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COUPEROSE BEHANDELING!!!
IN HEINENOORD

wimperverlenging
One by One

Expositie van Els in
restaurant De Gravin

UITSLUITEND
TOP KWALITEIT

Bij projectgroep ‘Oud
de Kunst’ is er vanaf
1 september een
nieuwe expositie in De
Gravin, gebouw Aleidis
(ingang restaurant) aan
het Koninginneplein.
Dit keer exposeert
de ’s-Gravendeelse
kunstenares Els v.d.
Boogaard haar werk dat
bestaat uit abstracte
schilderijen in acryl en
olieverf.

€ 55,-

Door ervaren HBO geschoolde huidtherapeuten [BIG
geregistreerd]. 1e consult gratis / veelal vergoed
door zorgverzekeraar. Definitief ontharen - Acne
littekens - huidverjonging - huidverstrakking pigmentvlekken - couperose.
Bel 0172 782419 voor een gratis consult!

Uw betaalbare kwaliteit kapsalon.
Ook voor modieuze kleding,
horloges, bijouterieën, epileren,
wenkbrauw/wimpers verven, body
harsen/waxen, Feathers heads (al
vanaf €4,-), heren knippen
€€ 16,50
dames knippen
€ 17,00

www.KniptiekHeinenoord.nl
Dorpsstraat 73
3274 BC Heinenoord

0186-604480
Schilderes Els vd Boogaard aan het werk in haar atelier.

Foto: PR

Want kwaliteit hoef niet duur te zijn!!!!!!

OUD- BEIJERLAND - Tekenen en

Behalve op de Vrije Academie voor Beeldende Kunst
heeft zij ook schilderlessen
gevolgd bij verschillende
kunstenaars. Vanaf 1998
tot 2008 was zij lid van de
Hoeksche Waardse Teken
en Schilderkring. De laatste jaren leerde Els van den
Boogaard de fijne kneepjes
van een speciale techniek

van nat in nat schilderen
met Artisan olieverf.
‘Elk jaar gat de schilderes
een week schilderen in een
klooster onder leiding van
beeldend kunstenaar Annet
Kiesewetter uit Amsterdam.
De positie is dagelijks te
bezichtigen tijdens de openingstijden van restaurant
De Gravin.

t/m 8 september

NAZOMER DEALS
bij Wooning

Werken met steen en hout
GOUDSWAARD - In het Dorps-

huis aan de Van Gaesbeekstraat 2 is er op zaterdag
7 september een workshop
beeldhouwen. In deze workshops kunnen beginners en
gevorderden kennismaken
met beeldhouwen. Er kan

eenmalig worden deelgenomen, maar men kan ook
maandelijks aan deze activiteit deelnemen. Soms werken we op een mooie buiten
locatie, maar veelal in ons
atelier in Goudswaard en bij
mooi weer ook buiten. Do-

Frizz GL
• Eilandkeuken
• Scherp geprijsd
• Incl. Bauknecht
combi-magnetron,
als beste getest
• Greeploos design
• Incl. zitgedeelte
aan kookeiland

cent is Ellen van der Hoek.
Van 10.00 - 15.00 uur. Meedoen kost 18 euro (kind t/m
12 jaar –50 procent) excl.
het gebruik van gereedschap, schuurpapier, steen
en hout. Aanmelden en info
via d.roosje@kpnplanet.nl

Macht & Pracht
in dorpen

Korbatjo opent seizoen

HOEKSCHE WAARD - Het the-

OUD-BEIJERLAND - Met een

ma van Open Monumentendag 2013 is Macht & Pracht.
In de Hoeksche Waard zijn
op zaterdag 14 september
verschillende monumenten
in de Hoeksche Waard te bezoeken. Plaatselijke comités
zorgen voor openstelling en
een activiteitenprogramma.
Meer hierover is te vinden
op
www.openmonumentendag.nl of informeer bij
de VVV in Oud-Beijerland.
(Waterstal 3, 0186-616 000)
Speciaal ten behoeve van
de opengestelde monumenten in de gemeenten OudBeijerland, Binnenmaas en
Korendijk heeft VVV een
flyer gemaakt welke aldaar
verkrijgbaar is.

