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DE ’S-GRAVENZANDER
Nieuws- en Advertentieblad voor

’s-Gravenzande en omgeving

Advertenties kunnen tot maandag 16.00 uur worden opgegeven. Nieuws tot maandag 10.00 uur.
Kleine advertenties alleen bij contante betaling, op maandag en dinsdag op ons kantoor.

Verschijnt iedere woensdag/donderdag
Wordt gratis huis aan huis bezorgd.

Uitgave en administratie: DP Media Service, Sand-Ambachtstraat 136B, 2691 BS ’s-Gravenzande, telefoon (0174) 44 47 35 of 06-20158487
www.de-sgravenzander.nl
Voor klachten over bezorging van De ’s-Gravenzander kijk op de website https://www.bezorgingmaasstad.nl/bezorgklacht/

e-mail: sgravenzander@gmail.com

Kijk hier nou!

Praktijk voor fysiotherapie
Kon. Julianaweg 154
Gevestigd in
FC ’s-Gravenzande

Bel of whatsapp:
06-53705690

Een gezond 2023 !!!
Koornneef Versmarkt 100 jaar vers.
Dat gaan we vieren met
spectaculaire momenten.

Perssinaasappels, doos ....................... 100 dubbeltjes
is € 10,00
Galia meloen, ................................................................................ 100 cent
Jazz appels, kilo ........................................................................... 100 cent
Rundvleessalade, 100 gram ................................ 100 cent
Mega krop sla ............................................................................. 100 cent

www.fysiosophiestam.nl

DONDERDAG,VRIJDAG EN ZATERDAG
Witlof, klasse I 750 gram .................................................. 100
MAANDAG EN DINSDAG
Westlandse kasandijvie, 500 gram ............... 100

Echtscheiding • Mediation
Alimentatie • Omgang

Kon. Wilhelminastraat 1

mr. M.J. (Marieke) Boers
Nerts 1 ’s-Gravenzande
0174 700 230

Gezellige Nieuwjaarsduik
in ’s-Gravenzande

Altijd dichtbij

Na twee jaar was het weer feest op het ’s-Gravenzandse strand. Zo’n 700
enthousiastelingen melden zich voor de traditionele Nieuwjaarsduik die
georganiseerd werd door de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade
(GVRB). ’De zeetemperatuur lag rond de 7 graden, maar verder was het
relatief zacht weer voor de tijd van het jaar’, vertelt woordvoerder Daphne
Smit. ’Naast alle duikers, was ook veel publiek aanwezig waardoor het
extra gezellig was op het strand.’
De GVRB kijkt terug op een geslaagd evenement. ’De Nieuwjaarsduik
Westland zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van tientallen vrijwilligers
van de reddingsbrigade. Zij zijn op het strand en in de zee aanwezig om
alles in goede banen te leiden en de veiligheid van de deelnemers te garanderen’, geeft Smit aan. ’Daarnaast natuurlijk een speciaal woord van dank
aan alle sponsors: Eetcafé De Witte, ABC Logistics, De Parel foodmaster, EP Stevens, Tuinderij De Jong, Tebbenhoff Woninginrichting, Pizzeria
Breeje Durp, Slijterij Madeira, Café De Beurs, Okidoki Kinderopvang, Trefzeker en Just Made.’
Al sinds 1983 organiseert de GVRB de Nieuwjaarsduik Westland op het
’s-Gravenzandse strand. Met hulp van vele vrijwilligers en sponsoren is
het evenement uitgegroeid tot één van de grootste ’nieuwjaarsrecepties’
in Westland.

BEZOEK ÉÉN VAN ONZE BURGERKANTOREN
MAAK EVENTUEEL EEN AFSPRAAK
BEL ONS: 06-53401068
ZIE PAGINA 3

Sinds 1923
’s-GRAVENZANDE

De dienstverlening van de overheid wordt bijna
alleen nog digitaal aangeboden. Het maken
van een afspraak bij de gemeente of een vraag
aan de belastingdienst, het gaat allemaal via
de computer. Dit heeft voor veel mensen
voordelen, maar niet iedereen is digi-vaardig
genoeg. Daarom is er de cursus Digisterker!
Met deze cursus leert iedereen om zelfstandig
gebruik te maken van de digitale overheid, zoals omgaan met DigiD, de
website raadplegen van Gemeente Westland of MijnOverheid.
Op maandag 9 januari start de cursus Digisterker in Bibliotheek ‘s-Gravenzande van 14.00 tot 16.00 uur. De overige data zijn 16, 23 en 30 januari.
De cursus wordt gegeven in samenwerking met SeniorWeb en bestaat uit
vier bijeenkomsten. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat.
Aanmelden kan via de balie in de bibliotheek of via klantenservice 0174226404 of via de website: www.bibliotheekwestland.nl.

Bezorger worden van deze krant?
Meld je dan aan via www.bezorgingmaasstad.nl

Nieuwjaarsbrunch druk bezocht
Het was al weer twee jaar geleden dat Westland Verstandig haar gebruikelijke Nieuwjaarsbrunch hield. Altijd leuk om op de eerste dag van het jaar
te praten met inwoners. Na appelflappen (voor het goede doel), een echte
Westlandse tomatensoep en daarna een korte wandeltocht naar Restaurant Milos in de Langestraat voor een overheerlijk hoofdgerecht.
Daarna weer terug naar het Marktplein voor ijs en koffie in het burgerkantoor. Deze traditie zal op 1 januari 2024 weer plaatsvinden.
Ook in 2023 is iedereen welkom bij één van de burgerkantoren voor een
praatje, een bakkie, wensen en/of klachtmeldingen.

(Spoed) taxatie nodig?
Binnen 24 uur mogelijk

Echte Westlandse Makelaars
Sand-Ambachtstraat 47
2691 BL ’s-GRAVENZANDE
Telefoon: 0174-417474
www.janssen-vanoosten.nl

cent

Volg de gratis cursus Digisterker
bij de bibliotheek

www.boersadvocatuur.nl

WESTLAND VERSTANDIG

cent

Foto: Maarten van der Meer - www.de-sgravenzander.nl

Tuinonderhoud

Het is de hoogste tijd voor een wintersnoei.
Laat nu uw tuin snoeien, snoeien doet groeien
Tevens blad ruimen, groene aanslag verwijderen
van uw terras tegels of paden.
Vraag vrijblijvend een oﬀerte.
Ook jaarcontract of tijdelijk onderhoud.

Door geschoolde vakman.

Telefoon 06-20559121 na 18:00 uur
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Uitvaartverzorging

eer

van der

”Met een
traan
en een lach”

Dag en nacht bereikbaar
Telefoon 0174-412230

Zandeveltweg 75 - 2692 AS ’s-Gravenzande

www.uitvaartverzorgingvandermeer.nl
Gmeer@caiway.nl

Mark van Leeuwen

Henk van der Kruijk
Marja van Dijk
Willeke den Hollander
Karlijn de Niet

Gespreksgroep ’Omgaan met
verlies binnen het gezin’
Wanneer een vader, moeder, broer of zus overlijdt: hoe geef
je dat immense verlies een plek? Er bestaat geen vastomlijnde manier om het wegvallen van een dierbaar gezinslid te
verwerken. Rouwen doet ieder op zijn eigen unieke manier.
De warmte van goede vrienden en familie kan helpen bij de
verwerking. Maar misschien praat je liever met iemand die
jouw naaste niet persoonlijk kende; een persoon die weet
hoe rouw voelt. Vaak bieden herkenning en erkenning bij
een verlies troost. Tijdens de bijeenkomsten ’Omgaan met
verlies binnen het gezin’, die onder deskundige leiding
staan, nemen gesprek, steun en aandacht voor elkaar een
belangrijke plaats in.
Er zijn vier bijeenkomsten en de groep bestaat uit maximaal
acht personen op 12, 19, 26 januari en 2 februari van 19.00
tot 21.00 uur. Locatie is De Noviteit, Havenstraat 16 in Monster, er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie en/of aanmelden: cursus@vitisjgz.nl (o.v.v. naam en
telefoonnummer). Of bel naar 0174-630358 en vraag naar
Mariëlle Brok of Nancy van der Zeijden, sociaal werker.
Bekijk ook de website: www.vitiswelzijn.nl

Waterstanden

Waterstanden van 5 t/m 11 januari 2023
Hoogwater
Laagwater
Do. 5 jan.:
01.48 14.01
09.56
20.07
Vr. 6 jan.:
02.35 14.43
07.54
21.02
Za. 7 jan.:
03.15 15.20
08.29
21.59
Zo. 8 jan.:
03.48 15.55
08.57
22.58
Ma. 9 jan.:
04.18 16.30
09.25
23.51
Di. 10 jan.:
04.50 17.05
09.59
---Wo. 11 jan.:
05.23 17.40
00.33
10.36

info@horizonuitvaart.nl
www.horizonuitvaart.nl

(0174) 623 456

Middel Broekweg 5A, Naaldwijk • Sweelincklaan 75, ‘s-Gravenzande

GEA

PRINS-BLONK

0174 - 8 4 6 75 8
0 6 -2 0 2 712 7 7

Overleden

g e a @ p r i n s u i t v a a r t v e r z o r g i n g.n l
w w w. p r i n s u i t v a a r t v e r z o r g i n g .n l

Verdrietig vernamen wij het bericht dat is overleden,
op de leeftijd van 81 jaar, ons lid

Piem Bijl-Prins

B a s t ia a n B ox m a n p a d 23
3151 CS Hoek van Holland

Met dankbaarheid denken wij terug aan haar grote
inzet voor de EHBO vereniging van ’s-Gravenzande
waarvan zij ook een aantal jaren actief was als
bestuurslid. Vanwege haar grote verdiensten werd
Piem benoemd tot erelid van de vereniging.
Wij wensen de familie veel sterkte
met het verwerken van dit verlies.

