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Quilt van 3000 euro

Zomerfeest op
school Zonnelicht
RIJSWIJK - Basisschool het
Zonnelicht aan de Broekslootkade 97 houdt vrijdag
12 juni spetterend zomerfeest. De festiviteiten zijn van
16.30 tot 19.00 uur. Er is van
alles te doen: leuke spelletjes
voor de kinderen zoals een
springkussen, een rad van
avontuur, sjoelbakken, darten, stokvangen, appelschieten, schminken. En er kan
gegeten en gedronken worden in het speciale Zonnelichtrestaurant. Strippenkaarten (hiermee kan men
eten en drinken en aan alle
activiteiten meedoen) kunnen gekocht worden bij de
kassa aan de ingang van het
Zonnelicht.
Voor meer informatie kijkt
men op www.hetzonnelicht.nl

Dienstenveiling Rotaryclub Rijswijk 3Vliet brengt 26.000 euro op voor Ghanees hospitaal
RIJSWIJK - Een unieke dienstenveiling die Rotaryclub Rijswijk 3Vliet organiseerde heeft
maar liefst €26.000 opgebracht voor de Stichting Ananse. Deze stichting zet zich in
voor betere urologische gezondheidszorg in missieziekenhuizen in onder ander
Ghana. In de Oude Kerk waren
bijna 150 Rijswijkse Rotarians
en hun kennissen, familie en
buren aanwezig voor een dienstenveiling. Dit is een veiling
waarbij de te veilen diensten
en producten van eigen hand
zijn en gratis worden aangeboden.
Zo werden geveild een heerlijke voetreflexmassage, een
rondvlucht met een Cessna
172, een zeezeiltocht, een speciaal bed&breakfast-arrangement, een boogie-woogie
workshop en een woonstylingsadvies. Veilingmeester Junior Zegger wist de aanwezigen tot hoge biedingen te verleiden die allemaal bestemd
waren voor het goede doel.
Notaris Astrid van Steenderen
van Caminada Notarissen
hield in de gaten of de veiling
en de loterij wel netjes volgens
de regels van de kunst verliep.
Het topstuk van de avond was
een quilt van 1.80 x 2.20 m
waaraan de Rijswijksen Ineke
Brugman, Marianne Bulder,
Liesbeth van Geest, Renée Helmes, Stien de Klein en Marianne van der Lugt enkele maan-

Gevonden katten
in Rijswijk
RIJSWIJK - Stichting Katvinder, het meldpunt voor vermiste en gevonden dieren
staan de volgende katten als
gevonden
geregistreerd.
Voor meer informatie belt
men 070-3992020 of kijkt
men opwww.katvinder.nl

Gevonden

De prachtige quilt brengt 3000 euro op voor een ziekenhuis in Ghana.

Gildeslager
Scholtes
verrassend lekker
en voordelig!
WEEKAANBIEDING

BEIERSE BRAADWORST

Voorgegaarde braadworst omwikkeld
met ontbijtspek en lekker gemarineerd.

4 halen 3 betalen
WEEKAANBIEDING

OMA’S GEHAKTBALLEN
Ouderwets lekker

4 halen 3 betalen
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

BOTERHAMWORST

1.15

HAAGSE LEVERWORST

1.00

100 gram

100 gram

EI/PIRI-PIRI SALADE

bo, bezoek aan de Volvo Ocean
Race, een bezoek aan de Tweede Kamer, een privéconcert
door Arianne Karres en een
schilderij van de Rijswijkse
kunstenaar Pat Gentenaar.

den hebben gewerkt. Dit bijzondere kleed werd uiteindelijk voor €3000 euro verkocht.
Andere topscores waren een
verbouwingsadvies door Jeroen Simons, architect bij In-

100 gram

1.25

MAALTIJD VAN DE WEEK

RECORD

500 gram

4.50

Geldig van 15 t/m 20 juni 2009

Gildeslager
Scholtes
Schoolstraat 55, Rijswijk, Tel. 070-3952395
Geldig
van 9 t/m 14 maart 2009.
www.scholtes.gildeslager.nl

Het is voor het eerst dat Rotaryclub Rijswijk 3Vliet een dienstenveiling organiseert om
geld op te halen voor een goed
doel. Vorig jaar organiseerden
de Rijswijkse Rotaryclubs het

Groot Rijswijks Dictee. Dat zal
2010 herhaald worden en dan
voor een doel in Rijswijk zelf.
Meer informatie is te vinden
op www.anansefoundation.
com en www.rijswijk3vliet.nl

e 22

per gram

(basis fijngoud)

GOUDPRIJS!
Verkoop het nu

Ik wil
uw goud
U ontvangt direct
de hoogste
contantprijs voor
sieraden, heel of
kapot, munten,
goudbaren,
tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant, briljant en horloges:
Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.

Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
w w w. p o t m a - e d e l m e t a a l . n l

Kijk ook op:
deweekkrant.nl

Waarschuwing productveiligheid vaatwasser
Proline model DWP5015SA en DWP4915SL
Als onderdeel van ons BCC kwaliteitsprogramma hebben wij een mogelijk veiligheidsrisico ontdekt in een aantal Proline
DWP5015SA en DWP4915SL vaatwasmachines, aangeschaft bij BCC in de periode februari 2007 tot en met mei 2009. Dit
kan met een eenvoudige aanpassing aan huis verholpen worden.
Waar gaat het precies om?
BCC heeft samen met de fabrikant van de Proline vaatwassers geconstateerd dat een microswitch kortsluiting kan
veroorzaken wanneer de machinedeur niet goed gesloten is.
Ondanks het oordeel dat de kans op schade zeer gering is, willen we als BCC geen enkel risico nemen en hebben daarom
besloten alle betrokken vaatwasmachines te voorzien van een nieuwe microswitch.
Moet uw vaatwasser aangepast worden?
Als u in het bezit bent van een van bovengenoemde typenummers, adviseren wij u zo snel mogelijk contact op te nemen
met onze consumenten servicelijn op telefoonnummer 088-0555063 en het typenummer en de (laatste) 8 cijfers van het
serienummer door te geven van de vaatwasser die u nu in gebruik heeft. Deze nummers vindt u op de binnenzijde van het
deurpaneel (zie onderstaande foto’s).

Let op !!! Let op !!! Let op !!!
Onze servicemedewerkers kunnen dan direct vaststellen of uw vaatwasmachine moet worden aangepast en informeren u
wat de noodzakelijke vervolgstappen zijn om uw vaatwasser ongestoord te kunnen blijven gebruiken.

Aktie Aktie

Iedere zaterdag
Aktie Aktie

ANDIJVIESTAMPPOT
Met uitgebakken spekjes en jus
Alleen opwarmen

FOTO: PR

Op 06-06-2009 Doelenstraat
Rijswijk, grijs witte kater, gecastreerd, 7 jaar, witte stip
neus, witte kin, bef, snorharen, ref.34677; op 03-06-2009
Burgemeester
Elsenlaan
Rijswijk, zwarte kater, ongecastreerd, 5 jaar, enkele witte haren door de vacht,
ref.34655; op 02-06-2009
Oranjelaan Rijswijk, rood
witte Kat, 10+ , witte voeten,
ref.34639.

Iedere klant die op zaterdag tussen 8.30
en 12.00 uur een schoenreparatie afgeeft krijgt van ons 10% korting, u gaat
winkelen en op de terugweg staan uw
schoenen weer klaar.
Onze openingstijden zijn:
Maandag
van 11.30 tot
Dinsdag
van 08.30 tot
Woensdag
van 08.30 tot
Donderdag
van 08.30 tot
Vrijdag
van 08.30 tot
Zaterdag
van 08.30 tot

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.00

Steenvoordelaan 422, 2284 EK Rijswijk
Tel. 070-394 18 12

Wij adviseren u voorzorgshalve uw vaatwasmachine niet onbeheerd te gebruiken totdat u van onze serviceafdeling de
bevestiging heeft gekregen of uw apparaat aangepast moet worden of niet.
Wij excuseren ons op voorhand voor het ongemak, maar benadrukken tegelijkertijd dat wij er alles aan zullen doen om de
problemen en het daarmee samenhangende ongemak zo spoedig mogelijk te verhelpen.
BCC Elektro-speciaalzaken B.V
T.a.v. BCC Service Center
Postbus 75513
1118 ZN Schiphol

DWP5015SA

Servicelijn 088-0555063
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 21:00
www.BCC.nl/productwaarschuwing
Serienummer
DWP4915SL

Model

