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Bas en Magda sluiten
morgen De Poort
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Vijftien jaar hebben ze
hun dierenspeciaalzaak
gerund, en nu is het
mooi geweest. Per 1
november sluit De Poort
aan de Beneden Oostdijk
de deuren. Maar aan
de overkant komt iets
nieuws.
OUD-BEIJERLAND – Heel veel
dierenliefhebbers zullen de
twee bekende gezichten van
het ondernemersechtpaar
Bas en Magda van der Ree
gaan missen. ‘Toen we in
april voor de vraag stonden
het huurcontract weer voor
vijf jaar te verlengen hebben
we eens goed nagedacht’,
legt Bas uit, ‘en aangezien
we zachtjes aan op een leeftijd komen het wat rustiger
aan te gaan doen hebben
we ons besluit genomen.’
De Poort zit vanaf 1998 op
het terrein van Tuinwereld.
‘Eigenlijk is het uit hobby
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Bas en Magda in hun dierenspeciaalzaak. Bijzonder trots zijn ze
op de prachtige muurschildering in de winkel, gemaakt door hun
Tekst/foto: Conno Bochoven
zoon, kunstenaar Arne van der Ree.

gegroeid’, zegt Magda. Echtgenoot Bas knikt instemmend. ‘We hebben niet voor
niets een bovengemiddelde
afdeling voor de vogel- en
duivensport. Ik hou thuis al
jaren vogels en ga als keurmeester door het hele land.
Onze zaak sloeg meteen
aan toen we begonnen, er
was duidelijk behoefte aan.’

Het doet het echtpaar goed
dat ze veel waarderende
woorden van de klanten en
leveranciers krijgen. ‘Er is
altijd een goeie sfeer hier’,
zegt Bas, ‘ook als ondernemers, we maken elkaar niet
kapot.’ Vanaf volgende week
krijgt overbuur Tuinwereld
een grote soortgelijke afdeling onder de naam Jumper.

Concert sopraan en orgel
MIJNSHEERENLAND - Op zaterdag 2 november geven
sopraan Anneke Bliek en organist Rien Donkersloot een
concert in de Laurentiuskerk. Anneke Bliek studeerde zang aan het Rotterdams
Conservatorium en maakt

o.a. deel uit van het Laurens
Collegium Rotterdam. Op
het programma werken van
Buxtehude, Bach, Mendelssohn, Andriessen en Mozart. Vooral de cantate van
Mozart “Exsultate, jubilate”
is een feestelijk werk met

Bijeenkomsten
Hervorming

Er is er één jarig hoera!

REGIO - Morgen, donderdag

OUD-BEIJERLAND - Jongeren-

31 oktober, wordt in de Hervormde Kerk in Mookhoek
een bijeenkomst gehouden
met als thema Hervorming.
Spreker is Joh. Bos uit Ridderkerk. Het thema is “God
spreekt... gisteren en vandaag”. Aanvang 20.00 uur,
iedereen hartelijk welkom.
In de Oud-Beijerlandse
Dorpskerk is eveneens een
herdenking, aanvang 19.30
uur. Het thema luidt: Gods
liefde voor een verloren wereld. De sprekers zijn: ds. C.
Boele, dr. P.H. van Harten
en ds. C.H. Hogendoorn. Er
is veel samenzang met organist Alex den Boer. De collecte is voor de Spaans Evangelische Zending (SEZ).

centrum Bij Frits bestaat
dit weekend één jaar en dat
wordt gevierd. Op vrijdagavond opent het centrum
met een tienerdisco voor alle
kinderen uit de groepen 7 en
8. Tijdens deze avond zullen
er diverse (dans) wedstrijden gehouden worden. Op
zaterdag zet het jongerencentrum vanaf 10.00 uur de
festiviteiten voort met een
open dag. Tijdens deze open
dag kunnen inwoners van
Oud-Beijerland zien wat
er in het centrum mogelijk
is. Er zijn diverse jamsessies en bezoekers kunnen
dansen met Wii Dance. Er
is een speciale ruimte voor
computerliefhebbers,
op

een zeer virtuoze sopraanpartij waarbij Mozart de
solist uitdaagt het uiterste
uit de stem te halen. Na afloop koffie of thee. Aanvang
20.00 uur, toegang 7 euro,
tot 12 jaar gratis. Info: www.
musicalaurentius.nl.

het buitenterrein staat een
Sumoworstelarena, er is
een graffitiwand en meiden
kunnen hun nagels versieren. Daarnaast is er op het
parkeerterrein een Carwash ingericht, waarbij auto’s worden gewassen voor
5 euro. Het geld dat wordt
opgehaald, is deels voor het
centrum en deels voor een
goed doel. Zo organiseren
de jongeren een leuke dag in
het centrum voor jongeren
met een beperking. Vanaf
19.00 uur is een schuimparty voor alle jongeren van
12 t/m 17 jaar. De entree is
gratis en de dresscode is
‘badkleding’. Meer informatie via Welzijn Hoeksche
Waard: 0186-615365.

Archief zaterdag
weer open

Roombotercakejes
330 g

v an 1.75

1.59

v an 1.49

Choco- of
stroopwafel

1.39

189-225 g

ALDI DE
*
GOEDKOOPSTE
VOLGENS

KASSA
Koffiebonen
500 g

van 3.27

2.99

v an 1.79

1.69

Zeevruchten
250 g

25%

goedkop
er

Griekse
yoghurt
1 kg

Sprits
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v an 1.59

vvan 1.19

0.89

1.49

* Boodschappentasvergelijking supermarkten door Kassa, 28-09-2013.

Vers & voordelig!

*

Vanaf woensdag 30-10-2013

46%

goedkop
er

Appelen
Elstar
1.5 kg

v an 1.85

‘S-GRAVENDEEL - Op zater-

Korbatjo G-team kampioen
Het G-team, een korfbalteam voor mensen met een
verstandelijke beperking, van Korfbalvereniging Korbatjo uit
Oud-Beijerland heeft afgelopen zaterdag op overtuigende
wijze het kampioenschap behaald. De eerste wedstrijd won
het team met 3-0 en de tweede met maar liefst 7-0.

dagochtend 2 november is
het archief van de Historische Vereniging ‘s-Gravendeel open. Het thema van de
fotopresentatie, die getoond
wordt, luidt “‘s-Gravendeel
en haar muziekkorpsen”. Ieder die een vraag heeft over
de geschiedenis van ’s-Gravendeel is welkom, of het
op oorlogsgebied is of over
genealogie, vlascultuur, oorlog, kerken of watersnood.
Het archief is open van 9.30
uur tot 12 uur in het eigen
onderkomen in de bibliotheek aan de Smidsweg 42.
De vereniging is in het bezit
van kopieën van de aktes
van de burgerlijke stand van
‘s-Gravendeel.
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175-200 g

0.99

42%

goedkop
er

Prei
1 kg

vvan 1.19

0.69

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 30-10-2013 t/m dinsdag 05-11-2013.

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl

