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31e Kerkenveiling en 36e Fancy Fair met als thema “Tijdreizen”

Voor u ligt het programma boekje van de 31e Kerkenveiling en de 36e Fancy Fair. Voor dit jaar is het 
thema “Tijdreizen” gekozen. 

‘Tijdreizen ’, hebben we daar allemaal niet eens aan gedacht? Terug in de tijd. Wat zou ik graag eens in 
de jaren 50 willen kijken. De jaren 50, het Westland is volop in ontwikkeling, rock-‘n-roll.. Geen internet 
of social media, maar gewoon op dansavonden elkaar ontmoeten. Na de kerk bij elkaar op bezoek om 
te discussiëren over onderwerpen vanuit de maatschappij. Of een kijkje nemen in de toekomst. Hoe 
gaat het allemaal in 2050. Kunnen we dan gedachten overbrengen zonder een woord te zeggen? Via 
de cloud en/of gebruik maken van de “Big Data”? Door de tijd veranderen er een heleboel zaken. De 
omgeving, de verenigingen, ondernemen en de maatschappij, maar één ding zal altijd blijven. Om iets 
te bereiken moet je samenwerken. Alleen gaat alles sneller, maar samen bereik je meer! Daarom is het 
concept “Samen Sterk voor Scouting en Kerk” al jaren een begrip! Ook dit jaar weer. Samen maken de 
Adrianus Parochie en Scouting Naaldwijk er weer een fantastisch weekend van.
Het weekend van de Fancy Fair zal starten met de Kerkenveiling in het partycentrum De Binnenhof. 
Namens Stichting de Fancy Fair wil ik de vele sponsoren die de vereniging en de kerk een warm hart 
toedragen danken voor hun bijdrage in de kavels. Deze kavels staan in dit boekje beschreven en zullen 
onder de aandacht worden gebracht door onze gedreven veilingmeesters. De Kerkenveiling is op 
vrijdagavond 4 oktober en begint om 20:00 uur in De Binnenhof. 
Tijdens de Kerkenveiling is er op vrijdagavond bij Scouting Naaldwijk een jeugddisco voor jongeren 
van 12 tot 16 jaar. De DJ’s draaien voor hen weer de nieuwste nummers en zo kunnen zij uit hun dak 
gaan terwijl u op de Kerkenveiling van de gezelligheid kunt proeven. Als u uw kind naar de disco brengt 
verzorgen wij uw eerste drankje. Wellicht  zit er ook nog een kavel van uw gading bij. 
Op zaterdag en zondag is er weer een volledig programma in elkaar gezet met elkaar. Leuke kinder-
activiteiten, zoals de diverse spelletjes in en om het scoutinggebouw met als thema “Tijdreizen” zullen 
weer georganiseerd worden. En natuurlijk draait het Rad van Avontuur weer, aangezwengeld door 
onze enthousiaste raddraaiers. Het volledige feestprogramma van het Fancy Fair Weekend is in het 
midden van dit boekje opgenomen.
De Fancy Fair zal op zondag direct na de zondagmis in de Adrianuskerk starten met een gezellig sa-
men zijn onder het genot van een kop koffie. Dit alles vooruitlopend op het gezellige zondag program-
ma met de mogelijkheid om samen gebruik te maken van het avondbuffet. Een gezond parochie- en 
verenigingsleven is goed voor iedereen. Om het werk van de Scouting Naaldwijk en de Adrianus 
Parochie te ondersteunen wordt dit jaar voor de 36e keer de Fancy Fair georganiseerd. Het is prachtig 
om te zien dat dit evenement,  door betrokken vrijwilligers van de Scouting Naaldwijk en de Adrianus 
Parochie met zoveel plezier en inzet gezamenlijk wordt georganiseerd. 

Wij verwelkomen u graag op 4,5 en 6 oktober in De Binnenhof en Scouting Naaldwijk! Samen sterk 
voor Scouting en Kerk.

Sander Zuyderwijk 
Voorzitter Stichting Fancy Fair Naaldwijk

Nic Groenwegen 0622672980        Annelies v.d. Hoeven 0618351651
Leo Ton 0621662673        Barry Zwinkels 0621540919
Caroline Kester 0628824163        Aaron Beckers  0628686972

Voorzitter kerkenveiling: 
Peter Lansbergen
0651865244
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Tijdreizen

Ik houd het bij een kort uitstapje en ga terug naar 5 april 1910. Toen werd de RK(Rooms-Ka-
tholieke) Jongelingsvereniging Sint Laurentius opgericht. Kortweg het Patronaat genoemd en 
alleen bedoeld voor jongens. Pastoor van Lijnschoten en Kapelaan Van Dierem hadden zich 
hiervoor ingezet. De bijeenkomsten vonden plaats op zondagmiddag in een paar lokalen en 
de Leonardusschool aan de Dijkweg hoek Havenstraat in Naaldwijk. Doelstelling van de ver-
eniging was o.a. om de RK jongelingen te vormen tot nuttige leden van kerk en maatschappij.

In 1913 trok en het Patronaat naar het Bondsgebouw verderop aan de Dijkweg. In die periode 
ontstond de Scoutingbeweging in Engeland en ook al snel daarbuiten, met succes. Als reactie 
hierop werd het Patronaat omgevoerd in “De Jonge Wacht”, met meer nadruk op spel en 
avontuur.

In 1934 werd de oude Pastorie (1789) aan de Dijkweg het onderkomen van De Jonge Wacht. 
Reeds in 1935 werd de Jonge Wacht veranderd in “De Kruisvaart”, nog meer actie! En er 
ontstond behoefte aan een buitenspeelveld. Dit werd gevonden achter de nieuwe Sint-Adria-
nuskerk en werd het Tornierveld genoemd.

Door de Tweede Wereldoorlog kwamen alle activiteiten op een laag pitje te staan. Na de 
bevrijding op 15 mei 1945 volgde de wederopbouw van ons land. Veel moest toen beter 
en anders en voor het jeugdwerk in onze parochie werd gekozen voor Scouting, oftewel de 
Verkennerij. Met nu gelukkig ook activiteiten voor de meisjes. Er kwamen Welpen en Verken-
ners, Kabouters en Gidsen. De jongens nog steeds in de oude Pastorie en de meisjes in een 
gebouw in de Martinus Dorpiusstraat in een gebouwtje achter de Leonardusschool. De naam 
van de vereniging Sint Laurentius en Meriam Groei en Bloei! Er ontstond steeds meet nood-
zaak om een gezamenlijk en groter gebouw te hebben.

