
 
 

 
“Is vernieuwing verbetering?” 

 
 

Vernieuwing is nodig om te veranderen en vooruit te gaan. We hebben 
het gezien tijdens de afgelopen olympische spelen. Juist de oudere garde 
heeft het af laten weten. Of moeten we zeggen dat zij zich niet verder 
hebben verbeterd ten opzichte van de andere sporters?  
De verwachtingen waren hoog gespannen, maar de meeste topsporters 
behaalden niet het vereiste niveau. Om het vereiste niveau te verbeteren, 
is men toe aan verjonging of aan andere en nieuwe middelen.  
Dat geldt ook voor kerken.  
Als wij niets veranderen dan verdwijnen er steeds meer kerken. En zeker 
nu de Bartholomeuskerk 90 jaar bestaat, moeten we ervoor zorgen dat 
dit beeld niet uit Poeldijk verdwijnt. Want als we nu van vakantie 
terugkomen of van een dagje buiten Poeldijk, dan zien we vanuit de verte 
de toren al en weten we dat wij bijna thuis zijn.  
 
Om dit bepalend beeld te behouden organiseert de Stichting 
Kerkenveiling H. Bartholomeus Parochie ook dit jaar weer een 
kerkenveiling. De opbrengst is bestemd voor de eigen parochie en voor 
scouting Poeldijk. De scouting wil met de opbrengst van de kerkenveiling 
nieuwe patrouilletenten aanschaffen. Zo kunnen zij weer vooruit. 
De Bartholomeuskerk wil de opbrengst van de kerkenveiling gaan 
gebruiken voor het herinrichten van het liturgisch centrum. Dit is het 
gedeelte van de kerk waar de voorganger in de viering de dienst leidt. Nu 
is het liturgisch centrum wel hoog en ver van de mensen in de kerk af. 
Het plan is om dat aan te passen zodat de mensen dichter bij de 
voorganger komen. De afstand wordt kleiner. Of deze vernieuwing ook 
meer mensen naar de kerk trekt, moet de toekomst gaan uitwijzen.  
Niets doen is stilstand.  
 
Wij hopen op een grote opkomst dus tot ziens op vrijdag 30 september 
2016. 
 
Namens de regiopastores, 
Els Geelen, pastoraal werkster  
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Aanpassingen aan de tijd! 
 

 
Dat door de jaren heen mensen en wensen veranderen is niet alleen van 
deze tijd. Alleen gaan door de technologische ontwikkelingen de zaken 
sneller dan bijvoorbeeld 90 jaar geleden toen onze kerk werd gebouwd. 
 
Rond 1965 heeft de grootste aanpassing van ons kerkgebouw 
plaatsgevonden. Vele parochianen hebben dit nog meegemaakt en 
hebben daar zeer gemengde gevoelens over.  
 
In 1988, nu al weer bijna 30 jaar geleden is bekeken of een aantal 
uitgevoerde maatregelen teruggedraaid konden worden, wat echter 
nauwelijks mogelijk was. We gingen toen wel van grijs naar een kleurrijke 
kerk en er werden nieuw banken aangeschaft. Ook kwam er 
vloerverwarming in onze kerk en is een compleet nieuwe vloer 
aangelegd. 
 
Nu zitten we al weer bijna in 2017 en kijken we naar een volgende 
aanpassing van ons kerkgebouw. 
Het bezoek van parochianen aan onze vieringen neemt gestaag af. Dit is 
al sinds de zeventiger jaren begonnen en we zien nog geen ombuiging 
naar boven. Onze jongere generatie gaat anders om met haar tijd, maar 
bij mooie en droevige gebeurtenissen zie je ook dat veel jongeren 
geloven en steun bij de kerk en bij God vinden. 
 
Daarom zullen we moeten investeren in een breder gebruik van ons 
kerkgebouw en toch zal onze fantastische grote kerk bij bepaalde 
gelegenheden geheel beschikbaar moeten blijven. 
Daarom denkt ons bestuur samen met onze Parochiefederatie en het 
Bisdom na over plannen om in onze kerk een kleiner permanent 
Liturgisch centrum te maken en een groot gedeelte mede voor 
multifunctionele activiteiten in te vullen. 
 
Voor het aanpassen van het  Liturgisch centrum en voor Scouting 
Poeldijk vragen wij uw aanwezigheid en uw bijdrage op onze 
kerkenveiling op 30 september 2016. 
 
Mogen we weer op uw onmisbare bijdrage rekenen a.u.b.? 
 
Koos Verbeek vicevoorzitter Parochiebestuur H. Bartholomeus Poeldijk  
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WELKOM OP DE KERKENVEILING ! 
 

Geboden wordt: 

 
Gratis koffie met appelgebak 

(gesponsord door Coos Bos Motorhome bv). 

 
Veel gezelligheid 

 
Mogelijkheid tot aanschaf van ludieke koopjes 

 

Verloting van een aantal extra prijzen onder de aanwezigen 
 

 

 
Vergeet niet dit veilingboekje mee te nemen naar de veiling 

 

 

 
Stichting Kerkenveiling H. Bartholomeus  
Bankrekening: NL 31 RABO 01353 64 388 

 
De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nr. 27370991 

Sinds 1 januari 2010 heeft zij de ANBI status, fiscaal nr. 8219.87.641  

 

 
www.kerkenveilingpoeldijk.nl 

 
  

 

Let op: 

 

Alle aankopen op deze kerkenveiling zijn aftrekbaar van de belasting!  
Ze kunnen als gift worden opgegeven.  

http://www.kerkenveilingpoeldijk.nl/
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REGLEMENT VAN DE KERKENVEILING 

 

1. De veiling wordt gehouden ten overstaan van een notaris van het 
notaris- en advocatenkantoor Westland Partners te Naaldwijk en 
wordt gehouden onder leiding van veilingmeester Koos Janssen uit 
Monster. 

2. De goederen worden opgehaald op donderdag 29 en vrijdag 30 
september 2016 

3. De veiling vindt plaats in de Aula van de I.S.W. aan de Margrietlaan 
te Poeldijk. 

4. Als u de goederen die in het veilingboekje staan wilt bezichtigen, is dit 
mogelijk op vrijdag 30 september van 19.00 tot 19.45 uur. Alles kan in 
bod gezet worden bij de veilingmeester. 

