
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Adullam 
Bestel Actie 

2021 

Informatieboekje 
*Bestellijst *Deelnemende bedrijven met hun producten 

*Advertenties sponsors *Kinderpagina  
*Kleurwedstrijd   

Mag stichting 

Adullam op uw 

steun rekenen? 

Aan de binnenzijde vindt u het bestelformulier 
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Energieweg 8c | 4231 DJ Meerkerk | 0183 - 35 42 25 
info@kroonvloereninsteen.nl | kroonvloereninsteen.nl

‘Specialist in 
vloertegels, 
wandtegels en 
PVC vloeren’



 

 

 
 
  
Ook dit jaar is het helaas niet mogelijk om onze jaarlijkse verkoping te houden.      
Om toch iets te kunnen doen voor onze gehandicapte medemens en u te laten 
genieten van onze producten, hebben we als comité weer een bestel-actie 
opgezet.  
 
Verschillende ondernemers en personen willen hun bijdrage leveren! Middels dit 
informatieboekje, waaraan ook de adverteerders hun medewerking weer hebben 
verleend, sturen we u een informatieboekje en bestellijst. U kunt deze vinden op de 
middelste pagina’s. Een verdere uitleg van hoe en welke producten u kunt bestellen, 
kunt u daar vinden.  
 
Wat kunt u zoal bestellen?  
• Worst  
• Kaas  
• Rozen en Chrysanten  
• Stroopwafels  
• Fruit en Appelsap  
• Overheerlijke zelfgebakken producten  
• Brood verrastassen  
• Slaatjes  
• Snoep  
• Zuivel  
• Lingerie  
• Kinderkleding  
• Beenmode  
• Kleurboeken  
 
Wij zijn inmiddels enthousiast aan de slag gegaan!  
 
Op DV 29 mei heeft u tussen 10.00 uur en 12.30 uur de mogelijkheid om uw bestelling 
op te halen bij: Den Hartog Riet, Leerbroekseweg 27 te Leerbroek. Als u uw bestelling 
ophaalt, heeft u meteen de mogelijkheid om uw auto te laten wassen. 
Er zijn pinautomaten aanwezig om uw bestelling te betalen. 

 
Comité Adullam Leerbroek e.o. 

 

 

Steun het werk van 
Stichting Adullam! 

Ons banknummer is: 

NL 51 RABO 0358446341 

T.n.v. Comité Adullam 
Leerbroek e.o. 
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in�o�betuwsewoonideeen.nl �
www.betuwsewoonideeen.nl

Leverancier van o.a.: 
Interfloor - Vivafloor - B&C - Desso - Parade - ABZ - House of Happiness - IPC 

                               Coretec - Mflor - ADO - Parador - Modulyss - Belakos - Holland Haag - TFD 

BETUWSE
�oon� ideeen
van Driel Interieuradviseurs

I

..

BETUWSE

 

Thuis in 
wonen!

Gewoon 
bijzonder

!

Uw specialist voor vloerbedekkingen en raambekleding!

Uw specialist in vloerbedekkingen en raambekledingen!

kom vrijblijvend kijken in onze inspiratieshowroom op vrijdag en zaterdag of doordeweeks op afspraak!

Rijnstraat 47
4191 CK Geldermalsen

 Tel�  ��4�� �47��1
 �obiel�  ��� 4��7944� 

LAAT U

VERRASSEN

DOOR DE

SPECIALIST!
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Voor al u problemen met ongedierte 

• muizen 
• ratten 

• wespen 
• vliegen 
• kakkerlakken 
• vlooien 
• houtworm 
• papiervisjes 
• mieren 
 
Raadhuisstraat 6   4245  KG  Leerbroek 

Telefoon 0345-505900 , Mobiel 06-30793854 

Website ;  www.westermanongediertebestrijding.nl 

Engineering

•

Machinebouw

•

Framebouw

•

Plaatwerk

• 

Constructiewerk
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De Ruiter Leerdam is uw erkend PKVW-bedrijf voor het leveren, 
monteren én certificeren van veiligheidsbeslag met politiekeurmerk.

