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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.

Hee�  u een 
hypotheek nodig?

Vreeburghlaan 2, ’s-Gravenzande
p.piekar@hhah.nl 

Hypotheken-Verzekeringen-Pensioenen

0174 - 50 53 88

Sand-Ambachtstraat 47
2691 BL ’s-GRAVENZANDE
Telefoon: 0174-417474

www.janssen-vanoosten.nl

(Spoed) taxatie nodig?
Binnen 24 uur mogelijk

Echte Westlandse Makelaars

BEZOEK ÉÉN VAN ONZE BURGERKANTOREN
MAAK EVENTUEEL EEN AFSPRAAK

BEL ONS: 06-53401068
ZIE PAGINA 3

 WESTLAND VERSTANDIG
Altijd dichtbij

De ’s-Gravenzander gaat stoppen
Wij willen u op de hoogte brengen dat wij per 1 juli 2023 stoppen 
met de uitgave van De ’s-Gravenzander. Op woensdag 28 juni is de 
laatste uitgave. Het is ons helaas niet gelukt om een nieuwe eige-
naar en redacteur te vinden die de uitgave wil voortzetten. Zij heb-
ben al een poosje hun pensioenleeftijd bereikt en willen nu werk 
gaan maken van hun vrije tijd. 
Bovendien zien wij de inkomsten de laatste jaren, mede door social 
media, steeds verder teruglopen en zijn de kosten voor productie, 
papier, drukken en verspreiding sterk gestegen, waardoor een ren-
dabele uitgave steeds moeilijker wordt.
Wij vinden het jammer dat wij deze beslissing hebben moeten 
nemen en begrijpen dat veel lezers dit ook erg jammer vinden en 
het bijna 100-jarige weekblad zullen gaan missen. 

Wij willen iedereen bedanken voor het jarenlange vertrouwen 
voor het plaatsen van uw advertenties en nieuwsberichten in De 
’s-Gravenzander en zullen tot en met de laatste uitgave van 28 juni, 
zoals u gewend bent, hier alle aandacht aan geven. Tot deze datum 
kunt u kopij blijven sturen. 
 
Alle lopende afspraken zullen wij ongewijzigd uitvoeren tot en met 
de laatste uitgave van week 26.
  
Met vriendelijke groet,
Team De ’s-Gravenzander

DE ’S-GRAVENZANDER
Nieuws- en Advertentieblad voor ’s-Gravenzande en omgeving

Bezorgdheid over Tweede Berken� at
 
Het blijft de gemoederen bezig houden in politiek Westland, zo heeft 
de fractie van CDA Westland aangekondigd dat zij het college van de 
gemeente Westland verzoekt om met grote voortvarendheid de unaniem 
aangenomen motie van 22 februari 2023 betreffende de Tweede Berken� at 
uit te voeren. Het werd de fractie van CDA Westland tijdens de commissie-
vergadering MO van 8 mei duidelijk dat de realisatie van de 2e Berken� at 
vertraging op dreigt te lopen. Volgens de fractie is er reden tot bezorgdheid, 
gezien de uitspraken van de wethouder en een coalitie fractievoorzitter, 
waaruit blijkt dat er mogelijk obstakels zijn in de voortgang van het project. 
Het gebrek aan transparantie en het ontbreken van concrete � nancierings- 
en garantieplannen voor stichting Het Oude Land versterken deze zorgen.
De fractie van CDA Westland benadrukt dat wanneer een motie unaniem 
wordt aangenomen, inclusief de vermelding van termijnen, normaal gespro-
ken mag worden verwacht dat deze motie wordt uitgevoerd. Het feit dat de 
motie terzijde lijkt te zijn geschoven, roept vragen op over de werking van 
gemeenteraad en college. 

Jenny Vermeer-de Smit en Cor van der Mark, namens de fractie CDA West-
land, benadrukken dat het van groot belang is dat het college deze motie 
met spoed uitvoert. Het realiseren van de 2e Berken� at is een belangrijke 
kwestie voor de gemeenschap, de inwoners van Westland verdienen dui-
delijkheid en voortgang. Zij kijken uit naar de reactie van het college en 
zullen nauwlettend toezien op de verdere ontwikkelingen met betrekking 
tot de Tweede Berken� at.

 Westland Verstandig: 

’Tweede Berken� at gaat gewoon 
volgens planning door’
Anders dan in de pers wordt aangegeven, gaan de plannen voor een 
tweede Berken� at in ’s-Gravenzande gewoon door. Ook het overleg met 
de WOS om te verhuizen naar de Veiling in Poeldijk wordt nog gevoerd. 
Afgelopen week bevestigde wethouder Rombout dat, desgevraagd door 
de fractie van Westland Verstandig, ook nog een keer in de Commissie. 
Nog steeds zal de WOS plaats gaan maken voor de 2e Berken� at en met 
de WOS wordt op een positieve wijze gepraat. 
Door een krantenkop dat de komst van een 2e Berken� at ”op losse schroe-
ven komt te staan”, wordt dan ook een verkeerde weergave gegeven van 
de mededelingen van de wethouder. Ook wordt er onrust geschapen die 
nergens goed voor is. Overigens wil Westland Verstandig in meerdere dor-
pen complexen zoals de Berken� at bouwen. Het is een goede wijze om 
onze senioren zo langs als mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen met 
zorg op maat, goed beheer en de nodige gezelligheid.

Carwash voor Albanië
Zaterdag 20 mei wordt bij De Kiem aan de Kon. Julianaweg een Carwash 
gehouden. Tussen 8.30 en 12.00 uur kunt u hier terecht om uw auto of 
busje vakkundig te laten wassen. De Carwash wordt uitgevoerd door elf 
jongeren die in oktober naar Albanië vertrekken om de arme bevolking daar 
te helpen met opbouwprojecten. De gehele opbrengst van de Carwash is 
bestemd voor de projecten in Albanië. 
Terwijl uw auto of busje gewassen wordt, kunt u genieten van een kopje 
kof� e en gezellige muziek. De kosten zijn € 10,- voor een auto;  € 20,- voor 
een busje. 
Iedereen is welkom om langs te komen.

Nieuws van de Vereniging 
Oud ’s-Gravenzande
Op donderdag 25 mei organiseert de vereniging Oud ’s-Gravenzande 
wederom een contactmiddag voor iedereen die geïnteresseerd is in de 
historie van ’s-Gravenzande. Deze vindt plaats in de bibliotheek, Zande-
veltplein 26, aanvang 14.30 uur, het duurt tot circa 16.30 uur. De contact-
middag van 25 mei wil de vereniging koppelen aan een straat in ’s-Gra-
venzande. De straat van deze maand is: Sand-Ambachtstraat maar ook 
andere straten kunnen ter sprake komen. Belangstellenden zijn van harte 
welkom. Men mag ook foto’s, voorwerpen, afbeeldingen meebrengen, die 
typisch zijn voor een straat. Er kan dan een geanimeerd gesprek ontstaan 
over het oude ’s-Gravenzande.
Normaalgesproken is het plan is om elke  laatste donderdag van de maand 
een contactmiddag te houden.

Stranden ontvangen Blauwe Vlag
Dit jaar kunnen de Westlandse en Hoekse kust weer een Blauwe 
vlag hijsen. De stranden zijn, net als vorig jaar of� cieel ’schoon’. De 
Blauwe Vlag wordt elk jaar uitgereikt door de Stichting Keurmerk 
Milieu. 
De vlag is het internationale herkenning- en kwaliteitssymbool voor 
schone stranden met een goede waterkwaliteit. De vlag krijg je 
alleen als het zwemwater goed is en als het schoon is. Dit jaar was 
op alle stranden de waterkwaliteit  ’uitstekend’. Hierdoor wappert op 
alle stranden in de regio weer de Blauwe Vlag.
De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan 
de hand van controles bekeken of de stranden nog aan de eisen 
voldoen.
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Koornneef Versmarkt, de aspergespecialist voor Westland
Dagelijks verse aanvoer, scherp geprijsd, ook geschild

De Westlandse Aardbei, doos  .............................  3,49
Westlandse kasboontjes, Westlandse 

kasaardappelen, nieuwe oogst Kiwi Gold 
Elstar appels, klasse I, kilo  ....................................................  0,99
Westlandse Smaak! komkommers, 3 voor  .  1,99
Kartoffelsalade, 100 gram nu  .....................................  0,99
Hortensia, de allermooiste, slechts .................  6,99

Heel veel super tuinplanten, extra voordeel
Fuchsia, grote hanging basket  ....................................................   7,99
Verbena mix, erg leuke grote schaal ..................   7,99
Wandbloeiers alle soorten, 2 zakken  .........   16,99

DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG
Witlof,  klasse I,  500 gram  ....................................................................  0,99

MAANDAG EN DINSDAG

Westlandse kasandijvie, 500 gram  ....................  0,99
Vers gesneden 
snijbonen, 
500 gram ............... 2,49  Sinds 1923

’s-GRAVENZANDEKon. Wilhelminastraat 1

OP = OP
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DankbetuigingOverleden
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Bast iaan Boxmanpad 23
3151 CS Hoek van Hol land

UITVAARTVERZORGING

UitvaartverzorgingUitvaartverzorgingUitvaartverzorging
eervan der van der 

          Mark van Leeuwen           Henk van der Kruijk          Mark van Leeuwen           Henk van der Kruijk          Mark van Leeuwen           Henk van der Kruijk

