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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.

Praktijk voor fysiotherapie

www.fysiosophiestam.nl

Kon. Julianaweg 154
Gevestigd in
FC ’s-Gravenzande

Bel of whatsapp: 
06-53705690

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

www.janssen-vanoosten.nl

(Spoed) taxatie nodig?
Binnen 24 uur mogelijk

Echte Westlandse Makelaars

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

0174 700 230

www.boersadvocatuur.nl

Echtscheiding • Mediation 
Alimentatie • Omgang

BEZOEK ÉÉN VAN ONZE BURGERKANTOREN
MAAK EVENTUEEL EEN AFSPRAAK

BEL ONS: 06-53401068
ZIE PAGINA 3

 WESTLAND VERSTANDIG
Altijd dichtbij

Aangepaste tijden inleveren nieuws 
en advertenties rond Pinksteren
In verband met Tweede Pinksterdag op maandag 29 mei zijn de 
inlevertijden voor advertenties en nieuws voor de ’s-Gravenzander 
van woensdag 31 mei als volgt aangepast:

Nieuws en advertenties tot zondagavond 28 mei 20.00 uur

Vaste adverteerders en familieberichten: 
tot dinsdagmorgen  30 mei 08.30 uur.

Redactie De ’s-Gravenzander

Donatie voor Stichting Avavieren
Stichting Avavieren werd blij verrast met een mooie donatie uit het Rabo 
Impactfonds van € 10.000,- Namens Avavieren is er vorig jaar een aan-
vraag voor een donatie ingediend om geld in te zamelen voor de vervan-
ging van de accu’s van de strandrups. Inmiddels is de strandrups voorzien 
van lithiumaccu’s verzorgd door Koppert Machines uit Monster. Dit was 
noodzakelijk om meer en langere ritten te verzorgen. Zo hoopt men gasten 
met een beperking  een onvergetelijke dag te bezorgen. Vanuit het Rabo 
Impactfonds ondersteunt de Rabobank verenigingen en stichtingen die 
een maatschappelijk project initiëren. Tom Post mocht namens de leden-
raad van Rabobank Westland de cheque overhandigen aan Maarten Kui-
per, penningmeester en Elly en Hans Prins, initiatiefnemers van Stichting 
Avavieren.
Vanuit het Rabo Impactfonds ondersteunt de Rabobank verenigingen 
en stichtingen die een maatschappelijk project initiëren dat bij voorkeur 
aansluit bij één van de thema’s Financieel Gezond Leven, Banking4Food, 
Duurzaam Ondernemen, Energietransitie of Duurzaam Wonen. 

Gezocht: standhouders zomermarkt 
’s-Gravenzande 
Steeds meer toeristen weten de weg naar het gezellige centrum van 
’s-Gravenzande te vinden. Gecombineerd met een bezoek aan het strand, 
de kassen of de weekmarkt, leent ’s-Gravenzande zich prima voor een 
leuke dag uit. Op donderdag 20 en 27 juli en 3 augustus organiseren de 
ondernemers van ’s-Gravenzande een gezellige zomermarkt in het centrum 
van ’s-Gravenzande. Voor deze markt zijn we op zoek naar standhouders. 

In het kader van het thema ’s-Gravenzande, schat tussen kas en kust, zijn 
we met name op zoek naar aanbieders van strandartikelen en de met veel 
zorg geteelde Westlandse producten uit de kassen. Toeristen, maar ook 
inwoners van Westland kunnen op de  zomermarkt kennis maken met het 
moois dat in de kassen groeit en bloeit. De markt is van 10.00 tot 17.00 uur. 
Standhouders voor de zomermarkt kunnen zich aanmelden via: 
https://www.lineupmarkten.nl/marktagenda-2023/
Ben je geïnteresseerd in een stand op de braderie tijdens feestweek 
’s-Gravenzande op 6, 7 en 8 juli, ook dan kun je ook inschrijven via boven-
genoemde website. 
Meer informatie: www.sgravenzande.website