Neem contact met ons op voor de vele mogelijkheden

T 0345 612 496 - E verkoop@deruiterleerdam.nl 

• Bouwmaterialen
• Hout en plaatmaterialen
• Dakbedekking
• Isolatiematerialen
• Kozijnen / ramen / deuren / dakvensters
• IJzerwaren
• Mortels, lijmen en toeslagstoffen
• Chemische bouwproducten
• Betonwaren
• PVC-materialen
• Kluizen
• Rolluiken
• Binnen- en buitenzonwering
• Machines en gereedschappen
• Machinale werkzaamheden

E
R

K
E

N
DE

R
K

E
N

D

Bouwmaterialenhandel b.v.

www.deruiterleerdam.nl
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De specialist in reinigin
gsmachines, 

middelen en materialen

Heuvelstraat 2T1 • 4181 PT Waardenburg • 0418 - 65 17 85

info@wimdekock.nl • www.wimdekock.nl

•	 Hogedrukreinigers

•	 Industriestofzuigers

•	 Veeg-/zuigmachines

•	 Schrob-/zuigmachines

•	 Reinigingsmiddelen

•	 Reparatie

•	 Verhuur

•	 Service

Heuvelstraat 2T1 • 4181 PT Waardenburg • 0418 - 65 17 85
info@wimdekock.nl • www.wimdekock.nl
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www.hartogriet.nl

Den Hartog Riet BV
Leerbroekseweg 27
4245 KR Leerbroek
T  0345 54 94 33
E  info@hartogriet.nl

Neem voor deskundig advies en een vrijblijvende off erte 
contact op met Willem den Hartog

De veelzijdigste specialist  
   voor houtbouw 
   en rieten daken

•  Isoleren van bestaande 
en nieuwe daken

•  Schoorsteenvegen en 
schoorsteenonderhoud

•  Leveren en plaatsen 
vandakramen en 
dakkapellen

•  Complete levering tuinkamers, 
carports, poolhouse, 
hooibergen, etc.

• Nieuwe rieten daken 
• Renovatie rieten daken 
• Onderhoud rieten daken 
• Algen- en mosbestrijding 
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awdenbesten@kliksafe.nl

www.awdenbesten.nl

06 - 54297807

Hoogeind 30a

4143 LZ

Leerdam

Verkoop & reparatie van gebruikte trucks
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Voor aanleg en onderhoud van uw tuin 

Arné Roest 

Dorpsweg 24 
4245 KP, Leerbroek 

06-13259037 - info@hoveniersbedrijfroest.nl 
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Kaas aanbod

Jong
Jong belegen
Belegen
Extra belegen
Oud
Jong komijn
Oud komijn

€9.50 

€9.98

€10,50

€10,98

€12,98

€10,98

€12,98

prijs per kg

 

bovenstaande kaassoorten zijn te bestellen 

per ca. pond of ca. kilo

 

Zuivelpakket den Eelder 
• Boeren volle yoghurt 
• Boeren vanille yoghurt 
• Boeren vanille vla 
• Boeren karnemelk 
• Echte roomboter      Samen € 10,00 

Genieten van puur natuur! 
Zuivelboerderij den Eelder heeft 50 pakketten geschonken aan Adullam, op₌op 

Deze winkels bieden actie’s aan tbv. Adullam. 
Zie voor meer informatie de bestellijst!
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    ***ADULLAM-               
AANBIEDINGEN*** 

 
Grillworst naturel of kaas   
          halve voor 5,- 
 
Trio grillworst/ kookworst/ 
             leverworst  
               voor 10,- 
 
 
 
	  
 

 

Nijverheidstraat 4 
4143 HM Leerdam 
  
T: 0345 228718 
info@zweistravlees.nl 
www.zweistravlees.nl 

	  

	  



22

M A N D A R IJ N F L

B A N A A N R S E U

R P E E R I E D T F

A P C I D B A R N R

A E T S B D L U E A

M L A S E E V I O M

K P R U I M IJ F R B

A E I M A N G O T O

K K N K E K I W I O

I P E R Z I K R C S

Hallo jongens en meisjes,

Deze pagina’s vol kleur,
knutsel en puzzelplezier zijn
speciaal voor jullie.

Natuurlijk hebben we weer
een leuke prijs knutsel voor
jullie bedacht waarmee je
een leuke prijs kunt winnen.

Enne... zet jij je ook in voor de
mensen van Adullam? Kijk snel
hoe je ons kunt helpen!

Veel plezier!

Hoeveel keer wil jij?

Je kent het spelletje vast wel, of anders je
papa of mama wel.

Maak je eigen Cootie Catcher. Bedenk
kleine klusjes die je voor iemand zou
kunnen doen en een bedrag wat het kost.

Bijvoorbeeld: tafeldekken €0.50, lege
flessen wegbrengen €0,50, afwassen €1,00.
Speel het spelletje, doe je klusje en spaar
op deze manier geld voor Adullam!