5. Op de avond van de veiling vindt u bij de ingang aan een tafel 
medewerkers die uw naam noteren en u desgewenst een kopers 
nummer uitreiken. Dit nummer is strikt persoonlijk en kan niet 
uitgeleend worden of iets dergelijks. U blijft tot aan inlevering van het 
nummer aansprakelijk voor het gekochte onder dit nummer! Als u iets 
gekocht heeft, moet u het kopers nummer omhoog steken. De 
administratie kan dan aan de hand van uw kopers nummer, uw naam 
en adres terugvinden (in verband met de betaling). Zonder kopers 
nummer kan niets gekocht worden. 

6. Als u om 20.00 uur aanwezig bent, kunt u van het begin af aan in dit 
veilingboek invullen wat elke koop opbrengt. 

7. Het afhalen van de gekochte goederen geschiedt dezelfde avond, 
tijdens of na afloop van de veiling, tot een half uur na afloop van de 
veiling. 

8. Het is mogelijk via de bank te betalen middels een getekende 
eenmalige machtiging. Eventuele contante betaling kan ook. 

9. De toegang tot de kerkenveiling is gratis; personen beneden de 16 
jaar hebben geen toegang, tenzij met begeleiding. 
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Kavellijst 
 

 
Nr Gever Omschrijving Bedrag 

1 Eetcafé Westpoort (ABC)  Cadeaubon € 25 + fles wijn   

2 Hotel Saint Vincent  Verrassings pakket   

3  
Snoek Promo 

Foto van Bartholomeuskerk op canvas: 
gemaakt vanaf kerkhofzijde door Nico 
van Lier; 70x50 cm 

  

4 Verkleedkist /  

Zwembad De Boetzelaer 

Waardebon voor het huren van kleding 

/ Plonsbon 

  

5 Van Spronsen Elektraenzo Tafelventilator (met drie standen)   

6 Bij pastor Kwee op de 
thee 

Op 11 dec. van 14.00 uur tot 16.00 uur 
in de pastorie 

  

7 Bakkerij v.d. Sande Grote appeltaart   

8 Pure Flower, 
Slachthuiskade 

Workshop bloemschikken voor 2 
personen, dinsdag 22 november om 
19.30 uur 

  

9 Bloembollenbedrijf  
P.F. Onings BV 

Een gevarieerd bollenpakket   

10 Marktvisboer Lobo  Versgerookte makreel   

11 Linda’s Look  Knipbon   

12  
Scouting Poeldijk 

Voor twee personen: Outdoor Cooking 
Experience op vrijdag  21 oktober. In 

de kampvuurkuil een heerlijk diner 
bereiden! 

  

13 Piet van der Knaap /  
Zwembad De Boetzelaer 

Brother inkjet-printer / 
plonsbon 

  

14 ’t IJswinckeltje Voorstraat 
/ Snacktaria 't Harkje 

5 bolletjes ijs naar keuze /  
sauskit met vier sauzen 
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Nr Gever Omschrijving Bedrag 

15  
Booma Recreatie  

Rondvaart door Westland voor vier 
personen; ontvangst met koffie/thee; 
4 uren varen; hapje/drankje aan 

boord// één contactpersoon! 

  

16 Avanti-kappers Cadeaubon knippen en stylen   

17 Jan en Wil van Dijk Klaverjassen voor twee personen  

d.d. 18 november 2016 

  

18  
GYM Fitness Verburch 

Voor twee personen: drie maanden 
onbeperkt sporten in de Fitnessruimte 

van de Jan van der Valksporthal 

  

19 Koster Ted Barendse – 
Peter ‘Simon’ v. Leeuwen 

Voor twee personen: kerktoren van 
onze Bart beklimmen op zondag 2 
oktober van 11.00 uur tot 12.30 uur 

  

20  
Westlandse Kinderfeestjes  

(Karin Remmerswaal) 

Voor twee kinderen: workshop in 
Knutselhuisje aan de Dijkweg in 

Naaldwijk van 13.30 tot 16.00 uur met 
hapje en drankje 

  

21 Marktvisboer Lobo  Versgerookte makreel   

22  

 
Frambozenkwekerij 
Framblij + Cees van Ruijven 

– Zwartendijk 

Voor vier personen: op 

zaterdagmiddag 8 okt. van ca. 14 tot 
16 uur  zelf  frambozen plukken + een 
rondleiding  over de biologische 

kwekerij met een kopje koffie met wat 
lekkers; besluiten  met een  aperitiefje 
glaasje prosecco.  

  

23 Rob Hagebeek, Irenestraat Paaskaars met standaard   

24 Crème Vitáal,      
Monsterseweg 27,      
‘s-Gravenzande 

Workshop voor vier personen: 
voetverzorging. Zelf een afspraak 
maken (0174-441434).  

Geldig tot 1 juli 2017 

  

25 Doornenkamp 

woninginrichting 

Landelijk aardewerk vaas   

26 Pizza ‘Yes’ /  
Sanctaria 't Harkje 

Cadeaubon voor één pizza t.w.v. € 10,- 
/  DVD Zuid Holland 

  

27 N.N. Proefkistje met allerlei soorten 

groenten en fruit 

  

28 Bakkerij v.d. Berg, 
Voorstraat 

Eén overheerlijke Ouwe Taart   
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Westland Partners 

Galgepad 21, Naaldwijk  

Plein 13H, Wateringen 

Postbus 70 

2670 AB Naaldwijk 

Tel : 0174 637 500, Fax : 0174 637 598 

www.westlandpartners.nl 

 

http://www.westlandpartners.nl/
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Nr Gever Omschrijving Bedrag 
29 Snoek Promo Foto naar keuze afdrukken op 

canvas. 

