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Dag uit met Reisfonds Ons Belang
BOSKOOP - Ons Belang gaat

op woensdag 13 november voor de laatste keer dit
seizoen een dag op reis.
De tocht gaat naar Scherpenzeel met daarna een
Oranjerondrit via Soestdijk
en Kasteel Drakenstein in
Lage Vuursche. Vervolgens
wordt in Terschuur een bezoek gebracht aan het Oude

OVERBRUGGEN

Ambachten- en Speelgoedmuseum. Dit museum geeft
een kijkje in de tijd dat er
geen elektriciteit was en de
meeste arbeid nog met de
hand werd gedaan. Er zijn
zo’n 150 ambachten en beroepen samen gebracht. Na
het bezoek aan het museum
wordt het uitstapje in Scherpenzeel afgesloten met een

diner in restaurant Bos
Zicht. Vertrek uit Boskoop
om 08.00 uur bij de ALDI,
Puttelaan, daarna
kan
ingestapt worden bij het
Zorgcentrum Boezemlaan,
Voorofscheweg (oude bushalte) en aan de Oost zijde
op de Overslag. Prijs: 58,euro. Aanmelden via 0172215989 of 0172- 217973.

HELMA VAN DER LOUW

Ik ben er CDA klaar voor!

W

e staan aan de vooravond van
de verkiezingen voor de nieuwe
gemeente. Als kandidaat raadslid
bereid ik mij inmiddels al vele weken voor
op mijn eventuele taak binnen de nieuwe
gemeente voor het CDA. Het zijn deze
voorbereidende zaken die mij weer eens
laten zien waar ons dorp sterk in is. De
kracht van een gemeenschap is een groot
goed, dat bewaard en gewaardeerd moet
worden. Een toekomstige taak waar ik mij
sterk voor maak.
Als geboren en getogen Boskoper ben ik
trots op hetgeen in ons dorp gebeurt op het
gebied van bedrijfsleven, toerisme, verenigingsleven, vrijwilligers, etc. etc. en wil
dit niet alleen behouden, maar ook sterker
maken. En dat kan met deze gemeentelijke
fusie. Ik ben niet bang dat er veel verloren
zal gaan. Integendeel, ik vind dat wij als
Boskoop een uitstekende partner zijn voor
onze twee andere gemeenten en optimaal
van de fusie kunnen profiteren. Neem bv
de Greenport. Als Greenport is Boskoop
zowel nationaal als internationaal een grote economische motor. Ons groen maakt
Boskoop bekend over de hele wereld en

het ondernemerschap binnen deze sector
is van ongekende kracht. Wij zijn hierin
onnodig bescheiden. Wij doen niet onder
voor het bedrijfsleven in de andere kernen.
Wij zijn een uitstekende gesprekspartner
om mee samen te werken. Het is juist de
kracht van het samen doen en oppakken dat deze fusie zo interessant maakt.
Kunnen we daarnaast de dorpsactiviteiten
behouden en verstevigen dan is dat alleen
maar goed. En dat is ook wat het CDA in
het verkiezingsprogramma heeft staan en
waar ik mij zeker sterk voor ga maken.
Met mijn kennis op het gebied van sierteelt
en dorpsactiviteiten en mijn grote netwerk
ga ik hier mijn steentje aan bijdragen. Ik
roep daarom iedereen op om op 13 november naar de stembus te gaan. Een grote
opkomst is van belang en ik weet zeker
dat wij dan als CDA de tien zetels waar
wij voor gaan behalen. Onder mijn motto;
groot denken, met behoud van eigen identiteit, ga ik als nieuw gemeenteraadslid en
echte Boskoper uw belangen behartigen.
Helma van der Louw,
CDA Lijst 2 nummer 6

Lezing Christa
Medisch pedicurepraktijk en
Anbeek in Kerkje beautysalon houden open huis
BOSKOOP - Christa Anbeek,

