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welp makelaardij bv . 070 511 17 20

Woning  
verkopen?

www.welpmakelaardij.nl

Huis Verhuren?
www.i4housing.nl

3-GANGEN
KEUZEMENU

€ 21,50
Wassenaarseslag 15

Wassenaar Tel. 070 - 511 40 13
E-mail: info@debadmeester.nl 

www.debadmeester.nl

Ook op zondag 
de goedkoopste.
Hallo Jumbo!

Jumbo Mark Blaauw Wassenaar, Luifelbaan 1

Wij zijn vanaf nu elke zondag 
open van 12.00 tot 18.00 uur.

Arbeidsrecht
 werkgevers
werknemers

www.all-right.nlwww.all-right.nl

YMCA Zomerkamp 2016 zeer geslaagd!

Het YMCA Wassenaar heeft een geweldige kampweek achter de rug. De weersomstandigheden waren perfect met alleen op de dinsdag een paar 
pittige buien. Een druk programma hebben ze helemaal kunnen afwerken met als hoogtepunt het dagje uit naar een kartbaan met survivaltra-

ject en klimbos De kinderen hebben zichtbaar genoten van deze geweldige en intensieve week. Het kamp stond helemaal in het thema “Op expediti-
iie”. Er werd geleerd knopen maken, kompas lezen, pijl en boog schieten, val maken, eetbare planten leren herkennen e.d. Daarnaast een heuse kom-
passpeurtocht, survivaltraject, inkoopspel, spooktocht, dodelijke straalspel, kampvuur en nog veel meer. Ze gaan zich nu opmaken voor het opruimen, 
sorteren en herstellen van al het kampmateriaal wat feitelijk een start is voor het nieuwe kampjaar !! Tekst en foto pr.

Familieberichten 
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Dorpsgenoten:  
Maarten Jansen 
 
Wassenaar  - pagina 9

Wat is er te doen  
in week 29? 
 
Agenda  - pagina 13

De Waarde Kaart
Registreer nu 
gratis 
Meer info  - pagina 14 & 15

Gevraagd: Kunst & Antiek
Het Venduehuis is sinds 1812 hét adres om uw 
waardevolle kunst en antiek te veilen.

Neem voor een betrouwbare waardebepaling contact 
op met één van onze gecerti� ceerde taxateurs.

drs Chris Vellinga, RegisterTaxateur Kunst en Antiek

Nobelstraat 5, Den Haag
www.venduehuis.com

Een Yixing theepot 
18e eeuw.

Opbrengst: 
€ 26.000

Jan Sluyters 
(1881-1957)

‘Paris’.
Opbrengst: € 37.200

Gevraagd: Kunst & Antiek

Neem voor een betrouwbare waardebepaling contact 

drs Chris Vellinga, RegisterTaxateur Kunst en Antiek

Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Varkenssaté
• Mexicaanse
barbecueworst

• Grillburger

salades
• Komkommersalade
• Gemengde rauwkost
• Huzarensalade
• Duitse kartoffelsalade
• Balkansalade
• Verse fruitsalade

sauzen
• Kruidencrème
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus

Benodigdheden
• Barbecue
• Stokbrood
• Porseleinen borden
• RVS bestek, tangen
• Opscheplepels
• Servetten

Bestel via BarBecue.nl of Bel 077 467 72 00

a-z Barbecue Menu € 11,75 p.p.

u kunt Bestellen via BarBecue.nl
Voor 12 uur besteld morgen in huis! • grAtis bezorgd in nl & be • we nemen de AfwAs mee!

FOCUS SUMMER DEALS

Kijk voor de beste (inruil)deal van Nederland op www.ardeaauto.nl

Den Haag | Leidschendam | Naaldwijk | Zoetermeer
Prijzen excl. kosten rijklaar maken. Aanbieding is geldig op voorraad auto’s met kenteken in 2016.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 20,8: liter/100 km: 4,8: CO2 gr/km: van 110.

Ford Focus
Titanium Wagon

Ecoboost
incl. navigatie 8”
touchscreen en

automatisch inparkeren

ACTIEPRIJS € 22.370,-
TOTAAL VOORDEEL

€ 4.120,-
Kijk voor de beste (inruil)deal van Nederland op www.ardeaauto.nl

FordFordFordFordFordFordFordFordFordFordFord
Titanium Wagon 

incl. navigatie 8” 

automatisch 

ACTIEPRIJS € 22.370,-
TOTAAL VOORDEEL

€

Winnaar Vind de Tekst en een nieuwe puzzel! 
De puzzel ‘Vind de Tekst’ is deze zomer terug! De tekst van deze week bestaat uit 32 letters. U kunt een prijs winnen ter waarde van 50 euro. De prijs is niet 
tegen geld inwisselbaar. De letters (en soms leestekens) van de te vinden tekst staan in de advertenties. Begin vooraan, zoek deze letters en zet deze in de goede 
volgorde. Dan komt er een tekst uit. Stuur deze tekst voor maandagochtend 09.00 uur naar De Wassenaarse Krant. De winnaar van week 27 is Hans Koot. De 
oplossing van ‘Vind de Tekst’ was ‘Van snob tot monnik: Hans Kloosterman’. De inzending werd uit een grote stapel met goede inzendingen getrokken. De 
winnaar mocht een prachtig pakket ontvangen uit handen van Hans Kloosterman, Mindfulnesscoach en Gisela Hoekstra. Van harte gefeliciteerd!


