemaakt, maar die heeft 

de politie niet kunnen vinden. De 

twee minderjarige verdachten (17 

en 18 jaar) hielden bij de politie de 

tanden stijf op elkaar, de twee 

meerderjarige (20 en 21 jaar) 

verdachten hebben wel verklaard. 

Hieruit ontstaat het beeld dat een 

van de verdachten problemen had 

met het bestuur van RKDEO, en dat 

ze werden weggestuurd als ze 

rondhingen bij de club. Wie de lont 

van het vuurwerk heeft aangesto-

ken, is volgens het Openbaar 

Ministerie duidelijk. Maar de rol en 

bijdrage van de anderen is moeilij-

ker te bepalen. Volgens de officier 

van justitie zijn er drie vanwege de 

nauwe samenwerking medepleger 

en is er één verdachte medeplich-

tig aan de brandstichting. De 

officier van justitie eiste gevange-

nisstraffen, werkstraffen, bijzon-

dere voorwaarden en gebiedsver-

boden. Over twee weken doet de 

rechtbank uitspraak. De 17-jarige 

verdachte hoorde 240 dagen 

jeugddetentie tegen zich eisen, 

waarvan 120 voorwaardelijk, en 

een werkstraf van 120 uur. Voor de 

18-jarige verdachte kwam de eis 

neer op 163 dagen jeugddetentie, 

waarvan 120 voorwaardelijk, en 

een werkstraf van 120 uur. Tegen 

de 21-jarige verdachte werd 220 

dagen cel geëist, waarvan 129 

voorwaardelijk, en 240 uur 

werkstraf. De 20-jarige verdachte 

die als medeplichtig wordt gezien 

hoorde 240 dagen jeugddetentie 

tegen zich eisen, waarvan 76 

voorwaardelijk. Het pakket 

voorwaarden dat door de officier 

van justitie werd geëist is voor elke 

verdachte anders en persoonlijk, 

maar houdt in elk geval in begelei-

ding om weer op het rechte pad te 

komen en blijven, een contactver-

bod met andere verdachten en dat 

zij thuisblijven tijdens de volgende 

jaarwisseling. De brand had grote 

impact op de Nootdorpse ge-

meenschap. RKDEO is een van de 

grootste sportverenigingen in de 

regio, de kantine vormde het 

kloppend hart waarin leden zelf 

vele uurtjes vrijwilligerswerk 

hadden gestoken. De schade loopt 

in de tonnen. Een jaar eerder al 

was het kunstgras van de club in 

brand gestoken tijdens de jaarwis-

seling, vermoedelijk door een paar 

van dezelfde verdachten.

Op de redactie van Telstar 
Online is een droevig verhaal op 
het bureau beland. Een familie 
uit Pijnacker heeft door allerlei 
financiële factoren al ruim acht 
jaar de verjaardag van hun zoon 
niet echt kunnen vieren.

Een buurtgenoot is in de bres 

gesprongen voor de familie en 

hoopt dat de verjaardag van de 

jongen op 13 september aan-

staande in ieder geval een 

feestdag wordt. Hij roept 

iedereen op om deze jongen (die 

14 jaar wordt) een leuke kaart of 

een klein cadeautje te sturen. 

Omdat het natuurlijk om een 

privézaak gaat, vermelden wij de 

achtergronden en de naam van 

de familie niet. De felicitatiekaar-

ten mogen worden gestuurd naar 

onze redactie. Wij sturen alles 

netjes door.

Redactie Telstar Online

T.a.v. Kaartenactie 13 september

Boezemweg 21

2641 KG Pijnacker

 

Kaartje voor jarige 
Pijnackernaar

Wicky

Nalys Vochtvangers 
keukenpapier

Stoney Creek

2 pakken met 10 pakjes 
van 0.2 liter

 Van 2.38 - 3.70
 Voor 1.19 - 1.85

Australische wijn
2 fl essen van 0.75 liter
Van 10.98
Voor 5.49

2 pakken met 2 rollen
Van 3.44

Per combinatie kan de prijs verschillen. 
*Je krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Geldig van vrijdag 25 t/m zondag 27 augustus 2017

MEGA
VOORDEEL WEKEN

2.00

2 PAKKEN

1+1 
GRATIS* 

1+1 
2 HALEN
1 BETALEN

Per liter 3.66

Geldig van woensdag 23 t/m dinsdag 29 augustus 2017

Kijk voor actuele openingstijden 
en zondagopeningen op 
hoogvliet.com/openingstijden

Bestel ook je boodschappen online op hoogvliet.com

Zet- en drukfouten voorbehouden.

26 WWW.TELSTAR-ONLINE.NL Telstar Woensdag 23 augustus 2017



 www. bakkerammerlaan.nl

2,-
Deze aanbiedingen gelden van 24 t/m 30 augustus

5,-

Feestelijke verjaardags-
taarten zijn ook in onze 
webwinkel te bestellen.

Hazelnoot            
slagroomtaartje

Bitterkoekjes 150 gram

GROOTSTE COLLECTIE
WAND- EN 

VLOERTEGELS! 

Meer dan 40 
badkameropstellingen

De mooiste              keukens vindt u bij Koolschijn

Showroom
2500m2

KEUKENS | BADKAMERS | WAND- EN VLOERTEGELS | HAARDEN | BOUWMATERIALEN

Rotterdamseweg 352
2628 AT DELFT
Tel: 015 - 251 71 71

www.koolschijn.nl

Profiteer
nu van 25% KORTING* op alle SieMatic keukens en de

complete Koolschijn Collection
*vraag naar de voorwaarden

DE BESTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK, MET LAAGSTE PRIJSGARANTIE!
CASBA Wonen en Slapen
Rijneke Boulevard Zoeterwoude
Hoge Rijndijk 315
T. 071 - 589 93 46
www.casba.nl

Openingstijden:
ma. 13.00 tot 17.30 uur 
di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur
do. koopavond tot 21.00 uur 
zaterdag 10.00 tot 17.00 uur
zondag 12.00 tot 17.00 uur

96,4 cm 96,4 cm 96,4 cm

UNIEK, DE INLOOPKAST VOOR ELK HUIS.
100 cm diep en leverbaar vanaf 250 cm breed tot en met 400 cm 
breed. Uit te breiden met spiegels, schoenenkastjes, verlichting 
etc. Zo’n mooi overzicht van uw kleding heeft u nog nooit gehad!

Compleet overzicht

DE INLOOPKAST VOOR IEDEREEN
EXCLUSIEF BIJ ‘UW KASTENSPECIALIST’ CASBA

Schuifdeurkast SAMIA met spiegel
160x223 cm. Leverbaar in diverse 
kleuren, maten en (glas)fronten.

als afgebeeld 599,-

Schuifdeurkast MARCATO 
Leverbaar van 160 tot 400 cm breed in 
diverse kleuren, maten en (glas)fronten. *uitgezonderd enkele modellen.

Kastsysteem HORIZON 
Met 1001 mogelijkheden!

BIJ AANKOOP VAN EEN KAST 
10% VAN HET AANKOOPBEDRAG 

AAN KASTACCESSOIRES CADEAU!

WAAROM CASBA
• Gratis montage*   • Gratis bezorgen   • Advies op maat
• De grootste keus   •   Laagste prijsgarantie
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Het familiebedrijf Keukenwarenhuis.nl 
specialiseert zich in betaalbare A-merk 
keukens welke voor Half Geld geleverd 
worden, inclusief de apparatuur tegen 
internetprijzen. 
Alles wordt voor u geregeld, inclusief 
montage en aansluiten, kant en klaar!

Keukenwarenhuis.nl kan bovendien 
1000 luxe keukens direct uit voorraad 
leveren. 

De keukens uit voorraad kunnen we in 
vrijwel iedere gewenste opstelling voor 
je ontwerpen, leveren en monteren. Te-
vens zijn vrijwel alle soorten en merken 
apparaten uit voorraad leverbaar. 

Keukenwarenhuis.nl heeft meer dan 
10.000 keukenapparaten op voorraad, 
welke tegen internetprijzen verkocht 
worden. 