U I T VA A R T V E R ZO R G I N G

Bestuur en leden
EHBO vereniging ’s-Gravenzande

Wat komen gaat
t/m 12 febr.: Noorderkerk, Langestraat 130, tijdens de zondagse kerkdiensten of donderdag van 10.00-11.30
uur: Expositie iconen van Ada van Oosten en Tiny
van der Sar.
7 jan.:
Juliana Sportpark, kantine FC ’s-Gravenzande,
16.00 uur: Nieuwjaarsreceptie.
9 jan.:
Uniekerk, Langestraat 181, 19.30 uur: Een avond
met ’s-Gravenzandse talenten, toegang gratis.
9 jan.:
Bibliotheek ’s-Gravenzande, Zandeveltplein 26,
14.00-16.00 uur: start cursus Digisterker. Overige
data: 16, 23 en 30 januari. Aanmelden via 0174226404 of de website: www.bibliotheekwestland.nl
10 jan.: VU Westland, start cursus Excel – vervolg,
informatie en inschrijven: www.vuwestland.nl
10 jan.: Well Being Inspiration Centre, Lugtigheidstraat 64,
9.30-11.00 uur: gratis koffie meeting voor geïnteresseerden.
11 jan.: Wijkcentrum de Larix, Larixstraat 4, 14.30 uur:
Ledenmiddag PCOB. Dhr. Leen Fijnekam zal een
presentatie houden over: ’Flora en fauna in de Biesbosch en het leven van een griendwerker’.
11 jan.: Well Being Inspiration Centre, Lugtigheidstraat 64,
19.00-20.30 uur: gratis informatieavond over vitaliteit
en voeding. Aanmelden via: hildavanderburgh@live.nl
11 jan.: VU Westland, start cursus Exel, informatie en inschrijven: www.vuwestland.nl
14 jan.: Begraafplaats Beukenhage, 10.00-11.00 uur:
Schouw begraafplaats met Westland Verstandig.
Graag aanmelden via: info@duijsens.net of telefonisch 06-53401068.
14 jan.: Bibliotheek ’s-Gravenzande, Zandeveltplein 26,
13.00-14.30 uur: Kindercollege, gast is schrijfster
Lotte Stegeman.
Aanmelden via: www.bibliotheekwestland.nl
17 jan.: Senna Zorg, Oudelandstraat 1b, 19.30-21.00 uur:
Open avond Ontmoetingscentrum Onderdak.
Aanmelden via 0174-441527 of e-mail:
contact@sennazorg.nl
17 jan.: VU Westland, start cursus Spaanse conversatie,
informatie en inschrijven: www.vuwestland.nl

Jacky Dekkers en Kitty Dekkers

06 392 696 23
www.jade-uitvaart.nl

Last van angst of dwang?
Kom erover praten
Gevoelens van angst en dwang kunnen je leven behoorlijk
beheersen. Soms zo ernstig dat je je werk, vrienden en kennissen en zelfs familieleden kwijtraakt. Ben je bang om de
straat op te gaan, heb je smetvrees of paniekaanvallen? Je
bent zeker niet de enige. In Nederland hebben zo’n 1,9 miljoen mensen last van angst- en dwangklachten. Het kan erg
opluchten om hierover te praten met mensen die precies
begrijpen wat je voelt, om je gevoelens te delen en ervaringen uit te wisselen. De Angst Dwang en Fobie stichting
helpt je daarbij. Binnenkort wordt weer gestart met lotgenotengroepen op verschillende locaties in Nederland voor
mensen met angst- en/of dwangklachten. De groep komt
vijf avonden bij elkaar en wordt begeleid door getrainde
ervaringsdeskundigen.
De eerstvolgende lotgenotengroep voor mensen met last
van dwangklachten start bij: Stichting Kompassie, Laan 20,
2512 GN Den Haag. Deze bijeenkomsten worden gehouden op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur.
Op 16 januari 2023 is er een open avond om kennis te
maken met de begeleider en andere lotgenoten. De lotgenotengroep start op 6 februari, de volgende data zijn:
6 maart, 3 april, 1 mei en 5 juni. Informatie en aanmelden:
www.adfstichting.nl/lotgenotencontact
Is dit nog een stap te ver voor jou? Bel dan eerst met de
telefonische hulpdienst van de ADF-stichting. De hulpdienst
staat iedere werkdag van maandag tot vrijdag, van 09.00 tot
13.30 uur, voor je klaar. Met een luisterend oor, met kennis
van zaken, telefoon 0343-753009.

Piet Heinstraat 115-117, Den Haag

Tel. (070) 345 45 05 - www.memare.nl

Geopend: di t/m vr 10.00 tot 17.00 uur - za 10.00 tot 16.00 uur

Werkplaats: Zekkenstraat 62-64, Hoek van Holland
Bezoek aan de werkplaats volgens afspraak

Havenstraat 27
Monster
Herenstraat 68
Wateringen
0174 - 29 29 26
silene-uitvaart.nl

Anonieme Alcoholisten
De Werkgroep Westland van de Anonieme Alcoholisten
organiseert elke maandagavond een groepsavond van
19.45-22.00 uur in De Hunselaer 1, 2675 XJ in Honselersdijk.
Voor inlichtingen kunt u bellen naar 06-24564223 of
06-20749748
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Open avond Senna Zorg
Senna Zorg is een kleinschalige organisatie die Wijkzorg
en Individuele Begeleiding aanbiedt in de gemeente
Westland en Hoek van Holland en daarnaast beschikt
over Ontmoetingscentrum Onderdak (waar in een huiselijke setting ondersteuning wordt geboden aan mensen met geheugenproblemen of lichamelijke beperkingen). Op dinsdagavond 17 januari organiseert Senna
Zorg een open avond waarin zij graag meer vertelt over
hoe het zorgproces verloopt, waar mensen gebruik van
kunnen maken en ook hoe zorg aangevraagd kan worden.
U bent van harte welkom vanaf 19.15 uur in het Ontmoetingscentrum Onderdak, Oudelandstraat 1B in
’s-Gravenzande. De avond is van 19.30 tot 21.00 uur.
Voor meer informatie of aanmelding kan op werkdagen telefonisch contact worden opgenomen via 0174441527 of worden gemaild naar: contact@sennazorg.nl
Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees op tijd!

BENT U TOE AAN EEN KUNSTGEBIT
OF VERVANGING VAN UW HUIDIGE?
Neem dan contact op met

Valentine-drive in De Kiem
We kunnen weer gezellig bridgen op zaterdag 11 februari
tijdens de Valentine-drive. We spelen 7 ronden met 4
handgeschudde spellen. Er zijn mooie prijzen, en er kunnen
meesterpunten verdiend worden. Het vindt plaats in gebouw
De Kiem, Kon. Julianaweg 91. De zaal is open vanaf 12.00
uur, dan kunt u zich aanmelden. De aanvang is 13.00 uur.
Inschrijven uiterlijk vóór 1 februari, uitsluitend via de website
van Bridgeclub ’s-Gravenaas: https://22015.bridge.nl
Deelname kost € 24,- per paar, overmaken naar IBANnummer NL51 RABO 0105 3569 48 t.n.v. Bridgeclub
’s-Gravenaas, onder vermelding van beide namen.
De inschrijving sluit bij 96 paren. Voor aanmeldingen ná 1
februari, en voor eventuele vragen, kunt u contact opnemen
met Brigitte Cornielje, telefoonnummer 06-38378205.

Lezers schrijven ...
Verkeerssituatie Koningin Julianaweg tussen
de Oudelandstraat en de Koningin Wilhelminastraat is heel gevaarlijk.
Wie heeft dit verzonnen? De stoep is smaller geworden.
Dan krijgen we een fietspad breder dan de stoep. Dan
de parkeerplaatsen. Aan de kant van het fietspad heb
je een stoeptegel om uit te stappen, als je het portier
opendoet kom je al op het fietspad, gevaarlijk dus.
De rijbaan is ook een stuk smaller geworden als je daar
uit de auto wil stappen moet je opletten dat ze je portier
er niet uitrijden.
Je kan niet meer een auto laten passeren als je wil
parkeren, dan moet iedereen stoppen. Dus als er hulpdiensten met sirene aankomt kan je niet opzij, daar is
geen ruimte voor.
En we missen ook nogal wat parkeerplaatsen 10 stuks
totaal aan de even en oneven kant.
Heel fijn met al die bedrijfsbussen.
Een bewoner van de Koningin Julianaweg

Interactieve boekpresentatie
bij Carma
Carma organiseert op woensdag 11 januari van 19.30 21.00 uur een boekpresentatie met Anouk Arkesteijn over
haar boek: ’Ik blijf gewoon Anouk’. Tijdens de boekpresentatie gaat zij in gesprek met de aanwezigen. Wat herken jij in
de ervaringen van Anouk toen ze op 23-jarige leeftijd kanker
kreeg? Of waar denk jij juist heel anders over? Anouk breekt
taboes open en maakt alles wat die avond gedeeld wil worden bespreekbaar.
Iedereen die geraakt is door kanker is deze avond welkom
op de Dijkweg 21 in Naaldwijk. Graag vooraf aanmelden via:
aanmelden@carmacentrum.nl

De auto van DORCAS
vrijdag op het Graaf Florisplein

TANDPROTHETISCHE
Voor een vakbekwaam
aangemeten
PRAKTIJK WESTLAND
of gerepareerde prothese.
Loop eens binnen of maak een afspraak
met Marcel Leijenhorst. Hij geeft u een
vrijblijvend gratis adviesgesprek.

U bent van harte welkom in de
Langestraat 72, ’s-Gravenzande
(naast het Kruidvat)

Ook voor reparatie van uw prothese
bent u hier aan het juiste adres.
Tel. 0174-288984 Mobiel 06-24661247
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:00-12:00 uur
en 13:00 tot 17.30 uur. Zaterdag 08:30-12:00 uur.
Voor spoedgevallen / reparaties 0174-288984
Aangesloten bij uw zorgverzekeraar.
Bekijk ook onze website: www.tppwestland.nl
E-mail: info@tppwestland.nl

Ledenmiddag PCOB
Op woensdagmiddag 11 januari is de eerste ledenmiddag
van het nieuwe jaar in dienstencentrum De Larix, Larixstraat
4, aanvang 14.30 uur. Deze middag zal dhr. Leen Fijnekam
een presentatie houden over: ’Flora en fauna in de Biesbosch en het leven van een griendwerker’. De Biesbosch
is één van onze grootste Nationale Parken met een oppervlakte van bijna 10.000 hectare, deels in Zuid-Holland en
deels in Noord-Brabant gelegen. Het is een bijzonder
geschikt landschap voor dieren die zich in een waterrijk
gebied thuis voelen. In het deel voor de pauze laat Leen
Fijnekam, actief als vrijwillig Biesboschgids, u kennis maken
met een aantal in de Biesbosch voorkomende dieren. Ook
zijn er veel plantensoorten die zich er in de loop der jaren
een plaats veroverd hebben, zoals de zeldzame spindotter.
Tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw werkten er in de Biesbosch velen om het aanwezige griendhout te hakken. Het
was een typisch mannenberoep, zij werden ’griendwerkers’
genoemd. Wat een griend is, waar het geoogste hout voor
gebruikt werd en hoe belangrijk de grienden waren - en nog
zijn- voor ons land komt na de pauze aan bod. De presentatie geeft een helder beeld onder welke omstandigheden er
in de Biesbosch verbleven en gewerkt werd.
Iedereen, ook zij die (nog) geen lid is, is van harte welkom.

Rondleiding in het
Westlands museum
In de kerstvakantie wordt op vrijdagmiddag 6 januari om
14.00 uur een rondleiding verzorgd voor individuele bezoekers, jong en oud. De rondleiding duurt een uur en je leert
van alles over de Westlandse geschiedenis, waarbij ook de
historische tuin en de veilingklok worden bezocht.
Er zijn naast de entreeprijzen geen extra kosten voor deelname aan de rondleiding op vrijdag. Entree voor kinderen en
museumkaarthouders is bovendien gratis. U hoeft zich niet
vooraf aan te melden en kunt dus gewoon naar het museum
komen om de historie van het Westland te leren kennen.
Adres: Middel Broekweg 154 in Honselersdijk.

Gelukkig en gezond 2023 toegewenst
namens Westland Verstandig.
Ook in 2023 altijd dichtbij
Ook in 2023 kunt u weer terecht in één van onze Burgerkantoren. Daarnaast zijn onze fractie en onze wethouders weer
te spreken in Fata Morgana, Choorstraat 99 in Monster op
donderdag 19 januari tussen 15.30 uur en 17.30 uur. Kom
langs, kom een bakkie of iets anders drinken en voer een
gesprek. Wij pakken dan de besproken zaken op. U kunt ook
bellen 06-53401068 of mailen info@duijsens.net.
Daarnaast hebben we een Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 13 januari 2023 te 19.30 uur in ons Burgerkantoor
Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a. Die bijeenkomst
bestaat uit 2 delen: een lezing door Maurice Van Veldhoven
over de generatie slapjanus en een officieus deel met een
hapje en drankje toasten op 2023. Iedereen is welkom, maar
gaarne wel vooraf even uw komst aanmelden op info@duijsens.net of 06-53401068.
Bezoek ons Burgerkantoor ‘s-Gravenzande op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur aan het Marktplein 10
in ’s-Gravenzande of ons Burgerkantoor Naaldwijk aan de
Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Ook kan altijd een
afspraak gemaakt worden op 06-53401068 of mailen naar
info@duijsens.net.
2x90 ‘s-Gravenzander
Nieuwjaarsreceptie
Buurtvereniging Monsterseweg

Door corona heeft het twee
jaar niet gekund maar de
intussen 76-jarige buurtvereniging Monsterseweg e.o.
houdt op zaterdag 14 januari
weer haar nieuwjaarsreceptie. Alle leden, bewoners en
ex-bewoners van de Monsterseweg kunnen dan elkaar
weer het allerbeste wensen
voor 2023. Uiteraard met drankje en hapje. Ook kunnen er
weer een groot aantal oude foto’s van de Monsterseweg
bekeken worden.
Vanaf 16.30 is een ieder welkom in de kantine van firma
Vreugdenhil, Monsterseweg 60a.
Graag even laten weten als je wilt komen, stuur een e-mail
naar: monsterseweg@gmail.com Tot zaterdag 14 januari.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Westland Verstandig
Westland Verstandig houdt op 13 januari haar Nieuwjaarsbijeenkomst om 19.30 uur in het Burgerkantoor aan de Prinses Julianastraat 43a in Naaldwijk. Vanaf 19.45 uur houdt
Maurice van Veldhooven een lezing over: ”Generatie Slapjanus” en vanaf 20.45 uur heffen we het glas op het nieuwe
jaar.
Een jaar waarin er heel wat werk aan de winkel is en waar
u Westland Verstandig niet alleen dagelijks kunt bezoeken
in één van de Burgerkantoren of telefonisch kunt benaderen, maar ook een jaar waarin zij zelf naar u als inwoners en
ondernemers gaat komen om te horen waar het nog beter
kan. Als we dat laatste weten, dan kunnen we zorgen dat de
gemeente uitvoering geeft aan de wensen. Geef wel even
door als u wilt komen.

Uit de kou in ’s-Gravenzande
Koud thuis? Kom er warm bij zitten!
In de bibliotheek, wijkcentrum de Larix en De Kiem,
kun je elkaar ontmoeten, een kopje koffie drinken (gratis in De Kiem), lezen, studeren en werken met internetmogelijkheden. In de koude maanden kun je dan
toch besparen op de energierekening. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Protestantse Kerk in ’s Gravenzande, de bibliotheek en Vitis Welzijn.
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Wekelijkse agenda
Kerkdiensten zondag 8 januari
PROTESTANTSE GEMEENTE ’s-GRAVENZANDE
Dorpskerk
via: kerkdienstgemist.nl/stations/1886
10.00 uur: ds. A.C. Verweij
19.00 uur: ds. M.J. Tekelenburg, Monster
De Kreek
10.30 uur: dhr. W.G. van Geest
Noorderkerk
via: kerkdienstgemist.nl/stations/1874
10.00 uur: ds. B.W.J. de Ruyter, Maasland
De Kiem
via: www.denieuwerank.nl/livestream
10.00 uur: ’de Nieuwe Rank’: dhr. G. van ’t Veer
Uniekerk
via: kerkdienstgemist.nl/stations/2517
09.30 uur: ds. P. Vellekoop, Maarssen, nieuwjaarsbijeenkomst
CHR. GEREFORMEERDE KERK
Kerkgebouw Monsterseweg (Maranathakerk)
via: kerkdienstgemist.nl/stations/2167
09.30 uur: ds. A. Voorwinden
16.30 uur: ds. A. Voorwinden
GEREFORMEERDE GEMEENTE, Westerkerk
09.30 uur: ds. G. Clements
15.00 uur: ds. J. van Rijswijk
VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”DE AAR”
Kerkgebouw, Sand Ambachtstraat 76
10.30 uur: spreker: Eric Moor
’T KRUISPUNT
Christengemeente Het Kruispunt
Samenkomst in ’t Kruispunt, Van Lennepstraat 39
10.00 uur: Lofprijzing, aanbidding, gebed en prediking,
eigen spreker over jaarthema
R.K. KERK De Hoeksteen, Iepstraat 1
09.30 uur: Eucharistieviering,
voorganger pastoor J.C.M. Steenvoorden, Driekoningen
ST. LAMBERTUSKERK, Heenweg,
09.30 uur: Eucharistieviering, voorganger pastoor I.M. Kwee
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE - ZUIDERKERK
via: www.kerkdienstgemist.nl
10.00 uur: ds. K. ten Klooster, Ridderkerk
16.30 uur: ds. A. Meuleman, Schoonrewoerd
GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT), MONSTER
Maranathakerk, Molenstraat 71a, Monster
Kerkdiensten om 09.30 en 16.30 uur
EVANGELISCHE GEMEENTE ‘DE BAZUIN’
De Hoekstee, Mercatorweg 50, Hoek van Holland
10.00 uur: spreker J. Wols
EVANGELISCHE KERK WESTLAND
Aula ISW Hoogeland, Prof. Holwerdalaan 54-56, Naaldwijk
10.00 uur: samenkomst

CENTRALE HUISARTSENPOST WESTLAND
Openingstijden:
Op werkdagen tussen 17.00 en 08.00 uur.
Op zaterdag en zondag, dag en nacht.
Tijdens feestdagen, dag en nacht.

De Centrale Huisartsenpost Westland werkt
uitsluitend op afspraak, dus bel eerst (0174) 638 738
Adres: Middel Broekweg 2a, 2671 ME Naaldwijk
2e etage in Behandelcentrum Westland (lift aanwezig)
Pieter van Foreest
Informatie over Wonen, Zorg of Langer thuis blijven wonen?
Neem contact op:
015-5155000
contact@pietervanforeest.nl • www.pietervanforeest.nl
Thuiszorgwinkels
Middel Broekweg 2a, 2671 ME Naaldwijk
Papsouwselaan 474, 2624 EP Delft
Telefoon 0800-2887766
Kringloopwinkel Re-Sell
Langestraat 115, 2691 BD ’s-Gravenzande
Openingstijden voor verkoop en inname:
maandag t/m donderdag 13.00 - 16.00 uur
vrijdag 10.00 - 16.00 uur - zaterdag 12.00 - 16.00 uur
Tel.nr. voor ophalen en bezorgen: 06-16445877
www.re-sell.nl Facebook: Re-Sell Kringloopwinkel
BEREIKBAARHEID POLITIE
Politie Haaglanden, Bureau Westland
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk
Telefonisch bereikbaar via 0900-8844.
Aangifte ook mogelijk via: www.politie.nl/haaglanden
Kringloopwinkel De Recycling,
Franklinstraat 6, ’s-Gravenzande
Openingstijden: Woensdagmiddag van 13.00-16.00 uur
Do. 19.00-20.30 uur (alleen inname)
Vr. 13.30-17.00 en 19.00-20.30 uur, za. 10.00-16.00 uur
tel. (0174) 441268 - www.kringloopwinkelderecycling.nl
Meer informatie op onze Facebookpagina.
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Bakkie in ’s-Gravenzande
Wegens succes gaan wij door met het bakkie in ’s-Gravenzande. Dus heeft u zin in een gezellige ochtend, een lekker
kopje koffie en een gezellig gesprek, kom dan naar Wijkcentrum Kasteelplein aan het Dingemans van de Kasteelplein 1
van 10.30-12.00 uur.