Lever je verdiende geld in bij een van de
comitéleden, en wie weet,

win jij een mooie prijs!

DE GROTE FRUITPUZZEL
Zoek de woorden in alle richtingen

AARDBEI CITROEN

APPEL DADEL

BANAAN DRUIF

BES FRAMBOOS

BRAAM KAKI

KERS PEER

KIWI PERZIK

MANDARIJN PRUIM

MANGO VIJG

NECTARINE

Als je alle woorden hebt gevonden kun je van alle overige letters een zinnetje maken:
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Naam…………………………………………………………………………………Leeftijd…… 

Adres en telefoonnummer……………………………………………………………………… 

Kleur je gezellig mee? 

Lever de kleurplaat voor DV 28 mei  in bij Fam. Van Deelen  Dorpsweg 2 in 
Leerbroek (er ligt daar iets lekkers voor je klaar) de twee mooiste kleurplaten 

krijgen een prijs. Doe extra goed je best, want we sturen jou kleurplaat op naar de 
bewoners van Adullam.  

 



Adullam comité Leerbroek e.o.

Rien Bogert (voorzitter) 0345-619272

Nelleke den Hartog (secretaris) 0345-618281

Nelleke Keppel (penningmeester) 06 39001391

Gert Jan en Hanneke van Deelen 0345-623598

Paul en Krista v/d Horst 06 53191602

Gerda Willemse 06 29167700

Arie Hak 06 22738983

Elise v/d Toren 06 25115800

Bent u benieuwd naar het
reilen en zeilen binnen
Adullam?

Wilt u op de hoogte
gehouden worden van de
laatste ontwikkelingen binnen
de gehandicaptenzorg?

Wordt donateur!
Voor een minimum bijdrage
van €20,00 per jaar steunt u dit
mooie werk!

U ontvangt dan elk kwartaal
het contactblad van Stichting
Adullam. U kunt zich
eenvoudig aanmelden via
www.adullamzorg.nl

Knutsel je eigen collectebus en collecteer
voor Adullam!

Opdracht: knutsel een mooie collectebus,
dit kan natuurlijk op heel veel manieren.

We geven je een paar tips: versier een
pringlesbus en maak boven in de deksel
een gleuf voor de muntjes, of je gebruikt
het doosje van schuddebuikjes, je kunt
een lege fles omtoveren tot collectebus..
laat je fantasie er maar op los!

Collecteer alleen bij mensen die je goed
kent en zeg dat het geld voor Adullam is.

Er zijn 2 prijzen te winnen: 1 voor de
mooiste collectebus en 1 voor de hoogste
inhoud.

Lever je collectebus voor DV. 28 mei in bij
een van de comitéleden,

24
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CONTACT: 085 - 732 57 35  |  WWW.GEZINSENERGIE.NL

MEER DAN 
ALLEEN EEN 
ENERGIE
CONTRACT

PROFITEER NU VAN DE STERK 
GEDAALDE ENERGIEPRIJZEN!

daarbij samen met zorgvuldig geselecteerde 
partners. We bieden onze deelnemers een 
scherpe collectieve prijs, en letten ook erg 
goed op de overige voorwaarden. Daarnaast 
helpen wij bedrijven, scholen en kerken bij 
het realiseren van zonne-energie projecten. 
Sommige projecten hebben genoeg aan 
een klein duwtje in de rug, andere projecten 
ontzorgen wij volledig op het gebied van 
financiering, advies en installatie van de 
panelen. Uniek is dat deelnemers mee kunnen 
investeren op projecten bij andere deelnemers.

Nooit was er een beter moment om uw 
energiecontract over te sluiten naar ons. 
Ga naar www.gezinsenergie.nl voor meer 
informatie en een terugbelafspraak! 

Dankzij ruim 17000 loyale deelnemers is 
het ons gelukt: sinds 1 januari 2019 levert 
Gezinsenergie zelf gas en stroom aan 
particulieren en bedrijven. Onze deelnemers 
profiteren niet alleen van bijzonder scherpe 
leveringstarieven voor gas en stroom. Wij 
bieden een structurele besparing aan 
op de energienota. Bij ons is er geen kans 
dat u terugvalt in hoge slaperstarieven, 
bijvoorbeeld als u een keer vergeet te 
verlengen. Ook nemen wij altijd contact op 
als de overeenkomst afloopt. In een markt 
waarin de aanbiedingen over elkaar heen 
vallen, bieden wij een stuk rust en overzicht: 
wel zo prettig. U heeft het vast al druk 
genoeg met andere zaken!