Ruim 50 jaar geleden startte het familiebedrijf 
met de verkoop van keukens en inmiddels heeft 
Keukenwarenhuis.nl mega showrooms in  
Dordrecht en Ter Aar!

Ontspannen zelf oriënteren is 
bij Keukenwarenhuis.nl nog 
mogelijk! 
Alle keukens zijn compleet ge-
prijsd, zodat u zelf vrijblijvend 
kunt beslissen of u met een ad-
viseur aan tafel wilt gaan. 
En de actie is nog de hele zomer geldig, 
dus laat u verrassen! 

Vraag ook naar de snelle 
beslisserskorting! 

Kom dus snel langs en profiteer van de 
vele actieaanbiedingen en de ruime ope-
ningstijden.

Wij zorgen tevens voor een feestelijke 
en ontspannen sfeer met een hapje en 
een koel drankje!!

8,8

ZOMER
KEUKENSHOW

Ook 1000 Keukens 

Direct Uit Voorraad 

In de grootste keukenshowroom van Nederland! KEUKENS HALF GELD
Deze acties zijn mede mogelijk gemaakt door:

Grootste keukenshowroom van Nederland!

donderdag 24 augustus
10 - 22 uur

vrijdag 25 augustus
10 - 22 uur

zaterdag 26 augustus
9 - 18 uur

ZONDAG GESLOTEN

ACTIETIJDEN

Stobbeweg 19-21
2461 EX  Ter Aar 
Tel.  088  01 01 200

Einsteinstraat 29 - 3316 GG  Dordrecht - Tel.  088  01 01 201

SPECTACULAIRE 
ZOMER ACTIES

• ontzorgde keukens voor half geld;

• apparatuur tegen internetprijzen;

• 1000 luxe keukens uit voorraad;

• meer dan 10.000 keuken-apparaten 

uit voorraad;

• zes maanden reserveren mogelijk;

• én ontspannen oriënteren, kijken 

en vergelijken in de grootste 

keukenshowroom van Nederland.
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Alles wordt voor u geregeld, inclusief 
montage en aansluiten, kant en klaar!

Keukenwarenhuis.nl kan bovendien 
1000 luxe keukens direct uit voorraad 
leveren. 

De keukens uit voorraad kunnen we in 
vrijwel iedere gewenste opstelling voor 
je ontwerpen, leveren en monteren. Te-
vens zijn vrijwel alle soorten en merken 
apparaten uit voorraad leverbaar. 

Keukenwarenhuis.nl heeft meer dan 
10.000 keukenapparaten op voorraad, 
welke tegen internetprijzen verkocht 
worden. 

Ruim 50 jaar geleden startte het familiebedrijf 
met de verkoop van keukens en inmiddels heeft 
Keukenwarenhuis.nl mega showrooms in  
Dordrecht en Ter Aar!

Ontspannen zelf oriënteren is 
bij Keukenwarenhuis.nl nog 
mogelijk! 
Alle keukens zijn compleet ge-
prijsd, zodat u zelf vrijblijvend 
kunt beslissen of u met een ad-
viseur aan tafel wilt gaan. 
En de actie is nog de hele zomer geldig, 
dus laat u verrassen! 

Vraag ook naar de snelle 
beslisserskorting! 

Kom dus snel langs en profiteer van de 
vele actieaanbiedingen en de ruime ope-
ningstijden.

Wij zorgen tevens voor een feestelijke 
en ontspannen sfeer met een hapje en 
een koel drankje!!

8,8

ZOMER
KEUKENSHOW

Ook 1000 Keukens 

Direct Uit Voorraad 

In de grootste keukenshowroom van Nederland! KEUKENS HALF GELD
Deze acties zijn mede mogelijk gemaakt door:

Grootste keukenshowroom van Nederland!

donderdag 24 augustus
10 - 22 uur

vrijdag 25 augustus
10 - 22 uur

zaterdag 26 augustus
9 - 18 uur

ZONDAG GESLOTEN

ACTIETIJDEN

Stobbeweg 19-21
2461 EX  Ter Aar 
Tel.  088  01 01 200

Einsteinstraat 29 - 3316 GG  Dordrecht - Tel.  088  01 01 201

SPECTACULAIRE 
ZOMER ACTIES

• ontzorgde keukens voor half geld;

• apparatuur tegen internetprijzen;

• 1000 luxe keukens uit voorraad;

• meer dan 10.000 keuken-apparaten 

uit voorraad;

• zes maanden reserveren mogelijk;

• én ontspannen oriënteren, kijken 

en vergelijken in de grootste 

keukenshowroom van Nederland.
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Wielerronde van Pijnacker weer ouderwets groot dorpsfeest
In 1958 was de eerste Ronde van 
Pijnacker en dan wordt in 2017 de 
zestigste gehouden. De organisa-
tie had van deze jubileumuitvoe-
ring iets bijzonders gemaakt. Al 
met al werd het een heel geslaag-
de dag met mooie wedstrijden op 
een spectaculair parcours van 
slechts 700 meter met redelijk veel 
publiek langs de lijn.

Door Sjaak Oudshoorn

Sommige renners verfoeiden het 

rondje door de Stationsstraat en 

het Emmapark. Anderen vonden 

het juist wel grappig. Voor het 

publiek was het leuk: de renners 

kwamen ultravaak langs. Bij de 

oude Rabobank en Brocante waren 

er jongetjes die heen en weer 

renden om de coureurs nog vaker 

te zien: en in de Stationsstraat en in 

het Emmapark.

Voor de renners was fietsen een 

vak apart en voor het publiek 

oversteken. Omdat het parcours zo 

kort was, had de organisatie terecht 

vaste oversteekplaatsen gemaakt 

die werden bemand door gele 

‘oversteekregelaars’. Dat ging bijna 

de hele dag goed, behalve bij de 

koers voor 45-plus-trimmers. Een 

man van restaurant Brocante stak 

over met een doos lege flessen 

terwijl het peloton er in razend 

tempo aankwam.

Erik van Trigt botste frontaal tegen 

hem aan, maar kwam er zelf 

wonderwel goed af. De ‘glasman’ 

had een verwonding aan zijn hand 

en de straat lag bezaaid met glas 

dat door de genoemde ‘gele 

mannen’ in hoog tempo werd 

opgeruimd. De wedstrijd werd niet 

meer hervat en organisator André 

Remmerswaal riep in samenspraak 

met de jury de koplopers Charles 

Angenent en Kees Ammerlaan uit 

tot gezamenlijke winnaars.

Verder verliepen de wedstrijden 

zonder problemen. Een heel sterke 

prestatie leverde Delfgauwenaar 

Niels Overvoorde. De marathon-

schaatser die wielrennen en 

skeeleren ziet als training voor het 

schaatsen, zette het hele peloton 

op een rondje. “In de bochten op 

dit parcours rijd je beter alleen en 

als je op de rechte stukken snelheid 

kan houden, dan kun je de groep 

dubbelen”, zo meldde Niels na 

afloop droogjes.

Ook de elite schotelde het publiek 

een prima koers voor met Arno 

Klijnjan als winnaar. Het startschot 

werd gelost door oud-voorzitter 

André van Leeuwen zoals ook 

voormalig voorzitter Maarten 

Welling een startschot loste.

Dorien van der Haas, de moeder 

van Miss Eefje die al tientallen jaren 

de missen kleedt, schoot de 

renners weg bij de Masters 45-plus. 

Aan het eind van de avond was het 

startpistool uitgeknald en trokken 

Monique Dekker en Corrie Bossche 

aan de bel voor de laatste dernie-

koers. Zij waren de partners van de 

overleden oud-voorzitters Bart 

Dekker en Wil Bossche, die van 

boven toekeken en volgens speaker 

John Vingerling voor mooi weer 

hadden gezorgd.

Ook burgemeester Francisca 

Ravestein belde een koers weg. Zij 

stelde vast dat het een goede zet is 

geweest om de jubileumronde van 

Pijnacker in het centrum van het 

dorp te houden.