In 1960 was het zover. Op het Tornierveld was de Binnenhof en het huidige jeugdhuis ge-
bouwd en in gebruik genomen. Eind jaren tachtig werd het gebouw echt te klein. Uitbreiding in 
de Pastorietuin!

Op 23 april 1994, het feest van Sint Joris, werd de grote nieuwe zaal geopend. Deze zaal 
werd, zeer terecht, vernoemd naar Hopman Koos Fransen.
De vereniging floreerde maar het gemis van het Tornierveld, de buitenspeelplek, werd steeds 
meer gevoeld. En zo ontstond het plan om een nieuw gebouw te stichten met veel gras en 
bomen eromheen.

Dankzij de Kerkeveiling en de Fancy Fair heeft de vereniging een flinke spaarpot en als alles 
mee zit kunnen wij volgend jaar, in 2020 en het jaar waarin we 110 jaar bestaan, vertellen 
dat we wellicht bij het Prinsenbos gaan bouwen. Financieel een flinke inspanning maar onze 
jeugd in het meer dan waard! Voor nu hopen wij weer op uw steun. Die hebben we hard nodig!

Namens iedereen van Scouting Naaldwijk,
Nic Sosef
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Gezelligheid kent geen tijd! 

Aan dit gezegde moest ik denken bij het thema van het weekend van de Kerkenveiling en 
Fancy Fair: ‘Een reis door de tijd.’

Als wij het naar ons zin hebben dan kijken wij niet op een paar minuten en zelfs niet op een 
paar uur. Dat is van alle tijden. De wereld verandert in snel tempo op allerlei gebied. Maar 
één ding blijft hetzelfde: Een mens heeft andere mensen nodig om ten volle mens te worden 
en te zijn. 

In mijn kinderjaren keek ik naar het TV programma ‘Catweazle.’ Het ging over een excen-
trieke tovenaar uit de 11e eeuw met lang wit haar in een lang gewaad. Door een mislukte to-
verspreuk kwam hij per ongelukkig in de 20ste eeuw terecht. Allerlei moderne dingen zoals 
de trein en elektriciteit kende hij niet en bekeek hij met magische ogen. Gelukkig ontmoette 
deze ontheemde man ook goede mensen die hem hielpen. Ten slotte lukte het hem door 
een toverspreuk weer in zijn eigen tijd terug te keren. Een ander programma over een reis 
door tijd was de science fiction serie over Dr. Who die zich in een telefooncel verplaatste 
naar een andere tijd. Het is allemaal fantasie. Wij leven hier en nu, met het verleden achter 
ons en de toekomst in het verschiet. Wij zouden soms de klok wel eens terug willen draaien 
of vooruit zetten, maar dat gaat niet. Wij leven vandaag en hebben de opdracht om er sa-
men iets goed voor te maken. 

Ik ben nu bijna 20 jaar als pastoor in het Westland werkzaam. Wat is er allemaal niet ver-
anderd in deze periode? Denk maar alleen aan alle nieuwe wegen, rotondes en het gebied 
rondom de bloemenveiling.

Als iemand 50 jaar geleden geëmigreerd is en hier terugkomt anno 2019, krijgt deze 
oud Westlander vast het gevoel op een andere planeet terecht gekomen te zijn. Maar te 
midden van alle veranderingen blijven ontmoeting, ‘er zijn voor elkaar’ en gemeenschap 
van onschatbare waarde. Daar zet de Adrianusparochie en Scouting Naaldwijk zich sinds 
jaar en dag voor in. Het jeugdwerk geeft niet alleen ontspanning en gezelligheid, maar ook 
levensvorming en sociale vaardigheden. In onze parochiegemeenschap willen wij er, in de 
geest van Jezus, er zijn voor elkaar, in goede en kwade dagen.

Het is een grote verantwoordelijk om onze Adrianuskerk in stand te houden. De gewone 
inkomsten zijn niet toereikend voor het groot onderhoud. Daarom ook dit jaar weer de actie: 
‘Samen sterk voor Scouting en Kerk.’ Ik hoop van harte dat dit weekend weer een ‘Feest 
van Ontmoeting’ wordt voor deze goede doelen. Waarin wij mogen ervaren: ‘Gezelligheid 
kent geen tijd.’  

Mede namens diaken R. Dits, pastoor J. Steenvoorden
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reglement

1.  De veiling wordt gehouden onder toezicht van notaris W.L. Louwers van Westland Part-
ners - Notarissen & Advocaten uit Naaldwijk, en de veilingmeesters Jan Holtkamp, Nic 
Sosef en Alex Klein.

2.  Als u goederen die in dit veilingboekje staan wilt bezichtigen is dit mogelijk op VRIJDAG-
AVOND 4 OKTOBER van 19.30 tot 20.00 uur. 

3.  Op de avond van de veiling vindt u bij de ingang van “De Binnenhof” aan een tafel men-
sen die uw naam noteren en u een nummer overhandigen, dit is uw koper nummer. 

4.  Uw koper nummer is strikt persoonlijk en kan niet uitgeleend worden. Als u iets wilt kopen 
moet u dat koper nummer omhoog steken, dan kan de administratie aan de hand van uw 
nummer, uw naam en adres terugvinden i.v.m. betaling. 

5.  Zonder nummer kan niets gekocht worden. Uw koper nummer dient u in te leveren bij 
vertrek. 

6.  De gekochte goederen kunnen dezelfde avond vanaf 22.30 uur tot een half uur na afloop 
van de veiling worden afgehaald. 

7.  Is het die avond niet mogelijk om de goederen mee naar huis te nemen, haal ze dan de 
volgende morgen, zaterdag 5 oktober, tussen 10.00 en 11.00 uur op. 

8.  De betaling geschiedt op dezelfde avond, met een éénmalige bankmachtiging, maar het 
is ook mogelijk contant te betalen. 