De Nieuwe Rank
Spreker Geert van ’t Veer, thema: ’Nieuwe start’
Het nieuwe jaar is begonnen en iedereen die ernaar verlangt
om meer van God te ontdekken is welkom. U kunt deze
ochtend genieten van muziek, er is een overdenking over
wat geloven betekent in ons dagelijks leven en er is volop
ruimte om elkaar te ontmoeten. Voor kinderen tot 12 jaar is
er een eigen programma waar ze op een leuke en creatieve
manier iets meekrijgen vanuit de Bijbel. Samen starten we
als Nieuwe Rank dit nieuwe jaar en maken deze zondag ook
het nieuwe jaarthema bekend. Ben je nieuwsgierig of overweeg je wel eens om een keer langs te komen? Maak dan
samen met ons deze nieuwe start van het jaar mee. Waar je
ook vandaan komt, wat je verhaal ook is, je bent van harte
welkom. Aanvang op zondag 8 januari is om 10.00 uur in De
Kiem of kijk online: www.denieuwerank.nl/livestream

Nieuw bij Bibliotheek Westland:

Babylezen! BoekStart voor
de allerkleinsten
Vanaf januari biedt Bibliotheek Westland ook BoekStart
aan voor baby’s. De populaire BoekStart ochtenden waar
wordt gelezen, gezongen, gespeeld en geknutseld worden
goed bezocht door peuters en hun (groot)ouders. Er wordt
dikwijls gevraagd vanaf welke leeftijd je kunt lezen met je
kindje. Dat kan al vanaf de eerste weken. Op woensdag 18
januari is de eerste BoekStart voor baby’s.
Felice van der Zande, muziekpedagoog, komt babylezen.
Bij het Babylezen en zingen
komen plaatjes muzikaal tot
leven. Samen met je kindje
volg je de kleuren en vormen in vrolijk kiekeboespel.
Met muziek, spelen, wiebelen en zingen worden de
baby’s gestimuleerd klanken te maken bij de illustraties. Een fijne bijeenkomst
voor de allerjongste bibliotheekbezoekers van 0 tot 18
maanden oud. Woensdag 18
januari van 10.30 tot 11.15
uur in Bibliotheek Naaldwijk.
Deelname is gratis, graag wel even aanmelden via:
www.bibliotheekwestland.nl

Wijzer.
Op reis…
Of je dit jaar naar het buitenland gaat of dat
je in Nederland blijft, en zelfs als je thuis blijft, op
reis ben je tóch, en dát is belangrijk genoeg om even
bij stil te staan, zo in de eerste week van 2023. Bewust of onbewust, je bent op weg van de wieg
naar het graf, dat zal niemand ontkennen. Of je
nu jong bent of oud, de realiteit is dat niemand
weet of men het hele jaar zal gaan beleven. Elke
dag reizen we een stukje verder, een onbekende eeuwigheid
tegemoet. Tenzij je gewend bent om de Reisgids ter hand te
nemen die God, onze Schepper, ons ter hand heeft gesteld als
een Gids voor élke dag dat we op reis zijn. Die Gids, de Bijbel,
maakt ons veel dingen duidelijk als het gaat over ons leven van
alle dag, en ook wat die eeuwigheid betreft. Het geeft uitsluitend goede raad en adviezen in de vorm van heldere normen
en waarden, om die na te leven. Het is een onmisbare Wegwijzer voor onze levensreis, door een wereld die steeds meer in
het duister geraakt. Wonderlijk dat we ons voor al onze reizen
voorzien van allerlei documentatie, terwijl de meeste mensen
op hun reis naar de eeuwigheid niets in hun bagage hebben. Als
u bij deze mensen hoort dan wil ik u aanraden om dit jaar op
reis te gaan met dát wat God u aanreikt. Het is Zijn verlangen,
dat mensen gered worden. Jezus kwam naar deze aarde om
dat mogelijk te maken, Hij stierf voor ons, opdat onze reis zou
eindigen in huis van Zijn Vader, en niet in de hel. De Vader en
de Zoon hebben alle registers opengetrokken, de keuze is nu
uitsluitend aan ieder die dit leest!
God gaf ons Zijn Boek ”als een licht op ons pad” (Ps.119:105)
en Zijn Zoon als ”de Enige Weg tot behoud”, (Hand. 4:12) en
Hij belooft ons de leiding van Zijn Geest, opdat we veilig aan
zullen komen, in het Vaderhuis. In ons vrije Westen zijn er mogelijkheden genoeg, als je dit jaar anders op reis wilt gaan: een
Bijbelstudie volgen of de Alpha-cursus die deze maand weer
op vele plaatsen start. En je kunt ook die Bijbel weer ter hand
nemen. Alles is voorhanden om aan Gods hand op reis te gaan.
Goede reis, ga met GOD!
H. van den Berg, tel. 06-15062838/berg.services@telfort.nl

De beste
prijs voor
uw ouD
gouD?
Laat er weer een mooi
sieraad van maken bij Alrik
Sieraden. Ook geven wij
contant geld terug voor uw
oude sieraden.
w w w. a l r i k s i e ra d e n . n l

Goudsmid
Ontwerper
Diamantzetter
Beiaardierlaan 26
‘s-Gravenzande
T. 0174 42 26 98
M. 06 308 732 09

Reünie van het Jeugdwerk in
de Uniekerk
Dit jaar bestaat de Uniekerk in ’s-Gravenzande 120 jaar. Dat
wordt op zondag 12 maart gevierd in de kerk. Op zaterdag 11 maart tussen 14.00 en 17.00 uur wordt er een reünie
gehouden van iedereen die vroeger bij het jeugdwerk was
betrokken. Dus dat is bosvolk, vrije vogels, zondagschool,
de kampen, zowel kinderen van toen als leiding, inclusief
de oliebollenbakkers. Ook de jeugd en leiding van Naaldwijkers, Honselaardijkers en Maasdijkers zijn van harte
welkom. De verhalen van toen, de gekkigheid, kunnen dan
weer gedeeld worden, oude banden weer aangehaald.
Wanneer u nog foto’s, video’s of dia’s heeft, dan kunt u die
afgeven in de kerk, graag in een envelop onder vermelding
van uw naam, zodat ze later weer teruggegeven kunnen
worden. Deze worden gedigitaliseerd en op 11 maart kunt u
het bekijken. Er is ook koffie, met wat lekkers, een hapje en
drankje. Zij hopen dat als u dit bericht leest, dat u dan zelf
mensen die u toen gekend heeft op de hoogte brengt van
de reünie. Hoort zegt het voort.
Graag zo spoedig mogelijk aanmelden bij Ada de Jong, telefoon 06-26819748 of per e-mail: famdejon@kabelfoon.nl
Plaats: Uniekerk, Langestraat 183, ’s-Gravenzande

Activiteiten in het Well Being
Inspiration Centre
In het Well Being Inspiration Centre in de Heenweg, naast
de voormalige kerk, worden er vanaf het nieuwe jaar diverse
activiteiten aangeboden.
Op woensdag 4 januari start Yin-yoga van 9.00 tot 10.15 uur,
€ 12,50 per les, aanmelden bij Joyce, telefoon 06-81795548.
10 januari een gratis koffie meeting time: inloopochtend
voor geïnteresseerde in het centrum van 9.30 tot 11.00 uur.
11 januari is er een gratis informatieavond over Vitaliteit en
voeding van 19.00 tot 20.30 uur, inschrijven gewenst:
hildavanderburgh@live.nl
20 januari is er een bewustzijnsdag lichaam- en ademwerk
van 10.00 tot 14.30 uur, kosten € 89,-.
Aanmelden: hildavanderburgh@live.nl
Naast de gemeenschappelijke ruimte is er een kantoor, een
spreekkamer en een praktijkruimte waar diverse professionals hun diensten aanbieden. Er is een Vitaliteitscoach,
Ademcoach, Massagetherapeut, Jongeren coaching praktijk MoveOn en Homeopathie Westland gevestigd in het
pand aan de Lugtigheidstraat 64 te ’s-Gravenzande.
Voor meer Informatie kunt u contact opnemen met:
Hilda van der Burgh, telefoon 06-10088424.

Lezers schrijven ...
Oud en Nieuw
Als bewoner van de Vondellaan heb ik al een aantal jaren met angst en beven de aanloop naar oud en
nieuw meegemaakt. Ik woon tegenover het Tollenspark
en heb daar al heel wat narigheid en vernielingen gezien
in de afgelopen jaren. Dit jaar echter heeft de gemeente
Westland in al haar wijsheid besloten om een schijnwerper en camera te plaatsen bij het park. Van heel veel
overlast naar af en toe een knal, geen vernieling en politie te zien. Ik (en ik denk ook mijn buren) ben blij met
deze maatregel en hoop dat dit jaarlijks wordt gedaan.
Bewoners in de omgeving van het Zandeveltpark, waar
het tijdens de jaarwisseling vorig jaar ook uit de hand
liep, hadden dezelfde ervaring, ook hier schijnwerpers
en camera’s met als gevolg een rustige jaarwisseling
zonder incidenten. Jammer dat dit allemaal nodig is,
maar voor de omwonenden was het in elk geval een
aangename jaarwisseling.
Van de redactie:
Ook bij de vorige jaarwisseling hingen er de schijnwerpers en camera’s in het Zandeveltpark, maar toen waren
er diverse incidenten. Gelukkig was het dit keer een
relatief rustige Oud en Nieuw.
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Doe mee met de gratis cursus Digisterker,
bij Bibliotheek ‘s-Gravenzande!
Vindt u het lastig om uw DigiD te gebruiken?
Of ingewikkeld om informatie op te zoeken op de website
van MijnOverheid of Gemeente Westland? Of lukt het niet
altijd om online een afspraak te maken met de gemeente
of om uw pensioenoverzicht te bekijken? Dat is heel
herkenbaar. Daarom is er de cursus Digisterker!
U leert in 4 lessen uw DigiD aanvragen en ermee omgaan, websites
raadplegen van de Gemeente Westland of MijnOverheid.
De cursus start op maandag 9 januari van 14.00 tot 16.00 uur.
Deelname aan de cursus Digisterker is gratis.
Aanmelden? Dat kan bij de balie
van de bibliotheek, via Klantenservice
(0174-226404) of via de website
www.bibliotheekwestland.nl