Dag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaar
Telefoon Telefoon 0174-412230 0174-412230 

Zandeveltweg 75 - 2692 AS ’s-GravenzandeZandeveltweg 75 - 2692 AS ’s-GravenzandeZandeveltweg 75 - 2692 AS ’s-GravenzandeZandeveltweg 75 - 2692 AS ’s-Gravenzande

www.uitvaartverzorgingvandermeer.nlwww.uitvaartverzorgingvandermeer.nlwww.uitvaartverzorgingvandermeer.nlwww.uitvaartverzorgingvandermeer.nlwww.uitvaartverzorgingvandermeer.nlwww.uitvaartverzorgingvandermeer.nlwww.uitvaartverzorgingvandermeer.nl
Gmeer@caiway.nl 

06 392 696 23 
www.jade-uitvaart.nlKitty Dekkers en Jacky Dekkers

Voorjaarsconcert 
Westlands Dameskoor
Op zondag 21 mei geeft het Westlands Dameskoor een 
voorjaarsconcert in de Regenboogkerk in Honselersdijk, 
ingang via Poeldijksepad 1A. Het concert begint om 15.00 
uur. Vanaf 14.30 uur is de kerk open voor publiek.
Soliste is de sopraan Merel van Geest. Zij behaalde in 2009 
haar Masterdiploma zang aan het Koninklijk Conservato-
rium in Den Haag. Merel is een allround zangeres die zowel 
lied, opera, barok, oratorium als musical zingt. Kortgeleden 
was zij nog te horen tijdens het Oude Kerk Klassiek con-
cert in Naaldwijk. Martin van Broekhoven zal het koor en 
de soliste begeleiden aan de piano. De algehele muzikale 
leiding is in handen van dirigent Hans de Wit.

Het belooft een mooie middag te worden want het gevari-
eerde programma biedt voor ”elk wat wils.” Van licht klas-
sieke- en geestelijke muziek tot songs uit musicals en pop-
songs met o.a. een medley van ABBA en Nederlandstalige 
liedjes.
De toegang is vrij. Na a� oop van het concert is er een col-
lecte voor de onkosten. 

Bijeenkomst voor 40-ers & 
50-ers bij Carma
Carma, centrum voor leven met en na kanker, organiseert 
op dinsdag 23 mei van 19.30 tot 21.00 uur een bijeenkomst 
voor 40-ers & 50-ers die geraakt zijn door kanker.  Deze bij-
eenkomst biedt de gelegenheid in gesprek te gaan met leef-
tijdgenoten die begrijpen waar je het over hebt. 
Zij weten als geen ander wat de impact is op lichamelijk, 
sociaal en emotioneel vlak. In een ongedwongen opzet 
kunnen de deelnemers ervaringen delen en herkenning vin-
den in de dagelijkse dingen die ze tegenkomen. Het maakt 
niet uit of je net de diagnose hebt gekregen, midden in de 
behandeling bent of dat dit al lang achter je ligt.
Tijdens de gesprekken is er dit keer een korte onderbre-
king. Heb je een pakkende korte zin of spreuk? Breng deze 
dan mee voor een korte creatieve activiteit. De avond wordt 
begeleid door de gastvrouwen Natalie en Nicolet.
Locatie: Dijkweg 21 in Naaldwijk, graag aanmelden via: 
aanmelden@carmacentrum.nl

Zin in Ouderdom
De Wereldreis van Erik Jan Tillema
In 2022 maakte Erik Jan Tillema, beleidsmedewerker van 
de VVP Nederland  en predikant in Hoorn (binnenkort in Hil-
versum) met zijn vrouw en twee kinderen een wereldreis. 
Ze reisden van de piramides in Egypte naar de piramides in 
Mexico en van duizelingwekkende hoogtes in Peru naar een 
tam nijlpaard in Zuid-Afrika.  
Op woensdag 31 mei om 10.30 uur zal Erik Jan in het Unie-
centrum, Langestraat 181 vertellen over deze unieke reis en 
daarbij zal hij ook ingaan op de geschiedenis en cultuur van 
de landen die ze hebben bezocht. Iedereen is welkom. 

Niet meer in ons midden
Maar voor altijd in ons hart

Bedankt voor het medeleven, de mooie woorden, 
de prachtige bloemen en de lieve kaarten 

die wij mochten ontvangen na het overlijden van 
mijn moeder en schoonmoeder

Gerda Ouwendijk-Koppert

  Peter & Ellen Ouwendijk

’s-Gravenzande, mei 2023

Verdrietig, maar trots op de zorgzame en markante man die hij was, 
hebben wij afscheid moeten nemen van

Hans Schornagel
* Hoek van Holland, 27 april 1941 †Hoek van Holland, 5 mei 2023 

Bedankt voor alles!

Tiny Schornagel – Barendse

    Annette en Frank
        Gaby en Wouter

    Jeroen en Gerlinde
        Mila en Max, Robbie

    Angela in liefdevolle herinnering en Arjan
        Nicky, Joël

    Marieke en Joop
        Justin

Het afscheid van Hans heeft inmiddels plaatsgevonden in besloten kring.

Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt.

Onze lieve, grappige, zorgzame opa, onze herinneringen zijn voor altijd. 
We zullen u missen. 

Gaby, Mila, Nicky, Justin, Robbie, Joël

 ”Op mijn 
        lijf
geschreven”

Marja van Dijk
Willeke den Hollander

Karlijn de Niet

info@horizonuitvaart.nl
www.horizonuitvaart.nl (0174) 623 456

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

Waterstanden
Waterstanden van 18 t/m 24 mei 2023
  Hoogwater Laagwater
Do.  18 mei: 02.31 14.52 07.31 22.35
Vr.  19 mei: 03.12 15.34 08.14 23.18
Za.   20 mei:  03.53 16.15 11.24 ----
Zo.  21 mei:  04.32 16.56 00.11 12.16
Ma.  22 mei: 05.11 17.35 01.04 13.21
Di.  23 mei: 05.50 18.12 01.49 14.09
Wo.  24 mei:  06.30 18.49 02.24 14.25
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Kom gezellig bij ons langs elke vrijdag 
op de markt in ’s-Gravenzande.

Aanbieding geldig op vrijdag 19 mei 2023 
U kunt ook online bestellen: www.basboernoten.nl

250 gram Huismix 
250 gram Cashewnoten 
250 gram Pinda’s 
 samen voor 7,50

9,99
Samen voor

DAGTOPPERTJE

MACADAMIA MIX
CASHEWNOTEN
PINDA’S

250 gram

250 gram

250 gram
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9,99
Samen voor

DAGTOPPERTJE

MACADAMIA MIX
CASHEWNOTEN
PINDA’S

250 gram

250 gram

250 gram

 Schoonmaaksysteem

Voorjaarsmarkt in de voortuin

Marieke Schepen
Vreeburghlaan 107 
’s-Gravenzande
tel. 06-25249320

vrijdag 19 mei 
van 9-12 uur

 

2x90 ‘s-Gravenzander

Flora Campus Westland van 18 ha aan weerszijden 
van de Middel Broekweg in Naaldwijk stapje 
verder. Nu nog de snelle uitvoering van wat 
Westland echt dringend nodig heeft 
400 woningen voor arbeidsmigranten, 200 verplaatsbare wo-
ningen voor Westlandse starters en een ISW Vakcollege met 
een sportaccommodatie heeft Westland dringend nodig. Plan-
nen daarvoor zijn opgenomen in het Flora Campus plan. West-
land Verstandig vindt dat deze woningen en school er snel 
moeten komen. Dat zal dan wel losgeknipt moeten worden van 
de rest van het plan, want uitvoering daarvan zal te lang duren. 
In het totale plan zitten onder meer een kas van de toekomst, 
een nieuw groot busstation, 1250 woningen, parkeergarages, 
een Florapark, een Hortus-lab, een Horti Business Tower, een 
studentenwoontoren en een tweetal business clusters. 
Als we snel aan de slag willen, dan moeten zaken die Westland 
op korte termijn hard nodig heeft niet moeten wachten op de 
uitvoering van het hele plan, want dat zal te lang gaan duren. 
Snel starters en arbeidsmigranten huisvesten moet echt voor-
op staan evenals een nieuwe school voor onze jeugd! 
Bezoek ons Burgerkantoor ‘s-Gravenzande op werkdagen tus-
sen 13.00 uur en 15.00 uur aan het Marktplein 10 in ’s-Graven-
zande of ons Burgerkantoor Naaldwijk aan de Prinses Juliana-
straat 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. 

Wandel driedaagse 
FC ’s-Gravenzande
Op donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 mei is het wan-
delen geblazen vanaf het Juliana Sportpark. Iedereen kan 
deelnemen: FC ’s-Gravenzande leden, niet leden, ouders, 
jeugd, jong, oud, getraind of ongeoefend, het maakt niet uit. 
Voor iedereen is er wel een afstand, er 
is keuze uit 6, 10  of zelfs 20 kilome-
ter. Maar als u op verschillende dagen 
andere afstanden wilt lopen kan dat 
ook, geen probleem. Zelfs als u niet 
op alle drie de dagen wilt of kunt 
lopen mag u meedoen. De kosten 
bedragen eenmalig € 15,- en dat is dus niet per dag maar 
voor alle drie de dagen. Voor de Jeugd t/m 16 jaar kost het 
slechts € 5,- voor deze drie dagen. De te lopen routes zijn 
elke dag verschillend, zo is het een mooie gelegenheid om 
heel veel van ons mooie Westland al wandelend te bekijken.
De 20 kilometer start dagelijks vanaf 11.00 uur. De 10 kilo-
meter vanaf 13.00 uur en de 6 kilometer vanaf 13.30 uur. 
 Inschrijven kan op de dag zelf vanaf een uur voor vertrek. 
Bij terugkomst op het Sportpark is er muziek en een hapje 
en sapje. 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te wandelen. 