9.  De toegang tot deze Kerkenveiling is gratis. 

Opm. De kerkenveiling en de Fancy Fair worden gehouden onder verantwoording van de 
Stichting Fancy Fair Naaldwijk. Conform wettelijke maatregelen heeft onze stichting een zgn 
ANBI verklaring aangevraagd en verkregen. Giften aan een ANBI instelling zijn conform de 
geldende regels aftrekbaar.
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1 Boer Crouwers 50 Kakelverse eieren

2 Wollebrand Wakeboard & Waterski Park  Bon voor 1 uur lang wakeboarden of waterskiën bij  de 
Wollebrand.

3 Carwash Westland  Heeft uw auto een wasbeurt nodig? rijdt dan door naar 
Carwash Westland met deze waspas t.w.v. €50,-

4 Lunch Salon Appie Naaldwijk Een overheerlijke lunch bij Appie t.w.v. € 25,-

5 Arto Haarmode Kappersbon t.w.v.  € 40,- 

6 Bakkerij v.d. Berg Een heerlijk verwenpakket van Bakker v.d. Berg.

7 Beauty Salon Ada, Schout (nr. 8)  Juvena huid herstellende body creme, voor een mooie 
glans (200 ml).

8 Trefzeker Party Service Maasdijk Kistje huiswijn (1 rood, 1 wit)

9 Lunchroom Goud  Geniet van een heerlijke lunch voor 2 personen bij 
Lunchroom Goud (gelieve vooraf reserveren).

10 Tromp Kaashuis  Een kaaspakket samengesteld door uw kaasspecialist 
in Naaldwijk.

11 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen op 
vrijdag 8 november 2019.

12 Ria van der Hoeven Een mooi herfst arrangement.

13 Il Mondo Haarmode  Stap eens binnen bij Il Mondo, want met deze bon kunt 
u gewassen en geknipt worden.

14 Japanse Watertuin Heerlijke lunch voor 2 personen bij de Watertuin.

15 Piet Onings Bloembollenbedrijf  Met dit bloembollenpakket van P. Onings gaat u echt 
van uw tuin genieten volgend voorjaar.

16 Keurslager van Leeuwen Gourmetschaal voor 4 personen.

17 Eetcafé De Witte  Diner voor 2 in Eetcafé De Witte in De Lier of  
‘s-Gravenzande t.w.v. € 75,-

18 Cors Groenewegen 1 kistje druiven

19 Westland Diving  Waardebon voor een duikintroductie in zwembad 
Vreeloo in De Lier, voor 2 personen.

20 Tom Tailor  Bon t.w.v. € 50,- bij de gezelligste heren en dames 
kledingzaak in winkelcentrum de tuinen.

21 Ben Hofland  Heeft u thuis een mooie foto? Wij zetten hem graag 
voor u op canvas 40 bij 50 cm. 



Grieks Restaurant Plaka
Rembrandstraat 34
2671 GE Naaldwijk
Tel: 0174 - 623097

Honderdland 190
2676 LT Maasdijk
T. 0174 - 527320
F. 0174 - 527328
www.vtmtelecom.nl

Wilt u hier adverteren?

Neem dan contact met ons op
 via: pr@fancyfairnaaldwijk.nl
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22 v.d. Valk bv - Patio Plant  Een gezellige avond klaverjassen voor 4 personen 
op zaterdag 26 oktober 2019.

23 Huyskweker de Zonnebloem  Grote pot met water reservoir, gevuld met mooie 
najaarsbloemen.

24 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

25 Kapsalon Hem &  Haarstijl  Een cadeaubon t.w.v. € 30,- bij de gezelligste 
kapsalon van de Geestweg.

26 Keurslager van Leeuwen Varkensrollade van 1 KG.

27 Liesbeth Kleer Pedicure  Waardebon voor een vakkundige 
pedicurebehandeling bij Liesbeth in haar salon 
t.w.v. € 30,-

28 Golfclub Westland  Waardebon voor een golfclinic van 2,5 uur voor 
2 personen met een golf Pro op zaterdag 20 juni 
2020, inclusief drankje.

29 Lunch Salon Appie Naaldwijk Een overheerlijke lunch bij Appie t.w.v. € 25,-

30 Wollebrand Wakeboard & Waterski Park  Bon voor 1 uur lang wakeboarden of waterskiën bij  
de Wollebrand.

31 Arto Haarmode Kappersbon t.w.v.  € 40,- 

32 Keurslager van Leeuwen Gourmetschaal voor 4 personen.

33 Carwash Westland  Heeft uw auto een wasbeurt nodig? rijdt dan door 
naar Carwash Westland met deze waspas t.w.v. 
€50,-

34 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

35 Japanse Watertuin Heerlijke lunch voor 2 personen bij de Watertuin.

36 Jan Groenewegen 1 kistje overheerlijke muskaat druiven.

37 PC Snelservice  Een router, voor 3 computers 1 jaar gratis 
virusscanner en een draadloos toetsenbord 
inclusief muis.

38 Restaurant ‘Het Middelpunt’  Heerlijke lunch voor 2 personen bij Restaurant “Het 
Middelpunt” in Schipluiden t.w.v. € 40,-

39 Marian’s kookwereld  Een mooi Vacu Vin wijnkaraf van de leukste 
kookwinkel van het Westland

40 Beauty Salon Ada, Schout (nr. 8)  Depositaire van Cosmetica Juvena of Switzerland 
biedt u een totale “Juvena” behandeling van 90 
minuten aan t.w.v. € 90,-



	

 
Financieel advies 
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Fiscale zaken o.a. aangiften 

Personeelsadministraties 

    ”Met een 
         traan
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Marja van Dijk
Willeke den Hollander

Lilly ter Laak
Karlijn de Niet

info@horizonuitvaart.nl
www.horizonuitvaart.nl (0174) 623 456

Middel Broekweg 5A, Naaldwijk  •  Sweelincklaan 75, ‘s-Gravenzande
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41 Plantenkwekerij Wim vd Haak.  Gezellige Bridgedrive voor 4 personen op 
zondag 19 januari 2020 om 15.30 uur in Hof van 
Heden in Naaldwijk. Er wordt gezorgd voor veel 
bridgeplezier,  koffie met wat lekkers, heerlijke 
drankjes en een lekker etentje.