Bij de trimmers tot 45 jaar won 

Ferrie van Buijtene die later ook 

nog een derniewedstrijd voor 

sponsoren en prominenten 

winnend afsloot. De andere 

derniekoers voor sponsors/

prominenten werd gewonnen door 

Marco Nederlof. De koers bij de 

oud-winnaars werd gewonnen 

door Rob Sienders die daarmee zijn 

201ste zege boekte voor Odwin 

Bink die in totaal 135 keer won en 

Ronald van der Tang, ook een 

criteriumkoning van toen. De 

gebroeders Jan en Peter Hoger-

vorst waren ook van de partij, Peter 

in zijn winnende Westland Wil 

Vooruit-tenue uit 1989. “Ja, ik pas 

het nog!”

Mooi was dat alle oud-winnaars 

samen met hun gangmaker werden 

voorgesteld aan het publiek. Daar 

was ook een jonge oud-winnaar bij 

in de persoon van Ivo de Ruiter die 

bij de junioren in Pijnacker won 

maar door een zware val mentaal 

nooit meer de oude was geworden 

zodat zijn loopbaan snel ten einde 

was. Ook Rini Boogerd deed mee, 

onder het toeziend oog van zijn 

broer Michael. Bij deze koers gaf 

Carel Hamelink het startsein. Deze 

85-jarige krasse knar won de 

‘voorronde’ van Pijnacker in 1952. 

Na 65 jaar fietst hij nog regelmatig 

flinke toertochten! Fietsen houdt je 

jong.

De Dikke Banden Races voor de 

jeugd waren weer een feestje op 

zich met louter winnaars en toen 

de laatste dernie was uitgebromd 

en het al donker was, werd de 

zestigste wielerdag van Pijnacker 

besloten met een hommage aan de 

organisatie van de 12 inch-race die 

vorig jaar voor de laatste keer is 

gehouden. Er volgde een kort 

wedstrijdje op de kleine fietsjes 

tussen de mensen van de 12 inch 

en de organisatoren van de Ronde 

van Pijnacker. Natuurlijk wonnen de 

vrouwen en mannen van de kleine 

fietsjes. André Remmerswaal 

overhandigde een cheque met 

daarop het totaalbedrag dat de 12 

inch-race in veertien keer heeft 

opgebracht voor goede doelen: 

ruim 1,6 miljoen euro. Met een 

spetterend slotfeestje bij De Guyter 

kwam de zestigste wielerdag ten 

einde. Pas in blessuretijd viel er een 

vrachtje regen en wie daar verant-

woordelijk voor was, laten we maar 

in het midden!

De organisatie bedankt iedereen 

die de zestigste Ronde van 

Pijnacker tot een succes heeft 

helpen maken: renners, vrijwilligers, 

sponsoren, publiek en zeker ook de 

bedrijven en winkels langs en 

rondom het parcours die toch een 

wat andere zaterdag beleefden dan 

doorgaans!

Mooi kort parcours langs De Guyter. 

Het podium bij de trimmers tot 45 jaar: Ferrie van Buijtene won, 

makelaar Maarten Post werd tweede en Kurt Wubben derde. 
De winnende jongens bij de Dikke Banden Races. 

De winnende meisjes bij de Dikke Banden Races. 

30 WWW.TELSTAR-ONLINE.NL Telstar Woensdag 23 augustus 2017



31Telstar Woensdag 23 augustus 2017 WWW.TELSTAR-ONLINE.NL



Een kunstgebit verdient de zorg
van de tandprotheticus

U kunt terecht bij de tandprotheticus voor:

• Advies
• Reparaties
• Aanpassingen
• Nieuwe gebitsprotheses
• Implantaat gedragen protheses

Gediplomeerd en erkend tandprotheticus
(Registratienummer 361)

Openingstijden:  Weteringweg 2
Ma t/m do:  9.00 - 17.00  2641 KM Pijnacker
Vrijdag:  gesloten Tel: 015 – 3613803

Persoonlijke aandacht geeft het beste resultaat.

Tandprothetische Praktijk Theil

Die dagelijkse zorg mag u van een goede
assurantie adviseur verwachten. 

Wij besteden aandacht aan de risico’s die
u en uw gezin lopen en stemmen daarop
een passend verzekeringsadvies af voor u

een veilig idee en voor ons 
een tevreden klant.

MEER WETEN? BEL ONS!
VOOR U EEN ZORG MINDER.

Uw zekerheid 

is onze 

dagelijkse zorg

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN

Kerkweg 14, 2631 CD  Nootdorp
Telefoon 015  3108398/3108150

www.gerarddebruijn.nl

Wij staan voor kwaliteit
-nieuwbouw 
-verbouw 

-onderhoud 
-binnen- en buitendeuren 
-interieur timmerwerk

Koperslager 9 - Nootdorp 
Telefoon 015-3108902 
Fax 015-3101079
info@gerarddebruijn.nl

Gebr. van der Voort

www.gebrvandervoort.nl

ZAND EN GROND 
BESTELLEN? 

GEBR. VAN DER 
VOORT BELLEN!

Tel. 010-5118867 

ONTEIGENINGEN

De Rechtbank te Den Haag heeft in de hieronder 
aangeduide procedure (rekestnummer C/09/535722 /  
HA RK 17-343) inzake de daarbij vermelde te Pijnacker 
gelegen onroerende zaak kennisgenomen van het 
verzoekschrift met bijlagen, strekkende tot vervroegde 
opneming door deskundigen als bedoeld in artikel 54a 
Onteigeningswet en bepaald dat de opneming door 
deskundigen zal plaatsvinden op de aangegeven 
vermelde datum en tijdstip.
Betrokkenen zullen daartoe samen komen op de 
betreffende onroerende zaak. 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp, 
zetelende te Pijnacker-Nootdorp,
verzoekster,

tegen: 
Leonardus Johannes Struijk,
Hendrika Maria Noordam,
beiden wonende te Sprang-Capelle (gemeente Waalwijk),
verweerders,

en tegen:
Gemeente Pijnacker-Nootdorp,
zetelende te Pijnacker-Nootdorp,
Gasunie Transport Services B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Groningen,
Stedin Netten B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam,
Rabohypotheekbank N.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende  
te Utrecht,
Coöperatieve Rabobank “Pijnacker” B.A.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Pijnacker,
Ecofresh B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rijswijk,
belanghebbenden.

De opneming door de deskundigen is bepaald op 
• maandag 23 oktober 2017 om 10:00 uur 
en zal plaatsvinden op de te onteigenen locatie, gelegen 
nabij het adres: 
• Hoogseweg 19 te Pijnacker.
De toelichting zal in aansluiting op de opneming 
plaatsvinden in het gemeentehuis Pijnacker, Oranjeplein 1 
te Pijnacker.

cultureel  centrum

presenteert:

In ’10 jaar de Règâhs’ blikt de groep terug op 
deze veelbewogen tijd en gunt het publiek 
een kijkje achter de schermen. Vol zelfspot 
en Haagse humor nemen zij zichzelf en de 
hele wereld op de Haagse hak.
Ze spelen een soort Bes-Tof de Règâhs met 
hun allergrootste hits en favoriete ballades. 
Want er valt altijd veel te lachen maar het 
zal niemand ontgaan dat er ook heel 
gevoelig en vakkundig gemusiceerd wordt 
en menigeen moet soms een traantje weg-
pinken. En na deze 10 jaar? Gaat de groep 
vrolijk verder want er zijn al weer talloze 
plannen…. maar daarover latâh!

zaterdag 16 september 2017  

DE RÈGÂHS

“10 JAAR DE RÈGÂHS”

Voor kaartverkoop en het volledige programma: 

www.theatercultura.nl

A5 FLYERS 
- 2500 exemplaren 
- Dubbelzijdig full color gedrukt
- Op dun glanzend 135 grams MC
- Hoge kwaliteit!

34.95
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Voor meer informatie: info@lokaalensneldrukwerk.nl of bel 015 - 361 51 40

morgen zijn we 
er nog dichterbij 

iedereen verdient een morgen

KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder 
kanker, meer genezing en een betere kwaliteit 
van leven voor patiënten.

Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl 
om te zien wat ú kunt doen.