Door deze mooie stap, kunnen wij onze 
deelnemers ook helpen bij het verduurzamen 
van de woning. Wij helpen en adviseren 
deelnemers bijvoorbeeld bij de aanschaf 
van zonnepanelen of isolatie. Wij werken 
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DE ALLERLEUKSTE

HOEDEN

VLIETSKANT 11-13 LEERDAM
VRIJDAG KOOPAVOND

Goedkoop Administratiekantoor   
voor het MKB en de ZZP’er 

  
Bespaar tot wel 50% op uw kosten! 
Speciale tarieven voor ZZP’ers. 

 

Bel nu voor een gratis offerte! 
06-10077731 of 0184-751027 

 
o.a. jaarrekeningen, (salaris)administraties, 

belastingaangiften, startersbegeleiding, 
financieringsaanvragen en advies. 

 
Buitendams 34 3371 BL Hardinxveld-Giessendam  

info@goedkoop-administratiekantoor.nl 

www.goedkoop-administratiekantoor.nl 

w w w . b i j b e l t e k s t k a a r t . n l
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Kanaaldijk 12

4245 TX Leerbroek

T 0183 353699

info@land-huis.nl

28
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Warmte
zonder zorgen

Ambianza.n
l

Uw warmtebron als 
parel van de ruimte
Ambianza beschouwt aandacht en 
kwaliteit als standaard tijdens het gehele 
proces. Van oriëntatie tot realisatie 
interesseren wij ons in u en wij doen 
ons best uw behoefte te begrijpen. Wij 
kennen onze verantwoordelijkheid en 
uw veiligheid staat voorop. Wij koppelen 
persoonlijke service aan praktische 
oplossingen en zien uw warmtebron 
als parel van de ruimte. Bij Ambianza in 
Meerkerk bent u in goede handen.

Duurzaamheidsring 400     |     Meerkerk     |     Tel: 0183 - 745 006     |     ambianza.nl



Van Dijk Trucks is het vertrekpunt van jouw zakelijk 
reis. Of je nu een stukje service, een nieuwe 
bedrijfswagen of een speciiek onderdeel zoekt, ons 
team en een warme bak kofie staan altijd voor je 
klaar. 

Bezoek vandijktrucks.nl of kom langs op één van onze 
vestigingen in Culemborg, Utrecht en Woerden.

ERVAAR
VAKMANSCHAP
VOORUITSTREVEND

32

Stuur eens 

een kaart,
kleine moeite,
groot  gebaar!
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06 - 343 267 81
info@vdlindenstukadoors.nl@

In deze tijden verstuurt u vast meer kaarten. Het blijft ook nu mogelijk 
om kaarten te kopen t.b.v. Adullam.

U kunt voor kaarten dagelijks terecht bij Marry den Hartog, Leerbroek-
seweg 1a, Leerbroek. Bellen kan ook telefoonnummer 0345 - 61 73 79.  

Stuur eens 

een kaart,
kleine moeite,
groot  gebaar!
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__________________________________________________________

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Schilderwerken, glaszetten en behangwerken, tevens winkelverkoop 

     mengmachine aanwezig. 

 

 

VDRiooltechniek 
Ontstoppen – Onderhoud – Inspectie&Detectie –  

Aanleg – Renovatie – IBA-systemen  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorpsweg 2, 4245 KP Leerbroek  Tel. 06 39488163, 
info@vdriooltechniek.nl www.vdriooltechniek.nl 
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”Topklasse zonwering”

T 0345 74 54 73  |  I www.hz-zonwering.nl  |  E info@hz-zonwering.nl

• terrasoverkappingen
• terrasschermen
• uitvalschermen
• markiezen
• rolluiken
• screens
• horren

Bezoek onze showroom voor een passend 
advies.

Geldermalsen 
Gerdina’s Hof 3-5
woensdag t/m vrijdag 
10.00 - 17.00 uur
zaterdag
9.00 - 12.00 uur

Leerdam
Energieweg 15d 
(alleen op afspraak)

HZ_A5f_advAlg_liggend_210x148.indd   2 02-04-19   16:05



aannemersbedrijf T. den Hartog
metselwerk - betonwerk - monolietvloeren - nieuwbouw - verbouw

Waalbandijk 9
4174 GN Hellouw
Telefoon (0418) 58 22 42
Mobiel 06-400 332 38
E-mail info@tdenhartog.nl
www.tdenhartog.nl
Werkplaats: Smalzijde 19
Nieuwland

Maatgraaf 23 4124 BE Hagestein   |   Telefoon: 0347 - 37 11 14

info@vangenderenverhuur.nl   |   www.vangenderenverhuur.nl

Als u een evenement organiseert, wilt u uw gasten 

ontvangen in een passende ambiance. Dankzij 

onze tenten is bijna elk terrein geschikt. Maar een 

tent alleen is nog niet genoeg. Daarom ondersteunen 

wij u bij de complete organisatie. 