42 N.N.  Geheel verzorgde avond Jeu de Boules op 24 
januari 2020 voor 4 personen.

43 John, Hans en Theo  Met 2 personen Puchrijden door het mooie 
Westland en Midden-Delfland, met aansluitend 
eten en drinken op zaterdag 9 mei 2020. Er zijn 
ook damesbrommers!

44 Scouting Naaldwijk  30 oliebollen, 10 appelbeignets & 10 appelflappen 
bezorgd op 30 december 2019.

45 v.d. Valk bv - Patio Plant  Een gezellige avond klaverjassen voor 4 personen 
op zaterdag 26 oktober 2019.

46 Biljartvereniging ‘t Groene Hart  Drie uur biljarten voor 2 personen in de middag of 
de avond, inclusief 4 drankjes per persoon.

47 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

48 Tuincentrum ‘De Carlton’  Haal de gezelligheid in huis met een 3-jaargetijden 
arrangement voor in het najaar, winter én het 
voorjaar.

49 Parfumerie Mooi Kouwenhoven  Dames opgelet! Prachtig gevarieerd, geurig heren 
parfumpakket t.w.v € 75,-. Pure verwennerij.

50 N.N.  Kistje “gezond”, een mix van groenten en fruit voor 
uzelf of om iemand blij te maken.

51 Lindessa lingerie  Heren opgelet! Een bon om je vrouw te verrassen 
met een mooi lingeriesetje.

52 Gerda Groenewegen Pedicure  Bon voor een vakkundige pedicure behandeling, 
datum in overleg.

53 Cors Groenewegen 1 kistje druiven

54 Paprikakwekerij MTS R.Ton   Met 2 personen gaat u op 8 februari 2020 vanaf 
16:00 uur gezellig uw eigen sterrendiner bereiden 
en consumeren (incl. drank) bij de Kookschuur te 
Kwintsheul.

55 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

56 Nederwerk Grafmonumenten   Granieten naambordje inclusief het ingraveren van 
naam en huisnummer van 15 bij 20 cm.

& Westland Workwear

& Onderhoud
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57 Piet Onings Bloembollenbedrijf  Met dit bloembollenpakket van P. Onings gaat u 
echt van uw tuin genieten volgend voorjaar.

58 Golfclub Westland  Waardebon voor een golfclinic van 2,5 uur voor 
2 personen met een golf Pro op zaterdag 20 juni 
2020, inclusief drankje.

59 Eenden Tours Westland  Eendrijden voor 2 personen door het Westland 
en omgeving op zaterdag 21 maart 2020 met 
aansluitend een hapje en een drankje.

60 Japanse Watertuin Diner voor 2 personen bij de Watertuin.

61 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

62 Schildersbedrijf Marco Heskes   4 uur vakkundig schilderwerk, datum in overleg.

63 N.N.  Geheel verzorgde avond Jeu de Boules op 24 
januari 2020 voor 4 personen.

64 Keurslager van Leeuwen Gourmetschaal voor 4 personen.

65 v.d. Valk bv - Patio Plant  Een gezellige avond klaverjassen voor 4 personen 
op zaterdag 26 oktober 2019.

66 Arriba Sport- & Bedrijfskleding  Een sportief warm winterjack in de maten S t/m 
XXXL én een heerlijk trainingspak voor jong en 
oud in alle maten.

67 Huyskweker de Zonnebloem  Grote pot met water reservoir, gevuld met mooie 
najaarsbloemen.

68 Jan en Ien Olsthoorn  Op zaterdag 4 juli 2020, vanaf 16:00 uur gezellig 
samenzijn voor 4 personen op de Ranch van Jan 
en Ien met heerlijk eten en drinken.

69 Irma Mode Een mooi dames accessoires pakket t.w.v. € 100,-

70 Theo Barendse Bakkie lekker Westlands

71 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

72 Looks for You Hairstudio  Kappers cadeaubon, voor een heerlijke knipbeurt.

73 Pastoor J. Steenvoorden  Ook dit jaar weer een waanzinnig mooi 
bloembollenpakket.

74 Plantenkwekerij Wim vd Haak.  Gezellige Bridgedrive voor 4 personen op 
zondag 19 januari 2020 om 15.30 uur in Hof van 
Heden in Naaldwijk. Er wordt gezorgd voor veel 
bridgeplezier,  koffie met wat lekkers, heerlijke 
drankjes en een lekker etentje.
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75 Parfumerie Mooi Kouwenhoven  Heren opgelet! Prachtig gevarieerd, geurig dames 
parfumpakket t.w.v. € 75,-. Pure verwennerij.

76 Paprikakwekerij MTS R.Ton   Met 2 personen gaat u op 8 februari 2020 vanaf 
16:00 uur gezellig uw eigen sterrendiner bereiden 
en consumeren (incl. drank) bij de Kookschuur te 
Kwintsheul.

77 Restaurant ‘Het Middelpunt’   3 gangendiner voor 2 personen, inclusief 
drankjes, in Restaurant “Het Middelpunt” in 
Schipluiden. t.w.v. € 75,-

78 N.N.  Kistje “gezond”, een mix van groenten en fruit voor 
uzelf of om iemand blij te maken.

79 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

80 N.N.  Geheel verzorgde avond Jeu de Boules op 24 
januari 2020 voor 4 personen.

81 v.d. Valk bv - Patio Plant  Een gezellige avond klaverjassen voor 4 personen 
op zaterdag 26 oktober 2019.

82 John, Hans en Theo  Met 2 personen Puchrijden door het mooie 
Westland en Midden-Delfland, met aansluitend 
eten en drinken op zaterdag 9 mei 2020. Er zijn 
ook damesbrommers!

83 NN  Bierproeverij op 15 november 2019 bij  “Plan 
B” in ‘s-Gravenzande  Uitleg en proeven van 
6 verschillende bieren, met een hapje. Voor 4 
personen een gezellige avond, met Kim onze 
biersommelier.