Op de hoogte blijven van 
het laatste lokale nieuws?

www.telstar-online.nl

VOOR KINDEREN
MET EEN HANDICAP

Draag bij aan een eerlijke 
start voor ieder kind!  
Geef via child-help.nl
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ELITE MODEL LOOK
In Delft

TE DOEN IN DELFT - PROGRAM
Elite Model Look Hotspot route. Van zondag 27-8 tm 24-9 kun je een hippe route door de stad Delft volgen. Hiervoor is een portfoliomap 
ontwikkelt waar vouchers van ondernemers uit de stad in zitten. 
Deze vouchers hebben allemaal een link met het mode event, variërend van horeca, cultuur en fashion. 
De vouchers kunnen variëren van kortingscodes tot speciale acties en zelfs social media tips of een catwalk training! Vanaf 27-8 kan je een 
gratis map ophalen bij diverse ondernemers in de binnenstad van Delft. 

Tijdens de bekende Blue Sunday zondagen zal de hotspotroute extra worden uitgelicht. Check de website www.delftbinnenstad.nl of de 
facebook pagina’s van delftbinnenstad.nl en Blue Sunday Delft voor meer informatie over de Elite Model Look, de hotspotroute en de 
deelnemende ondernemers.

ZONDAG 27/8 - KICK OFF VAN DE HOTSPOT ROUTE

ZONDAG 27/8 en ZONDAG 3/9 -  MODE ICONEN DOOR BLUE SUNDAY

ZONDAG 10/9 - BRUGGENPARADE EN ELITE MODEL LOOK

ZONDAG 24/9 - DELFT SERVEERT
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De uitverkoop duurt tot en met komende zaterdag. 

Uitverkoop bij Sport 2000 Pijnacker
Het is de laatste week van Sport 
2000 Pijnacker in Ackershof. Het 
is al een paar weken uitverkoop 
en die loopt tot en met komende 
zaterdag 26 augustus.

Zoals al eerder gemeld verlaat 

Sport 2000 Pijnacker tegen de 

eigen zin. In 2015 betrok de 

sportzaak die eerder aan de andere 

kant van het winkelcentrum in 

Ackershof 1 gevestigd was het 

huidige pand op basis van een 

tijdelijk contract.

De bedoeling was dat er na een 

paar jaar een verhuizing naar een 

nieuw te ontwikkelen pand op de 

voormalige Rabolocatie zou 

volgen.

Ackershof2
De ontwikkeling daar is vertraagd 

en daarom moet Sport 2000 net 

als C&A en HEMA wijken voor een 

supermarkt in Ackershof 2. Dit deel 

van het winkelcentrum bestaat nu 

vijf jaar maar leidt tot heden een 

‘zieltogend’ bestaan.

Er is grote behoefte aan een 

‘trekker’ die voor meer loop in het 

winkelcentrum zorgt. Sport 2000 

voelt zich de dupe van deze 

ontwikkeling en verwijst de klanten 

naar de vestigingen in Delft en 

Berkel.

Toekomst
Misschien keert de winkel van de 

familie Wijtman ooit nog eens 

terug, maar voorlopig moet 

Pijnacker het zonder sportzaak 

stellen.

Auto

Alex Car service
www.alexcarservice.nl
06-49734742

Auto Wiegel BV
www.autowiegel.nl
015-3692252

Autobedrijf Harteveld BV
www.autobedrijfharteveld.nl
015-2565100

Autobedrijf Nootenboom BV
www.nootenboom-nootdorp.nl
015-3109955

Autobedrijf Spiering & Pluym
www.pluym.nl
015-3695140

Van de Velde autoberging
www.takelauto.nl
06-22936676

Van Gils automotive
www.vangilsautomotive.nl
070-3836357

Van Wamelen Auto’s
www.vanwamelenauto’s.nl
06-51595605

Automotive

ZF Services Nederland B.V.
www.zf.nl
015-2702390

Afval en Milieu

De Milieu Express
www.milieuexpress.nl
015-3695130

Bouw

Ad Ammerlaan 
Aannemingsbedrijf
www.adammerlaanaannemer.nl
015-3694499

Bouwbedrijf en Aannemingsbedrijf
Gerard de Bruijn
www.gerarddebruijn.nl
015-3108902

F&E Schildersbedrijf
frans.lamens@xs4all.nl
015-3695533

Houthandel Marcel
www.houthandelmarcel.nl
015-3618248

Handymen Lamens
www.handymenlamens.com
015-3692693

Hummelink Gevelrenovatie 
www.hummelinkgevelrenovatie.nl
06-27885851

Bouwbedrijf E.S. van Venrooij BV
www.venrooijbouw.nl
015-3109275

Mr Onderhoud
www.mr-onderhoud.nl
015-3613134 / 06-50596555

P. Van Deelen Gevelwerken
www.vandeelengevelwerken.nl
015-3109766

Schildersbedrijf Baptiste
www.schildersbedrijfbaptiste.nl
015-3106940 / 06-51228218 

Toussaint Schilders-Glaszet. 
bedr. BV
www.toussaintschilders.nl
015-3696304

Glashandel 
Daniels
015-2123471 / 06-12299315
www.glashandeldaniels.nl

Van Schie 
Kassenbouw BV
vanschiekassenbouw@planet.nl
015-3694328

Computer en laptop 
reparatie

 

AMMS Electronics BV
www.amms.nl
015-361 79 81

Roboweb Pijnacker-Nootdorp
www.roboweb.nl
015-369 77 99

* Starworx ComputerXperts
www.starworx.nl
015-215 48 39

Dienstverlening  

Ramsaroep Advocatuur – 
Meester Ram 
www.MeesterRam.nl 
06-11641960

Seniorenhulp Nederland
www.seniorenhulp.com
010-8882215

De Koning Self-Storage
www.dekoning-selfstorage.nl
015-3614392

Dierenambulance 
Zoetermeer/Lansingerland
www.stgdierenambulancezoetermeer.nl
06-46090909/ 079-3610909

Dierenkliniek Nootdorp
info@dierenklinieknootdorp.nl
015-2579578

JAS Juridisch Adviesbureau Schenk
www.juridischadviesbureauschenk.nl
06-53790867

Politie Pijnacker-Nootdorp
www.politie.nl
0900-8844 geen spoed wel politie
112 als elke seconde telt

Rode Kruis 
mantelzorgondersteuning
www.rodekruis.nl
015-3101290

Voedselbank Uitdeelpunt 
Nootdorp
www.voedselbankdelft.nl
06-58974118

Stichting Kabeltelevisie 
Pijnacker
televisie - internet - telefonie
www.skp3in1.nl
0800-2352249

Fritstaxi
www.fritstaxi.nl
06-22395536

Dieren

Dierenpension & Hondenschool 
Pijnacker
www.pleziervooruwhuisdier.nl
015-3617113

Elektronica

Wolfftv/Cartridge vulpunt
www.wolfftv.nl
015-3611001

Elektrotechniek

Velux Elektrotechniek BV
www.velux-elektrotechniek.nl
015-3693410

Eten & Drinken

Bar restaurant Partycentrum
Tout le Monde
www.toutlemonde.nl
015-3699239

De Brasserij 
Partycentrum-Restaurant
www.Brasserij.nl
015-2145385

Dominos Pizza Nootdorp
www.dominos.nl
015-3109491

Party- en Cateringservice van 
Leeuwen
www.vanleeuwencatering.nl
015-3611110

Slijterij De Helm
www.dehelm.nl
015-3693434

Financieel

M-FIN Administraties
www.m-fin.nl
06-22449830

Deryas
www.deryas.nl
070-4442399

Mooijman Accountants
www.mooijmna-acc.nl
015-3108541

Bregman accountants B.V. 
www.bregmanaccountants.nl
079-3630456

SNS Bank
www.snsbank.nl
06-13230589

Bloemendaal Ruigrok Accountants
www.bloemendaalruigrok.nl
015-3620600

ADU Accountant & 
Belastingadviseur
www.adu-accountant.nl
015-3030009

Huis & Tuin

Hoveniersbedrijf 
P.J.M. Duyvestijn
www.pjmduyvestijn.nl
015-2622066

JVB Vloerverwarming
www.jvbvloerverwarming.nl
010-5149495

Kok Wonen en Lifestyle
www.kokwonenenlifestyle.nl
015-3692233

Hovenierbedrijf 
Andre van der Eijk
www.andrevdeijk.nl
015-3696416 / 06-55765185

Geers Zonwering
www.geerszonwering.nl
015-3101847

Installatietechniek

Klimaatec Service en Onderhoud
www.klimaatec.nl
06-49909020

Verbakel Gas Service
www.vgspijnacker.nl
015-3695358

Kapper

Ada’s Haarmode
www.adashaarmode.nl
015-3692062

Kunst en Cultuur

Balletstudio Belinda
www.Balletnootdorp.nl
06-29730867

Rootz Muziekschool
www.rootzmuziekschool.nl
015-3694902

Makelaardij

AV Makelaars
www.avmakelaars.nl
015-8895072

De Laen Makelaardij
www.delaen.nl
015-3615190

Ruseler Makelaars Nootdorp
www.ruseler.nl
015-3109094

Ruseler Makelaars Pijnacker
www.ruseler.nl
015-3698124

Flaton Makelaars en taxateurs
www.flatonmt.nl
015-3612691

Kool Makelaardij
www.koolmakelaardij.nl
015-3614473 / 06-54238925

Dijksman & Partners 
Woningmakelaardij
 en Taxateurs
www.dijksmanpartners.nl
015-7400015