Bunkers Hamburg en Bremen gereed 
voor Bunkerdag
Op zaterdag 3 juni worden weer veel bunkers voor het publiek open gesteld 
onder de vlag van Bunkerdag 2023. Hoewel het Vinetaduin dit jaar geslo-
ten blijft zullen de bunkers Hamburg en Bremen wel deel nemen aan dit 
evenement. Deze, inmiddels bij velen bekende bunkers met als huidige 
bestemming een plaats met zeer bijzondere exposities. Deze exposities 
zijn samengesteld door het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum 
en omvatten diverse onderscheidende thema’s. Iedere zaterdagmiddag 
staan de vrijwilligers klaar om bezoekers te ontvangen.

De door Hanri Batavier geopende expositie over de Koude Oorlog in bun-
ker Hamburg doet die spannende periode herleven. De telefonistes en 
telexistes van de toenmalige MARVA hebben opnieuw de bunker in bezit 
genomen. Hanri Batavier die met veel betrokkenheid de Hamburg op 6 mei 
opende is een nakomeling van huwelijk tussen een Marva en een militair 
van de Koninklijke Marine beiden gelegerd in Hoek van Holland, waarvan 
we weten dat deze Marva ook in de bunker Hamburg gewerkt heeft. Een 
aantal door de familie overgedragen fotomateriaal is in de expositie opge-
nomen. 

Op Bunkerdag 2023 zijn de bunkers geopend van 09.00 tot 17.00 uur. 
Kaartverkoop bij het toegangshek Vinetaduin ingang Strandweg, Hoek van 
Holland. Deze tickets geven recht op bezoek aan alle bunkers van de deel-
nemende organisaties.  

Avondvierdaagse 6 t/m 9 juni
De avondvierdaagse van ‘s-Gravenzande wordt gehouden van dins-
dag 6 t/m vrijdag 9 juni 2023. De organisatie kijkt ontzettend uit naar 4 
avonden wandelplezier voor jong tot oud. 
Dit jaar is er een nieuwe afstand: er kan iedere avond een mooie route 
van 7,5 km gewandeld worden. De afstand van 10 km is hiermee 
komen te vervallen, omdat voor deze afstand te weinig animo meer 
bleek te zijn. 
Even wat praktische informatie op een rij:
Afstanden: 2,5 km, 5 km, 7,5 km. Voorinschrijven: Woensdag 31 mei 
en maandag 5 juni tussen 17.00 en 19.00 uur bij I.S.W. Gasthuislaan. 
Je krijgt gelijk de startkaart mee. Inschrijfgeld: € 5,00 per persoon incl. 
medaille en iedere avond een traktatie. Meelopen zonder medaille 
(maar wel iedere avond een traktatie) kost € 2,50 per persoon.
Ben je deze dagen verhinderd om in te schrijven, dan kun je ook op 
dinsdag 6 juni terecht bij CBS De Kameleon vanaf 16.00 uur. Het 
inschrijfgeld bedraagt dan € 5,00 per persoon. 
Start iedere avond tussen 18.00 en 18.45 uur vanaf CBS De Kameleon, 
Eikenlaan 50. Uiterlijke tijd van binnenkomst is 20.30 uur. Vrijdag zijn er 
afwijkende starttijden, dit wordt bij de routes van donderdag en op de 
Facebook-pagina gecommuniceerd. Vrijdagavond is er dan weer de 
feestelijke intocht in de Langestraat en Marktplein.
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Koornneef Versmarkt, 
de aspergespecialist voor Westland

Dagelijks verse aanvoer, scherp geprijsd, ook geschild
Asperges,  AA extra wit, topkwaliteit, 500 gram ...  3,99
De Westlandse Aardbei, doos  .............................  3,49