84 Wim Groenewegen  1 kistje muskaat druiven

85 Golfclub Westland  Waardebon voor een golfclinic van 2,5 uur voor 
2 personen met een golf Pro op zaterdag 20 juni 
2020, inclusief drankje.

86 N.N.  Happen en Trappen voor 4 personen. Een 
gezellige dag fietsen en onderweg bezoekt 
u diverse restaurantjes waar de gerechten 
geserveerd worden. 

87 Jan en Ien Olsthoorn  Op zaterdag 4 juli 2020, vanaf 16:00 uur gezellig 
samenzijn voor 4 personen op de Ranch van Jan 
en Ien met heerlijk eten en drinken.

88 Cok Grootscholte  Een dagje varen voor 2 personen met de sloep 
met een happie en een snappie voor onderweg en 
Cok is de schipper. 

& Westland Workwear
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89 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

90 Vis & Traiteur Jeroen Vijverberg Een pond paling, om uw vingers bij af te likken.

91 Keurslager van Leeuwen Varkensrollade van 1 KG.

92 v.d. Valk bv - Patio Plant  Een gezellige avond klaverjassen voor 4 personen 
op zaterdag 26 oktober 2019.

93 Eetcafé De Witte  Diner voor 2 in Eetcafé De Witte in De Lier of  
‘s-Gravenzande t.w.v. € 75,-

94 Schildersbedrijf Marco Heskes  4 uur vakkundig schilderwerk, datum in overleg.

95 Westland Diving  Waardebon voor een duikintroductie in zwembad 
Vreeloo in De Lier, voor 2 personen.

96 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

97 Restaurant Fratelli Naaldwijk   Een cadeaubon t.w.v. € 40,- om een heerlijk hapje 
te komen eten bij Fratelli in Naaldwijk.

98 Jan en Ien Olsthoorn  Op zaterdag 4 juli 2020, vanaf 16:00 uur gezellig 
samenzijn voor 4 personen op de Ranch van Jan 
en Ien met heerlijk eten en drinken.

99 Paprikakwekerij MTS R.Ton   Met 2 personen gaat u op 8 februari 2020 vanaf 
16:00 uur gezellig uw eigen sterrendiner bereiden 
en consumeren (incl. drank) bij de Kookschuur te 
Kwintsheul.

100 Boer Crouwers 50 Kakelverse eieren

101 Brood en Banketbakkerij P. Schalke  Al het lekkers wat u nodig heeft voor een high tea 
bij u thuis voor 8 personen.

102 John, Hans en Theo  Met 2 personen Puchrijden door het mooie 
Westland en Midden-Delfland, met aansluitend 
eten en drinken op zaterdag 9 mei 2020. Er zijn 
ook damesbrommers!

103 Pastor Dits  Op zaterdag 25 juni 2020 met 2 personen mee 
met Pastor Dits naar het zomercarnaval in 
Rotterdam. Er wordt een bezoek gebracht aan het 
bruisende Rotterdam, met o.a. een rondwandeling 
door de stad en als afsluiting nemen we een kijkje 
bij de straatparade van het zomercarnaval.

104 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

& Westland Workwear
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KEES BALVERT

0174-247204
0174-242372

AUTOBEDRIJF KEES BALVERT
MOLENWEG 4A
2681 RE  MONSTER
TEL
FAX 

WWW.SUZUKIKEESBALVERT.NL

Al sinds 1995 het adres voor:
KEES BALVERT

0174-247204
0174-242372

AUTOBEDRIJF KEES BALVERT
MOLENWEG 4A
2681 RE  MONSTER
TEL
FAX 

WWW.SUZUKIKEESBALVERT.NL

Wilt u hier adverteren?

Neem dan contact met ons op
 via: pr@fancyfairnaaldwijk.nl
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105 Plantenkwekerij Wim vd Haak.  Gezellige Bridgedrive voor 4 personen op 
zondag 19 januari 2020 om 15.30 uur in Hof van 
Heden in Naaldwijk. Er wordt gezorgd voor veel 
bridgeplezier,  koffie met wat lekkers, heerlijke 
drankjes en een lekker etentje.

106 N.N.  Geheel verzorgde avond Jeu de Boules op 24 
januari 2020 voor 4 personen.

107 Arriba Sport- & Bedrijfskleding  Een sportief warm winterjack in de maten S t/m 
XXXL én een heerlijk trainingspak voor jong en 
oud in alle maten.

108 Rosa en Dick Keijzer  Verwendiner voor 2 in een goed restaurant en 
Dick en Rosa gaan met u mee.

109 N.N.  Kistje “gezond”, een mix van groenten en fruit voor 
uzelf of om iemand blij te maken.

110 v.d. Valk bv - Patio Plant  Een gezellige avond klaverjassen voor 4 personen 
op zaterdag 26 oktober 2019.

111 Golfclub Westland  Waardebon voor een golfclinic van 2,5 uur voor 
2 personen met een golf Pro op zaterdag 20 juni 
2020, inclusief drankje.

112 Japanse Watertuin Diner voor 2 personen bij de Watertuin.

113 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

114 Cors Groenewegen 1 kistje druiven

115 Biljartvereniging ‘t Groene Hart  Drie uur biljarten voor 2 personen in de middag of 
de avond, inclusief 4 drankjes per persoon.

116 Paul en Els Sosef  Met 2 personen naar Feyenoord - PSV op zondag 
15 december 2019. Dat wordt feest in de Kuip!

117 Eenden Tours Westland  Eendrijden voor 2 personen door het Westland 
en omgeving op zaterdag 21 maart 2020 met 
aansluitend een hapje en een drankje.

118 Liesbeth Kleer Pedicure  Waardebon voor een vakkundige 
pedicurebehandeling bij Liesbeth in haar salon 
t.w.v. € 30,-

119 N.N.  Bierproeverij op 15 november 2019 bij  “Plan 
B” in ‘s-Gravenzande  Uitleg en proeven van 
6 verschillende bieren, met een hapje. Voor 4 
personen een gezellige avond, met Kim onze 
biersommelier.