Dijksman & Kruiper 
Bedrijfsmakelaars 
en Taxateurs
www.dijksmankruiper.nl
015-2577177

Mode

Door’s Fashion
www.doorsfashion.nl
015-3697375

Optiek Leezer
www.optiek-leezer.nl
015-3693741

Scholen

Volksuniversiteit Delft
www.vudelft.nl
015-2570130

OBS De Bonte Tol
www.debontetol.nl

Schoonheidssalon

Schoonheidsinstituut 
Hoogstraten 
www.schoonheidsinstituut-
hoogstraten.nl 
015-3693034

015-3699256
Speciaalzaken

Futurebikes
www.futurebikes.nl
015-3617500

Sport & vrije tijd

Yogaplaza
www.yogaplaza.nl
06 24833601

Verhuur

FeestArt
www.feestart.nl
06-31371667

Welzijn

Easy Massage
Service 
www.easymassageservice.nl
06-51673158

Meer Zelf Weerbaarheid 
Coaching
www.meerzelf.nl
06-25494770

Pauline Kloeg 
Voedings en 
Gewichtsconsulent
www.paulinekloeg.nl
015-3640292

Psychologie Pijnacker
www.psychologiepijnacker.nl
06-23209133

MeM Verloskundigen 
Mama’s en Meer Pijnacker/
Nootdorp
www.memverloskundigen.nl / 
015-3697300

Pubercoaching 
Pijnacker
info@pubercoachingpijnacker.nl
06-44377595

10s Beautysalon
www.10sbeautysalon.nl
06-55748788

Happy in je Lijf
Lichaams- en ervaringsgerichte 
therapie
www.happyinjelijf.nl
06-51355515

Oproep voor alle bedrijven uit Pijnacker-Nootdorp e.o. 

Wilt u lokaal ook gemakkelijk vindbaar zijn? Dat kan! 
Voor € 9,50 (excl. btw) per maand staat u elke week op deze pagina in 

de Telstar/Eendracht en 365 dagen per jaar op de bedrijvengids van 
www.telstar-online.nl onder de door u gewenste branche! 

U kunt uzelf aanmelden door een mail te sturen aan bedrijvengids@telstar-uitgeverij.nl of voor meer informatie kunt u altijd bellen naar 015-3615477,
Uw vermelding komt op www.telstar-online.nl met 300.000 bezoeken per maand en ook wekelijks in de Telstar/Eendracht met een oplage van 33.000 exemplaren.

BedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengidsBedrijvengids Pijnacker-Nootdorp

Ruseler Makelaars Nootdorp

Wilt u lokaal ook gemakkelijk vindbaar zijn? Dat kan! 

U kunt uzelf aanmelden door een mail te sturen aan bedrijvengids@telstar-uitgeverij.nl of voor meer informatie kunt u altijd bellen naar 015-3615477,
Uw vermelding komt op www.telstar-online.nl met 300.000 bezoeken per maand en ook wekelijks in de Telstar/Eendracht met een oplage van 33.000 exemplaren.

Meer informatie over de bedrijven 
op deze pagina kunt u vinden 
op www.telstar-online.nl onder 

het kopje ‘Bedrijvengids’

Deelname aan de Bedrijvengids 

kan ook bijdragen aan uw 

vindbaarheid in Google!
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1/9 t/m 3/9
Historic GP, Circuit Park Zandvoort, 

Zandvoort.

Inlichtingen: www.circuitzandvoort.nl

8/10
All American Day, Autotron, Rosmalen.

Inlichtingen: www.allamericandays.nl

Data evenementen onder voorbehoud. 

Bijdragen voor deze rubriek kunnen 

worden gestuurd naar Telstar Uitgeverij, 

postbus 109, 2640 AC Pijnacker, onder 

vermelding van Auto Info auto-agenda.

Telefoon 015-3108415 / 3107243
www.mebu.nl, info@mebu.nl
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Bezoekadres: Exportweg 1 - 2645 ED Delfgauw
Tel. 015-3695140 - info@pluym.nl - www.pluym.nl

Rodenrijseweg 57
2651 BN Berkel en Rodenrijs

T (010) 511 23 99
F (010) 511 79 46
I www.lamens.nl

Ontdek hem nu in de 
showroom.

De nieuwe Nissan Micra

Autobedrijf
Van Schie B.V.

APK reparatie 
onderhoud verkoop

Oude Leedeweg 7A - 2641 NL Pijnacker

Tel. 015 - 3692692  Fax. 015- 3697504 Delftsestraatweg 26c Pijnacker         www.carsenjoypijnacker.nl

Koreaans rij-ijzer met Europees sausje
De i30 N is het eerste high-performance mo-
del in de N-reeks van Hyundai. De Europese 
marktintroductie van het rij-ijzer is voorzien 
voor het einde van het jaar.

De i30 N is ontwikkeld in het Koreaanse 

test- en ontwikkelingscentrum van Hyundai, 

en doorontwikkeld op de Nürburgring, waar 

het Europese testcentrum van Hyundai is 

gevestigd. De auto onderscheidt zich van een 

gewone i30 door agressief uitziende bum-

pers, een frontsplitter en een achterspoiler. 

Het model profiteert van een verlaagd 

onderstel en heeft grotere wielkasten met 18 

of 19 inch wielen. Andere opvallende details 

zijn de rode remklauwen, het driehoekige 

derde remlicht en de dubbele uitlaatpijpen. 

Grote luchtinlaten aan de voorzijde, waarin 

ook de led-dagrijverlichting is ondergebracht, 

moeten zorgen voor een betere koeling van 

de remmen en minder turbulentie in de 

wielkasten. Tot de gadgets in het interieur 

behoort een schakelindicator. Het rode 

gebied van de toerenteller verandert op basis 

van de rijprestaties en varieert met de 

olietemperatuur van de motor. De i30 N is 

voorzien van sportstoelen met een uitschuif-

baar zitvlak. Dit voor een optimale ondersteu-

ning voor bestuurders van alle soorten 

lichaamsbouw. Voor de i30 N staat een nieuw 

ontwikkelde 2,0 liter turbobenzinemotor ter 

beschikking. Deze is er in twee versies: een 

184 kW (250 pk) sterke ‘basisvariant’ en een 

Performance-variant, goed voor 202 kW (275 

pk). Beide motoren helpen de auto aan een 

topsnelheid van 250 kilometer per uur. Het 

verschil zit in de acceleratie: de standaard 

versie sprint in 6,4 seconden van 0 naar 100 

kilometer per uur, de versie met Performance 

Package heeft er 0,3 seconden minder voor 

nodig. Een  launch control-systeem moet het 

accelereren vanuit stilstand zonder slippende 

wielen vergemakkelijken.

Ford gedenkt Le Mans-zege met speciale GT40
Ford heeft een nieuwe Heritage-uitvoering 
gepresenteerd op basis van de GT40. Het 
gaat om een limited edition ter ere van de 

GT40 Mark IV-raceauto waarmee Dan 
Gurney en A.J. Foyt in 1967 de overwinning 
behaalden op Le Mans. 