Ook adverteren in De ‘s-Gravenzander?
Neem contact op met Jan Hoogenraad,
tel. 06-20158487 of sgravenzander@gmail.com

Mike Jonk nieuwe hoofdtrainer FC ’s-Gravenzande
Na 35 jaar hoofdtrainer te zijn geweest,
waarvan de laatste 3 jaar bij FC ‘s-Gravenzande, kiest Richard Middelkoop ervoor om
vanaf volgend seizoen meer tijd voor zijn
gezin en maatschappelijke carrière vrij te
maken en stopt als trainer.
Richard heeft de laatste
seizoenen een belangrijke
rol gespeeld in de ontwikkeling van de selectie. De
doelstellingen zijn ruimschoots behaald, zoals o.a.
meer ’eigen’ spelers in het
eerste elftal en het begeleiden van de seniorentrainers. Daarnaast begeleidt
hij assistent-trainer Mike
Jonk, die momenteel bezig
is met de UEFA A- cursus.
Er is nog een half seizoen
te gaan en men heeft er alle
vertrouwen in dat er aan de
hand van Richard in de tweede helft van dit
seizoen nog stappen gemaakt kunnen worden in het ontwikkelingsproces.
Mike jonk nieuwe hoofdtrainer
Het bestuur van FC ’s-Gravenzande is
enorm enthousiast met de stappen die Mike
Jonk maakt als assistent-trainer bij het eer-

ste elftal. Mike (28 jaar) is jong, ambitieus,
vernieuwend en bruist van energie. Samen
met Richard en Reinier is hij wekelijks bezig
met het voorbereiden van trainingen en
wedstrijden en heeft hij aandacht voor het
individu.
Als speler is Mike in F-8
begonnen en speelde
daarna drie seizoenen bij
zijn Feyenoord en nog
twee seizoenen bij ADO
Den Haag. In B-1 keerde
hij terug op het ’s-Gravenzandse nest en maakte
daarna ook nog zijn debuut
in het eerste elftal. Helaas
was het seniorenverhaal
wegens een vervelende
blessure een kort avontuur,
waardoor Mike besloot om
zijn passie voor voetbal te
gebruiken ten behoeve van een trainerscarrière. Als jeugdtrainer heeft hij van de
F-selectie tot aan de JO19-1 diverse jeugdselectieteams onder zijn hoede gehad.
Een prachtig voorbeeld dat binnen de
jeugdopleiding naast spelers ook eigen trainers naar een hoger niveau laat door ontwikkelen.

Een avond met ’s-Gravenzandse talenten
Op maandag 9 januari in de Uniekerk, Langestraat 81, laten vanaf 19.30 uur vier inwoners
van ’s-Gravenzande hun bijzondere talenten zien.
Joke van Geest is een autodidact fotograaf en lid van de plaatselijke fotoclub DFG. Door
facebook als reclamebron te gebruiken krijgt zij opdrachten in maar ook buiten het Westland. Zij fotografeert van de wieg tot het graf maar portretfotografie heeft haar voorkeur. Een
dag zonder camera in haar hand komt niet veel voor.
Aart van den Berg is econoom en theoloog. In ’s-Gravenzande heeft hij, samen met zijn
vrouw, in de jaren ’80 een natuurvoedingswinkel gerund (De Beter Eter, aan de Noordwind).
Hij werkte bij het Wetenschappelijk Bureau van de Evangelische Volkspartij. 25 jaar geleden
richtte hij Theater in Feite op en produceert hij theatervoorstellingen die in heel Nederland
worden geboekt. Momenteel is hij druk met zijn voorstellingen over kindermishandeling,
ouderenmishandeling en vechtscheiding.
Sinds enkele jaren vormen Wil van der Kaaij en Jaap de Groot een muzikaal duo. Wil
heeft zich bekwaamd in het bespelen van een bijzonder instrument: de panfluit. Jaap is een
enthousiaste pianist, die muzikale uitdagingen niet uit de weg gaat. Samen spelen ze prettig
in het gehoor liggende muziek uit verschillende culturen en achtergronden. Het motto luidt:
Waar woorden tekortschieten spreekt de muziek!
In een afwisselend programma laten de vier deelnemers iets van hun werk zien of laten dat
horen. De toegang is gratis.

v.l.n.r.: Joke van Geest, Aart van den Berg, Jaap de Groot en Wil van der Kaaij

Cor de Jong erelid kaartvereniging Zandevelt
De leden van kaartclub Zandevelt hebben Cor
de Jong erelid van deze club gemaakt omdat hij
geheel in z’n eentje ruim 40 jaar deze club geleid
heeft. Hij heeft hiermee een onschatbare waarde
gegeven aan de gezelligheid, het samenbrengen
van verschillende mensen en een sportief samenzijn van mensen in onze maatschappij. Alle leden
zijn hem hiervoor heel veel dank verschuldigd. De
leiding komt nu in andere en jongere handen en
zij zullen de kaartclub verder voortzetten.
Als u ook zin heeft en kunt jokeren of klaverjassen, elke dinsdagavond om 19.45 uur zijn zij in
het zaaltje achter de Bibliotheek, ingang Zandeveltweg, aanvang 20.00 uur. Wilt u meer informatie of een keertje komen kijken? Neem dan
contact op via: kaartclubzandevelt@gmail.com

*
* A.P.K. IIII keuringsstation
keuringsstation
*
Banden,
remmenservice
* Banden, remmenservice
* Accu, uitlaatcenter
* Accu, uitlaatcenter
* Totaal onderhoud
* Totaal onderhoud
* Motor diagnose station
* Motor
diagnose station
*
Bedrijfswagens
* Carwash
*
Carwash
* Airco service
*

Openingstijden werkplaats:
Openingstijden
werkplaats:
Ma.
t/m vr.
07.30
- 17.00
Zaterdag
07.30
Ma. t/m Vr.
07.30 -- 12.00
17.00
Openingstijden carwash:
Zaterdag
07.30 - 12.00
Ma. t/m vr.
07.30 - 17.30
Openingstijden07.30
carwash:
Zaterdag
- 15.00
Ma. t/m Vr.

07.30 - 17.30

Zaterdag

07.30 - 17.00

Edisonstraat 9 's-Gravenzande Tel. 0174 - 41 77 98

Terug in herinnering
Foto’s uit vroeger tijden roepen altijd herinneringen op. Onze oud stadsgenoot Henk
van Trigt heeft veel van dit soort foto’s in de loop der jaren verzameld, dan wel verkregen uit nalatenschappen van vroegere dorpsgenoten.
Begin van de Hoflaan in 1950
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Bridgeles in ’s-Gravenzande
Ben je toe aan een nieuwe hobby of sport? Wil je nieuwe
mensen ontmoeten? Wil je uitgedaagd worden? Start met
bridge! Bridge verveelt nooit. Bridge is niet moeilijk als je de
basis maar goed leert. Met de cursus ’Start met bridge’ leer
je bridgen op een rustige en ontspannen manier. Bridge is
een denkspel dat iedereen op zijn eigen niveau kan spelen.
Uiteraard kost het wat tijd om het te leren. Niet alleen de
cursusavond, maar ook de ’thuiswerkopdrachten’ nemen
tijd in beslag. Maar pas op, wanneer je er eenmaal aan
begonnen bent, ben je voorgoed verkocht. De beginnerscursus is geschikt voor iedereen die wil leren bridgen, ook al
heb je weinig of geen ervaring met kaartspellen. Tijdens de
cursus maak je kennis met mensen die hetzelfde willen: het
spelletje bridge onder de knie krijgen. Bridge opent deuren
naar vriendschappen. Je hoeft je niet als paar op te geven,
het is geen enkel probleem als je alleen komt.
Dinsdagmiddag 31 januari start de cursus in ’s-Gravenzande aan Hoflaan 52. Gedurende 12 (bijna) aaneengesloten weken leer je de eerste beginselen van het bridgespel.
Na 12 lessen wordt de eerste cursus afgesloten met een
tuindrive. De beginnerscursus al onder de knie? Woensdagavond 1 februari start de vervolgcursus in wijkcentrum
Kasteeleplein.
Interesse gewekt? Neem dan contact op met Wil van Geffen,
bereikbaar via 06-51656385 of: wilverkerk@hotmail.com

Nieuw jaar
Van 2022 hebben we afscheid genomen
daar kunnen we nog lang over bomen
maar veranderen kunnen we het niet
niet het hele ﬁjne, niet het verdriet
de levenstrein die rijdt ‘gewoon‛ weer door
daar gaan we met z‛n allen weer voor
natuurlijk kijken en denken we nog wel terug
niet alles is zomaar achter de rug
maar een nieuw jaar biedt weer nieuwe kansen
ook dit jaar zullen we niet altijd dansen
maar het nieuwe licht
zorgt voor een beter zicht
en ja we weten het, krapte in de portemonnee
de energieprijzen werken niet mee
toch draait het niet alleen om de knaken
gaan we er met elkaar weer het beste van maken
kijken met z‛n allen uit
naar de eerste groene spruit
wensen we elkaar
weer een gezond en gelukkig nieuw jaar!
Edith Brederode

Pure en eerlijke blues door
top muzikanten
El Camino is een band rond Slim Robin, de Nederlandse
bluesharp/harmonica speler en zanger. We kennen Robin
van zijn deelname aan bekende Nederlandse bluesbands.
Hij speelde op nationale en internationale podia. De eerste
kennismaking
met
Blues aan Zee was al
in 2002 met de grote
jamsessie in sporthal
de Wielepet sindsdien
is hij een regelmatige
welkome gast op het
Monsterse podium.
Deze sympathieke muzikant bespeelt niet alleen de bluesharp, hij haalt ook een fantastische ’sound’ uit een chromatisch exemplaar. De ’Slim Robin Band’ noemt zich tegenwoordig El Camino want Robin is niet de enige briljante
muzikant in deze formatie. De overige bandleden zijn Peter
Weissink, drums, bassist Jules van Brakel en gitarist Arie
Verhoef.
El Camino speelt zaterdag 7 januari in de grote zaal van de
Monsterse Noviteit, zaal open 20.00 uur, aanvang 20.30
uur, toegang € 12,50. Tickets via: www.bluesaanzee.nl en
mogelijk nog aan de zaal de avond zelf.
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Westland Verstandig wil snelle
realisering tweede Berkenflat
Op 21 december 2022 heeft de Stichting die de Veiling/Leuningjes huurde, de huur opgezegd per 31 december 2022.
Daarmee kan de WOS snel verkassen naar de Veiling, kan
daar het Huis van de Buurt komen en kunnen de verenigingen gebruik blijven maken van onder meer de grote zaal.
Daarmee kan dan de realisering van de zogenaamde 2e
Berkenflat (zelfstandig goedkoop wonen voor senioren met
zorg op maat en gezamenlijke recreatieruimte) snel plaatsvinden. Voor Westland Verstandig is dat 1 van de 183 actiepunten uit het coalitieakkoord. Nu snel doorpakken.
Met de WOS de verhuizing regelen en met de 2e Berkenflat
goede afspraken maken over parkeren en goede inpassing
in de buurt, zodat snelle realisering mogelijk wordt.