Westlandse kasboontjes, Westlandse 
kasaardappelen, heerlijk bij asperges 

Westlandse Smaak! komkommers, 3 voor  .  1,99
Rundvleessalade, uit eigen keuken, 100 gram  ...  0,99
Galia meloen, vers gesneden, bakje  ......................   0,99
Hortensia, de allermooiste, slechts .................  6,99
Fuchsia, in grote hanging basket  ..........................................   7,99
Wandbloeiers alle soorten, 2 voor  ................   16,99

Prachtige topkwaliteit, scherpe prijzen 
DINSDAG EN WOENSDAG

Vers gesneden 
snijbonen, 
500 gram ............... 2,49  Sinds 1923

’s-GRAVENZANDEKon. Wilhelminastraat 1
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DORCAS
De auto van

vrijdag op het Graaf Florisplein

Piet Heinstraat 115-117, Den Haag

Werkplaats: Zekkenstraat 62-64, Hoek van Holland

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

Bezoek aan de werkplaats volgens afspraak

Dankbetuiging

Overleden

G E A  P R I N S - B L O N K
0 1 7 4 - 8 4 6 7 5 8
0 6 - 2 0 2 7 1 2 7 7

gea @ pr insui t vaar t ve rzorging.n l
w w w.pr insui t vaar t ve rzorging.n lw w w.pr insui t vaar t ve rzorging.n l

Bast iaan Boxmanpad 23
3151 CS Hoek van Hol land

UITVAARTVERZORGING

Havenstraat 27
Monster

Herenstraat 68
Wateringen

0174 - 29 29 26
silene-uitvaart.nl

Havenstraat 27

Herenstraat 68

0174 - 29 29 26
silene-uitvaart.nl

06 392 696 23 
www.jade-uitvaart.nlJacky Dekkers en Kitty Dekkers

Uitvaartverzorging
eervan der 

          Mark van Leeuwen           Henk van der Kruijk

Dag en nacht bereikbaar
Telefoon 0174-412230 

Zandeveltweg 75 - 2692 AS ’s-Gravenzande

www.uitvaartverzorgingvandermeer.nl
Gmeer@caiway.nl 

eerBibliotheek ’s-Gravenzande

Dinsdag 6 juni

10.30 – 12.00 uur

PAULINEVANDERWEES.NL
uitvaartbegeleiding  |  06 41 31 68 95

Inloopspreekuur

    ”Met een 
         traan
   en een lach”

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

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. 

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

26 mei: Juliana Sportpark, 18.30 uur: Bedrijventoernooi 
georganiseerd door FC ’s-Gravenzande.

26 mei: Westerkerk, Obrechtlaan 21, 19.30 uur: Zangavond 
m.m.v. koor Soli Deo Gloria, muziekgroep Tehillim en 
organist A. de Jong.

27 mei: Juliana Sportpark, 9.30 uur: Westlands Kampioen-
schap JO9 georganiseerd door FC ’s-Gravenzande.

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.
6 juni: CBS de Kameleon, v.a. 18.00 uur,  
 Start Avondvierdaagse
7 juni: Bibliotheek, Zandeveltplein 26, 14.00-15.30 uur: 
 Inloopspreekuur over Alzheimer.
8 juni: De Kiem, Kon. Julianaweg 91, inschrijven vanaf 

19.00 uur, start om 19.45 uur: Zomeravondbridge 
B.C. ’s-Gravenaas.

9 juni: Intocht Avondvierdaagse in het centrum.
10 juni: 15.00 en 16.30 uur, Summer Swing van de 
 Westlandse Harmonie op het Marktplein.
15 juni: De Kiem, Kon. Julianaweg 91, inschrijven vanaf 

19.00 uur, start om 19.45 uur: Zomeravondbridge 
B.C. ’s-Gravenaas.

17 juni: Vaderdagactiviteiten in het centrum.

Wat komen gaat

Wij willen u hartelijk bedanken voor alle blijken van 
medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse 
oma

Paulina van der Hout-van der Marel
De vele kaarten, brieven, bloemen, mooie woorden 
en uw belangstelling en steun bij het afscheid van 
Paulien hebben op ons diepe indruk gemaakt.