120 N.N.  Geheel verzorgde avond Jeu de Boules op 24 
januari 2020 voor 4 personen.
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121 Mark en Christine Stolk-van der Hoeven  Boottocht door het Westland op een historisch 
notarisbootje uit 1910 voor 2 personen, op een 
mooie zomerse dag in 2020. Inclusief een hapje 
en drankje.

122 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

123 Piet Onings Bloembollenbedrijf  Met dit bloembollenpakket van P. Onings gaat u 
echt van uw tuin genieten volgend voorjaar.

124 Paprikakwekerij MTS R.Ton   Met 2 personen gaat u op 8 februari 2020 vanaf 
16:00 uur gezellig uw eigen sterrendiner bereiden 
en consumeren (incl. drank) bij de Kookschuur te 
Kwintsheul.

125 N.N.  Happen en Trappen voor 4 personen. Een 
gezellige dag fietsen en onderweg bezoekt 
u diverse restaurantjes waar de gerechten 
geserveerd worden. 

126 Jan en Ien Olsthoorn  Op zaterdag 4 juli 2020, vanaf 16:00 uur gezellig 
samenzijn voor 4 personen op de Ranch van Jan 
en Ien met heerlijk eten en drinken.

127 John, Hans en Theo  Met 2 personen Puchrijden door het mooie 
Westland en Midden-Delfland, met aansluitend 
eten en drinken op zaterdag 9 mei 2020. Er zijn 
ook damesbrommers!

128 Scouting Naaldwijk  30 oliebollen, 10 appelbeignets & 10 appelflappen 
bezorgd op 30 december 2019.

129 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

130 Pastoor J. Steenvoorden  Met 2 personen mee met pastoor Jaap naar de 
Keukenhof met aansluitend een heerlijk diner in 
Lisse, datum in overleg.

131 Vis & Traiteur Jeroen Vijverberg  Een pond paling, om uw vingers bij af te likken.

132 v.d. Valk bv - Patio Plant  Een gezellige avond klaverjassen voor 4 personen 
op zaterdag 26 oktober 2019.

133 Harry en Toos van Wijk  Diner voor 2 bij de Haagse Hogere Hotelschool en 
Harry en Toos gaan met u mee.

134 Cok Grootscholte  Een dagje varen voor 2 personen met de sloep 
met een happie en een snappie voor onderweg en 
Cok is de schipper. 

& Westland Workwear



Wij geloven
in de
kracht van
samenwerken

Uw bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van dichtbij
meemaken. Vanuit een landelijk actieve organisatie met meer
dan 900 specialisten in accountancy en bedrijfsadvisering, maar
met een kantoor bij u om de hoek. Met brede financiële kennis
én specialistische branchekennis.

Thuis in uw omgeving, dicht bij u en uw werkgebied. Daar zijn we
op ons best. We voelen ons sterk betrokken bij en geloven in de
kracht van het lokale midden- en kleinbedrijf. Daar weten we dan
ook alles van. Ontdek het zelf en neem contact op met het kantoor
bij u in de buurt. Waar u ook bent, wij zijn overal dichtbij.

Overal dichtbij

Alfa Accountants en Adviseurs
Tiendweg 6
2671 SB Naaldwijk

088 2532450
Naaldwijk@alfa.nl

www.alfa.nl
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135 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

136 N.N.  Geheel verzorgde avond Jeu de Boules op 24 
januari 2020 voor 4 personen.

137 Cees Overgaauw  Rondrit voor 2 personen door het Westland & 
Scheveningen in een T-Ford Touring uit 1917 
(open/gesloten 4 zitter, afhankelijk van het 
jaargetijde).

138 Keurslager van Leeuwen Gourmetschaal voor 4 personen.

139 Golfclub Westland  Waardebon voor een golfclinic van 2,5 uur voor 
2 personen met een golf Pro op zaterdag 20 juni 
2020, inclusief drankje.

140 N.N.  Kistje “gezond”, een mix van groenten en fruit voor 
uzelf of om iemand blij te maken.

141 Paprikakwekerij MTS R.Ton   Met 2 personen gaat u op 8 februari 2020 vanaf 
16:00 uur gezellig uw eigen sterrendiner bereiden 
en consumeren (incl. drank) bij de Kookschuur te 
Kwintsheul.

142 Eenden Tours Westland  Eendrijden voor 2 personen door het Westland 
en omgeving op zaterdag 21 maart 2020 met 
aansluitend een hapje en een drankje.

143 Bonbon Blue Blanc  Eén kilo ambachtelijke Belgische Leonidas 
bonbons.

144 John, Hans en Theo  Met 2 personen Puchrijden door het mooie 
Westland en Midden-Delfland, met aansluitend 
eten en drinken op zaterdag 9 mei 2020. Er zijn 
ook damesbrommers!

145 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

146 Jan en Ien Olsthoorn  Op zaterdag 4 juli 2020, vanaf 16:00 uur gezellig 
samenzijn voor 4 personen op de Ranch van Jan 
en Ien met heerlijk eten en drinken.

147 v.d. Valk bv - Patio Plant  Een gezellige avond klaverjassen voor 4 personen 
op zaterdag 26 oktober 2019.

148 Plantenkwekerij Wim vd Haak.  Gezellige Bridgedrive voor 4 personen op 
zondag 19 januari 2020 om 15.30 uur in Hof van 
Heden in Naaldwijk. Er wordt gezorgd voor veel 
bridgeplezier,  koffie met wat lekkers, heerlijke 
drankjes en een lekker etentje.

& Westland Workwear



Grieks Restaurant Plaka
Rembrandstraat 34
2671 GE Naaldwijk
Tel: 0174 - 623097

Honderdland 190
2676 LT Maasdijk
T. 0174 - 527320
F. 0174 - 527328
www.vtmtelecom.nl

Klompenmakerstraat 30 | Naaldwijk | 0174 21 03 30
WWW.AUTOHAAGZEEUW.NL

MQM Tuinontwerpen is 
gespecialiseerd in:

•  Tuinontwerpen / Tuinadviezen voor de 
particulier

•  Ontwerpen van Rotondes en Groen-
voorzieningen voor bedrijven

• Beplantingsplannen
• 3D tekeningen
•  Bestekken (Omschrijving van  

werkzaamheden en materialen)
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149 N.N.  Happen en Trappen voor 4 personen. Een 
gezellige dag fietsen en onderweg bezoekt 
u diverse restaurantjes waar de gerechten 
geserveerd worden. 