  

30 Opti-Flor VIP-toer voor twee personen + lunch 
op 26 nov. 2016; aanvang 10.00 uur  

  

31 Jan en Wil van Dijk Klaverjassen voor twee personen  
d.d. 18 november 2016 

  

32 Bloembollenbedrijf  

P.F. Onings BV 

Een gevarieerd bollenpakket   

33  
Westlandse Kinderfeestjes  

(Karin Remmerswaal) 

Voor twee kinderen: workshop in 
Knutselhuisje aan de Dijkweg in 

Naaldwijk van 13.30 tot 16.00 uur 
met hapje en drankje 

  

34 Marktvisboer Lobo  Versgerookte makreel   

35  
 
Frambozenkwekerij 
Framblij + Cees van 

Ruijven – Zwartendijk 

Voor vier personen: op 
zaterdagmiddag 8 okt. van ca. 14 tot 
16 uur  zelf  frambozen plukken + 
een rondleiding  over de biologische 

kwekerij met een kopje koffie met 
wat lekkers; besluiten  met 
een  aperitiefje glaasje prosecco. 

  

36  
Arnout Ammerlaan 

Excursie naar KNMI in De Bilt voor 2 
personen op vrijdag 21 okt. incl. 

lunch. Maar: eigen vervoer!! 

  

37  
Scouting Poeldijk 

Voor twee personen: Outdoor 
Cooking Experience op vrijdag  21 
oktober. In de kampvuurkuil een 

heerlijk diner bereiden! 

  

38 Koos en Toos Verbeek &  

Peter en Monique 
Zuidgeest 

‘Aangeklede’ vaartocht  11 juni 2017 

van 15.00 - 21.00 uur voor 2 
personen 

  

39 Pizza ‘Yes’ /  
Sanctaria 't Harkje 

Cadeaubon voor één pizza t.w.v. € 
10,- /  Messenset 

  

40 N.N. Proefkistje met allerlei soorten 
groenten en fruit 

  

41 Bakkerij v.d. Berg, 
Voorstraat 

Eén overheerlijke Ouwe Taart   

42 Brasserie Mirell Waardebon voor ontbijt voor twee 
personen 

  

43 Jos Grootscholten Kleine verzameling kruisen en 

wijwaterbakjes 
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Nr Gever Omschrijving Bedrag 

44  
Booma Recreatie 

Rondvaart door Westland voor vier 
personen; ontvangst met koffie/thee; 4 
uren varen; hapje/drankje aan boord// 
één contactpersoon! 

  

45  

Koremans 
Woninginrichting  

een slaap-/logeerkamer behangen of 

glasvliezen. De arbeid hiervan bieden 
wij gratis aan. De materiaal- kosten 
betaalt u zelf 

  

46 Opti-Flor VIP-toer voor twee personen + lunch 
op 26 nov. 2016; aanvang 10.00 uur  

  

47 Bij pastor Kwee op de thee Op 11 dec. van 14.00 uur tot 16.00 uur 
in de pastorie 

  

48 Bakkerij v.d. Sande Grote appeltaart   

49 Jan en Wil van Dijk Klaverjassen voor twee personen  
d.d. 18 november 2016 

  

50 Pure Flower, 

Slachthuiskade 

Workshop bloemschikken voor 2 

personen, dinsdag 22 november om 
19.30 uur 

  

51 Aad Zuidgeest, 
Monsterseweg 

4 kg druiven gemengd (Muskaat / 
Frankenthaler) 

  

52  
Westlandse Kinderfeestjes  

(Karin Remmerswaal) 

Voor twee kinderen: workshop in 
Knutselhuisje aan de Dijkweg in 

Naaldwijk van 13.30 tot 16.00 uur met 
hapje en drankje 

  

53 Marktvisboer Lobo  Versgerookte makreel   

54 Linda’s Look  Knipbon   

55 Koos en Toos Verbeek & 
Peter en Monique 

Zuidgeest 

‘Aangeklede’ vaartocht  11 juni 2017 
van 15.00 - 21.00 uur voor 2 personen 

  

56  
De Nieuwe Griek, 
Voorstraat 

Waardebon voor Menu 1 voor twee 
personen bestaande uit: gyros – bifteki 
– kipfilet – souvlaki – friet – koolsalade 
en tzatziki. 

  

57 Bij5 – Grand Café 

Restaurant 

High Tea voor twee personen   

58  
Jan & Jeanette van der 
Knaap 

Gezellig aangeklede bridgemiddag voor 
twee personen inclusief hapje eten en 
borrel erna in Ambiance Jan-Nette aan 
de Nieuweweg 94A op zondag 30 

oktober. Aanvang: 13.30 uur 
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Nr Gever Omschrijving Bedrag 

59 Snoek Promo Foto naar keuze afdrukken op canvas.   

60 Opti-Flor VIP-toer voor twee personen + lunch 
op 26 nov. 2016; aanvang 10.00 uur  

  

61  
Kalisvaart Technisch 
Beheer 

Rondvlucht van 15 minuten boven het 
Westland, geldig voor 2-3 personen 
(maximaal gewicht 200 kilo) Datum in 

overleg via leo@kalisvaart.info  

  

62 Aad Zuidgeest  
Vredebestlaan 47 

Varen met twee personen; met etentje   

63 Jan en Wil van Dijk Klaverjassen voor twee personen  

d.d. 18 november 2016 

  

64  
GYM Fitness Verburch 

Voor twee personen: drie maanden 
onbeperkt sporten in de Fitnessruimte 

van de Jan van der Valksporthal 

  

65 Bloembollenbedrijf  

P.F. Onings BV 

Een gevarieerd bollenpakket   

66 Marktvisboer Lobo  Versgerookte makreel   

67  
 
Frambozenkwekerij 

Framblij + Cees van Ruijven 
– Zwartendijk 

Voor vier personen: op 
zaterdagmiddag 8 okt. van ca. 14 tot 
16 uur  zelf  frambozen plukken + een 

rondleiding  over de biologische 
kwekerij met een kopje koffie met wat 
lekkers; besluiten  met een  aperitiefje 
glaasje prosecco. 

  

68 Jan Enthoven 

Jan Barendselaan 2 

Tweedehands, maar in goede staat 

verkerende herenfiets. Drie 
versnellingen. 

  

69  
Arnout Ammerlaan 

Excursie naar KNMI in De Bilt voor 2 
personen op vrijdag 21 okt. incl. lunch. 
Maar: eigen vervoer!! 