 Wim van der Hout
 Kinderen en kleinkinderen

’s-Gravenzande, mei 2023

Stil van verdriet en vol bewondering voor 
de kracht waarmee hij met zijn ziekte omging, 

delen wij u mede dat rustig en in onze 
aanwezigheid is overleden

Krijn Jacobus de Munnik
Geboren te ’s-Gravenzande op 29 juli 1954

Overleden te Delft op 16 mei 2023
      
    Cobie
         Julia en Arjan, Xam
         Jaap en Chantal
         Jan-Willem
         Freek en Juliënne
         Michel

    Carla en Ron
         Rick en Lynn, Kayne
         Natasja en Michel, Kim
    Jerry en Ingrid

De begrafenis heeft inmiddels 
plaatsgevonden te ’s-Gravenzande.

Cobie Wiltenburg, Albatrosstraat 11, 3136 XA Vlaardingen

Hemato-oncologische lotge-
notenbijeenkomsten bij Carma
Donderdagmiddag 1 juni en maandagavond 12 juni zijn er 
bij Carma Hemato-oncologische lotgenotenbijeenkomsten.  
Thema bij deze bijeenkomsten is: ’Hoe ga je om met wait-
and-see bij jouw ziekte’. De bijeenkomst van donderdag 
1 juni, van 13.00 - 15.00 uur is bedoeld voor mensen met 
de ziekte MDS, multipel myeloom en waldenström, de bij-
eenkomst van maandag 12 juni, van 19.00 - 21.00 uur is 
bedoeld voor mensen met de ziekte CLL, non-hodgkin en 
hodgkinlymfoom. Voor beide bijeenkomsten geldt dat het 
niet uitmaakt of u in de behandelfase of in de wait-and-see-
fase zit.
De lotgenotenbijeenkomsten worden georganiseerd in 
samenwerking met Hematon en begeleid door Pamela 
Breas-Bakker, vrijwilliger bij Carma – centrum voor leven 
met en na kanker. Locatie is Dijkweg 21 in Naaldwijk.
Aanmelden kan via de site van Hematon: www.hematon.nl/
agenda. Voor de bijeenkomst van donderdag 1 juni graag 
vóór 26 mei, voor die van maandag 12 juni aanmelden vóór 
8 juni. Lukt dat niet, bel dan met 06-51591467.
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Achttiende editie Tekno Event 
Bij vele truckfans staat 27 mei, de zaterdag van het Pink-
sterweekend, al maandenlang prominent gearceerd in de 
agenda. De achttiende editie van het Tekno Event vindt op 
die dag plaats van 10.00-17.00 uur in het Tekno Museum 
in De Lier. Na drie relatief kalme edities pakt Tekno het dit 
jaar weer groots aan. Wat bezoekers, jong en oud, kunnen 
verwachten van het Tekno Event op 27 mei 2023?
- Circa 70 showtrucks; 
- Hoge kortingen op miniatuurmodellen en -onderdelen; 
- Lekker eten en drinken; 
- Veel (kinder-) entertainment;
- De onthulling van een bijzonder, authentieke vrachtwagen; 
- Diverse mogelijkheden om prijzen te winnen; 
- En meer… 
Alle informatie over het Tekno Event is na te lezen op: 
tekno.nl/tekno-event Hier zijn tevens updates te vinden over 
de legendarische truckshow, de toegang is gratis. 
 Adres Tekno Collectables: Coldenhovelaan 8 in De Lier

Weemoed
Regelmatig veranderen er dingen in je leven

moet je je op een ander pad begeven
of wordt je gewoon stil gezet

is het uit met de pret
allerlei vaste dingen op een dag

ja, ‘t is best een hard gelag
als dat gaat verdwijnen

het nooit meer zal verschijnen
een leuk TV programma
een artikel in een blad

al zijn we het nog lang niet zat
toch moeten we het daarmee doen

vaak draait het dan om de poen 
zo gaat het ook met onze vertrouwde krant

ook die verdwijnt uit ‘s-Gravenzand
dat bezorgt nu al een gevoel van weemoed
omdat dat vertrouwde er zoveel toe doet!