Schietsportvereniging 
Generaal Snijders breidt uit
De afgelopen weken zijn er bij de ’s-Gravenzandse schiet-
sportvereniging Generaal Snijders op verzoek van een aan-
tal jongeren een paar dartbanen gerealiseerd. Een poosje 
geleden kwam de vraag of zoiets mogelijk was, na enig 
overleg is de knoop doorgehakt en heeft meesterklusser 
Koos van Velden zijn gereedschap opgepakt en een paar 
schitterende dartbanen afgeleverd. Echt midden in de kan-
tine van de vereniging is er nu de mogelijkheid om te darten. 
Onlangs zijn de banen geopend door Anton Jan Buitelaar 
en Johan van der Houwen, die allebei een dartbord hebben 
gesponsord, waarna de wat meer geoefende darters hun 
sport konden gaan uitvoeren.
Mocht u of jij nu ook denken, dit is misschien wel iets voor 
mij,  hetzij darten, geweerschieten of pistoolschieten, kom 
dan eens kijken op maandagavond vanaf 19.30 uur aan de 
Rijnveste 16. Neem wel graag een legitimatiebewijs mee, 
dat is namelijk verplicht bij een schietsportvereniging.

Nieuw leven
Eindelijk zijn de eieren uit, en de zwanen hebben 6 kleintjes. 
Wat een mooi gezicht als je ze zo met elkaar ziet zwemmen 
aldus Gerry Vermeer, die ons deze foto toestuurde. 

Lezing ’Ben de Westlandse Bij’
Op donderdagavond 25 mei van 20.00 tot 21.30 uur is er 
een ludieke lezing over de fantasie en techniek van de cre-
atieve striptekenaar Richard de Rijke bij boerderij de Vliet-
woning, de Bruidsbogerd 11 in Naaldwijk. Wekelijks heeft 
hij een column, ’de spannende avonturen van Ben de Bij’ 
in Het Hele Westland. De strips van ’Ben de Westlandse 
Bi’”, laten het leven in het Westland zien door de ogen van 
een Bij. En dat met een knipoog. Met zijn leuke strips is het 
mogelijk om kwesties in het Westland duidelijk aan de lezer 
over te brengen.
De inloop is om 19.30 uur, deelname kost € 5,-. Voor vrijwil-
ligers en leden van boerderij de Vlietwoning is de toegang 
gratis. Opgave bij Nel Vreugdenhil, telefoon 06-17961125 of 
Henk Knol, telefoon 06-51189572. 

Hartstichting 2023
Vorige week woensdag werd de afsluitende vergadering 
gehouden van de Hartstichting 2023. Kort werd er stilge-
staan bij de opbrengst van dit jaar van ruim € 7.200,- maar 
ook over de zorgen om jaarlijks voldoende collectanten te 
vinden die willen helpen.
Er was ook tijd om enkele jubilarissen te bedanken voor de 
jarenlange trouwe inzet voor de Hartstichting. Van rechts 
naar link op de foto, mevrouw Broos 25 jaar collectant, 
mevrouw Vermeer 30 jaar collectant en de heer De Jong 20 
jaar penningmeester. Ontbrekend op de foto mevrouw Boot 
30 jaar collectant.
Iedereen een mooie zomer gewenst en zij  hopen volgend 
jaar weer te kunnen rekenen op alle collectanten en wellicht 
ook nieuwe collectanten te mogen verwelkomen.

Voorjaarsmarkt in de voortuin
Vrijdag 19 mei van 09.00 tot 12.00 uur staat er een kraam 
in de voortuin bij Marieke Schepen, Vreeburghlaan 107 in 
’s-Gravenzande. Op een gemakkelijke 
manier Ha-Ra / Optidee advies en 
verkoop in de voortuin.
De meeste producten zijn uit voorraad 
leverbaar en betalen met PIN is moge-
lijk. Nog verkrijgbaar is de limited edi-
tion Ha-Ra verzorgingsmiddel met de 
geur van bergbloesem.
Liever een ander moment? Geen pro-
bleem, bel of stuur even een berichtje 
naar Marieke Schepen, telefoon 
06-25249320.
www.ha-ra.nl/adviseurs/mariekeschepen
www.optidee.nl/marieke-schepen

Kennisavond Energie Besparen
Heeft u een koophuis en bent u benieuwd naar hoe u het 
beste energie kunt besparen door uw huis energiezuiniger 
en comfortabeler te maken? Kom dan naar de kennisavond 
over dit onderwerp op maandag 22 mei van 19.30 tot 22.00 
uur in Bibliotheek ’s-Gravenzande.
Tijdens deze kennisavond wordt verteld over de mogelijk-
heden om uw energierekening te verlagen en er in de toe-
komst warmpjes bij te zitten. Verschillende energiebespa-
rende mogelijkheden komen aan bod, van klein tot groot en 
van kruipruimte tot zolder. We gaan het hebben over energie 
besparen door te isoleren, over zelf energie opwekken met 
zonnepanelen en ook over de mogelijke kleine maatregelen 
die u kunt nemen. Voor elke deelnemer is er een kleine duur-
zame attentie. Daarom is het belangrijk om u aan te melden 
als u bij de kennisavond aanwezig wilt zijn.
Meld u aan via de agenda op de website van Bibliotheek 
Westland: www.bibliotheekwestland.nl  
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Condens tussen uw dubbelglas ? 
Glasschade ?

Tel. 0174 - 21 27 22

Glas- en Schildersbedrijf

Vlotlaan 103, 2681 TW  Monster
Tel. 0174 - 212722

J. van den Ende

Bel voor een vrijblijvende prijsopgaaf.
Tevens levering van o.a. dekoratief glas - isolatieglas

glas in lood / koper en brons

Havenstraat 54a, 
2681 LC Monster
Tel. 0174 - 212722

Expositie van schilderijen
Door cliënten van Ontmoetingscentrum Zwaluw
De komende vier weken zijn er in De Kreek schilderwerken te 
zien die gemaakt zijn door diverse cliënten die één of meer-
dere dagen per week ontmoetingscentrum Zwaluw bezoe-
ken. Op donderdag schilderen er cliënten onder begeleiding 
van een vrijwilligster die hen helpt waar nodig. Voor vele 
van hen was het een eerste kennismaking met penseel en 
doek en er ontstonden verrassende resultaten. De schilders 
 activiteit die begeleid wordt door Susan is vooral realistisch 
maar soms ontstaat er spontaan iets abstracts. Acryl is de 
meest gebruikte verf, het heeft mooie heldere kleuren en is 
goed mengbaar. Buiten deze vaste schilders-activiteit zijn er 
ook diverse cliënten die zelfstandig aan het werk gaan met 
mooie resultaten. Voor enkele van hen was dit een hobby 
die ze hier weer opnieuw opgepakt hebben.
Wilt u deze kunstwerkjes komen bekijken dan bent u van 
harte uitgenodigd in De Kreek.

 WOS ontvangt twee nominaties 
voor Lokale Media Awards
De radio-uitzending van de WOS 50 en presentator Jelle 
Gardien zijn beide genomineerd voor de Lokale Media 
Awards 2023. De WOS 50 kende afgelopen december 
alweer de vijfde editie. Op basis van stemmen van luiste-
raars wordt een hitlijst met de populairste nummers uit of 
over Westland, Midden-Del� and, Maassluis en Hoek van 
Holland samengesteld. De uitzending is genomineerd in de 
categorie ’audio’. ”Geen opgepoetste commerciële muziek-
productie, maar aandacht voor muziek uit de omgeving. 
Gepassioneerd, rauw, lokaal en daarmee van een ongelofe-
lijke schoonheid”, schrijft de jury.
Jelle Gardien presenteert het 
WOS Nieuws Weekoverzicht. 
Ook is hij te zien in de talkshow 
Aan Tafel. Hij is genomineerd in 
de categorie presentatietalent. 
Jelle staat stevig met beide 
benen op de grond en midden 
in de actualiteit, en eist direct 
de volle aandacht op”, aldus 
de jury.
De Lokale Media Awards wor-
den jaarlijks georganiseerd 
door NLPO, de koepelorga-
nisatie voor de Nederlandse 
Lokale Publieke Omroepen. De NLPO wil hiermee de pro-
fessionalisering en innovatie in de sector zichtbaar maken. 
Op vrijdag 9 juni zal tijdens een feestelijke avond duidelijk 
worden welke inzendingen uiteindelijk beloond worden met 
een award.