  

70 Koos en Toos Verbeek & 

Peter en Monique 
Zuidgeest 

‘Aangeklede’ vaartocht  11 juni 2017 

van 15.00 - 21.00 uur voor 2 personen 

  

71 ’t IJswinckeltje Voorstraat / 
Snacktaria 't Harkje 

5 bolletjes ijs naar keuze /  
sauskit met vier sauzen 

  

72 Doornenkamp 
woninginrichting 

Landelijk aardewerk vaas   

73 Pizza ‘Yes’ /  
Snactaria 't Harkje 

Cadeaubon voor één pizza t.w.v. € 10,-
/ Messenset 

  

    

mailto:leo@kalisvaart.info
mailto:leo@kalisvaart.info
mailto:leo@kalisvaart.info
mailto:leo@kalisvaart.info
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Nr Gever Omschrijving Bedrag 

74  
Booma Recreatie  

Rondvaart door Westland voor vier 
personen; ontvangst met koffie/thee; 4 
uren varen; hapje/drankje aan boord// 
één contactpersoon! 

  

75 Opti-Flor VIP-toer voor twee personen + lunch op 

26 nov. 2016; aanvang 10.00 uur  

  

76  
Diaken Dits  

Bezoek aan Battle of the Drums 
(Rotterdam). Met een slag om de arm: 

vrijdag 28 juli 2017 van 18.00 uur tot 
22.30 uur. Zie tekst in mail (20-7) 

  

77 Bakkerij v.d. Sande Grote appeltaart   

78 Koster Ted Barendse – 

Peter ‘Simon’ v. 
Leeuwen 

Voor twee personen: kerktoren van onze 

Bart beklimmen op zondag 2 oktober van 
11.00 uur tot 12.30 uur 

  

79 Aad Zuidgeest, 
Monsterseweg 

4 kg druiven gemengd (Muskaat / 
Frankenthaler) 

  

80  
N.N. 

Gebonden Katholieke Illustratie okt. 1928 
– sept. 1929 (o.a. fotootje van opening 

tuinbouwschool Poeldijk) 

  

81 Westlandse 
Kinderfeestjes  
(Karin Remmerswaal) 

Voor twee kinderen: workshop in 
Knutselhuisje aan de Dijkweg in Naaldwijk 
van 13.30 tot 16.00 uur met hapje en 
drankje 

  

82  

Pastoraal werkster Els 
Geelen 

Icoon van 24x20 cm getekend door Els 

Geelen, pw. De afbeelding wordt in 
overleg gekozen uit 5 voorbeelden. 
Gereed medio 2017.  

  

83 Notenkoning Markt Paar zakjes noten   

84 Crème Vitáal,      
Monsterseweg 27,      
‘s-Gravenzande 

Workshop voor vier personen: 
voetverzorging. Zelf een afspraak maken 
(0174-441434).  

Geldig tot 1 juli 2017 

  

85 Koos en Toos Verbeek & 
Peter en Monique 
Zuidgeest 

‘Aangeklede’ vaartocht  11 juni 2017  van 
15.00 - 21.00 uur 
voor 2 personen 

  

86 N.N. Proefkistje met allerlei soorten groenten 
en fruit 

  

87 Bakkerij v.d. Berg, 

Voorstraat 

Eén overheerlijke Ouwe Taart   

88 Kapsalon Heuchemer Set haarverzorgingsproducten    

    



  Samen sterk voor scouting en kerk 18 

                

 

          
 
 
 

 
  



  kerkenveiling Bartholomeusparochie Poeldijk  19 

Nr Gever Omschrijving Bedrag 

89 Verskwekerij Westland 
Raaphorstlaan 

Kistje groenten   

90 Opti-Flor VIP-toer voor twee personen + lunch 
op 26 nov. 2016; aanvang 10.00 uur 

  

91 Verkleedkist /  
Zwembad De Boetzelaer 

Waardebon voor het huren van 
kleding / Plonsbon 

  

92  
Kalisvaart Technisch 
Beheer 

Rondvlucht van 15 minuten boven het 
Westland, geldig voor 2-3 personen 
(maximaal gewicht 200 kilo) Datum in 
overleg via leo@kalisvaart.info  

  

93 Bij pastor Kwee op de thee Op 11 dec. van 14.00 uur tot 16.00 uur 

in de pastorie 

  

94 Pure Flower, 
Slachthuiskade 

Workshop bloemschikken voor 2 
personen, dinsdag 22 november om 
19.30 uur 

  

95 Bloembollenbedrijf  
P.F. Onings BV 

Een gevarieerd bollenpakket   

96 Borgdorff Makelaars Waardebepaling van woning in 
Monster of Poeldijk 

  

97 Marktkaashandel 
Karsemeijer 

Diverse soorten kaas   

98  
Arnout Ammerlaan 

Excursie naar KNMI in De Bilt voor 2 
personen op vrijdag 21 okt. incl. lunch. 

Maar: eigen vervoer!! 

  

99 Linda’s Look  Knipbon   

100 Koos en Toos Verbeek & 

Peter en Monique 
Zuidgeest 

‘Aangeklede’ vaartocht  11 juni 2017  

van 15.00 - 21.00 uur voor 2 personen 

  

101 Uit de nalatenschap van 
dhr. Kees Veerkamp 

Kruis en glas in lood raamhanger   

102 ’t IJswinckeltje Voorstraat 

/ Snacktaria 't Harkje 

10 bolletjes ijs naar keuze /  

DVD Zuid Holland 

  

103 Marco van der Hout / 
Keurslager van der Maarel 

Ringworst   

104  
 
Karten met diaken Dits 

Kartarrangement bij Van der Ende 
Racing Inn: Mini Grand Prix voor 2 
personen met een drankje en een 

hapje op zondagmiddag 27 november 
om 14.30 uur (t.w.v. € 70). Zie achter 
in dit boekje voor meer informatie. 

  

  

mailto:leo@kalisvaart.info
mailto:leo@kalisvaart.info
mailto:leo@kalisvaart.info
mailto:leo@kalisvaart.info
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Nr Gever Omschrijving Bedrag 

105 Opti-Flor Rondleiding Aardwarmteproject 
Vogelaer twee pers. op 8 of 15 okt. 

  

106 Aad Zuidgeest  

Vredebestlaan 47 

Varen met twee personen; met etentje   

107 Jan en Wil van Dijk Klaverjassen voor twee personen  
d.d. 18 november 2016 

  

108  
GYM Fitness Verburch 

Voor twee personen: drie maanden 
onbeperkt sporten in de Fitnessruimte 
van de Jan van der Valksporthal 

  

109 Bloembollenbedrijf  

P.F. Onings BV 

Een gevarieerd bollenpakket   

110 Aad Zuidgeest, 
Monsterseweg 

4 kg druiven gemengd (Muskaat / 
Frankenthaler) 

  

111  
 

Pastoraal werkster Els 
Geelen 

Voor 2 pers.: van kathedraal naar 
kathedraal: een middag van de 

Bartholomeus te Poeldijk naar de 
Antonius Abt te Scheveningen met zijn 
mozaïek. Daarna naar de Lourdes Grot. 