Edith Brederode

Boek over het begin van 
’s-Gravenzande
Liefhebbers van de geschiedenis van de streek rond ’s-Gra-
venzande zouden er zo aan voorbijlopen: het boek ’Vlaar-
dingen, ontstaan en opkomst 1250-1550’ van auteur Arie 
de Klerk. Het boek beschrijft Del� and vanaf de bedijking, 
de ontginning,  het grafelijk 
bestuur en het ontstaan van de 
heemraadschappen Rijnland 
en Del� and. In het boek ook 
aandacht voor het vroegste 
begin van ’s-Gravenzande. 

De auteur gaat in op het bedij-
ken van het Graven Zand, de 
aanleg van de Zanddijk en de 
Maasdijk, waarbij dat laatste 
de haven van ’s-Gravenzande 
haar open verbinding met de 
Maasmond verliest. In het 
boek ook ruime aandacht voor 
gravin Machteld en dochter 
Aleida, die in 1261 met haar 
kinderschare naar Schiedam verhuist.
Het boek kost € 23,- telt 384 pagina’s en is te koop bij de 
Primera aan de Graaf Willem II straat.

Contactavond 
postzegelvereniging
Op donderdag 1 juni heeft Postzegelvereniging Monster 
de volgende contactavond. Deze vindt plaats in gebouw 
OJOS, Choorstraat 95 in Monster, aanvang 20.00, zaal open 
19.30 uur. Deze contactavond wordt de jubilaris van 2023 
gehuldigd en is er een zomertombola met � latelistische prij-
zen. Aansluitend is er een veiling met 97 prachtige kavels.
Er is ook aandacht voor de voorbereidingen van de verza-
melruilbeurs met taxatie van collecties op zaterdag 15 juli in 
de kantine van Amateur Tuin Vereniging Madestein tijdens 
de Fuchsiade die dat weekend op het mooie complex wordt 
gehouden. Verder is er aandacht aan de wisselexpositie die 
komend najaar in de vitrines van de bibliotheek in Monster 
wordt gehouden. Westlands Mooiste Postzegels, de prach-
tige trosroos Silva Pink en de heerlijke Westlandse aardbei 
zijn aanwezig en te koop. Om 19.30 uur is de deur open. U 
kunt dan de veilingkavels bekijken en  wordt begonnen met 
het ruilen van postzegels van Polen.

Belangstellenden voor de � latelie zijn van harte welkom. 
Voor meer informatie en aanmelding om als introducé de 
contactavond te bezoeken, kunt u contact opnemen via: 
www.postzegelverenigingmonster.nl

 Bedrijventoernooi 
FC ’s-Gravenzande
Sponsoren: Beekenkamp, Certhon en BOM Group
Op vrijdagavond 26 mei organiseert FC ’s-Gravenzande 
weer het jaarlijks bedrijven toernooi op het Juliana Sport-
park, aanvang 18.30 uur. 
Deelnemers poule A: BOAL, Certhon, van der Valk 
Systemen, de Jong Verpakking en Priva.
Deelnemers poule B: Geest Potplanten, van der Ende 
Group, Prins Group, Hortimotive en KP Holland.
Deelnemers poule C: Royal Brinkman, Florca, 
Regal Rexnord, Beekenkamp en Forever Plants.
Deelnemers poule D: Solar NRG, Syngenta, BOM Group, 
Levoplant en Vreugdenhil Bulbs and Plants
Na de poulewedstrijden spelen de nummers 1 en 2 nog een 
� naleronde. De bokaal wordt dit jaar verdedigd door Florca. 
Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen.