Jelle Gardien

Kees van der Spek bij 
Cyber Crime Event in Westland
Cybercrime is helaas voor veel ondernemers een toene-
mend probleem. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 MKB-
bedrijven ermee te maken krijgt. De meest voorkomende 
vormen van cybercrime zijn ransomware, phishing, identi-
teitsfraude en oplichting. 
In samenwerking met het Platform Veilig Ondernemen en 
de gemeente Westland organiseert MKB Westland op  30 
mei vanaf 18.00 uur een bijeenkomst waarin risico’s, maat-
regelen en voorbeelden worden 
besproken. Wethouder Gouds-
waard zal de bijeenkomst ope-
nen gezien ook de gemeente 
veel aandacht heeft voor dit 
onderwerp.
Aan de hand van een praktijk-
voorbeeld (een slachtoffer van 
cybercrime), een IT expert en 
met dagvoorzitter Kees van der 
Spek  worden de aanwezigen meegenomen in de wereld 
van phishing, randsomeware en andere online risico’s. Het 
is zaak om nu in te grijpen en maatregelen te nemen om te 
voorkomen dat jij en je onderneming slachtoffer worden van 
Cyber Crime. Natuurlijk ga je aan het eind van de avond met 
praktische tips & tricks naar buiten. Deze bijeenkomst wordt 
georganiseerd voor alle ondernemers in Westland, ben jij 
ondernemer en wil je er graag bij zijn? 
Meld je aan via: mkbwestland.nl 

De Nieuwe Rank
Thema: ’De polarisatiesandwich’
Polarisatie is van alle tijden, zo wordt snel duidelijk in de brie-
ven van Paulus aan de gelovigen in Korinthe. Hoewel Paulus 
zijn best doet om de disputen in de kerk tot een oplossing te 
brengen, is er een onderwerp wat alle andere onderwerpen 
verreweg te boven gaat: het evangelie van Jezus Christus. 
Paulus laat ons zien wat het beeld van christelijke vrijheid 
is en hoe wij in onze tijd onze focus kunnen verleggen van 
pittige onderwerpen naar Jezus zelf. 
Spreker op zondag  21 mei is Jan Wolsheimer om 10.00 uur 
in De Kiem of online via: www.denieuwerank.nl/livestream 

Aglow-ochtend
Dinsdag 23 mei is er weer een � jne ochtend om met andere 
vrouwen samen te komen, te zingen en te luisteren naar een 
woord van bemoediging. Deze keer zullen Tine de Bruin en 
Jacomine van Iwaarde de ochtend invullen. Het zal anders 
dan anders zijn met veel interactie.  
Welkom in het Gideongebouw in Naaldwijk, Prins Hendrik-
straat 16. De toegang is gratis, wel zal er een collecte zijn. 
Inloop vanaf 9.10 uur, aanvang om 9.30 uur.

Zondagavondzangdienst 
in Maassluis
Op zondag 21 mei is er weer een zondagavondzangdienst 
in de Immanuëlkerk in Maassluis.
De dienst begint om 19.00 uur, er is samenzang vanaf 18.50 
uur. Voorganger is ds. Wim Scheltens uit Lunteren.  Muzikale 
medewerking wordt verleend door het Hollands Chr. Man-
nenkoor o.l.v. Arjan Breukhoven. Het orgel wordt bespeeld 
door Martin Mans. Het thema is: ”Zonder de Geest hoeft het 
niet”. Er is ook veel samenzang van bekende liederen.

Lentemarkt
Op zaterdag 20 mei wordt een lentemarkt gehouden op 
Bagijneland 4 in ’s-Gravenzande van 9.30 tot 14.30 uur. 
Iedereen is welkom op deze jaarlijkse lentemarkt  waar 
van alles wordt aangeboden zoals bloemen, planten, 
groenten en fruit, patat, kibbelingen en lekkerbekjes, 
soep, kof� e met heerlijk gebak, speelgoed, kaarten en 
boeken, springkussens, etc. 
De opbrengst van deze markt zal ten goede komen aan 
diverse goede doelen en gaat uit van de Gereformeerde 
Gemeente uit ’s-Gravenzande.

 Open Kerk Poeldijk
Op zaterdag 20 mei van 10.00 tot 11.30 uur staat de Her-
vormde Kerk in de Fonteinstraat in Poeldijk open voor ieder-
een. 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, � lmmuziek, Blues, Reggea en nog veel meer.
Op de boekenafdeling is er verkoop van een grote voorraad 
boeken, religieus, geschiedenis, politiek, romans, detecti-
ves en er worden ook mooie puzzels en dvd’s verkocht. Op 
de creatafel vindt u leuke cadeautjes, knutselmaterialen, 
katoen en wol, kaarten, gehaakte en gebreide popjes, pop-
penkleertjes, zelfgemaakte kaarten. 

Gevelrenovatie C. Voois
Monster

(0174) 24 37 91

• Voegen
• Impregneren

• Gevelreiniging
• Uithakken

BBeell vvrriijjbblliijjvveenndd vvoooorr eeeenn aaffsspprraaaakk
ooff eeeenn ooffffeerrttee..

 Wekelijkse agenda
Kerkdiensten Hemelvaartsdag 18 en zondag 21 mei

PROTESTANTSE GEMEENTE ’s-GRAVENZANDE
via: kerkdienstgemist.nl/stations/1886
Hemelvaartsdag 18 mei 10.00 uur: ds. A.C. Verweij
10.00 uur: ds. K. Hage
19.00 uur: ds. A.C. Verweij

De Kreek
10.30 uur: dhr. L. Solleveld

Noorder  kerk
via: kerkdienstgemist.nl/stations/1874
09.30 uur: dhr. W.H.A. Heus
09.30 uur: kerkkring ’De Bron’

De Kiem
via: www.denieuwerank.nl/livestream
Hemelvaartsdag 18 mei 20.00 uur: concert Joke Buis
10.00 uur: ’De Nieuwe Rank’: dhr. J. Wolsheimer 
10.00 uur: jeugdkerk 

Uniekerk
via: kerkdienstgemist.nl/stations/2517
09.30 uur: ds. mw. M. Driessen, Leiden

CHR. GEREFORMEERDE KERK
Kerkgebouw Monsterseweg (Maranathakerk)
via: kerkdienstgemist.nl/stations/2167
Hemelvaartsdag 18 mei 9.00 uur: dr. J.W. Pelt, Oud Beijerland
09.30 uur: leesdienst
16.30 uur: ds. P.A. Kok, Opperdoes

GEREFORMEERDE GEMEENTE, Westerkerk  
Hemelvaartsdag 18 mei 9.30 uur: student J.C. Kriekaard
09.30 uur: leesdienst
18.30 uur: ds. J.B. Huisman

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”DE AAR”
Kerkgebouw, Sand Ambachtstraat 76
10.30 uur: spreker Piet Tromp 

’T KRUISPUNT
Christengemeente Het Kruispunt
Samenkomst in ’t Kruispunt, Van Lennepstraat 39
10.00 uur: Lofprijzing, aanbidding, gebed en prediking, 
spreker Jan Pieter Mostert

R.K. KERK De Hoeksteen, Iepstraat 1
Hemelvaartsdag 18 mei 9.00 uur: 
Eucharistieviering, voorganger pastoor van A.H. Luijn
09.00 uur: Eucharistieviering, 
voorganger pastoor J.C.M. Steenvoorden

ST. LAMBERTUSKERK, Heenweg,
Hemelvaartsdag 18 mei 9.00 uur: woord- en communieviering, 
voorganger diaken C.W. Burgering
09.00 uur: Eucharistieviering, voorganger pastoor I.M. Kwee

HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE - ZUIDERKERK
via: www.kerkdienstgemist.nl
Hemelvaartsdag 18 mei 10.00 uur: ds. B.D. Bouman
10.00 uur: ds. R. van Kooten, Apeldoorn
16.30 uur: ds. B.D. Bouman

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 K. Neven

EVANGELISCHE KERK WESTLAND
Aula ISW Hoogeland, Prof. Holwerdalaan 54-56, Naaldwijk
10.00 uur: samenkomst

 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 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

  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.

 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
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Werkzaamheden Rijnvaartweg 
Er is al veel over geschreven en geklaagd, 
maar er zijn nu meer activiteiten te zien 
rondom de ingrijpende reconstructie van de 
Rijnvaartweg. Varekamp snapt het ongenoe-
gen, zeker gezien de duur van de afsluiting. 
Maar we hebben te maken met meerdere 
werkzaamheden, die door meerdere ploe-
gen worden uitgevoerd aldus de wethouder.
Bij de nieuwe brug aan de Nieuwe Vaart 
moet een gasleiding doorheen, en ook lei-
dingen voor elektriciteit en glasvezel. Hier-
voor zijn diverse specialismen nodig die niet 
door één bedrijf gedaan kunnen worden. 
Een ander aspect is de beschikbaarheid van 
materieel en materialen. Het was wachten 
op een freesmachine om het huidige asfalt 

te verwijderen. Die is nu gearriveerd en is 
begonnen met het verwijderen van het asfalt, 
hierdoor is de rijbaan niet meer te gebruiken 
door het verkeer, alleen in noodgevallen 
door de hulpdiensten.
Een belangrijk deel van de vertraging 
heeft te maken met het wachten op een 
belangrijke hoofdkabel. Westland Infra stelt 
dat die kabel op tijd is besteld, ruim een 
jaar geleden. Die komt uit het buitenland, 
waar men afhankelijk is van bepaalde 
grondstoffen waarbij de planningen niet 
altijd gehaald kunnen worden.
Wethouder Varekamp zegt er alles aan te 
doen om de duur van de werkzaamheden 
te beperken. 