150 Vis & Traiteur Jeroen Vijverberg Een pond paling, om uw vingers bij af te likken.

151 N.N.  Geheel verzorgde avond Jeu de Boules op 24 
januari 2020 voor 4 personen.

152 Theo Barendse Bakkie lekker Westlands

153 Paprikakwekerij MTS R.Ton   Met 2 personen gaat u op 8 februari 2020 vanaf 
16:00 uur gezellig uw eigen sterrendiner bereiden 
en consumeren (incl. drank) bij de Kookschuur te 
Kwintsheul.

154 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

155 N.N.  Bierproeverij op 15 november 2019 bij  “Plan 
B” in ‘s-Gravenzande  Uitleg en proeven van 
6 verschillende bieren, met een hapje. Voor 4 
personen een gezellige avond, met Kim onze 
biersommelier.

156 Kwekerij Westkaab  Een tegoedbon voor 2 uur wakeboarden/
waterskiën op de Brielse Maas, op een mooie 
zomerse dag in 2020 voor 4 personen.

157 Ter Laak Orchid Store  Schitterend phalaenopsis Arrangement voor bij u 
in de vensterbank.

158 John, Hans en Theo  Met 2 personen Puchrijden door het mooie 
Westland en Midden-Delfland, met aansluitend 
eten en drinken op zaterdag 9 mei 2020. Er zijn 
ook damesbrommers!

159 Pastor Dits  Op zaterdag 25 juni 2020 met 2 personen mee 
met Pastor Dits naar het zomercarnaval in 
Rotterdam. Er wordt een bezoek gebracht aan het 
bruisende Rotterdam, met o.a. een rondwandeling 
door de stad en als afsluiting nemen we een kijkje 
bij de straatparade van het zomercarnaval.

160 Cok Grootscholte  Een dagje varen voor 2 personen met de sloep 
met een happie en een snappie voor onderweg en 
Cok is de schipper. 

161 v.d. Valk bv - Patio Plant  Een gezellige avond klaverjassen voor 4 personen 
op zaterdag 26 oktober 2019.

162 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

& Westland Workwear
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163 Brood en Banketbakkerij P. Schalke  Al het lekkers wat u nodig heeft voor een high tea 
bij u thuis voor 8 personen.

164 Golfclub Westland  Waardebon voor een golfclinic van 2,5 uur voor 
2 personen met een golf Pro op zaterdag 20 juni 
2020, inclusief drankje.

165 Rosa en Dick Keijzer  Verwendiner voor 2 in een goed restaurant en 
Dick en Rosa gaan met u mee.

166 N.N.  Geheel verzorgde avond Jeu de Boules op 24 
januari 2020 voor 4 personen.

167 Jan en Ien Olsthoorn  Op zaterdag 4 juli 2020, vanaf 16:00 uur gezellig 
samenzijn voor 4 personen op de Ranch van Jan 
en Ien met heerlijk eten en drinken.

168 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

169 Peet Zuidgeest  Voor 4 personen een dagje sloep varen met een 
hapje en een drankje op Neerlands wateren met 
Peet en Trudy Zuidgeest, bij goed weer o.a. over 
de Waterweg. Datum in overleg.

170 Flinke Jongens  Vier mannen van de scouting brouwen onder de 
naam “Flinke Jongens” speciale bieren en steunen 
lokale goede doelen. Het bier ‘Hoe bedoel je 
BLOND’ is een kruidig blond bier, diep goud van 
kleur en soepel doordrinkbaar. Dit pakket bevat 
een 8-pack bieren, met bijpassende kaas en 
borrelbrood. Kortom, een gezellige avond met 
vrienden (m/v). Meer weten of bestellen: www.
finkejongens.nl

171 N.N.  Kistje “gezond”, een mix van groenten en fruit voor 
uzelf of om iemand blij te maken.

172 Voetbalvereniging Westlandia  Westlandia biedt u een VIP-dag  voor 2 personen 
aan wat inhoudt dat u met de spelersbus mee rijdt 
naar een uitwedstrijd van Westlandia Zondag 1. U 
krijgt gelegenheid kennis te maken met de trainer 
en de spelers van het elftal. Na de wedstrijd is er 
gelegenheid voor een hapje en een drankje. 

173 Paprikakwekerij MTS R.Ton   Met 2 personen gaat u op 8 februari 2020 vanaf 
16:00 uur gezellig uw eigen sterrendiner bereiden 
en consumeren (incl. drank) bij de Kookschuur te 
Kwintsheul.

174 v.d. Valk bv - Patio Plant  Een gezellige avond klaverjassen voor 4 personen 
op zaterdag 26 oktober 2019.

175 Jos Straathof Poelier - Traiteur  Een heerlijke gevulde kalkoen voor 8 personen 
voor de kerst door Poelier/Traiteur Straathof.

& Westland Workwear



KEES BALVERT

0174-247204
0174-242372

AUTOBEDRIJF KEES BALVERT
MOLENWEG 4A
2681 RE  MONSTER
TEL
FAX 

WWW.SUZUKIKEESBALVERT.NL

BOUWKUNDIG-ADVIESBUREAU

wThoenBouwadvies.nl

Wim Thoen

06 - 30 000 600

Whilhelminastraat 23,  2681 CB Monster
Fax  0174 - 622 016
info@wthoenbouwadvies.nl

boksman
bouwbedrijf

Grote Woerdlaan 28b
2671 CL Naaldwijk
Tel
Fax 0174-630914

 0174-624800

nieuwbouw   renovatie   interieurbouw

Iedere 
vrijdag en zaterdag

 op het
 Wilhelminaplein

Jupiter 32  
2685 LR Poeldijk
0174 248 030
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176 Plantenkwekerij Wim vd Haak.  Gezellige Bridgedrive voor 4 personen op 
zondag 19 januari 2020 om 15.30 uur in Hof van 
Heden in Naaldwijk. Er wordt gezorgd voor veel 
bridgeplezier,  koffie met wat lekkers, heerlijke 
drankjes en een lekker etentje.