De Ford GT ‘67 Heritage Edition is voorzien 

van een glanzende carrosserieafwerking in 

Racing Red met witte strepen en een duidelijk 

zichtbaar koolstofvezelpakket. De auto is 

voorzien van motorkap- en portierafbeeldin-

gen in de kleur Frozen White. Hij staat op 20 

inch aluminium velgen met satijnzilveren lak, 

bevestigd met zwarte wielmoeren. Rode 

remklauwen en zilveren kappen voor de 

buitenspiegels maken het uiterlijk vertoon af. 

In het interieur zit het onderscheid in een 

afwijkende lederen afwerking van de kool-

stofvezel stoelen, met rode accentuerende 

stiksels die ook zijn terug te vinden op het 

stuurwiel. De veiligheidsgordels zijn nu rood 

en de schakelpeddels zijn geanodiseerd grijs. 

Er is roestvrijstalen oplegwerk in Satin Dark 

aangebracht op het dashboard, op de 

portierranden en op de x-brace. De Ford GT 

‘67 Heritage Edition kan worden bekeken op 

FordGT.com met behulp van een speciale 

configuratietool. Van de limited edition zijn 

voor het volgende modeljaar beperkte 

aantallen beschikbaar.

Extra zuinige benzineversie Golf-reeks
Volkswagen breidt het motorenaanbod voor 
de Golf uit met een extra zuinige 1.5 TSI 
BlueMotion benzinemotor. Bestellen kan 
vanaf nu.

De nieuw ontwikkelde 1.5 liter benzinemotor 

met turbo stelt de TSI BlueMotion in staat tot 

prima prestaties. De topsnelheid is 210 

kilometer per uur, de sprint naar 100 kilome-

ter per uur moet zijn gefikst in 9,1 seconden. 

De hoge prestaties gaan niet samen met een 

navenant verbruik. Dat is te danken aan een 

combinatie van technieken. Nieuw is de 

zogenoemde zeilfunctie. Deze zorgt ervoor 

dat de motor (bij de versie met DSG-auto-

maat) onder bepaalde omstandigheden 

wordt uitgeschakeld als de bestuurder het gas 

loslaat. Een compacte lithium-ion batterij 

zorgt in dat geval voor de stroomvoorziening 

van elektrische systemen als de ruitenwissers, 

de verlichting en het audiosysteem. Actief 

cilindermanagement bestaat al langer. Het 

zorgt ervoor dat twee van de vier cilinders 

worden uitgeschakeld als de bestuurder met 

een constante snelheid  rijdt. Volkswagen 

claimt dat de Golf 1.5 TSI mede dankzij deze 

twee technologieën toe moet kunnen met 

4,8 liter brandstof per 100 kilometer. De 

vanaf-prijs van de Golf 1.5 TSI BlueMotion 

met handgeschakelde zesbak (dus zonder 

zeilfunctie) is  27.050 euro. Dat betekent een 

bescheiden meerprijs van 960 euro ten 

opzichte van de al langer leverbare versie met 

de 81 kW (110 pk) sterke 1.0 liter driecilinder.
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Delftsestraatweg 26E2 2641NB Pijnacker Tel. 015 361 75 00

info@futurebikes.nl www.futurebikes.nl

ma t/m vr 09:00 - 18:00 za 09:00 - 15:00

O.a.:

De scooterspecialist voor:
aankoop, onderhoud en reparatie

van uw tweewieler.

Kom eens kijken voor een
leuke, snelle of hippe scooter!

Prijzen zijn in euro en incl. BTW/BPM. en verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken tenzij anders aangegeven. Voorbeelden bijtelling uitgaande 
van 22% en 40,80% loonbelastingschijf. Berekening uitgaande van de voordeligste aanbieding. Leaseprijs o.b.v. 60 mnd/20.000 km. Afgebeelde modellen 

kunnen afwijken van standaardspecificaties. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. 
Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 3,8 - 7,9; CO2 gr/km: van 99 - 180. 

Onze topmodellen 
direct uit voorraad leverbaar!
Rijk uitgerust met veel extra opties en accessoires.

‘ M E E R  L U X E  M E T  M I N D E R  B I J T E L L I N G ’

Bruto rijklaarprijs
 van € 36.555,-

Tijdelijke actieprijs

voor € 31.595,-
VOORDEEL € 4.960,-

Mondeo
5-drs Titanium TDCi
Business navigation pack, 

privacy glass, metaallak

LEASE VANAF € 580,- Netto bijtelling vanaf € 232,-

Bruto rijklaarprijs
van € 45.940,-

Tijdelijke actieprijs

voor € 38.970,-
VOORDEEL € 6.970,-

S-Max
Titanium 

Navigation pack, 
privacy glass, metaallak

LEASE VANAF € 635,-

Netto bijtelling vanaf € 270,-

Bruto rijklaarprijs
van € 38.009,-

Tijdelijke actieprijs

voor € 32.995,-
VOORDEEL € 5.014,-

Mondeo
Titanium TDCi
Business navigation pack, 
privacy glass, metaallak

Netto bijtelling vanaf € 227,-

LEASE VANAF € 575,-

Bruto rijklaarprijs
van € 57.833,-

Tijdelijke actieprijs

voor € 50.270,-
VOORDEEL € 7.563,-

Galaxy
Titanium TDCi
Navigation pack, x-pack, 7 
zitplaatsen, 18” l.m. velgen, 
metaallak

Netto bijtelling vanaf € 377,-

LEASE VANAF € 935,-

TOT WEL € 7.500,-TOT WEL € 7.500,-

TIJDELIJK IN 
PRIJS VERLAAGD

Titanium Ecoboost automaat v.a. € 58.270,-

11x

6x

18x

3x

S-Max Trend nu v.a. € 36.470,-

Trend wagon TDCi v.a. € 30.295,-

Kijk voor adresgegevens en openingstijden op www.ardeaauto.nl
Bel voor meer informatie: Den Haag - 070 304 1400 | Naaldwijk - 0174 636 444 

Zoetermeer - 079 351 7000

De prijswinnaars worden op de hoogte gebracht. 
Hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

Maak kans op één van de 
fantastische AMERICAN 
MADE prijzenpakketten!

Vanaf 31 augustus in de bioscoop. Prijzen:
10 pakketten met 
daarin 2 vrijkaartjes 
en een t-shirt

GA SNEL NAAR DE FACEBOOK-
PAGINA VAN DEZE KRANT!

Kijk binnenkort op onze 
Facebookpagina!  

Zandstralen

Voegen

Schoorstenen

Vochtwering

Steigerverhuur

bel voor een vrijblijvende prijsopgave
06 53805848  015 3109766

zie ook: vandeelengevelwerken.nl

Zandstralen

Voegen

Schoorstenen

Vochtwering

Steigerverhuur

bel voor een vrijblijvende prijsopgave
06 53805848  015 3109766

zie ook: vandeelengevelwerken.nl
015 310 1991
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•  Onderhoud en  

reparatie

• APK

• Storingsdiagnose

• Airco reparatie

• Banden service

• Schadeherstel

• Ruit service

• Lease onderhoud

• Vervangend vervoer

AUTOMAAN
Specialist in BMW en MINI

ALLROUND IN ALLE MERKEN

Boezemweg 7
Pijnacker

015-361 07 38

www.AUTOMAAN.nl 
www.BMWSERVICESPECIALIST.nl

•   In- en verkoop 
van alle merken 
gebruikte en 
nieuwe auto’s 

•  APK +  
roetmetingen 

•  Airco Service 
•  SchadeherstelOCCASIONS

GESPECIALISEERD IN FORD

Molenweg 28 • 2631 AC Nootdorp • Tel. 015 310 66 30 / 
06 20 295 291 • info@autobedrijfsteeneveld.nl

Alle informatie van de aangeboden auto’s zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.