Reddingbootbemanningen delen kerstbroden uit
in ankergebied

Kerstbroden bezorgen
per reddingboot

Klachten over de
Koningin Julianaweg
De fractie van Westland Verstandig wordt veelvuldig benaderd door bewoners uit ’s-Gravenzande, met name omwonenden, van de recentelijk gereconstrueerde Koningin
Julianaweg. Met klachten en meldingen over niet perfecte
of zelfs niet goed zijnde situaties op en rond de Koningin Julianaweg. Genoemd kunnen worden de te scherpe
stoepranden waardoor autobanden beschadigd raken, te
smalle bochten waardoor vrachtwagens niet goed kunnen
draaien, de onveilige situatie van de omkeringen van parkeren en fietsen etc. De fractie wil graag dat het College een
informatie-/inloopavond organiseert in De Kiem in ’s-Gravenzande, waarbij omwonenden en belanghebbenden niet
alleen toelichting kunnen krijgen op de wijze waarop de weg
is ingericht, maar ook hun klachten en meldingen kunnen
doen aan of bij de gemeente, degenen die aan het ontwerp
gewerkt hebben.
Zij vragen het College een dergelijke avond te organiseren
begin januari 2023 omdat nu de zaken spelen en wellicht na
die avond ook aanpassingen kunnen plaatsvinden waardoor
de verkeersveiligheid en de bruikbaarheid van de Koningin
Julianaweg kunnen toenemen

Spaanse conversatiecursus
bij VU Westland
Op dinsdag 17 januari start de cursus Spaans conversatie B1 bij VU Westland. Deze cursus is bedoeld
voor cursisten met ruime kennis van de Spaanse taal
die hun communicatieve vaardigheden willen verbeteren. Bij deze cursus ligt het accent op interactie. Aan
de hand van opdrachten komen er diverse situaties aan
bod, waarin de cursisten hun communicatieve- en taalvaardigheden leren verbeteren. Je zult na deze cursus
makkelijker in het Spaans durven spreken.
Ben je benieuwd naar deze cursus? Voor meer informatie en inschrijven ga je naar: www.vuwestland.nl

Postzegelvereniging Monster
Op donderdag 5 januari heeft Postzegelvereniging Monster de eerste contactavond van 2023. Deze vindt plaats in
gebouw OJOS, Choorstraat 95 in Monster, aanvang 20.00,
zaal open 19.30 uur. Deze eerste contactavond in 2023 wensen we elkaar een mooi en gezond 2023, en natuurlijk ook
een mooi filatelistisch jaar. Aansluitend verzorgt Gijsbrecht
van Dommelen een presentatie over de Belgische perforatiezegels. Daarnaast zijn er de gebruikelijke onderdelen
zoals de veiling van 90 mooie kavels en het onderling ruilen
en handelen. Er is voldoende gelegenheid om te ruilen.
Om 19.30 uur wordt begonnen met het ruilen van de postzegels uit Israël en er is gelegenheid om de veiling-kavels
te bekijken. Belangstellenden voor de filatelie zijn van harte
welkom bij Postzegelvereniging Monster.
U kunt zich vooraf informeren en eventueel aanmelden om
als introducé deze contactavond te bezoeken via de website: www.postzegelverenigingmonster.nl

Open Kerk Poeldijk
Op zaterdag 7 januari van 10.00 - 11.30 uur staat de Hervormde Kerk in de Fonteinstraat in Poeldijk open voor iedereen, voor een persoonlijk gesprek of een kop koffie of thee.
Op de platenzolder is er verkoop van elpees, singletjes,
78 toerenplaten, dvd’s en heel veel cd’s. Muziek van alle tijden en alle soorten, religieus, orgel, koren, country, jazz, klassiek, filmmuziek, blues, reggae en nog veel meer, alles voor
een kleine prijs. U kunt ook elpees, singletjes, cd’s of dvd’s
bij de kerk inleveren. Op de boekenafdeling is er verkoop van
een grote voorraad boeken, religieus, geschiedenis, politiek,
romans, detectives en er worden ook puzzels en dvd’s verkocht. Op de creatafel vindt u leuke cadeautjes, knutselmaterialen, katoen en wol, kaarten, gehaakte en gebreide popjes,
mutsen en dassen, etc. Ook kunt u zelf creatief bezig zijn
met haken of breien met hulp van de dames. De opbrengst is
bestemd voor activiteiten van de kerk.

Het hele jaar door komen de vrijwillige reddingbootbemanningen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in de ankergebieden voor de Hollandse
kust. Meestal om zieken en gewonden van boord te halen.
De zaterdag voor kerst combineerden de vrijwillige redders van KNRM-reddingstations Hoek van Holland en Ter
Heijde samen hun laatste oefening van het jaar met het uitdelen van kerstbroden bij voor anker liggende schepen. De
zeelui die aan boord van ankerliggers verblijven, is het niet
gegeven om Kerst in familiekring te vieren. Ze liggen soms
weken te wachten op lading voor de Nederlandse kust en
dat betekent dat ze tijdens Kerst ver van huis zijn, zonder
hun dierbaren. Om wat afleiding te organiseren combineren
de vrijwilligers van de KNRM-station Ter Heijde hun wekelijkse oefentocht met het bezorgen van kerstbroden en de
daarbij behorende tekeningen gemaakt door kinderen van
de basisschool De Blinkerd in Monster.
Uit voorgaande jaren weten de vrijwilligers dat de kerstbroden, dit jaar beschikbaar gesteld door International Food
Services, Shipko, Koolwijk Shipstores en Total Ship Supply
enthousiast worden ontvangen door de bemanningsleden
van de voor anker liggende schepen. En dat betekent voor
beide partijen een goed begin van kerstdagen.

Van Duijvenbode klaar op WK
Voor Dirk van Duijvenbode zit het WK darts in Londen erop.
De 30-jarige ‘s-Gravenzander verloor vrijdagavond in de
achtste finale met 4-1 van Michael van Gerwen.
Van Duijvenbode was aan het begin van de partij gewaagd
aan zijn Brabantse tegenstander. Beide spelers braken
elkaar steeds in elkaars leg, maar in de slotleg miste de
Westlander zes dubbels waardoor de setwinst naar Van
Gerwen ging. Van Gerwen pakte ook de tweede set, al liet
Van Duijvenbode zich daarin wel zien met een 170-finish.
In een sterke derde set, het gemiddelde van Van Duijvenbode lag boven de 120, maakte de ‘s-Gravenzander er
nog wel 2-1 van. Van Duijvenbode had kansen om zelfs op
gelijke hoogte te komen, maar wist die niet te verzilveren.
Daardoor liep Van Gerwen uit naar 3-1, waarna hij er in de
slotset eenvoudig met de zege vandoor ging.

Senior string band in de
Cultuurschuur
Op zondagmiddag 8 januari is de Senior String Band weer
met haar programma Country Treasures in de Cultuurschuur
in Monster. De band uit Hoek van Holland speelde er afgelopen najaar al een keer, maar toen moest een van de bandleden door corona verstek laten gaan. Nu hoopt de band aan
te treden in de complete bezetting en met het volledige programma. Wie nog nooit in de Cultuurschuur is geweest, zal
zich er onmiddellijk thuis voelen. De inrichting heeft de sfeer
van een intieme huiskamer waar je makkelijk contact maakt
met andere bezoekers en dicht bij de optredende artiesten
zit. Gastvrouw Gerda zorgt ervoor dat iedereen zich op zijn
gemak voelt en zorgt voor koffie, thee en drankjes.
Het concert begint om 16.00 uur. De Cultuurschuur is te vinden aan de Zwartendijk 11 in Monster.
Kaarten kosten € 10,-. Reserveren kan via de agenda op de
website: www.cultuurschuur.nl
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Westland Swimming Stars faciliteert
wereldrecordhoudster
Tatjana Schoenmaker olympisch kampioen en wereldrecordhoudster op de 200
meter schoolslag trainde onlangs mee met
de Westlandse Swimming Stars. Op deze
zaterdagochtend 6.15 uur stonden de ruim
20 zwemmers op de startblokken om te
werken aan hun techniek en conditie.
Met de komende Nederlandse Kampioenschappen weer in zicht is tijdens de kerstvakantie volop de mogelijkheid om op alle
niveaus te trainen. En wat mooi dat Tatjana de aanwezige laat genieten van hoe
schoolslag zwemmen ook kan. Werkend
aan haar techniek en inhoud met passie en
doorzettingsvermogen in Maesemunde. Op
weg naar een nieuwe wereldtitel in 2023?

Haar wereldrecord gezwommen in Tokyo
(2.18.95) staat nog steeds.
Op de foto poseert zij, met muts, met plezier tussen de overige zwemmers. Voor de
leden van Westland Swimming Stars een
absolute inspiratiebron. Met de trainingsschema’s van Rob Heyder gaan er zeker
weer persoonlijke records sneuvelen tijdens
de komende wedstrijden.
Voor zwemmers die in 2023 mee willen doen
aan wedstrijden biedt Westland Swimming
Stars biedt nu de mogelijkheid om tegen
een gereduceerd tarief een jaar te komen
werken aan zwemskills. Kijk naar de voorwaarde op de website.