Alle denkbare faciliteiten kunnen we voor u regelen. 

We denken graag in een vroeg stadium met u mee. 

Met onze ideeën, tenten en faciliteiten beschikt 

u over nieuwe, inspirerende mogelijkheden. Denk 

bijvoorbeeld aan een groots tuinfeest of een 

spetterende klantendag…

Het enige wat we niet leveren zijn de gasten

• tent

• meubilair

• decoratie en aankleding

• stroomvoorziening

• keukenapparatuur en -gerei

• podium

• rijplaten op toegangswegen

• catering

• verlichting- en geluidsinstallatie

• mobiele toiletten

• bar

• servies

Heeft u speciale wensen? Neem 
voor vragen vrijblijvend contact op 
met Van Genderen tentverhuur.

Organiseer samen met ons 
een evenement inclusief:

de beste
binnenkomer
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BOUWPLANNEN ?

Meerkerk | De Lier | Huizen | Steenbergen

Bezoek ons bouwinspiratiecentrum van 1.300 m2 

in Meerkerk en laat u inspireren !!

www.thuisinbouwen.nl | 0183-351334
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?
Staat hier 

volgend jaar 

uw advertentie?

Kleurboeken       -      Notitieboeken     -     Kleurboeken

Aanbieding

Een prachtige collectie kleurboeken
Op stevig papier en geschikt voor het 

kleuren met viltstift

Per stuk slechts € 2,95

Per 2 stuks nog goedkoper  € 4,99

Alleen verkrijgbaar bij De Schatkamer te Rumpt 

Autowassen 
€ 7,50 

  
 

Tijdens het ophalen van uw bestelling 
heeft u de mogelijkheid uw auto te laten 

wassen. 
Geen bestelling, wel graag een schone 

auto? Welkom! 
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Onze vakmensen zien ieder project als een nieuwe 
uitdaging. Welke klus u ook voor ogen heeft wij zorgen 
dat het perfect in orde komt. Groot of klein, standaard 
of maatwerk, wij pakken alles met de grootste 
zorgvuldigheid op. Samen met u, in vertrouwen en 
transparant. Van Dijk.  Maakt het persoonlijk.

Kom bij ons werken
Wij zijn altijd op zoek naar vakmensen

Als glaszetter of schilder bijvoorbeeld denk je graag 
mee met onze klanten en lever je net dat stukje extra 
dat zij zo waarderen. Zo maken we samen met jouw 
vakmanschap elke klantwens waar.

Interesse?
Neem contact op met Dirk van Dijk op 06-23895952
of mail naar dirk@vandijkglasenschilderwerk.nl

Van Dijk.
Maakt het
persoonlijk.

Leerdam  •  Nijverheidstraat 25  •  T. 0345-633307
www.vandijkglasenschilderwerk.nl
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€ 
10

0,
-

Exact-train BV
Ijsvogellaan 15
NL-4143AT Leerdam
The Netherlands
Website    : www.Exacttrain.eu
E-Mail       : info@exacttrain.eu
Facebook : www.facebook.com/exacttrain
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N.N.

€ 75,-

N.N.
€ 50,-

Meerkerk • Tel. (0183) 358333
www.vinkschilderwerken.nl 

Vink maakt ’t af...
 

 
• schilderwerk
• wandafwerking
• kozijnrenovatie
• beglazing

N.N.

€ 
10

0,
-
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AANGESLOTEN BIJ:

Installatie
meer&

Installatiebureau
Nieuwegein B.V.

I B
N

I B
N

info@installatiebureaunieuwegein.nl
www.installatiebureaunieuwegein.nl

Betuwehaven 13 - Nieuwegein
Telefoon 030-6032457

Al bijna 40 jaar is Installatiebureau Nieuwegein, 
gerund door de familie Van der Horst, actief in de 
regio Nieuwegein met onder andere:
• Duurzame energieoplossingen

• Centrale verwarming

• Loodgieterswerk

• Dakwerken

• Sanitair zoals badkamers

• Sfeerverwarming zoals haarden, kachels en schouwen

• Stadsverwarming installaties
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