Ford B-Max 1.0 EcoBoost 100pk Titanium ...............................grijs met. 67.553 km mrt. 13 13.450,-

Ford C-max 1.0 EcoBoost 125pk Titanium............................... grijs met. 92.895 km okt. 13 15.950,-

Ford Fiesta 1.0 ecoboost 100 pk ST-Line ..................................grijs met. 12.900 km jul. 16 17.450,-

Ford Fiesta 1.0 ecoboost 100 pk Titanium X-pack ..............zwart met. 86.400 km feb. 13 10.450,-

Ford Fiesta 1.0 ecoboost 140pk Black Red Edition .............zwart met. 35.000 km nov. 15 15.450,-

Ford Fiesta 1.25 82 pk Titanium 5 deurs................ .................zilver met. 168.000 km juni. 09 7.450,-

Ford Fiesta 1.25 82 pk Titanium 5 deurs................ .................zilver met. 81.693 km jul. 12 9.750,-

Ford Fiesta 1.25 82 pk Titanium 5 deurs................ ...................grijs met. 72.109 km jul. 12 8.950,-

Ford Fiesta 1.4 16V Futura ...........................................................grijs met. 194.050 km apr. 06 4.450,-

Ford Focus 1.6 16V Futura 5-Drs ...............................................grijs met. 125.517 km mei. 04 3.950,-

Ford Focus 1.6 16V Futura 5-Drs ...............................................grijs met. 128.176 km jun.05 5.950,-

Ford Focus 1.6 16V Ghia ...............................................................grijs met. 135.993 km jan. 06 6.450,-

Ford Focus 1.6 16V Ghia AUTOMAAT ...................................zwart met. 118.743 km mei. 03 3.450,-

Ford Focus 1.8 16V Limited  ........................................................grijs met. 83.572 km sept. 10 9.950,-

Ford Focus Wagon 1.0 Ecoboost 125pk Titanium ................blauw met. 89.359 km mrt. 13 14.950,-

Ford Focus Wagon 1.0 Ecoboost 125pk Titanium ................blauw met. 124.891 km mrt. 13 13.750,-

Ford Focus Wagon 1.6 16V Trend met Airco ........................groen met. 228.662 km jan. 00 verkocht

Ford Fusion 1.6 16V Futura+ ....................................................zwart met. 101.633 km dec. 08 6.450,-

Ford Fusion 1.6 16V Futura+ AUTOMAAT ............................zilver met. 121.935 km nov. 05 verkocht

Ford Mondeo Sedan 2.0 16V Titanium  .....................................grijs met. 78.090 km apr. 09 10.950,-

Ford Mondeo Wagon 2.0 Ecoboost 240pk Vignale AUT ....zwart met. 19.000 km sept. 15 44.950,-

Ford Transit Connect T230L 1.8 TDCI Trend 110pk L2H2 ..............wit 69.985 km aug. 08 5.450,- ex

Ford Transit Connect T230L 1.8 TDCI Trend 90pk L2H2 ................wit 49.980 km apr. 13 9.950,- ex

Ford Transit Custom 2.0 TDCi 170pk Euro 6 AUTOMAAT ...grijs met. 2.500 km apr. 17 29.950,-

Kia Picanto 1.0 CVVT ISG Comfort Pack ................................grijs met. 37.451 km jun. 12 7.750,-

Opel Agila 1.0 Edition ....................................................................grijs met. 18.891 km dec. 11 verkocht

  

Heulweg 45 
Pijnacker
Tel.: 015 - 369 75 69 
Fax: 015 - 361 73 30

Zie tevens onze website: www.garagevandenheuvel.nl

•  Reparatie en onderhoud 

van alle merken auto’s

• APK Benzine/diesel

• Aircoservice/reparaties

• Storing diagnose

• Leenauto mogelijk

• Bandenservice

• Schadeherstel

Onderhoud en APK, aircoservice, schadeherstel, klassieker restauratie, in- en verkoop

BMW 116i 2.0 5drs 2011 83.500 ecc, navi, leer, xenon 14.450,-
Citroen C1 1.0 5drs 2012 71.000 airco, el.r, cpv 5.950,-
Citroen C3 1.4 2011 81.500 ecc, cruise, pdc, lm 8.850,-
Citroen DS3 1.2 2014 37.500 ecc, navi, pdc, 1e eig. 12.950,-
Citroen Xsara Picasso 2.0 Aut. 2006 76.000 ecc, cruise, pdc  Verkocht
Citroen Xsara Picasso 1.6 2007 44.500 ecc, cruise, pdc, trekh. 7.350,-
Citroen C4 Picasso 1.8 2007 112.000 airco, cruise  7.450,-
Fiat Panda 1.2 2011 56.000 airco, el.r, cpv, 1e eig. 5.350,-
Ford Ka 1.2 2012 62.500 airco, el.r, cpv, lm, mistl. 6.950,-
Ford Fiesta 1.4 5drs Automaat 2009 90.000 airco, pdc, trekh. 8.950,-
Ford Fiesta 1.0 5drs 2014 67.000 airco, navi, 1e eig. 9.850,-
Ford Fiesta 1.0 80pk 5drs 2016 18.000 airco, navi, cruise, 1e eig. Verkocht
Ford Focus C-Max 1.8 2006 72.000 airco, cruise, lm, trekh. 6.950,-
Ford C-Max 1.8 2010 96.500 ecc, navi, pdc, lm, trekh. 11.450,-
Kia Picanto 1.0 5drs 2010 24.000 st.bekr 4.950,-
Mazda 6 Sport 1.8 5drs 2007 91.500 ecc, cruise, lm 6.950,-
Nissan Note 1.6 Automaat 2009 47.000 ecc, cruise, pdc 9.950,-
Peugeot 107 1.0 5drs   2011 60.000 airco, el.r, cpv 5.950,-
Renault Grand Modus 1.6 Aut. 2008 81.500 ecc, pdc, lm, leer 7.650,-
Suzuki Swift 1.2 5drs 2011 103.000 airco, el.r, cpv, lm  7.950,-
Toyota Aygo 1.0 5drs 2011 75.000 st.bekr, 1e eig. Verkocht
Toyota Aygo 1.0 5drs 2010 65.000 airco, st.bekr 5.350,-
Toyota Aygo 1.0 5drs 2011 31.500 st.bekr 5.450,-
Toyota Aygo 1.0 5drs 2011 65.500 airco, navi, el.r, cpv, 1e eig. Verkocht
Toyota Yaris 1.3 3drs Automaat 2007 83.000 airco, navi, cruise, pdc 6.750,-
Toyota Yaris 1.3 5drs   2009 124.000 airco, el.r, cpv 6.750,-
Toyota Auris 1.6 5drs 2007 88.500 ecc, cruise, mistl. Verkocht
Toyota Corolla Verso 1.8 Aut. 2006 104.000 7 pers, ecc, cruise, lm 8.950,-

Autototaalservice Oudshoorn en Ruygt / Nijverheidsweg 10 / 2641RL Pijnacker
015-3696623 / info@oudshoornenruygt.nl / www.oudshoornenruygt.nl

Prijzen zijn rijklaar
Tevens auto’s te koop gevraagd
Rij vrijblijvend langs voor een taxatie op maat

CITONDA
gespecialiseerd in Citroën

C5 1.6 THP Exclusive sedan
vol leer, pdc, V+A, nav., lichtmetaal
Blauw metallic
82.000 km
2011

Noordeindseweg 1
Delfgauw
Tel. 015 - 2612391 

www.citonda.nl
Inruil en financiering mogelijk!