Jeu de Boules
vereniging

’s-Gravenboules
dankt aan het begin van dit nieuwe jaar al haar sponsors
en wenst iedereen een goed en gezond 2023.
Dankzij de ondersteuning van onderstaande bedrijven
kunnen wij als vereniging blijven boulen.
Johan Aalbregt Onderhoudsbedrijf
AKRO Automaterialen
Apotheek De Klipper
Autobedrijf Beukers BV
Autobedrijf Dick van der Kaaij
Autobedrijf Kees Balvert BV
Autobedrijf van Schie BV
Auto Service De Voogd BV
AZ Schilders BV
Beeks OOG & OOR
Bistro De Herberg
Boer Salades Cateringservice
Boksman Bouwbedrijf
Borgdorff Makelaars
Claassen Coatings
adviseurs in verf en applicatie

CS Club Sound
DSW Werving en Selectie
EP: Stevens
Floors For You
Florista By Pieta
Glasatelier Oud Rijswijk
Specialist in glas in lood

Lezing over Johannes Vermeer
Dit voorjaar presenteert het Rijksmuseum
voor het eerst een overzichtsexpositie van
de zeventiende eeuwse schilder Johannes Vermeer. Donderdag 19 januari 2023
is kunsthistoricus Hoo man Chan in Bibliotheek ’s-Gravenzande om een lezing te
geven over het werk van Vermeer.
De tentoonstelling in het Rijksmuseum is,
met bruiklenen vanuit de hele wereld, de
grootste Vermeer-tentoonstelling ooit. Het
Rijksmuseum heeft zelf 4 stukken van de
Delftse schilder, waaronder het internationaal geliefde ’Melkmeisje’ en ’Het straatje’.
Maar ook ’Het meisje met de parel’ en
’Brieflezende vrouw aan het open raam’ zijn
te bewonderen. Vanwege de verfijnde schilderkunst van zijn werken, is een tentoonstelling ervan een verrukking voor het oog en
het hart. Kunsthistoricus Hoo Man geeft een
inleidende lezing waardoor de museumexpositie nog meer de moeite waard wordt om
te bezoeken.Belangstellenden zijn welkom
in Bibliotheek ’s-Gravenzande op donderdag 19 januari van 10.00 tot 12.00 uur.

GST van Paassen

Halster Electra
Hortimat BV
Janssen & van Oosten Makelaardij
Juwelier Zwinkels
Kia Zeeuw & Zeeuw Naaldwijk
Kleijn Tweewielers
Hoek van Holland/ De Lier
Kroes Aannemingsbedrijf
Kuyvenhoven Elektrotechniek
Leerdam Orchidee
Peter van Leeuwen Tweewielers
Poleij keurslager, partyservice & catering
Restaurant Jasutin
Restaurant Just-In
Slijterij Madeira
Smith Solar BV
Sonneveld Voogd
Tandprothetische Praktijk Westland
Tebbenhof Woninginrichting
Techn. Installatiebedrijf Schwagermann
Thomas Boers B.V
Verkade Beton B.V.
Voilà Schilders
Westland Keukens
Westland Vloer en Raam

Bedankt dat je het afgelopen jaar onze sponsor was!
Bestuur en leden, Jeu de Boulesvereniging ‘s-Gravenboules

Bas Brinkman nieuw directielid van de
Royal Brinkman Groep

Deelname aan de lezing kost € 5,- voor
leden van Bibliotheek Westland en € 10,voor niet-leden, aanmelden via:
www.bibliotheekwestland.nl

Kerkkolom
De periode rond Oud & Nieuw is voor velen een tijd van re�lectie.
Bij velen roept dit een weemoedig gevoel op. We leven immers in
een gebroken wereld vol ellende, crises en de dood. Het afgelopen
jaar zijn vele bekenden en minder bekenden aan 2022 begonnen
zonder het einde te halen. Wat een verdriet. Ook wat betreft 2023
weten we niet wat het ons zal brengen. Zal het zegen en blijdschap brengen of toch vooral moeite en zorgen? Zullen wij het
einde van komend jaar meemaken?

David is diep doordrongen van zijn vergankelijkheid. Juist vanuit dat besef klinkt zijn
belijdenis: ’En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!’ (Psalm 39:8). God
is het enige vaste anker in deze voorbijgaande wereld. Hij is eeuwig en sterker dan
de dood. In Christus reikt Hij ons de hand om houvast te bieden in leven én sterven.
Hij werd geboren om te sterven en zo voor stervelingen de dood te overwinnen; de
dood die door onze zonden in de wereld is gekomen. Het is heerlijk te mogen weten
door het geloof bij de opgestane Zaligmaker te horen. Al is het leven op aarde maar
kort en zijn er vele crises die voor vragen zorgen, ‘Jezus Christus is gisteren en heden
Dezelfde en tot in eeuwigheid’ (Hebr. 13:8). Daarom mag een christen altijd hoop
hebben.
Zelf hoop ik binnenkort het Westland te verlaten en daarmee een periode af te sluiten. ”Afscheid nemen is een beetje sterven” en dat doet pijn. Voor de laatste keer
schrijf ik: Kies het Leven boven de dood! Laat u verrassen door Jezus’ zondaarsliefde
en ontvang het onvergankelijke leven. Dan geldt het zeker: tot ziens! A Dios!
Ds. A. Voorwinden – CGK ’s-Gravenzande (a.voorwinden@solcon.nl)

‘Kerkkolom’ is een column van plaatselijke predikanten en voorgangers uit verscheidene gemeenten.

Per 1 januari 2023 is Bas Brinkman toegetreden tot het directieteam van de Royal Brinkman Groep als directeur Techniek. Hiermee
wordt geanticipeerd op de groeiambities
van Royal Brinkman en Berg Hortimotive die
voortkomen uit de strategische koers van
de bedrijven. Die koers is erop gericht dat er
nog meer op de kracht van de Groep wordt
ingezet. Dit betekent enerzijds een sterke
focus op de handelsactiviteiten en anderzijds op de techniekactiviteiten. Het huidige
directieteam bestaat uit vijf personen. Daar
komt Bas Brinkman bij voor Techniek. Hij is
de 5e generatie Brinkman die in het familiebedrijf een directiepost bekleedt.
Strategische koers
De strategische koers 2023-2025 van de
Royal Brinkman Groep is erop gericht dat er
nog meer op de kracht van de Groep wordt
ingezet met enerzijds focus op de handelsactiviteiten en anderzijds op de techniekactiviteiten. Dat betekent de ontwikkeling van

een nieuwe invulling van de techniekorganisaties binnen de Royal Brinkman Groep.
Sinds juli 2022 is Bas Brinkman daar verantwoordelijk voor. Met zijn toetreden tot het
directieteam wordt de onderlinge samenwerking, integratie en eenduidigheid binnen
de Royal Brinkman Groep geborgd.
Het huidige directieteam bestaat uit vijf personen. Ton van Mil en Gert-Jan van Peer
vormen als CEO en CFO de statutaire directie. Jan Schuttrups, Ronald van der Tang en
Ramon Verdel zijn ieder verantwoordelijk
voor hun eigen activiteitengebied als titulaire directeuren. Daar komt dus Bas Brinkman bij voor het onderdeel Techniek.
Directieteam Royal Brinkman Groep:
v.l.n.r. Ramon Verdel, Gert-Jan van Peer,
Bas Brinkman, Ton van Mil, Jan Schuttrups
en Ronald van der Tang
Foto: Michel Heerkens
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Jeu de Boules Vereniging
’s-Gravenboules

Leerdam sprint naar haar
derde sprinttitel

Westlandse Clubkampioenschappen
12 december moesten de ’s-Gravenboulers naar Quintus uit
Kwintsheul. Deze 7e wedstrijd wist ’s-Gravenboules te winnen met 15-3. De volgende wedstrijd is maandag 13 januari
tegen Verburch uit Poeldijk.

Met de winst op zowel de 500 als de 1.000 meter op de
tweede dag van het toernooi, is schaatsster Jutta Leerdam
woensdag 28 december voor de derde keer in haar loopbaan Nederlands kampioene op de Sprint geworden.
De ‘s-Gravenzandse (vrijdag is ze 24 geworden) snelde in
Thialf op de 500 meter naar een tijd van 37,18 seconden.
Daarmee was ze iets langzamer dan een dag eerder, maar
was ze wel sneller dan Femke Kok (37,32), de winnares op
die afstand een dag eerder. Daarmee breidde Leerdam haar
voorsprong op Kok in het klassement iets uit.
Op de 1.000 meter gaf ze haar titel nog wat extra glans.
Nadat de Westlandse dinsdag het baanrecord in Thialf had
verbeterd naar 1.12,83, ging daar een dag later nog wat
vanaf: 1.12,80.

Winter Senioren Cyclus
14 december kwamen de beide teams van MIDI Delft naar
’s-Gravenboules. Beide Teams van ’s-Gravenboules verloren met 6-3. De volgende wedstrijden zijn 4 januari. Beide
teams ontvangen dan thuis de teams 1 en 2 van Folâtre uit
Pijnacker.
Clubkampioenschap
Aan het einde van het jaar zijn nog een paar wedstrijden
gespeeld. Uitslag 13 december: 1e Ditta ’t Hart 3+28, 2e
Nico van der Wilk 3+26, 3e Jaap Boers 3+25, 4e Piet van
der Hout 3+21, 5e Aad van Solingen 3+16. 20 december
waren er drie winnaars met dezelfde uitslag, de afzonderlijke
partijen gaven de eindstand: 1e Justin Schellevis 3+29, 2e
Ditta ’t Hart 3+29, 3e Lex van der Kaaij 3+29, 4e Marien
Verheul 3+26, 5e Johan Boers 3+23. 22 december was de
stand: 1e Henk de Hoog 3+26, 2e Piet Broekhuizen 3+17,
3e Arie Stolze 2+11, 4e Theo Bunnik 2+11, 5e Henk van
Elswijk 2+9. De laatste wedstrijd was 27 december: 1e Cor
van Dijk 3+31, 2e Henk de Hoog 3+23, 3e Immy van Geest
3+19, 4e Jeanne Bergenhenegouwen 3+18, 5e Huib ’t Hart
3+18.
’s-Gravenboules sloot het jaar af met een gezellig
oliebollentoernooi waar koppels tegen elkaar streden om
de prijzen. Uitslag: 1e Jac ’t Hart en Theo Bunnik 3+29, 2e
Ineke en Arie Stolze 2+2, 3e Elly Prins en Kees Dekker-2
0+17. Voor informatie kijk op: www.s-gravenboules.nl

Even wat drinken
Deze kleurrijke specht had dorst na al dat vele eten met de
Kerst veronderstelde Gerry Vermeer, die ons onderstaande
foto stuurde, bedankt Gerry.