Afsluiten met een drankje. Datum in 
overleg.  

  

112 Koos van Leeuwen Atlas van de Bijbel – Lucas Grollenberg   

113 Marktkaashandel 

Karsemeijer 

Diverse soorten kaas   

114 Linda’s Look  Knipbon   

115  

Scouting Poeldijk 

Voor twee personen: Outdoor Cooking 

Experience op vrijdag  21 oktober. In 
de kampvuurkuil een heerlijk diner 
bereiden! 

  

116 Koos en Toos Verbeek & 
Peter en Monique 

Zuidgeest 

‘Aangeklede’ vaartocht  11 juni 2017  
van 15.00 - 21.00 uur voor 2 personen 

  

117 Brasserie Mirell Waardebon voor ontbijt voor twee 
personen 

  

118  
 
Jan & Jeanette van der 

Knaap 

Gezellig aangeklede bridgemiddag voor 
twee personen inclusief hapje eten en 
borrel erna in Ambiance Jan-Nette aan 

de Nieuweweg 94A op zondag 30 
oktober. Aanvang: 13.30 uur 
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Nr Gever Omschrijving Bedrag 

119  
 
Karten met diaken Dits 

Kartarrangement bij Van der Ende 
Racing Inn: Mini Grand Prix voor 2 
personen met een drankje en een 
hapje op zondagmiddag 27 november 

om 14.30 uur (t.w.v. € 70). Zie achter 
in dit boekje voor meer informatie. 

  

120 Verskwekerij Westland 
Raaphorstlaan 

Kistje groente   

121  
Opti-Flor 

Rondleiding Aardwarmteproject 
Vogelaer twee personen op 
15 oktober 

  

122  
Kalisvaart Technisch 

Beheer 

Rondvlucht van 15 minuten boven het 
Westland, geldig voor 2-3 personen 

(maximaal gewicht 200 kilo) Datum in 
overleg via leo@kalisvaart.info  

  

123  
Diaken Dits 

Bezoek aan Battle of the Drums 
(Rotterdam). Met een slag om de arm: 

vrijdag 28 juli 2017 van 18.00 uur tot 
22.30 uur. Zie tekst in mail (20-7) 

  

124 Bakkerij v.d. Sande Grote appeltaart   

125 Bloembollenbedrijf  

P.F. Onings BV 

Een gevarieerd bollenpakket   

126 Marktkaashandel 
Karsemeijer 

Diverse soorten kaas   

127  

 
Frambozenkwekerij 
Framblij + Cees van 
Ruijven – Zwartendijk 

Voor vier personen: op 

zaterdagmiddag 8 okt. van ca. 14 tot 
16 uur  zelf  frambozen plukken + een 
rondleiding  over de biologische 
kwekerij met een kopje koffie met wat 

lekkers; besluiten  met een  aperitiefje 
glaasje prosecco. 

  

128 Arnout Ammerlaan Excursie naar KNMI in De Bilt voor 2 
personen op vrijdag 21 okt. incl. lunch. 
Maar: eigen vervoer!! 

  

129 Landgoed Ockenburg  Diner bij Ockenburg voor twee 

personen. 

  

130 Koos en Toos Verbeek & 
Peter en Monique 
Zuidgeest 

‘Aangeklede’ vaartocht  11 juni 2017  
van 15.00 - 21.00 uur  voor 2 personen 

  

135 Ted & Annet Barendse Kistje van 2 kg gemengde druiven   

  

mailto:leo@kalisvaart.info
mailto:leo@kalisvaart.info
mailto:leo@kalisvaart.info
mailto:leo@kalisvaart.info
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Nr Gever Omschrijving Bedrag 

137  
Opti-Flor 

Rondleiding Aardwarmteproject 
Vogelaer twee personen op 
15 oktober 

  

138 Bij pastor Kwee op de 
thee 

Op 11 dec. van 14.00 uur tot 16.00 uur 
in de pastorie 

  

139 Jan en Wil van Dijk Klaverjassen voor twee personen  

d.d. 18 november 2016 

  

140 Pure Flower, 
Slachthuiskade 

Workshop bloemschikken voor 2 
personen, dinsdag 22 november om 

19.30 uur 

  

141 Bloembollenbedrijf  
P.F. Onings BV 

Een gevarieerd bollenpakket   

142 Aad Zuidgeest, 

Monsterseweg 

4 kg druiven gemengd (Muskaat / 

Frankenthaler) 

  

143 Bloemenstand Markt /  

Zwembad De Boetzelaer 

Plantenarrangement /  

Plonsbon 

  

144 Herman en Corry Mens B&B: overnachting met heerlijk ontbijt 
aan van Ruijvenlaan voor 2 personen 

  

145 Koos en Toos Verbeek & 
Peter en Monique 
Zuidgeest 

‘Aangeklede’ vaartocht  11 juni 2017 
van 15.00 - 21.00 uur voor 2 personen 

  

146  

Silene Uitvaart  

Voor vier personen: bonbons maken 

op zaterdag 29 oktober om 13.30 uur, 
Slachthuiskade 14C in Poeldijk 

  

147 Bij5 – Grand Café-
Restaurant 

Bij5 Special Plus drankje voor twee 
personen 

  

148  
 

Jan & Jeanette van der 
Knaap 

Gezellig aangeklede bridgemiddag 
voor twee personen inclusief hapje 

eten en borrel erna in Ambiance Jan-
Nette aan de Nieuweweg 94A op 
zondag 30 oktober.  
Aanvang: 13.30 uur 

  

149  

 
Karten met diaken Dits 

Kartarrangement bij Van der Ende 

Racing Inn: Mini Grand Prix voor 2 
personen met een drankje en een 
hapje op zondagmiddag 27 november 
om 14.30 uur (t.w.v. € 70). Zie achter 

in dit boekje voor meer informatie. 