C4 Picasso 1.6 THP Exclusive automaat, airco, 

trekhaak, half leder, navigatie  ...................................................zwart  60.000 km  2011  VERKOCHT

C4 Grand Picasso 1.6 THP Ligne Business

automaat, airco, trekhaak, navigatie ....................... bruin metallic 97.000 km 2011 12.750,-

C3 1.2 VTi collection 82PK

Temperatuurgeregelde airco en navigatie .....................grijs met. 39.000 km 2014 11.950,-

C1 1.0 VTi selection demo  ............................................... zilvergrijs 5.100 km 2017  11.000,-

C4 Picasso 1.6 THP Ligne Business

automaat, airco, trekhaak, navigatie ....................... bruin metallic 88.000 km 2010 10.500,- 

C3 1.6 VTI Exclusive Xenith voorruit, Airco, PDC, 

alcantara interieur  .................................................................. zilvergrijs  115.000 km  2011 9.250,-

C4 Picasso 1.6 HDi Ambiance

Panorama dak, pdc, lichtmetaal, weinig km ............................grijs 120.000 km 2009 8.950,-

C4 Picasso 1.8 16V Ligne Prestige, airco, trekhaak .....rood met. 116.000 km 2007 7.500,-

C1 1.0-12V Ambiance, Airco + half lederen bekleding.  zwart 78.000 km 2010 5.750,-

C5 2.0i 16v Exclusive sedan airco, trekhaak, 

nieuwe koppeling, elek. stoelen, xenon verlichting .........blauw 178.000 km 2005 3.750,-

13.950,-
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ALGEMEEN ONDERBOUW
BROEKZAK ONTROUW
CHEQUEBOEK OVERLEGGEN
ENIGSZINS RUBRIEK
GINDS TEELT
HERBERG VERBLOEMEN
INRUIL VOLKSSPORT
LAWINE VOLWAARDIG
LUNCH WATERPOLO
NAGAPEN ZEEARM
NERVEUS

O L O P R E T A W V Z

V A I N R U I L E E O

E W L A D U D R E N H

R I U G A E B A T E M

L N N A E L R R R R T

E E C P O M O B I V A

G C H E Q U E B O E K

G I M N W R K E S U K

E E N I G S Z I N S W

N G I D R A A W L O V

T R O P S S K L O V T Oplossing:

HORIZONTAAL 
1 stuurs, 4 ontwikkelingsruimte, 7 kwaal, 9 plaats in Gelderland, 11 gek, 
13 muzieknoot, 14 drank, 16 dichtbij, 17 kledingstuk, 18 belegen, 19 de dato 
(afk.), 20 rivier in Duitsland, 22 uiting van aarzeling, 24 kippenhok, 26 tijdvak, 
27 vader of moeder, 30 flink, 31 kortom. 

VERTICAAL 
1 agrariër, 2 hertje, 3 Sovjet-Unie, 4 lidwoord, 5 loofboom, 6 deel van een 
kachel, 8 langs, 10 rangtelwoord, 12 niet dezelfde, 14 sportartikel, 
15 nachtkleding, 19 gang van een paard, 21 woede, 23 mannetjesvogel, 
25 bovenste dakrand, 26 grond bij een boerderij, 28 Verenigde Staten (afk.), 
29 en anderen (afk.). 

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18

19 20 21 22 23

24 25 26

27 28 29

30 31

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over 
naar de hokjes hieronder. Deze letters vormen de oplossing.

4 13 7 28 11 22 3

9 8
1 3 2 7 6

6 9
2 1 9 7 4

7 1 2 9
8 9 2 3 1

7 5
3 7 9 8 2

1 4

WOORDZOEKER
T O E P A S S I N G S
E G N V D F R O N T N
G N A T A D W I R E O
E I Z A A L L IJ D R R
N D E B N E U U Z E Y
S N G O K D O A D E F
P O G N I H I E T E N
O W E E T G I E R I G
E R N S S C H A N D E
D E A A N P A K K E N
O V E R M O R G E N N

stoof

KRUISWOORD

G I E R T J A
I E R P O E M A
S L O P E N B
T S I K N O P

F I L E R E N
A R E L U S B

O O E S T E R
I N N E N O E I

S U F O R D E

T&O

gasfles

SUDOKU

4 5 7 1 2 6 8 3 9
9 6 3 4 8 5 7 1 2
2 8 1 7 9 3 5 6 4
1 2 9 3 7 4 6 8 5
3 7 8 5 6 2 9 4 1
5 4 6 9 1 8 2 7 3
6 3 2 8 5 1 4 9 7
7 1 5 6 4 9 3 2 8
8 9 4 2 3 7 1 5 6

PRIJSWINNAARS

  WEEKPRIJS KRUISWOORD

  SUDOKU

OPLOSSINGEN VORIGE WEEK

In elk vakje moet een cijfer van 1 tot en met 9 inge-
vuld worden. U moet de lege vakjes zo invullen, dat 
in elke rij, elke kolom én elk blok de cijfers 1 tot en 
met 9 slechts één keer voorkomen. 

Maak kans op een VVV-bon t.w.v. € 25,-  
De oplossing moet uiterlijk zondag binnen zijn. Geef uw inzending door via de website van deze krant en klik bovenin op 
 lezersactie of stuur een e-mail naar puzzel@telstar-uitgeverij.nl onder vermelding van naam en woonplaats.

De oplossingen en prijswin-
naars worden volgende week 
op deze plek bekendgemaakt. 
Over de uitslag kan niet wor-
den gecorrespondeerd.

  WEEKPRIJS WOORDZOEKER                                   BEL: 0909 - 5010563

Los de prijspuzzel op. 
U kunt uw oplossing t/m a.s. zondag  telefonisch doorgeven via 0909 - 5010563 
(60 ct. per  gesprek). Tarieven zijn excl. gebruikelijke kosten. Prijswinnaars krijgen bericht. 
Spelvoorwaarden staan op sanderspuzzelboeken.nl/spelvoorwaarden

Maak kans op een Asus laptop

PUZZEL 
& WIN 

De Asus laptop is een 
compacte 11,6 inch laptop.

Prijswinnaar VVV-bonnen: 
M. Buitenhek

Prijswinnaars twee vrijkaarten My 
Fair Lady Theater naar Keuze (5x): 
P.A. Janssen, L. van Winden, W. v/d 
Polder, G.J.M. van Kessel, P.J.E.J. Hol.

De oplossingen en prijswinnaars
worden volgende week op deze plek 
bekendgemaakt. Over de uitslag kan 
niet worden gecorrespondeerd

PROEF-BELEEF-GENIET

Mimi
PRO
EFLOKAAL
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VERKOOP GESTART

O
ostelijke Randw

eg

O
ostelijke Randw

eg

O
ostelijke Randw

eg N470

N470

N470

N470

N470

N472

N472

N473

N473

N470

Dekker 
Zoetermeer

Winkelcentrum 
Ackershof 

Klapwijk

Koningshof

Bedrijvenpark 
De Boezem

Boezem II

Avance Roses
De Houtlijn

Zoetermeer

Delft

Nootdorp

Rotterdam

Den Haag

Pijnacker

Oostelijke Randweg 
(eind 2018)

Een aandeel in elkaar

Een goed plan financieren wij binnen één dag. 
Vanaf de start van het project is Rabobank betrokken bij de ontwikkeling van  

Boezem Oost. Gaat u zich hier vestigen? Wellicht heeft u dan een nieuwe of 

andere financiering nodig. Wij denken graag met u mee en kijken naar traditionele 

én alternatieve financieringsvormen. Voor klanten en toekomstige klanten. 

Meer info? boezemoost.nl/financiering of (015) 275 04 44

Ondernemen 
in Boezem 

Oost?
Wij denken 
graag met 
u mee.

Een aandeel in elkaar

Een goed plan financieren wij binnen één dag. 
Vanaf de start van het project is Rabobank betrokken bij de ontwikkeling van  

Boezem Oost. Gaat u zich hier vestigen? Wellicht heeft u dan een nieuwe of 

andere financiering nodig. Wij denken graag met u mee en kijken naar traditionele 

én alternatieve financieringsvormen. Voor klanten en toekomstige klanten. 

Meer info? boezemoost.nl/financiering of (015) 275 04 44

Ondernemen 
in Boezem 

Oost?
Wij denken 
graag met 
u mee.

Vanaf € 98.500,00 v.o.n.

Start bouw 1 november 2017

www.boezemoost.nl + 
Verkoopinformatie:

FASE 2

NIEUWBOUW BEDRIJFSUNITS IN PIJNACKER

Een aandeel in elkaar

Een goed plan financieren wij binnen één dag. 
Vanaf de start van het project is Rabobank betrokken bij de ontwikkeling van  

Boezem Oost. Gaat u zich hier vestigen? Wellicht heeft u dan een nieuwe of 

andere financiering nodig. Wij denken graag met u mee en kijken naar traditionele 

én alternatieve financieringsvormen. Voor klanten en toekomstige klanten. 

Meer info? boezemoost.nl/financiering of (015) 275 04 44

Ondernemen 
in Boezem 

Oost?
Wij denken 
graag met 
u mee.

EEN INITIATIEF VAN

Vanaf 60 m2 tot 200 m2    
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