177 Pastoor J. Steenvoorden  Met 2 personen mee met pastoor Jaap naar de 
Keukenhof met aansluitend een heerlijk diner in 
Lisse, datum in overleg.

178 Ter Laak Orchid Store  Privé Rondleiding in het super moderne bedrijf 
“Ter Laak  Orchid” voor max. 15 personen. Dag/
tijdstip nader over een te komen.

179 Speciaal Slagerij Björn van Koppen  Een gezellige avond gourmetten voor 2 personen 
op vrijdag 8 november 2019.

180 N.N.  Ballonvaart voor 2 personen  op een mooie avond, 
voor een grandioos uitzicht op het Westland 
en herken alle bekende plekjes van boven af. 
Opstijgen aan de heenweg, datum nader te 
bepalen.

181 John, Hans en Theo  Met 2 personen Puchrijden door het mooie 
Westland en Midden-Delfland, met aansluitend 
eten en drinken op zaterdag 9 mei 2020. Er zijn 
ook damesbrommers!

182 Flowers by Ron  Twaalf mooie boeketten bloemen, iedere maand 
wordt er één bij u thuis bezorgd. Deze kavel wil 
toch iedereen.

183 Jan en Ien Olsthoorn  Op zaterdag 4 juli 2020, vanaf 16:00 uur gezellig 
samenzijn voor 4 personen op de Ranch van Jan 
en Ien met heerlijk eten en drinken.
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Slotenmakerstraat 37 
2672 GC Naaldwijk 

 
website: www.plan2be.nl 

email: info@plan2be.nl 
 

 

KEES BALVERT

0174-247204
0174-242372

AUTOBEDRIJF KEES BALVERT
MOLENWEG 4A
2681 RE  MONSTER
TEL
FAX 

WWW.SUZUKIKEESBALVERT.NL

0174 - 415230

      GERANIUMS VAN
STEK TOT PLANT

Oosthuizelaan 6
2691 NJ ‘s Gravenzande
T: 0174 413723

Geestweg 37
Naaldwijk

Herenstraat 1
Monster

www.bakkerijschalke.nl

www.pvdhaak.nl



Sanitair & tegels   om badkamer dromen waar te maken 

Wand & vloertegels  in alle soorten en maten 

Dakpannen & metselstenen  tbv. nieuwbouw en verbouw 

Bouwblokken, gipsplaten, fundering, systeemvloeren enz. 

lijmen en kitten voor alle ondergronden,  sierpleisters, 

PROFESSIONELE 

PRODUCTEN 

VOOR 

VAKMAN EN 

DOE-HET-

ZELVER 

De Zeeuw Bouwmaterialen Bv Slachthuiskade 30  2685 LN Poeldijk 
tel (0174) 245516  www.imabodezeeuw.nl  info@imabodezeeuw.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 8.00 - 17.00 uur, za 8.00 - 12.00 uur.

DE ZEEUW: DAAR KUN JE OP BOUWEN 

BOUWEN EUW : DAAR KUN JE OP 

BOUWEN



Scout ing  Naaldwi jk  b iedt  wekel i jks  u i tdagende programma’s  voor 
k inderen en jongeren van 5  tot  25  jaar .  Scout ing  i s  voor  iedereen, 

dus  ook  voor  jou.  Wanneer  kom j i j  kennis  maken met  onze  verenig ing 
en de  groepen?  Wi j  w i l len  je  graag  ontmoeten! 

Van der  Hoevenstraat  17A,  Naaldwijk  -  www.scoutingnaaldwijk .nl

l a at  j e  u i t d a g e n
b i j  s c o u t i n g  n a a l d w i j k

Explorers   
Jongeren vanaf 15 jaar, die wekelijks avontuur en uitdaging opzoeken 
tijdens de vrijdagavondprograma’s. Voor de zomerkampen wordt er 
regelmatig naar het buitenland gereisd. 
Vrijdag van 19:15 tot 20:45 uur. 

Scouts    
Jongens en meiden van 11 tot 15 jaar, die gave spellen en activiteiten 
doen, veel buiten zijn, kamperen in tenten en meer! Onze scoutsgroepen 
draaien op diverse doordeweekse avonden.
Maandag, woensdag of donderdag van +/- 19.15 tot 21.00 uur.

Welpen  
Jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar, verdeeld over jongens- en 
meisjesgroepen. Samen gaan zij de uitdaging aan tijdens actieve 
programma’s, leuke spellen en spannende kampen. 
Zaterdag van 14.30 tot 16.00 uur. 

Bevers 
Stoere jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar, die samen spelen, 
plezier beleven en scouting ontdekken. Iedere week staat er een 
leuk, uitdagend en vooral gezelig programma voor ze klaar. 
Zaterdag van 14.30 tot 16.00 uur.

Ontdek  het  ze l f  en  kom vr i jb l i j vend k i jken b i j  een groep passend 
b i j  jouw leef t i jd .  Ontdek  meer  over  onze  groepen,  het  meeki jken 

en l id  worden op www.scoutingnaaldwijk .nl



Uw adres voor glas in lood, isolerende beglazing en diverse andere glassoorten.
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Sponsoren

Gebr. van Uffelen
Rene van Dijk Kwekerij
Wim Batist Kwekerij
Plantenkwekerij Wim v.d. Haak
Jan van der Hargs
Ter Laak Orchids
Klugt v/d Planten Holland
Levoplant Planten
Espirit Elements
Wim de Voeght BV
Westland Partners, Notarissen & Advocaten
Firma H Scholtes
Tommies Greenco Honselersdijk
Van der Valk Systemen
Paul Schalke Brood & Banketbakkerij
Auto Haag Zeeuw BV
HMU Olsthoorn BV 
Wim Groenewegen
v.d. Ende Roses
Autoschade Herstel - Naaldwijk
Boeters Handelsonderneming
Inveka Beheer BV

En natuurlijk al onze adverteerders, kavel- en 
anonieme sponsoren! 



 

 

 
 

 

Slim slopen zit in ons DNA. 
Wat kunnen we voor u doen? 

 
www.forcedemolition.nl 

 

 

kassensloop en renovatiesloop
06-29538898085 8 222 666 
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