  

   
 

  

  



  Samen sterk voor scouting en kerk 26 

Nr Gever Omschrijving Bedrag 

150 Ted & Annet Barendse Kistje van 2 kg gemengde druiven 
 

151 Chin. Ind. Rest. ‘De Ster’  
Chinese rijsttafel (B) voor twee 
personen t.w.v. € 34,- 

 

152 Opti-Flor Rondleiding Aardwarmteproject 
Vogelaer twee personen op 15 oktober 

  

153  
Kalisvaart Technisch 
Beheer 

Rondvlucht van 15 minuten boven het 
Westland, geldig voor 2-3 personen 
(maximaal gewicht 200 kilo) Datum in 
overleg via leo@kalisvaart.info  

  

154 Jan en Wil van Dijk Klaverjassen voor twee personen  

d.d. 18 november 2016 

  

155  
GYM Fitness Verburch 

Voor twee personen: drie maanden 
onbeperkt sporten in de Fitnessruimte 

van de Jan van der Valksporthal 

  

156 Bloembollenbedrijf  

P.F. Onings BV 

Een gevarieerd bollenpakket   

157 Bloemenstand Markt /  
Zwembad De Boetzelaer 

Plantenarrangement /  
Plonsbon 

  

158  
Arnout Ammerlaan 

Excursie naar KNMI in De Bilt voor 2 
personen op vrijdag 21 okt. incl. lunch. 
Maar: eigen vervoer!! 

  

159 Koos en Toos Verbeek & 

Peter en Monique 
Zuidgeest 

‘Aangeklede’ vaartocht  11 juni 2017  

van 15.00 - 21.00 uur voor 2 personen 

  

160 Co-li-bri Massages 
Ter Heijde 

Hoofd-, nek- en rugmassage 
gedurende een half uur (waarde: € 20,) 

  

161 Roel en Sandra Bakker, 

Juwelier; Honselersdijk 

Stijlvol Starck dameshorloge met grijze 

wijzerplaat 

  

162 Marco van der Hout / 
Keurslager van der Maarel 

Ringworst   

163  
 
Jan & Jeanette van der 

Knaap 

Gezellig aangeklede bridgemiddag 
voor twee personen inclusief hapje 
eten en borrel erna in Ambiance Jan-

Nette aan de Nieuweweg 94A op 
zondag 30 oktober.  
Aanvang: 13.30 uur 

  

    

mailto:leo@kalisvaart.info
mailto:leo@kalisvaart.info
mailto:leo@kalisvaart.info
mailto:leo@kalisvaart.info
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Nr Gever Omschrijving Bedrag 

164  
 
Karten met diaken Dits 

Kartarrangement bij Van der Ende 
Racing Inn: Mini Grand Prix voor 2 
personen met een drankje en een 
hapje op zondagmiddag 27 november 

om 14.30 uur (t.w.v. € 70). Zie achter 
in dit boekje voor meer informatie. 

  

165 Ted & Annet Barendse Kistje van 2 kg gemengde druiven   

166  
Nederwerk 
Grafmonumenten  

Stenen tegeltje met huisnummer en 
naam erin gegraveerd (of iets anders 
naar keuze)  
0174 – 614848 

  

167 Jan en Wil van Dijk Klaverjassen voor één persoon op 18 

november 2016 

  

168  
GYM Fitness Verburch 

Voor twee personen: drie maanden 
onbeperkt sporten in de Fitnessruimte 
van de Jan van der Valksporthal 

  

169 Bloembollenbedrijf  
P.F. Onings BV 

Een gevarieerd bollenpakket   

170 Koster Ted Barendse – 
Peter ‘Simon’ v. Leeuwen 

Voor twee personen: kerktoren van 
onze Bart beklimmen op zondag 2 
oktober van 11.00 uur tot 12.30 uur 

  

171  
 

Pastoraal werkster Els 
Geelen 

Voor 2 pers.: van kathedraal naar 
kathedraal: een middag van de 

Bartholomeus te Poeldijk naar de 
Antonius Abt te Scheveningen met zijn 
mozaïek. Daarna naar de Lourdes Grot. 

Afsluiten met een drankje. Datum in 
overleg.  

  

172 Koos van Leeuwen Gemeente Monster tegel met klok   

173  

 
Frambozenkwekerij 
Framblij + Cees van 

Ruijven – Zwartendijk 

Voor vier personen: op 

zaterdagmiddag 8 okt. van ca. 14 tot 
16 uur  zelf  frambozen plukken + een 
rondleiding  over de biologische 

kwekerij met een kopje koffie met wat 
lekkers; besluiten  met een  aperitiefje 
glaasje prosecco. 
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Nr Gever Omschrijving Bedrag 

174 Hans & Anneloes 
Zuidgeest 

Etentje aan de Vredebestlaan voor 
twee personen 

d.d. 9 december a.s.  

  

175 Koos en Toos Verbeek & 
Peter en Monique 
Zuidgeest 

‘Aangeklede’ vaartocht  11 juni 2017 
van 15.00 - 21.00 uur 
voor 2 personen 

  

176 Silene Uitvaart  Voor vier personen: bonbons maken  
 

  

177 N.N. Serie gezelschapsspellen van glas: 

dammen – schaken – backgammon 

  

178  
 

Jan & Jeanette van der 
Knaap 

Gezellig aangeklede bridgemiddag 
voor twee personen inclusief hapje 

eten en borrel erna in Ambiance Jan-
Nette aan de Nieuweweg 94A op 
zondag 30 oktober.  
Aanvang: 13.30 uur 

  

179  

 
Karten met diaken Dits 

Kartarrangement bij Van der Ende 

Racing Inn: Mini Grand Prix voor 2 
personen met een drankje en een 
hapje op zondagmiddag 27 november 

om 14.30 uur (t.w.v. € 70). Zie achter 
in dit boekje voor meer informatie. 