Foto: Maarten van der Meer

De Zonnebloem vierde feest
Het was feest bij De Zonnebloem afdeling 
’s-Gravenzande, zij vierden het 45- jarig 
bestaan, dit werd gevierd in zalencentrum 
’De Kiem’. Voorzitter Tilly Post opende de 
middag met een welkomstwoord en zette 
de vrijwilligers in het zonnetje die vanaf de 
vorige eeuw al vrijwilligerswerk doen voor 
De Zonnebloem. Nel van der Helm vanaf 
1978 al 45 jaar vrijwilliger, werd verwend 
met een mooi boeket. Nel Groenewegen 
33 jaar, Dory Raasveld 27 jaar en Kees 
Prins is, met een kleine onderbreking, ook 
al meer dan 25 jaar vrijwilliger bij De Zon-
nebloem.
De middag begon met een kopje kof� e/
thee en een petit-fours waarna de gasten 
mochten genieten van het optreden van 
’Komfort & Joy’ een akoestisch duo. 
Koos Sekreve en Jolentha Zaat hebben 
een prachtig reper-
toire, een genot om 
naar te luisteren. 
Een sfeervolle middag 
voor gasten en vrijwil-
ligers, lekkere hapjes 
en drankjes.
Tilly Post heeft de 
middag afgesloten en 
bedankte iedereen 
voor hun aanwezig-
heid. Als verrassing 
gingen alle gasten 
naar huis met een 
mooie plant. 
Kortom een middag
met een gouden 
randje.

Nieuws uit Zande Therapie & Zorg

Wat doet de fysiotherapeut?
De fysiotherapeut is de expert in houding 
en beweging. Hij helpt je bij het voorko-
men, verhelpen of verminderen van je 
lichamelijke klachten en zorgt ervoor dat je 
weer optimaal kunt bewegen. De zorg van 
een fysiotherapeut past bij jouw persoon-
lijke situatie en is gericht op het doel dat jij 
wilt bereiken. Soms krijg je alleen advies, 
soms ook één of meerdere behandelingen.
Met de meeste aandoeningen, klachten en 
blessures kan een algemeen fysiothera-
peut je helpen. In sommige gevallen stuurt 
je (huis)arts of fysiotherapeut je door naar 
een gespecialiseerde fysiotherapeut. Zij zijn 
gespecialiseerd in een bepaalde klacht of 
aandoening of ze werken voor een speci� eke 
doelgroep, zie:  www.defysiotherapeut.com
 
Bij FysioZande werken een geregistreerde 
bekkenfysiotherapeut, een geregistreerde 
manueel therapeut en een geriatrie fysio-

therapeut i.o., naast meerdere algemeen 
fysiotherapeuten en een Mensendieck the-
rapeut. Ieder met zijn/haar eigen aandachts-
punten en verbijzonderingen, zoals Parkin-
son, schouderproblematiek, sportblessures, 
dry needling, lymfoedeem, COPD en reva-
lidatie trajecten, naast de brede basis van 
iedere therapeut ter behandeling van vele 
klachten aan het bewegingsapparaat (mooi 
woord voor alle spieren en gewrichten in het 
lichaam). Bovendien, indien noodzakelijk, 
kunnen wij ook bij u aan huis komen voor 
therapie. U kunt direct naar een fysiothera-
peut toe, zonder verwijzing van de huisarts.
Daarnaast zijn er in onze grote oefenzaal 
en � tnessruimtes FysioSport groepen, altijd 
onder begeleiding van één van onze fysio-
therapeuten.
Kortom: u bent bij ons aan het goede adres 
voor een compleet aanbod en optimale 
kwaliteit.

Zie de fotoreportage op www.de-sgravenzander.nl                      Foto’s: Maarten van der Meer

Afgelopen zaterdag was de opening van 
het zomerseizoen 2023. Het werd met een 
stralend zonnetje een heel geslaagd evene-
ment wat veel bezoekers naar het centrum 
trok. Er lagen veel rode lopers voor de win-
kels, ten teken dat men meer dan welkom 
was om even binnen te lopen. Liefhebbers 
van kunst, schilderen en brocante konden 
hun hart ophalen aan het Kerkelaantje en op 
het Marktplein. Ook voor planten in diverse 
variaties was je hier op de juiste plaats. Voor 
de niet zo heel jonge bezoekers was er op 
het Graaf Willem II Plein een bingo, gepre-
senteerd door DJ Bombastic met natuurlijk 
leuke prijzen, beschikbaar gesteld door de 
middenstand. 
’s Middags waren er diverse presentaties van 
ondernemers op de rode loper in de Lan-
gestraat en Graaf Willem II Plein met voor-
jaar- en zomerkleding voor zowel kinderen, 
dames en heren. 

Maar ook presenteerden diverse onder-
nemers andere artikelen zoals schoenen, 
brillen, � etsen en zelfs een klein elektrisch 
autootje van Van Schie Citroen verscheen 
op de rode loper. Verder was er een beauty-
blok waar kappers hun kapsels voor krul en 
de kleuren voorjaar/zomer 2023 lieten zien, 
maar ook de laatste nieuwtjes op het gebied 
van  beauty werden gepresenteerd. En als je 
even wilde bijkomen kon je neerstrijken op 
één van de gezellige terrassen in het cen-
trum. Ook de kinderen werden niet vergeten. 
Bij Il Bianco konden zij zich laten schminken 
en waren er kinderactiviteiten verspreid door 
het hele centrum. 
Als de rest van het seizoen, met de vele 
andere activiteiten die de komende tijd op 
het programma staan, net zo gezellig en 
succesvol verlopen als de opening van het 
zomerseizoen wordt het vast een hele mooie 
zomer.

Langestraat 83-85
2691 BC ’s-Gravenzande

T 0174 41 76 80  

www.zandetherapie.nl

Zande
Therapie & Zorg

 Fysiotherapie
Manuele therapie

FysioSport
Haptotherapie

Osteopathie
Huid & Oedeemtherapie 

Medisch Pedicure
Diëtetiek

Acupunctuur
Mensendieck 

Medische training
Bekkenfysiotherapie

Shiatsutherapie
Podotherapie

Geslaagde seizoenopening 
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Een spannende dag voor het team van JO12-4 afgelopen 
zaterdag, zij konden kampioen worden, maar dan moest er 
wel gewonnen worden van Erasmus. En dat deden zij over-
tuigend, want met een 1-6 overwinning keerden zij terug 
naar het Juliana Sportpark voor de huldiging door DJ Henkie 
en de heerlijke taart van bakkerij van Aalst die gesponsord 
werd door de supporters vereniging. Het kampioenschap 
werd daarna groots gevierd en de leiders en trainers wer-
den bedankt voor de begeleiding van dit kampioensteam 
het afgelopen seizoen .

Na een ongeslagen reeks voetbalwedstrijden was het 
zaterdag 13 mei zover. De kampioenswedstrijd van FC 
’s-Gravenzande tegen Vitesse Delft. De mannen en dame 
van de JO11-2 waren er klaar voor. Bij Vitesse Delft moest 
er gewonnen worden of gelijkgespeeld. Natuurlijk ging de 
JO11-2 voor de winst. Al snel volgde het eerste doelpunt.
En wat bleek er volgde een doelpunten reeks van maar liefst 
10. Uiteindelijk werd er gewonnen met 1-10. Kampioen dus! 
Na de seizoenafsluiting met de hele JO-11 selectie bij Van 
den Ende Racing volgde er een huldiging in de kantine. 
Met een heerlijke taart en mooie woorden van DJ Henkie. 
Trainers Jeroen, Martin, Julian en Kevin hebben door hun 
fantastische trainingen en coaching ervoor gezorgd dat 
het kampioenschap binnen is gesleept. Dit werd natuurlijk 
groots gevierd en de beker is binnen. Het was fantastisch!

Kampioenen bij 
FC ’s-Gravenzande 

 Interactieve bijeenkomst 
voor jongvolwassenen
Carma organiseert op donderdag 25 mei van 19.30 tot 21.00 
uur een interactieve avond speciaal voor AYA’s (Adolescents 
& Young Adults, rond 20 tot 40 jaar). De avond wordt ver-
zorgd door AYA coach Marieke Jansen. Een kankerdiagnose 
kan een van de meest uitdagende ervaringen in het leven 
van een jongvolwassene zijn. Maar je staat er niet alleen 
voor. De interactieve bijeenkomst ’AYA: op eigen kracht!’ is 
bedoeld om een veilige ruimte te bieden waarin de deelne-
mers met gelijkgestemden kunnen spreken over hun eigen 
ervaringen en uitdagingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van coaching technieken om te helpen bij het omgaan met 
de emotionele en fysieke uitdagingen die kanker met zich 
mee kan brengen. Het doel is om te ondersteunen in het 
creëren van veerkracht, hoop en welzijn, zodat je steviger in 
je schoenen staat tijdens het herstel van kanker.