de eerste vrouwelijke hoogleraar theologie sinds 1634
bij de Remonstranten, houdt
woensdag 27 november een
lezing in het Kerkje over ‘De
berg van de ziel’. Het gaat
over de vraag hoe het mensen lukt om boven een groot
verdriet uit stijgen.
Hoe kun je verder met je leven als alles wat belangrijk
voor je was, er niet meer
is? Hoe pakte Ada de Jong
de draad weer op nadat zij
in de zomer van 2008 haar
man en drie kinderen voor
haar ogen zag verongelukken tijdens een afdaling
van de Mont Blanc. In haar
zoektocht naar zingeving
stuitte Ada de Jong op het
boek Overlevingskunst van
Christa Anbeek.
Ook in het leven van Anbeek blijkt de dood een rode
draad te zijn. Op jonge leeftijd verliest ze haar moeder,
haar vader en lievelingsbroer. De beide laatsten door
een zelfgekozen dood.
Ada de Jong en Christa besluiten, nadat ze met elkaar
in contact zijn gekomen, om
samen op zoek te gaan naar
antwoorden op die grote levensvragen als: Wie ben jij
als er geen ander meer is? De
berg van de ziel vormen de
persoonlijke ervaringen van
Christa en Ada de basis voor
hun zoektocht.
De lezing wordt gehouden
op woensdag 27 november
in Het Kerkje aan Burgemeester Colijnstraat 24. De
aanvang is 20.00 uur. Entree: 5,- euro.

BOSKOOP - Ellen Lindhout
van Medisch pedicurepraktijk Ellen Lindhout houdt
zaterdag 9 november samen met Mirna Binken van
Beautysalon Camée open
huis. Ze houden die dag een
gratis 10 minuten spreekuur
om zo vragen te beantwoorden over klachten en problemen van voeten en huid.
Ellen Lindhout is medisch
pedicure en haar specialisme is alles wat met
probleemvoeten en nagels
te maken heeft. Met succes helpt zij cliënten van
hun schimmelnagels af
door middel van laser- en
pactbehandelingen. Wratten die maar niet weg willen en overal al behandeld
zijn worden regelmatig met
succes aangepakt. Oncologische voetzorg alsmede
reuma en diabeet patiënten behoren eveneens tot
haar behandelprogramma.

Tijdens de opendag kunt u
uw nagels laten checken op
schimmels en uw schoenen
laten controleren, maar ook
voor andere ongemakken
aan uw voeten kunt u deze
dag terecht.
Mirna Binken is schoonheidsspecialiste en werkt
met de Blend-methode,
hiermee kunnen overbeharing maar ook steelwratjes, bloedvaatjes of andere
huidoneffenheden behandeld worden. Nieuw in haar
salon is: Diamant Microdermabrasie, een mechanische
vorm van peeling om de
dode huidlagen van de huid
te verwijderen en No Needle
Mesotherapy.
Het open huis wordt gehouden bij Medisch pedicurepraktijk Ellen Lindhout aan
de Reinette 14 in Boskoop.
Een afspraak kunt u maken
bij Ellen, 0172-216752 en/of
bij Mirna, 0182-3952528.

Medisch pedicure Ellen Lindhout en schoonheidsspecialiste
Foto: PR
Mirna Binken.

Kom naar de

BOSKOOPSE MARKT
voor de
scherpste aanbiedingen
Kaashandel Nap Woerden
CHIA-ZAAD (supergezond) 200 gram ............. voor 2,99

Jong Belegen Kaas

Speciale receptuur echt TOP!

.................................................................................................................... ϱϬϬŐƌĂŵ

KNABBELMIX (mix van pinda’s en rozijnen)
500 gram ........................................................... voor 2,50

Old Daalder

Met de zwarte korst! (cono)

.................................................................................................................... ϱϬϬŐƌĂŵ

CRANBERRIES 500 gram ................................. voor 2,99
Vrijdag op de markt in Hazerswoude-dorp - zaterdag op de markt in Boskoop

Vishandel

bestaat

35 jaar!

Bram Muijs & Zn
Verse Zeetong
..........€ 13,50 per stuk, 2 stuks voor € 25.- let op -> 3 voor € 30.-

Verse Gamba’s
................................................€ 15,- per kilo let op -> 2 kilo voor € 25.-

4.25
Nu: 5.50

Nu:

Al 40 jaar verstand van kaas!
Iedere zaterdag op de Boskoopse Markt

Het Fruitpaleis
Beste Ambulante Groenteman van Nederland 2013/2014!

Smul Spruitjes, 500 gram.................................................... Panklaar!!
Grote Bloemkool, p/stuk ................................................ Hollandse!!
Smul Mandarijnen, 20 stuks .................................... Echt Lekker!!
HERFST VITAMINE ACTIE!
Zoete Smul Aardbeien, Gezonde Smul Frambozen,
Zoete Smul Meloen of GRATIS GESCHILDE Zoete Ananas

ZOEK UIT! 3 voor maar:
Elke zaterdag op de Boskoopse markt.
Bekijk nu ook onze website voor aanbiedingen en recepten: www.brammuijs.nl

€ 0,89
€ 0,89
€ 2,99
€ 5,00

Zaterdag op de markt in Boskoop, naast de Hoogvliet!