  

180 Mevr. van Dijk-van 
Marrewijk 

Kistje druiven   

181 Opti-Flor Rondleiding Aardwarmteproject 
Vogelaer twee personen op 15 oktober 

  

182  
Kalisvaart Technisch 
Beheer 

Rondvlucht van 15 minuten boven het 
Westland, geldig voor 2-3 personen 
(maximaal gewicht 200 kilo) Datum in 
overleg via leo@kalisvaart.info  

  

183  

WEBOMA  

Dag(deel) als assistent uitvoerder 

meelopen op bouwproject in (bij 
voorkeur) Poeldijk; voor één persoon 

  

184 Bij pastor Kwee op de 
thee 

Op 11 dec. van 14.00 uur tot 16.00 uur 
in de pastorie 

  

    

  

mailto:leo@kalisvaart.info
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Nr Gever Omschrijving Bedrag 

185 Fam. Stijger, De 
Noorderhoek 

Echte leren voetbal met kleuren en 
logo’s van UEFA Champions League 
(waarde: € 20) 

  

186 Pure Flower, 

Slachthuiskade 

Workshop bloemschikken voor 2 

personen, dinsdag 22 november om 
19.30 uur 

  

187 Koster Ted Barendse – 
Peter ‘Simon’ v. Leeuwen 

Voor twee personen: kerktoren van 
onze Bart beklimmen op zondag 2 
oktober van 11.00 uur tot 12.30 uur 

  

188  

 
Pastoraal werkster Els 
Geelen 

Voor 2 pers.: van kathedraal naar 

kathedraal: een middag van de 
Bartholomeus te Poeldijk naar de 
Antonius Abt te Scheveningen met zijn 

mozaïek. Daarna naar de Lourdes Grot. 
Afsluiten met een drankje. Datum in 
overleg.  

  

189 Hans & Anneloes 
Zuidgeest 

Etentje aan de Vredebestlaan voor 
twee personen d.d. 9 december a.s.  

  

190  
Crème Vitáal,      
Monsterseweg 27,      

‘s-Gravenzande 

Workshop voor vier personen: 
voetverzorging.  
Zelf een afspraak maken (0174-

441434).  
Geldig tot 1 juli 2017 

  

191 N.N. Proefkistje met allerlei soorten 
groenten en fruit 

  

192 Bakkerij v.d. Berg, 
Voorstraat 

Eén overheerlijke heldere 
Heinekentaart 

  

193 Marco van der Hout / 
Keurslager van der Maarel 

Ringworst   

194  
 
Karten met diaken Dits 

Kartarrangement bij Van der Ende 
Racing Inn: Mini Grand Prix voor 2 
personen met een drankje en een 

hapje op zondagmiddag 27 november 
om 14.30 uur (t.w.v. € 70). Zie achter 
in dit boekje voor meer informatie. 
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Nr Gever Omschrijving Bedrag 

195  
Jan Zwinkels  

Voor één persoon: een geheel 
verzorgde dag (van ca. 11.00 uur tot 
19.00 uur) rijden in historische 

Stingray. 

  

196  
Tennis Verburch – Peter 

1 uur tennistraining o.l.v. 
Jeroen/Patrick  
(met hen regelen) 

  

197 Bij pastor Kwee op de 
thee 

Op 11 dec. van 14.00 uur tot 16.00 uur 
in de pastorie 

  

198 Vincent Vis, H’dijk  Roze fiets merk Sparta-met bloemetjes 

jasbeschermers 

  

199 Koster Ted Barendse – 
Peter ‘Simon’ v. Leeuwen 

Voor twee personen: kerktoren van 
onze Bart beklimmen op zondag 2 
oktober van 11.00 uur tot 12.30 uur 

  

200  
 

Pastoraal werkster Els 
Geelen 

Voor 2 pers.: van kathedraal naar 
kathedraal: een middag van de 

Bartholomeus te Poeldijk naar de 
Antonius Abt te Scheveningen met zijn 
mozaïek. Daarna naar de Lourdes Grot. 

Afsluiten met een drankje. Datum in 
overleg.  

  

201 Hans & Anneloes 
Zuidgeest 

Etentje aan de Vredebestlaan voor 
twee personen 
d.d. 9 december a.s.  

  

202  
 

Lupine Uitvaartverzorging 
 
 

 

Parachutesprong: vliegtuig stijgt op 
vanaf Rotterdam-The Hague Airport; 

landing in Rhoon; iemand springt mee 
(dus: duo-sprong) om te filmen; 
hoogte: 20.000 voet/3850 m; max. 95 

kilo gewicht; 2 jaar geldig.  

  

203 Crème Vitáal,      
Monsterseweg 27,      
‘s-Gravenzande 

Workshop voor vier personen: 
voetverzorging.  Zelf een afspraak 
maken (0174-441434).  
Geldig tot 1 juli 2017 
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Nr Gever Omschrijving Bedrag 

204 N.N. Proefkistje met allerlei soorten 
groenten en fruit 

  

205 Bakkerij v.d. Berg, 
Voorstraat 

Eén overheerlijke heldere 
Heinekentaart 

  

206  

 
Jan & Jeanette van der 
Knaap 

Gezellig aangeklede bridgemiddag 

voor twee personen inclusief hapje 
eten en borrel erna in Ambiance Jan-
Nette aan de Nieuweweg 94A op 
zondag 30 oktober.  

Aanvang: 13.30 uur 

  

207  
Westland Theater                               
De Naald 

Twee vrijkaartjes voor een optreden 
van Diederik van Vleuten in 
WestlandTheater De Naald op 

zaterdag 5 nov. om 20.15 uur. 

  

208  

Van der Ende Racing-Inn, 
Nieuweweg, Poeldijk 

1x lasergamen: Van der Ende Racing 

Inn, Nieuweweg 57K, Poeldijk - 
Lasergamen voor vier personen (t.w.v. 
€ 36). Een game duurt 12 minuten. 