 Struintocht in 
Van Dixhoorndriehoek
Op zaterdag 27 mei is er een struintocht om 13.00 uur vanaf 
de ingang van PLSTK eetcafé ’De Zeetoren’, Helmweg 7 in 
Hoek van Holland. De struintocht gaat door de prachtige 
duinen 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.
Buiten de tweewe-
kelijkse struintochten 
is het ook mogelijk 
om een struintocht af 
te spreken voor een 
groep van 10 tot 15 
personen.

Welriekende 
salomonszegel, 
foto: Jaap Tromp

Westlands Kampioenschap JO9
Sponsor: Bloemenhandel Heyl 
Op zaterdag 27 mei vindt het Westlands Kampioenschap 
plaats. Op deze dag organiseren verschillende Westlandse 
voetbalverenigingen een toernooi voor een bepaalde leef-
tijdscategorie. FC ’s-Gravenzande is de toernooilocatie voor 
het Bloemenhandel Heyl – Westlands Kampioenschap JO9. 
Vanaf 09.30 uur gaan de kanjers van verschillende vereni-
gingen in 6 diverse poules de strijd met elkaar aan. De prijs-
uitreiking is omstreeks 13.30 uur gepland.

De volgende verenigingen nemen deel vv Naaldwijk, RKVV 
Westlandia, vv Lyra, Quintus, SV Honselersdijk, vv Maas-
dijk, vv Verburch, MVV’27, SC Monster, FC ’s Gravenzande, 
KMD, HVC’10, Velo en Den Hoorn.
Het gezellige Juliana Sportpark in ’ s-Gravenzande is tijdens 
het toernooi vrij toegankelijk dus kom langs om uw favoriete 
teams en spelers aan te moedigen. Mocht u niet aanwezig 
kunnen zijn dan kan het toernooi gevolgd worden via de 
volgende link: www.tournifyapp.com/live/wkj09-fc

 De Spannende Boekenweken 
komen er aan
Schrijfster Linda van Rijn is te gast
Tijdens de Spannende Boeken-
weken is bestsellerauteur Linda 
van Rijn, te gast. Onlangs ver-
scheen haar nieuwste vakantie-
thriller ’Villa Algarve’. 
Haar boeken worden veel gele-
zen en staan steevast in de 
bestsellerlijsten. Linda van Rijn 
is een pseudoniem voor Mari-
ette Middelbeek. Ze is journa-
list en auteur, ze publiceert ook 
onder haar eigen naam. Naast 
romans, bundels met waar-
gebeurde verhalen en (jeugd)
thrillers schrijft ze historische romans in de serie Vrouwen 
van Vechtlust. Tijdens deze interactieve avond zal ze vragen 
beantwoorden en vertellen over haar werk. 

Ben je groot fan van haar spannende boeken? Kom haar 
dan ontmoeten in Bibliotheek Naaldwijk op woensdag 14 
juni van 20.00 tot 22.00 uur. De Readshop is aanwezig met 
haar boeken en ze zal signeren. 
Kaartverkoop via: www.bibliotheekwestland.nl

 

2x90 ‘s-Gravenzander

Westland Verstandig wil dat de 
gemeente nog meer servicegericht 
gaat werken richting inwoners 
Nog steeds krijgen we op onze Burgerkantoren veel meldin-
gen over de dienstverlening van de gemeente. Meldingen bij 
het meldpunt worden vaak met een standaardtekst afgedaan, 
zonder dat het gemelde probleem wordt opgelost. Mails wor-
den vaak niet beantwoord en reactie-beloften worden menig-
maal niet nagekomen. Ook de telefonische bereikbaarheid 
van de man / vrouw die men wil spreken is nog steeds lastig.
Alles leidt vaak tot irritatie en verdriet bij onze inwoners. Een 
goede, snelle en kordate actie, betere bereikbaarheid en be-
waken dat beloftes worden nagekomen vanuit de gemeente 
zijn echt noodzakelijk. De wijze waarop de dienstverlening 
plaatsvindt moet beter en daar moet met spoed aan gewerkt 
worden. Westland Verstandig zal op dat punt met initiatieven 
komen. Meer de focus leggen op wat voor onze inwoners be-
langrijk is!
Bezoek ons Burgerkantoor ‘s-Gravenzande op werkdagen 
tussen 13.00 uur en 15.00 uur aan het Marktplein 10 in ’s-Gra-
venzande of ons Burgerkantoor Naaldwijk aan de Prinses Ju-
lianastraat 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. 
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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.