De bijeenkomst wordt begeleid door Marieke Jansen. Zij is 
bedrijfskundige en coach die zich heeft toegewijd aan het 
begeleiden van AYA’s die te maken hebben met de uitdagin-
gen van kanker. Nadat ze in 2020 zelf de impact van kanker 
op jongvolwassen leeftijd had ervaren, besloot zij haar eigen 
coachpraktijk te starten. Haar persoonlijke ervaring met de 
ziekte gaf haar een diepgaand begrip van de leeftijdsge-
bonden uitdagingen en obstakels waar AYA’s mee te maken 
hebben tijdens hun reis met kanker. Locatie: Dijkweg 21 in 
Naaldwijk. Aanmelden voor woensdag 24 mei via: 
aanmelden@carmacentrum.nl

Examentijd
Het is weer examentijd

en in alle eerlijkheid
ben ik blij 

dat dit niet meer geldt voor mij
het komt zó aan op dat ene moment

ook al weet je dat je het allemaal wel kent
jij zit daar met je vragenlijst

en dát moment bewijst
voor de rest van je leven

of je het goede krijgt ingegeven
en daarna komt het wachten op de uitslag

en of je verder met je studie mag
of op zoek kan naar een baan

en voldaan
zonder spijt

kan terugkijken op de examentijd!

Edith Brederode

Lezers schrijven ...
Westland Verstandig ernstig bezorgd over diverse 
verkeersituaties in ’s-Gravenzande. Moet echt 
anders op korte termijn. Weer een beroep op 
verkeerswethouder Varekamp om te luisteren naar 
de inwoners en niet langer zijn eigen gang te gaan

De wijze van inrichting van de Koningin Julianaweg en 
het niet willen luisteren naar terechte verzoeken tot aan-
passing. De niet te verklaren gang van zaken rond de 
gehele afsluiting van de Rijnvaartweg en de onverklaar-
bare lange duur daarvan en de onwil om na terechte 
kritiek aanpassingen te laten doen. Ook nu weer de 
onaanvaardbare plannen voor reconstructie van de 
Oudelandstraat. Voeg er aan toe het openbaar vervoer-
probleem in ’s-Gravenzande met bushaltes die te ver 
liggen van bepaalde woonbuurten waaraan niets zicht-
baars gebeurt. 
Westland Verstandig is met al deze kwesties bezig, maar 
stuit op een wethouder die alles voor zich uit schuift, 
nagenoeg niets doet en niet bij machte is om de bakens 
te verzetten. Dit kan niet langer meer zo en we zijn niet 
ver af van het punt dat we helaas zijn functioneren als 
verkeerswethouder aan de orde zullen moeten gaan 
stellen. Ook in andere dorpen zien we jammer genoeg 
hetzelfde beeld. Westland Verstandig wil dat ook op het 
vlak van verkeer en vervoer gedaan wordt waar onze 
inwoners baat bij hebben. Dat gebeurt nu niet!

Namens de Fractie van Westland Verstandig, 
Peter Duijsens

Struintocht Rotterdamse 
’Parkenmaand’
Op zaterdag 20 mei is er een struintocht om 14.00 uur vanaf 
de ingang van PLSTK eetcafé ’De Zeetoren’, Helmweg 7 in 
Hoek van Holland. Deze wandeling staat in het kader van 
de Rotterdamse ’Parkenmaand’. De excursie gaat door de 
duinvallei van de Van Dixhoorndriehoek en duurt circa twee 
uur. Deelname voor volwassenen is € 5,-; kinderen t/m 12 
jaar gratis. Aanmelden tot uiterlijk 11.00 uur op de struindag 
bij natuurgids Jaap Tromp via: lepidoptera@planet.nl met 
vermelding van het aantal personen. 

Landkaartje 
1e generatie

foto: 
Jaap Tromp

Synchroonzwemmen 

Isa Venema en Jetteke Bachet hebben meegedaan aan hun 
eerste landelijke wedstrijd in Heerenveen. Op het parkeer-
terrein van de Abe Lenstra boulevard zijn de meiden in de 
gelatine en make-up gegaan. Na de lunch mochten zij het 
zwembad verkennen. Isa vond het best spannend, maar 
kon gelukkig de zenuwen goed onder controle houden. Ze 
waren als elfde aan de beurt van de 15 ingeschreven duet-
ten. Ze zwommen heel goed.  Uiteindelijk hebben ze met 
hun puntentotaal 51.7333 een mooie 7e plaats bereikt. Een 
resultaat waar ze trots op mogen zijn. 
Over enkele weken vinden de Nederlandse kampioen-
schappen voor de jeugd plaats in het Hofbad in Den Haag. 
Dit resultaat geeft de meiden hoop dat ze zich kunnen kwa-
li� ceren voor de � nales op zondag tijdens deze wedstrijd.

Zomeravondbridge in De Kiem
 
B.C. ’s-Gravenaas organiseert weer de zomeravondbridge. 
Vanaf 8 juni t/m 31 augustus kan op de donderdagavond 
weer gezellig gebridged worden. Iedereen die graag in de 
zomer zijn/haar vaardigheid wil bijhouden kan dat doen in 
zalencentrum De Kiem aan de Julianaweg 91 in ’s-Graven-
zande. Inschrijven kan vanaf 19.00 uur. Graag tijdig aanwe-
zig zijn, zodat om 19.45 uur gestart kan worden. Deelname 
per paar kost  € 7,-. Er kan cash of met een QR-code betaald 
worden.
Iedere avond zijn leuke prijzen te winnen. Bent u lid van 
de bridgebond geef dan uw lidnummer door, want er kun-
nen meesterpunten verdiend worden. Op de slotavond, 31 
augustus, zijn er voor de trouwe deelnemers extra prijzen 
te behalen!

De ’s-Gravenzander kunt u 
ook volgen op Facebook

T/m 5 juni: Noorderkerk, Langestraat 130: Expositie ’Hobby-
werk’, w.o. geborduurde merklap en letteralfabet, 
quiltwerk, diamant painting, schilder-/papierwerk en 
foto’s. De kerk is open tijdens de zondagsdienst en 
op donderdag van 10.00 – 11.30 uur.

t/m 17 juni: De Kreek, Leeuweriklaan 34: Expositie schilde-
rijen gemaakt door cliënten van ontmoetingscen-
trum Zwaluw. 

18/19/20 mei: Westlandse Wandel Driedaagse, georganiseerd 
door FC ’s-Gravenzande. 

 Vertrek vanaf het Juliana Sportpark. 
 Meer informatie op: www.fcsgravenzande.nl
20 mei: Bagijneland 4, 9.30-14.30 uur: Lentemarkt met bloemen, 

planten, groenten, fruit, patat, kibbeling, lekkerbekjes, 
soep, kof� e, gebak, speelgoed, kaarten, boeken, spring-
kussen, etc. Opbrengst gaat naar diverse goede doelen 
en gaat uit van de Gereformeerde Gemeente.

20 mei: De Kiem, Kon Julianaweg 91, 8.30-12.00 uur: 
 Carwash voor Albanië. Kosten wassen auto € 10,-, 

voor een busje € 20,-.
22 mei: Bibliotheek, Zandeveltplein 26, 19.30 uur: Kennis-

avond Energie besparen. Aanmelden via de agenda 
op: www.bibliotheekwestland.nl 

25 mei: Bibliotheek, Zandeveltplein 26, 14.30 uur: Contact-
middag Vereniging Oud ’s-Gravenzande. Centraal 
staat deze maand de Sand Ambachtstraat.

31 mei: Uniecentrum, Langestraat 181, 10.30 uur: 
 Zin in ouderdom, de wereldreis van Erik Jan Tillema, 

iedereen is welkom.
5 juni: Testbericht NL-Alert.
6 juni: Bibliotheek, Zandeveltplein 26, 10.30-12.00 uur: 
 Inloopspreekuur door Pauline v.d. Wees over het rege-

len van een uitvaart en alles wat daarbij komt kijken.
7 juni: Bibliotheek, Zandeveltplein 26, 14.00-15.30 uur: 
 Inloopspreekuur over Alzheimer.

Wat komen gaat
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10.00 uur10.00 uur Actieve workshop Actieve workshop  Actieve workshop 
vallen & medicati
Actieve workshop 
vallen & medicativallen & medicatie
Actieve workshop Actieve workshop 
vallen & medicativallen & medicatieee 

 
 
 

11.00 uur11.00 uur Workshop Workshop  Workshop Workshop 
slaap(problemen)& mindfulnessslaap(problemen)& mindfulness 

 

12.00 uur12.00 uur Workshop Workshop  Workshop Workshop 
actieve werkhoudingactieve werkhoudingactieve werkhouding 

 

 
Kijk voor meer informatie op www.fysio-enzo.nlenzo.nl.  Kijk voor meer informatie op www.fysio

Schrijf je in voor dinsdag 30 mei voor een of meerdere workshops door chrijf je in voor ag 30 mei voor

een bericht te sturen naar 

ag 30 mei voor een of meerdere workshops door ag 30 mei voor

een bericht te sturen naareen bericht te sturen naar info@fysio-enzo.nl

een of meerdere workshops door een of meerdere workshops door 

enzo.nlenzo.nl. Let op het streepje info@fysioinfo@fysio

tussen fysio-enzo!enzo!!😉😉😉😉😉😉 Deelname is gratis én vol is vol! 