  

209 Ted & Annet Barendse Kistje van 2 kg gemengde druiven   

210  
 
 

De Tuinderij 

Voor tien personen: arrangement: 
bestaande uit ontvangst koffie/thee + 
appelgebak/slagroom (tijdsduur: 30 

min.); 2x activiteiten zoals ‘Je kan de 
Pot op’ (Wc-pot race) & levend 
tafelvoetbal (tijdsduur 2 activiteiten: 

1,5 uur); afsluitende borrel (30 min á 1 
uur) 

  

211 Unicum – Elzenhagen  Lunchbon voor twee personen t.w.v. 
 € 29 

  

212 Chin. Ind. Rest. ‘De Ster’  Chinese rijsttafel (B) voor twee 
personen t.w.v. € 34,- 

  

213 Recreatie ‘De Zweth’  Bon: voor twee personen midgetgolf   

214  
WEBOMA  

Dag(deel) als assistent uitvoerder 
meelopen op bouwproject in (bij 
voorkeur) Poeldijk; voor één persoon 
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Nr Gever Omschrijving Bedrag 

215  
Willem van Paasen, 
Vredebestlaan 

Collectors item: verzameling 
historische tuinbouwmaterialen, o.a. 
decimaal bascule, oppotmachine, 

metalen rugketeltje, etc 

  

216  
Jan Zwinkels  

Voor één persoon: een geheel 
verzorgde dag (van ca. 11.00 uur tot 
19.00 uur) rijden in historische 

Stingray. 

  

217  

Ineke van der Knaap  

Schilderij van 100 x 100 cm: zeegezicht 

(lucht, water, rotspartijen) bij 
Lanzarote. 

  

218  
Scouting Poeldijk 

Voor twee personen: Outdoor Cooking 
Experience op vrijdag  21 oktober. In 

de kampvuurkuil een heerlijk diner 
bereiden! 

  

219 Roel en Sandra Bakker, 
Juwelier; Honselersdijk 

Kipling herenhorloge met gele 
wijzerplaat 

  

220 Michel Vis, 

fietsenhandelaar 

Gratis service-/onderhoudsbeurt van 

uw fiets; bij vertrek gratis (enkele of 
dubbele) fietstas naar keuze. 

  

221 JUMBO Boere Een goed gevulde boodschappentas   

222 Fam. Middelburg Elektrische boor in koffer   

223  

Kalisvaart Technisch 
Beheer 

Rondvlucht van 15 minuten boven het 

Westland, geldig voor 2-3 personen 
(maximaal gewicht 200 kilo) Datum in 
overleg via leo@kalisvaart.info  

  

224  
Axidus uitzendbureau 

Twee vrijkaartjes voor een 
thuiswedstrijd van Sparta op de Dennis 

Nevilletribune + twee Sparta-sjaals. 

  

225 Bloembollenbedrijf  

P.F. Onings BV 

Een gevarieerd bollenpakket   

226  
 

Pastoraal werkster Els 
Geelen 

Voor 2 pers.: van kathedraal naar 
kathedraal: een middag van de 

Bartholomeus te Poeldijk naar de 
Antonius Abt te Scheveningen met zijn 
mozaïek. Daarna naar de Lourdes Grot. 

Afsluiten met een drankje. Datum in 
overleg.  
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227  
Arnout Ammerlaan 

Excursie naar KNMI in De Bilt voor 2 
personen op vrijdag 21 okt. incl. lunch. 
Maar: eigen vervoer!! 

  

228 Lia van Dijk  B&B: overnachting met ontbijt voor 2 
personen in Millingen aan de Rijn 

  

229 N.N. Proefkistje met allerlei soorten 
groenten en fruit 

  

230 Bakkerij v.d. Berg, 
Voorstraat 

Eén overheerlijke heldere 
Heinekentaart 

  

231 De Jong Optiek,                           
Wateringen 

Polycarbonate unisex SINNER 
zonnebril biedt 100% UV bescherming; 

ruilen geen probleem 

  

232 Marco van der Hout / 
Keurslager van der Maarel 

Ringworst   

233 JUMBO Boere Een goed gevulde boodschappentas   

234  
 

Jan & Jeanette van der 
Knaap 

Gezellig aangeklede bridgemiddag 
voor twee personen inclusief hapje 

eten en borrel erna in Ambiance Jan-
Nette aan de Nieuweweg 94A op 
zondag 30 oktober.  
Aanvang: 13.30 uur 

  

235  

 
Van der Ende Racing-Inn, 
Nieuweweg, Poeldijk 

1x losse heat karten: Van der Ende 

Racing Inn, Nieuweweg 57K, Poeldijk – 
Twee losse heats karten (t.w.v. € 26). 
Iedere rijder moet minimaal 1.50 m 
lichaamslengte hebben. Helmen en 

overalls zijn op de kartbaan aanwezig. 

  

    

236 Jan van Os, Vredebestlaan Kistje zeer mooie druiven / laatste 
kavel! 
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Nadere informatie m.b.t. het kartarrangement: 

 
Wijziging van datum en tijd zijn niet mogelijk. Iedere deelnemer rijdt een 
kwalificatie (10 min.) en finalerace (12 min.) Tussen de twee races is er 
een drankje en een hapje. Na de finale is er een heuse prijsuitreiking met 
bekers en champagne. 
Iedere rijder moet minimaal 1.50 m lichaamslengte hebben om mee te 
mogen doen! 
Helmen en overalls zijn op de kartbaan aanwezig. 
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De kerkenveiling valt onder verantwoording van: 
 
 

Stichting Kerkenveiling H. Bartholomeusparochie 
Bestuur: 

Peter Zuidgeest, voorzitter 
Ad Zwinkels, secretaris 

Piet de Vreede, penningmeester 
 
 

En is georganiseerd door de commissie kerkenveiling, 
bestaande uit: 

Peter van Leeuwen, voorzitter (06-50224781) 
Piet de Vreede, penningmeester (0174-620739) 

Jan van Dijk 
Ger Koene 

Riet van Leeuwen 
Cees van Ruijven 

Peter Stam (namens scouting Poeldijk) 
Harry Stijger (P.R.) 

Koos Verbeek 
 
 

Mede mogelijk gemaakt door onze sponsors: 
 
 

De Zeeuw Bouwcenter 
Tanke Transport 

Olsthoorn Greenhouse Projects 
Certon 
Fachjan 
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UW LOT UIT DE LOTERIJ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vul hier uw naam, etc. in en lever deze bon in bij de ingang van de 
kerkenveiling. Uit de ingeleverde loten worden er enkele getrokken 
voor een extra prijs. Alleen als u tijdens de trekking (± 23:30) aanwezig 

bent dingt u mee. 
 
 Naam:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Adres:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Woonplaats: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

  

                   