www.alr iksieraden.nl

Goudsmid

Ontwerper

Diamantzetter

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

 Wekelijkse agenda
Kerkdiensten zondag 28 en maandag 29 mei, 

Pinksteren

PROTESTANTSE GEMEENTE ’s-GRAVENZANDE
via: kerkdienstgemist.nl/stations/1886
10.00 uur: ds. K. Hage, belijdenisdienst
19.00 uur: ds. A. Sterrenburg, Voorburg

De Kreek
10.30 uur: ds. P.A.A. Nauta

Noorder  kerk
via: kerkdienstgemist.nl/stations/1874
10.00 uur: ds. J.H. Meijer

De Kiem
via: www.denieuwerank.nl/livestream
10.00 uur: ’De Nieuwe Rank’: dhr. G. van ’t Veer, 
getuigenisdienst

Uniekerk
via: kerkdienstgemist.nl/stations/2517
09.30 uur: ds. mw. M. Wassenaar

CHR. GEREFORMEERDE KERK
Kerkgebouw Monsterseweg (Maranathakerk)
via: kerkdienstgemist.nl/stations/2167
09.30 uur: ds. R. Kok, Sliedrecht
16.30 uur: ds. R. Kok, Sliedrecht
Maandag 2e Pinksterdag: 9.00 uur: leesdienst

GEREFORMEERDE GEMEENTE, Westerkerk  
09.30 uur: leesdienst, W.F. Bos
19.00 uur: ds. C. Sonnevelt
Maandag 2e Pinksterdag: 9.00 uur: student J.M. Evers

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, 
spreker Kees Slootweg

R.K. KERK De Hoeksteen, Iepstraat 1
09.00 uur: Eucharistieviering, voorganger pastoor I.M. Kwee

ST. LAMBERTUSKERK, Heenweg,
09.00 uur: Woord- en Communieviering, 
voorganger pastoraalwerker J.J.M. Batist

HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE - ZUIDERKERK
via: www.kerkdienstgemist.nl
10.00 uur: ds. B.D. Bouman
16.00 uur: ds. B.D. Bouman, belijdenisdienst
Maandag 2e Pinksterdag: 10.00 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: gezinsdienst

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

 Wijzer.
Pinkstervuur

Zondag en maandag vieren christenen een 
moeilijk feest, althans voor buitenstaanders. Het 

gaat over iets onzichtbaars, iets ontastbaars en dan 
vinden mensen het al gauw ’zweverig’ worden, en 

dan wordt het meestal: ’laat maar’. Dat is jam-
mer want dit gebeuren sluit zo mooi aan op de 
vorige gedenkdagen. Met kerstfeest kwam Je-

zus op aarde, op Goede Vrijdag stierf Hij aan het 
kruis, met Pasen stond Hij op uit het graf, en op Hemelvaarts-
dag gedenken we dat Hij de aarde verliet. Maar voor Hij ging 
beloofde Hij dat er een Helper zou komen, Die ook altijd zou 
blijven. ”Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die 
altijd bij jullie zal blijven.” (Joh. 14:16 HTB) En dát gebeurde; de 
Helper, de Heilige Geest kwam op die dag dat men in Israel een 
oogstfeest vierde: Shavoe’ot of Wekenfeest. Komende dagen 
vieren de Israëli’s het weer, net voor het Pinksterfeest.