 

 

 

FC ’s-Gravenzande eenvoudig langs Nieuwenhoorn
Voor FC ’s-Gravenzande stond er eigenlijk 
niets meer op het spel, hoe anders was 
dat voor Nieuwenhoorn, zij stonden in de 
derde periode bovenaan, en verwacht werd 
een felle strijd. FC ’s-Gravenzande had 
wat goed te maken voor de afgelopen drie 
nederlagen en de tegenstander zou graag 
de koppositie willen behouden om nog een 
toetje te mogen spelen aan het eind van de 
competitie. Maar het liep allemaal niet zoals 
verwacht. Nieuwenhoorn speelde een uiter-
mate zwakke wedstrijd en maakte totaal 
niet de indruk er voor te gaan. Dat deed FC 
’s-Gravenzande wel, en stond na 10 minu-
ten al op een 2-0 voorsprong. Op een steek-
pass van Bram Sommeling was het Roy van 
Beek die scoorde, en een minuut later deed 
Rick Boers dat op aangeven van Yuri West-
hoff. Hierna een golf van kansen voor de 
thuisploeg om de score verder op te voeren, 
maar Yuri Westhoff, Roy van Beek, Angelo 
Zwirs en Twan van Meerten wisten het net 
niet te vinden. De mogelijkheden voor Nieu-

wenhoorn bleven beperkt tot enkele vrije 
trappen van Delano á Cohen maar bleven 
zonder succes.
In de tweede helft weer een aantal kansen 
voor FC ’s-Gravenzande, maar ook nu lukte 
het de al eerder genoemde spelers niet het 
af te maken en de stand verder op te voe-
ren, integendeel, het was Nieuwenhoorn dat 
in de 60e minuut via een treffer van Melvin 
Winterberg terug kwam tot 2-1. Het zal toch 
niet was de gedachte. Maar de thuisploeg 
ging vrolijk door met het missen van kansen 
en dan blijft het natuurlijk altijd spannend, 
want soms één uitval van Nieuwenhoorn 
en het is weer gelijk. Maar zover kwam het 
niet. Kort voor tijd was het Frank Broos die, 
na een overtreding op Joseph Goncalves, 
de toegekende penalty benutte en de eind-
stand op 3-1 bracht. 
Zaterdag de laatste uitwedstrijd van deze 
competitie tegen ODIN’59, aanvang 14.30 
uur. Adres: Sportpark Assumburg, Ho� aan 
1 in Heemskerk.  

Trouwen voor de RK kerk te Poeldijk in 1775
Een stamboom is gebaseerd op 
ouders, voorouders en verder terug. 
De ouders vind je onder andere in 
een trouwakte, deze wordt voor de 
wet en kerk opgemaakt. Veel is te 
vinden in diverse aktes in archieven 
en tegenwoordig ook veel op het 
internet. Loop je vast in je zoek-
tocht, kom dan langs tijdens het 
genealogisch inloop spreekuur van 
de Studiegroep Genealogie West-
land. Meld je van tevoren aan als je 
de inloopmiddag bezoekt. Je bent 
ook in de gelegenheid om vragen te 
stellen, deze worden in groter ver-
band besproken. 
Graag aanmelden bij: 
voorzitter@genealogiewestland.nl
Op zaterdagmiddag 20 mei ben je van harte welkom in het Westlands Museum, Middel 
Broekweg 154 in Honselersdijk.  

 Fairtrade titel gemeente Westland 
met twee jaar verlengd
Tijdens de Fairtrade Week werd of� ci-
eel bekend dat Westland de titel Fairtrade 
gemeente twee jaar langer mag dragen. Uit 
handen van Stichting Westland Fairtrade 
ontving wethouder Pieter Varekamp een 
cadeaudoos met eerlijke producten. Dit als 
bedankje voor het leveren van een concrete 
bijdrage aan een betere wereld voor ieder-
een. De gemeente doet dat door binnen de 
eigen organisatie Fairtrade producten te 
gebruiken, maar ook anderen te motiveren 
dat te doen. 
Wethouder Pieter Varekamp: ’Westland 
behaalde de titel Fairtrade gemeente voor 
het eerst in 2019. Dat we deze bijzondere 
titel ook de komende twee jaar mogen dra-
gen is enorm eervol. Zeker in een gemeente 
met een glastuinbouwsector van wereldni-
veau, weten wij hoe belangrijk Fairtrade is in 
onze strijd voor wereldwijde voedselzeker-

heid. Daarom zetten we ons daar dagelijks 
voor in en proberen we onze partners ervan 
te overtuigen hetzelfde te doen.’

Grondoorzaken armoede aanpakken
Fairtrade werkt eraan om de grondoorza-
ken van armoede aan te pakken. Iedereen 
zou genoeg moeten verdienen om eten en 
kleding van te kopen, kinderen naar school 
te sturen, medische zorg te ontvangen en 
om te sparen. Op deze manier werken boe-
ren en werknemers aan een duurzame toe-
komst die goed is voor mens én milieu. Met 
deze titel laat de gemeente zien aan deze 
doelen te willen bijdragen. 
Stichting Westland Fairtrade: ’Wij zijn er 
heel trots op dat we in de Gemeente West-
land veel supermarkten, horecagelegen-
heden, bedrijven en organisaties hebben die 
Fairtrade producten verkopen en/of gebrui-

ken. Daarnaast zijn er 
steeds meer inwoners 
van het Westland die 
kiezen voor Fairtrade 
producten. Zij zijn zich 
ervan bewust dat je hier-
door een verschil kunt 
maken voor mensen in 
ontwikkelingslanden’. 
 
Wethouder Pieter Vare-
kamp ontvangt een box 
met fairtrade producten 
ter ere van de verlenging 
van het keurmerk Fair-
trade Gemeente.

Foto: Thierry Schut

EHBO certi� caat voor vijftien leerlingen
EHBO ’s-Gravenzande heeft vorige week woensdag weer een serie van zes EHBO-mid-
dagen afgerond bij ISW Gashuislaan . Vijftien leerlingen in de leeftijd tussen 12 en 15 jaar 
kunnen reanimeren en omgaan met een AED, kunnen ernstige bloedingen stelpen, mensen 
stabiel leggen en nog vele andere handelingen.
Na een 
toets 
hebben de 
leerlingen 
het EHBO 
certi� caat 
ontvangen.

Kerkkolom
Hemelvaart

Morgen 18  mei is het Hemelvaartsdag, voor velen na het dauw-
trappen een vrije dag. Ook voor mij. Tientallen jaren kwamen we 
als groep vrienden het weekend bij elkaar.

Maar betekent dat dan dat er geen inspirerende betekenis te vin-
den is in deze Christelijke en ook Islamitische gedenkdag? Voor Islamieten is Jezus 
(Isa) een profeet die door God ten hemel is opgenomen vlak voor hij gekruisigd zou 
worden. Iemand anders heeft zijn plaats ingenomen en is gekruisigd, gestorven 
en begraven. Dat is een groot verschil. Historisch gezien wordt immers algemeen 
erkend dat de kruisdood voor onruststokers zoals Jezus bestemd was.

Het begrip hemel en hemelvaart is voor mij een verbeelding. De wolk waarin Jezus 
werd opgenomen, aan ons zicht onttrokken is een herinnering en een verbeelding: 
de verhulling van God. De lichtglans – de Sjechina – van God waarmee hij voor zijn 
volk uit door de woestijn trekt is in een wolk gehuld. De wolk biedt bescherming 
tegen een teveel aan schittering. 
Maar wat zegt het ons nu? Hemelvaart nodigt mij uit tot verinnerlijking en krijgt 
daardoor betekenis. 
Via het fantastische wolkenspel vraag ik mij dan bijvoorbeeld af: wat is de hemel in/
voor mij? 

Ds. Martine Wassenaar Uniekerk ’s-Gravenzande

Kerkkolom’ is een column van plaatselijke predikanten en voorgangers uit verscheidene gemeenten.
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Westland presenteert zich als toeristische 
trekpleister 
Op 11 mei organiseerde Bezoek Westland 
een bijeenkomst voor branchegenoten van 
het Hollandia Netwerk. Zo’n 50 gasten 
genoten van een toeristische proeverij die 
startte bij het Westlands Museum en maakte 
kennis met toeristisch Westland. Het doel 
van de bijeenkomst was om het Westland 
te presenteren als relevante en interessante 
toeristische-recreatieve bestemming in 
Zuid-Holland.
Voorafgaand aan een gezamenlijk pro-
gramma konden de aanwezigen zelf een 
activiteit uitkiezen. Het was mogelijk om in 
te stappen bij de Westland Safari die spe-
ciaal voor de gelegenheid een korte variant 
van de tour had ontwikkeld. Een bezoek 
aan de Zandmotor met gids van het Zuid-
Hollands Landschap, een rondleiding door 
het Westlands Museum of zelf rijden in 
een lelijke eend van Eendentours Westland 
waren de andere opties. Alle aanwezigen 

ontvingen een goodybag met informatie-
materiaal en Westlandse lekkernijen, zoals 
tomaten van De Bakker Tomaten.  Wethou-
der Anko Goudswaard deelde de toeris-
tische ambities van gemeente Westland 
onder de aanwezigen. Na alle activiteiten 
werd de dag afgesloten bij Restaurant BIJ5. 