Bloem

Informatieavond
Gezonde Levensstijl
Je wil gezonder leven, maar waar begin je en - nog belangrijker - hoe houd je het vol? Op vrijdag 13 januari worden de
beste adviezen van experts gedeeld in Wijkcentrum Terra
Nova in Wateringen. De maand januari staat voor veel mensen in het teken van goede voornemens. Gezonder eten,
stoppen met roken, het drinken van minder of geen alcohol,
meer ’me-time’ nemen, vaker sporten, dat soort dingetjes.
Alleen mislukken de meeste al vrij snel. Hoe zorg je ervoor
dat je de handdoek niet binnen drie weken in de ring gooit?
Tijdens de informatieavond ’Gezonde Levensstijl’ kun je tips
krijgen om het starten met een gezonde leefstijl een beetje
makkelijker te maken.

Tussen 19.30 en 20.30 uur voeren diverse sprekers het
woord, waaronder Mieke van Leemput (arts) en Everdien
Vroom (leefstijlcoach). Aansluitend aan het programma in
de zaal is er een markt waar verschillende ondernemers
en organisaties hun producten en diensten tonen. Onder
andere Vitis Welzijn, Bibliotheek Westland, Hofland en Van
Geest Fysiotherapeuten en Vitae Voedingsadviesbureau zijn
aanwezig om gerichte informatie te geven aan iedereen met
vragen. De entree is gratis. Locatie is Terra Nova, gevestigd
aan Het Tolland 2 in Wateringen, aanvang 19.30 uur, einde
ongeveer 21.30 uur.

Dit jaar gaan we voor de 50e keer op voetbalkamp. Als huidige kampploeg zijn wij op zoek naar al onze ”oud-collega’s” van het vroegere Siebe Rijploeg Jeugdkamp nu onder
de naam FC-Jeugdkamp om dat met z’n allen te vieren in de
vorm van een reünie-avond.
Ben jij een oud-leider of ken je een oud-leider meld je aan
via: 50jaarjeugdkamp@gmail.com

Cursussen Excel van start bij
VU Westland
Op woensdag 11 januari start de cursus ExceI - basis bij VU
Westland. In deze beginnerscursus leer je de basishandelingen van Excel. Je maakt
kennis met de meest
gebruikte functies en leert
hoe deze werken. Deze
cursus is voor iedereen die
de vele mogelijkheden van
Excel wil ontdekken en wil
inzetten voor zakelijk- of
privégebruik.
Beheers je de basis van Excel al en wil je jouw kennis en
vaardigheden verder uitbreiden? Op dinsdag 10 januari
start de cursus Excel - vervolg. Na deze cursus kun je onder
andere financiële begrotingen maken en een eenvoudige
(leden)administratie opzetten.
Voor meer informatie en inschrijven ga je naar:
www.vuwestland.nl

Kindercollege

Column
We hopen….
Elk jaar rond de jaarwisseling kijken we terug naar hoe
het jaar voor ons was maar daarnaast willen we ook
vooruit kijken maar helaas kan dat niet. We kunnen
hooguit iets hopen of ergens naar verlangen. En wat
zouden we dan het liefste willen? Een keer een ’grote’
prijs winnen, een mooie vakantie, een ander huis of
’gewoon een huis’, een nieuwe auto? Dat zijn wensen
die een beetje voor de hand liggen… maar daar draait
het niet om in het leven. Natuurlijk is het fijn als je lekker in de slappe was zit en je makkelijk dingen aan kan
schaffen. Maar zo rond de jaarwisseling kunnen we ook
goede voornemens hebben als voor elkaar klaar staan,
met elkaar mee leven en wat zou het mooi zijn als we
minder korte lontje tegen zouden komen. Genieten van
kleine mooie dingen die er altijd zullen zijn.
Maar het allerbelangrijkste dat bovenaan de verlanglijst staat is gezondheid en daar hopen we allemaal op!
Laten we daarom elkaar echt het allerbeste wensen.
Een heel goed, gezond en gelukkig 2023!

Oproep aan oud kampleiders

Foto: Gerry Vermeer

Nieuwjaarsconcert
Honsels Harmonie
Er is geen mooiere traditie dan het nieuwe jaar feestelijk te
vieren met het Nieuwjaarsconcert van Honsels Harmonie.
Als er twee dingen essentieel zijn op een Nieuwjaarsconcert zijn dit vrolijke muziek én uiteraard Strauss. Ga daarom
zaterdagavond 7 januari zwierend het nieuwe jaar in met
een polka, wals, marsmuziek en filmmuziek.
De avond begint met het traditionele muziekstuk ’Festmusik der Stadt Wien’ en het uitdagende symfonisch werk ’Le
Carnaval Romain Overture’. Daarna gaat u verder met de
hedendaagse muziek van ’Four Scottish Dances’ en ’Elpis
for Wind Band’. Tot slot kunt u genieten van de filmmuziek
’Jurassic Park’ en ‘Elvis Presley’, de King of Rock and Roll
waar onlangs een succesvolle film over is verschenen.
Het concert is gratis. U bent welkom vanaf 19.30 uur in De
Veiling in Poeldijk. Het concert begint om 20.00 uur.

Kom in de Kas in Honselersdijk
Dit jaar vindt de 45e editie van het evenement Kom in de
Kas Westland plaats aan de Harteveldlaan in Honselersdijk.
Tijdens Kom in de Kas op zaterdag 1 en zondag 2 april 2023
zetten kwekers in het gehele land de deuren van hun tuinbouwbedrijf open voor bezoekers. Op deze wijze willen zij
op een laagdrempelige manier mensen kennis laten maken
met de innovatieve tuinbouwsector.
In ons kleine landje wordt op een oppervlakte van wel 16.000
voetbalvelden heel veel verschillende producten onder glas
geteeld. Dat gebeurt niet zomaar, daar komt heel wat techniek, innovatie en ondernemerschap bij kijken. De automatisering, robotisering en technologie, het uitgangsmateriaal
en de bijbehorende kennis die voor en door de Nederlandse
tuinbouwproductiebedrijven zijn ontwikkeld, zijn wereldwijd
toonaangevend en een belangrijk exportproduct op zich. In
de hele glastuinbouwsector, van productie, toeleveranciers,
tot aan veilingen en handel zijn ongeveer 250.000 mensen
werkzaam.
Kom in de Kas Westland is het evenement waar tuinders
zich aan het grote publiek kunnen presenteren als een innovatieve, duurzame en professionele sector. Een sector die
op een verantwoorde wijze onderneemt, van belang is voor
de maatschappij, én waar toekomst is voor mensen om in
te werken.
Tijdens Kom in de Kas Westland is er van alles te beleven.
De komende periode zullen zij via https://www.komindekas.
nl/locaties/westland/ en Facebookpagina: Kom in de Kas
Westland iedereen op de hoogte houden over alles wat er te
doen zal zijn tijdens het evenement.

Over Groene helden van het dierenrijk
Op zaterdag 14 januari is er in Bibliotheek ’s-Gravenzande
weer een gaaf kindercollege.
Schrijfster Lotte Stegeman komt
vertellen over groene helden
van het dierenrijk. Lotte is kinderboekenschrijver en (jeugd)
journalist. Ze was jarenlang
hoofdredacteur van jeugdkranten Kidsweek en 7Days. Sinds
2017 schrijft ze non-fictie kinderboeken over dieren. Tijdens
het kindercollege komt Lotte
vertellen over tien stille superhelden, zoals: de laaglandtapir
en de muskusos met hun geniale groene acties.
Veel mensen doen van alles om voor de aarde te zorgen, dieren doen dit net zo goed! Dit boek is een eerbetoon aan deze
wezens. ’Groene helden van het dierenrijk’ is het nieuwste
boek van Lotte Stegeman en is in september verschenen.
Het kindercollege wordt georganiseerd i.s.m. Stichting iQ+
en is voor nieuwsgierige kinderen vanaf groep 5. Het college
is van 13.00 tot 14.30 uur, de toegang bedraagt € 2,50 voor
leden en € 5,- voor niet-leden. Aanmelden via de website:
www.bibliotheekwestland.nl

Creatief Centrum ’t Atelier
In de week van 16 januari start de tweede helft van het cursus- en workshop seizoen bij Creatief Centrum ’t Atelier in
Naaldwijk. Voor een aantal schilder- en aquarellessen voor
volwassen zijn nog plaatsen beschikbaar.
Op woensdagmiddag kunnen kinderen van 6 tot 9 jaar
mooie kunstwerken maken bij Kunstschatten. Onder leiding
van beeldend kunstenaar Juliette wordt iedere week een
origineel werk gemaakt.
Kijk op de website: www.hetatelier.info voor alle cursussen
en workshops. Adres: Zuideinde 8 in Naaldwijk.

Bezorger gemist met het
nieuwjaarskaartje?
Heeft u de bezorger gemist met het nieuwjaarskaartje?
Geef deze dan digitaal een gift. Dat kan heel eenvoudig en
gemakkelijk via: www.bezorgingmaasstad.nl/gift
Wanneer u er voor kiest om, via de website
www.bezorgingmaasstad.nl/gift, digitaal een gift aan de
bezorger te geven zullen wij deze op basis van uw postcode en huisnummer registreren. Om deze vervolgens aan
de juiste bezorger toe te kennen. De
bezorger ontvangt deze gift volledig. Er worden alleen transactiekosten ingehouden van € 0,35. Dit is de
kostprijs van de internetkassa. U kunt
er voor kiezen om uw gift inclusief of
exclusief deze transactiekosten over
te maken. De gift is geheel vrijblijvend
en niet verplicht, ook bepaalt u uiteraard zelf de hoogte
ervan. Overigens is het de bezorger ook toegestaan om
langs de deuren te gaan met het kaartje.