sportieve, gezellige en leerzame dag werd zaterdag traditiegetrouw het nieuwe seizoen van korfbalvereniging
Korbatjo uit Oud-Beijerland
geopend. De dresscode voor
deze dag was geel-blauw
waarbij naast een korfbalclinic voor de jeugd allerlei
activiteiten en spelletjes
werden georganiseerd.
Onder het genot van een
kopje koffie en door kinderen zelf versierde cupcakes,
verwelkomde
voorzitter
Frans Dahrs alle aanwezigen. De dag begon met een
clinic voor de jeugd onder
leiding van coach/trainer
van de selectie, Peter Potter.
Het nemen van doorlopers

NU VOOR:

6.595,inclusief apparatuur

en diverse loopoefeningen
maakten deel uit van deze
clinic. Daarna volgde een
schiettoernooi voor alle leden en ouders (wie scoort
de meeste punten met door
de korf te schieten)
Naast een verloting met een
rad van fortuin en een prijsuitreiking voor het schiettoernooi, ontvingen de origineelst geel –blauw geklede
kinderen een prijs.
Tussen de middag kwam
de frietkar om voor iedereen frietjes met een snack
te brengen waarna het programma voortgezet werd
met allerlei leuke behendigheidsspelletjes zoals touwtrekken, blik gooien, zaklopen en sjoelen.

Start aanleg
persleiding

BMX bij Spuicrossers
Fietscrossclub de Spuicrossers is zondag 8 september uit
Oud-Beijerland organisator van de 6e wedstrijd van de BMX
west competitie 2013. Een grote wedstrijd met rond de 200
deelnemers van alle 11 BMX verenigingen uit Utrecht, Noorden Zuid-Holland.
Foto: PR

GOUDSWAARD - Waterschap
Hollandse Delta is gestart
met de aanleg van 14 km
persleiding voor het transport van afvalwater van
Goudswaard en Zuidland
naar de rioolwaterzuivering (rwzi) Hellevoetsluis.
Hiervoor worden de rioolgemalen Zuidland en
Goudswaard gerenoveerd.
Bovendien bouwt het waterschap een nieuw boostergemaal op het terrein van de
huidige rwzi Zuidland. Dit
extra gemaal is nodig om de
afstand tussen Goudswaard
en rwzi Hellevoetsluis te
overbruggen. Het geheel van
werkzaamheden zal in het
voorjaar van volgend jaar
klaar zijn.

Marin
Door de extra wand past
er een bad, dubbele
wastafel, toilet en
separate douche in de
badkamer én is er toch
veel privacy en rust.
Voorzien van:
• Prachtig Rialto meubel
• Ruim bad, strak
vormgegeven
• Mooie grote vloertegel,
ook tegen de muur te
plaatsen

NU VOOR:

7.400,exclusief tegels en accessoires

DE AL 1

DE AL 2

30% GRATIS

KORTING
OP ALLES

*

Lavazza Mio
van AEG
t.w.v. 179,-*

Je komt er altijd uit
met Wooning
KOOPZONDAG Op 8 september in Den Haag, Naaldwijk, Rotterdam en Spijkenisse.
Wooning is gevestigd in Bergschenhoek, Den Haag, Naaldwijk,
Numansdorp, Rotterdam, Spijkenisse en Vlaardingen.
WWW.WOONING.ORG

* Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. Niet geldig in combinatie met andere acties. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

schilderen zijn al heel lang
haar hobby. Haar eerste tekenlessen volgde zij in 1998.
Bij Arthur Bernard maakte
Els kennis met de techniek
van abstract schilderen in
acrylverf. Pas na 2000, toen
zij stopte met werken, kreeg
de kunstenares meer tijd om
haar creatieve vaardigheden verder te ontwikkelen.