Wat heeft Westland te bieden
Acht kilometer strand, � ets-, vaar- en wan-
delroutes, kassen, campings, B&B’s, hotels, 
musea, evenementen, groepsuitjes, leuke 
pittoreske dorpskernen, de prachtige kust, 
de historie en fantastische horeca maken 
het een verrassend gebied voor jong en 
oud. Het thema van de bijeenkomst was 
dan ook: ’Laat je verrassen tussen kust en 
kassen!’ Bovendien is het kustgebied ook 
nog eens onderdeel van Nationaal Park Hol-
landse Duinen en heeft het de Blauwe vlag 
ontvangen, het keurmerk voor een schoon 

strand. 
Het totale recreatieve 
aanbod in het Westland 
is te vinden op: www.
bezoek-westland.nl 
Bezoek Westland lan-
ceert dit jaar nog een 
route langs Westlandse 
kwekers met infoborden 
en QR-codes over de 
Westlandse Kassen.

Deelnemers aan het 
Hollandia Netwerk Event 
reden rond in een lelijke 
eend van Eendentours 
Westland – Bezoek 
Westland

Happie Prikken 2.0 groot succes
Op 6 mei vond Happie Prikken 2.0 plaats in 
De Kiem. Er was een bier- en wijnproeverij en 
er werden heerlijke gerechten gemaakt op 
de Big Green Egg door enthousiaste vrijwil-
ligers uit de gemeente. Slijterij Madeira ver-

zorgde de wijnproeverij en Zwol en 22Four 
Brewery presenteerden hun bier voor de 
bierproeverij. Daarnaast zijn er mooie prij-
zen uitgereikt met de tombola en zijn de 
kavels voor prachtige bedragen geveild. 

In totaal is er ruim € 17.000,- 
opgehaald, waarvan een mooi 
deel ten goede zal komen aan 
Stichting Avavieren. 
Er hing deze avond, mede 
dankzij Allround Coverband 
Bahama’s, een goede sfeer en 
het aangepaste concept van 
Happie Prikken werd goed ont-
vangen door de bezoekers. 
Via deze weg spreken wij nog-
maals onze dank uit aan alle 
sponsoren en vrijwilligers die 
hebben meegewerkt om dit 
event succesvol te maken! 

Bosfestival Westland 
op verrassingslocatie
U wandelt tijdens de bijna langste dag in een groenrijke 
omgeving in Westland om de voorstellingen te bewonderen. 
Het doel van deze activiteit is om naast het genieten van de 
optredens en het dichterbij brengen van cultuur, de mensen 
te verbinden met natuur en de omgeving. 
Na opgave van deel-
name vooraf, ont-
vangt u de adres-
gegevens van de 
startlocatie. U wan-
delt in een groep met 
een gids die u naar 
de groene buiten 
locaties brengt voor 
de optredens. 

De improvisatiegroepen gaan improviserend een interactie 
aan met u  als publiek. U ziet op deze avond 6 verschillende 
optredens van ± 15 minuten.

Het programma op 17 juni
Ontvangst met kof� e, thee en wat lekkers van 18.30 tot 
19.00 uur. De volgende improvisatie theater(sport) vereni-
gingen en muziekoptreden zullen op locaties aanwezig zijn:
- Once: onceimpro.nl
- De Moeder van Wim: 
 facebook.com/DeMoederVanWim                
- Lof en Zotheid: lofenzotheid.nl
- Theatersportgroep Parnassos: tsgp.nl
- Tougou`dougou: tougoudougou.nl
- Het naakte podium: theatersport.nl

De avond op 17 juni begint om 18.30 uur en eindigt rond 
23.30 uur. De prijs is € 20,- per persoon inclusief kof� e/thee 
vooraf, drankje voor onderweg, de zes optredens en hap-
jes en drankje na a� oop. De route is ± 4 á 5 km wandelen. 
Kaarten uitsluitend vooraf verkrijgbaar door het sturen 
van een e-mail naar: info@cultuurverbinders.nl met naam, 
adres en telefoonnummer, het aantal personen en door 
€ 20,- per persoon over te maken op bankrekeningnummer 
NL72RABO0323250483 t.n.v. Cultuur-verbinders. Wanneer 
het geld is ontvangen, krijgt u een bevestiging van deelname. 
Voor vragen kunt u zich wenden tot Ien van der Zeijden, 
telefoon 06-22673856 of Frank van Veen, telefoonnummer: 
06-15327768.

De auto van DORCAS
vrijdag op het Graaf Florisplein

Lief veulentje
Het veulentje, springend en huppelend 
van geluk in de wijde wereld.

Mooi om te zien hoe dicht
het bij zijn trotse moeder bleef. 

Het wondermooie zonnetje
bescheen de dieren. 

Hoe mooi is de natuur, en deze dieren geven 
daar nog een extra dimensie aan. 

Een mooi nieuw leven is geboren, hopelijk 
mag het voorspoedig opgroeien. 

 Tekst en foto: Dick Voogd

Fietstocht vanuit de Pluktuin
Vrijdag en zaterdag na Hemelvaartsdag wordt er van-
uit de Pluktuin een leuke � etst tocht georganiseerd. De 
tocht gaat via Westland en Midden Del� and over paden 
en wegen waar je normaal gesproken niet zo snel komt, 
maar die wel heel leuk zijn om te � etsen. In Maasdijk 
gaat de route langs de Spirit Garden, deze tuin is dan 
opengesteld voor de � etsers, een aanrader om deze te 
bezoeken. Langs de route zijn er diverse gelegenheden 
waar je op eigen kosten kof� e of de lunch kunt gebrui-
ken.
De � etstocht bestaat uit twee afstanden: 25 en 40 kilo-
meter. De tocht start in principe in de Pluktuin in Naald-
wijk, maar op verzoek wordt de route doorgestuurd via 
e-mail, zodat je halverwege de route kunt opstappen. 
Tijdens de � etstocht ga je sowieso langs de Pluktuin.
In de Pluktuin (bij de start) staat de kof� e en thee met 
lekkers voor je klaar en na a� oop van deze � etstocht 
ontvang je een leuk aandenken. Starten kan tussen 
10.00 en 13.00 uur. Kosten € 8,75, inschrijven kan op 
de ochtend zelf of vooraf via de webshop. Deze twee 
dagen is de Pluktuin ook geopend van 10.00 tot 16.30 
uur voor een vrij bezoek.  Meer informatie: 
www.natuuratelierwestland.nl/activiteiten 

Jeu de Boules Verenging 
‘s-Gravenboules
De clubwedstrijd van dinsdag eindigde met de volgende 
uitslagen: 1e Joop Kap 3+28, Dick Voogd 3+27, 3e Cor van 
Dijk 3+25, 4e Henk van der Zwaan 3+21, 5e Jan van den 
Ende 3+17. De uitslagen van donderdag: 1e Dick Voogd 
3+18,  2e Marion van den Berg 3+14, 3e Lies Zeelenberg 
3+8, 4e Tanny van den Bos 2+22, 5e Wim Brederode 2+13.
Voor de meeste mensen is jeu de boules een sport die niet 
in verenigingsverband gespeeld wordt, zoals je dit ook ziet 
bij golf en tennis. En dan heeft het ineens niet zo’n stof-
� g imago! Hoezo zou jeu de boules in verenigingsverband 
alleen voor senioren zijn? Als het leuk is moet je het gewoon 
doen. Het is alleen een pré dat je er meestal veel langer mee 
door kan gaan. Wil je ook (weer) eens boulen? Dan ben je 
op zaterdagen vanaf 14.00 uur van harte welkom. Er is altijd 
wel iemand die je uitleg wil geven en er zijn genoeg boules 
beschikbaar om gelijk uit te gooien. ’s-Gravenboules is te 
vinden aan de Van Leeuwenhoekstraat.
Meer informatie op: www.sgravenboules.nl  

Ze vlogen weer
De elementen zijn een wezenlijk onderdeel van de dui-
vensport. Wordt het speelveld bij voetbal bepaald tussen de 
conervlaggen, de omstandigeheden daarbuiten in de dui-
vensport spelen  een veel grotere rol. Het doet meer denken 
aan de wilerenners in de Giro. Starten bij prachtig weer en 
� nischen op de top van een berg in de sneeuw. Zaterdag 
stonden de duiven voor de eerste midfondvlucht in Pont 
Saint Maxence op 320 kilometer vliegen van de hokken.
Men dacht daar al vroeg te kunnen lossen maar plotseling 
trok de lucht op de losplaatst dicht en werd het wachten op 
beter weer. Bijna leek het traditionele moederdag scenario 
werkelijkheid te worden. De vlucht uitstellen naar de zon-
dag. Maar gelukkig trok de lucht daar toch open en kon het 
convooi van 34.000 duiven om 11.45 uur op huis aan. Het 
werd een stevige vlucht met een eerlijke noordenwind op 
kop. De duiven moesten er dan ook � ink aan trekken. Dat 
bleek ook wel uit de snelheden, gaan ze voor de wind 100 
kilometer per uur en meer. Nu maakten ze ’maar’ 65 kilome-
ter per uur maar wel bijna vier en een half uur lang. Maar dat 
is voor getrainde topatleten in vorm geen probleem. 
De eerst aangekomen duiven van de 506 die er in Pont 
St Maxence gelost werden: D.C. Visser 1, 3, 11, 17, 18; 
Kleijberg-Dessing 2, 14, 15, 16; A. Boers 4, 9, 10, 13, 20; 
G. Haaring en Zn. 5, 7, 19; A. Zwinkels 6, 8, 12. In de 
B-Competitie: H. Krijger 1, 10; Th. Burger 2, 4; R. Dijkshoorn 
3, 6, 7, 9; A. Heuvelman 5; F. van Dam 8.