Gods Geest kwam met vuur; Hij kwam wonen in de harten van 
mensen, onzichtbaar maar wél merkbaar. Toen het gebeurde 
stonden Jezus’ volgelingen in vuur en vlam, in de geest, maar 
het uitte zich ook in zichtbare vuurvlammen op ieders hoofd. 
Zij vertelden aan iedereen die het maar horen wilde de blijde 
Boodschap. God was met zijn Geest gekomen, om te wonen 
in mensen. Op die bijzondere dag kwamen er 3000 mensen 
tot bekering, raakten in vlam voor Jezus.  Als dat bij jou is ge-
beurd of gaat gebeuren, die inwoning van de Geest, dan is 
het Pinksterfeest niet moeilijk meer. Het is al eerder geschre-
ven: met kerstfeest gaat de hemel open, met het paasfeest de 
aarde, en met het pinksterfeest gaat je mond open, van verba-
zing en van Geestdrift. Om aan iedereen te vertellen dat Jezus 
leeft en ”Hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde.” 
(Mat. 28:18)Toen dat gebeurde, daar in Jeruzalem, waren 
omstanders verbaasd en vroegen aan Petrus: ”Wat moeten 
wij doen?” (Hand. 2:37) Petrus’ antwoord was heel eenvou-
dig: ”Bekeer je.” (vs. 38) En dat zou hij weer zeggen als jij het 
hem zou vragen, bekeer je, keer je om naar die Heiland die 
zijn leven voor je gaf. Dan word je ook vol van pinkstervuur! 

H. van den Berg, tel.06-15062838/e-mail: berg.services@telfort.nl

Zangavond in de Westerkerk
Op vrijdagavond 26 mei wordt een muziek- en (samen)zan-
gavond georganiseerd in de Westerkerk. Deze avond staat 
in het teken van Pinksteren. De meditatie wordt verzorgd 
door ouderling A.H. van der Wal. Het gemengd koor Soli 
Deo Gloria onder leiding van dirigent P.C. den Uil zal een 
aantal prachtige liederen ten gehore brengen. Muzikale 
medewerking wordt verleend door de muziekgroep Tehillim 
en het orgel wordt bespeeld door Adriaan de Jong. 
Allen van harte welkom, aanvang 19.30 uur.
Adres:  Obrechtlaan 21 te ’s-Gravenzande. 

De Nieuwe Rank
Pinksteren - getuigenisdienst
God is een God van dromen. Hij geeft iedereen een unieke 
droom  waarmee jij de gaven en talenten kunt inzetten die je 
van Hem hebt gekregen. Ken jij je droom? Durf je je droom 
te volgen? Deze dienst luisteren we naar mensen die hun 
droom hebben gevolgd en zijn uitgestapt in geloof. Kom je 
ook 28 mei? Laat je inspireren, deel met elkaar en verwon-
der je over wie God is en wat Hij doet in mensenlevens. 
Start om 10.00 uur in De Kiem of online via: 
www.denieuwerank.nl/livestream

EHBO vereniging hield haar 
jaarvergadering
Vorige week dinsdag werd de jaarvergadering van de EHBO 
vereniging ’s-Gravenzande gehouden. Nadat de voorzitter 
de aanwezigen welkom heette werd de agenda in vlot tempo 
afgehandeld. De penningmeesteresse deelde mee dat het 
jaar positief is afgesloten, mede doordat er steeds meer 
evenementen plaatsvonden waar een vergoeding tegen-
over stond. Bij de bestuursverkiezing werd Ron Augustinus 
herkozen als secretaris. Voor de functie coordinator evene-
menten word nog naarstig gezocht naar een opvolger van 
Aline van de Bos. Aline nam afscheid van het bestuur en 
kreeg een luid applaus voor de inzet die zij al die jaren heeft 
getoond. Na de diploma  uitreiking van enkele van de tweede 
groep cursisten vond de huldiging plaats van de jubilarissen. 
Joke Vreugdenhil was 25 jaar lid en kreeg de zilveren spelt 
en Henk Blok kreeg de vergulde spelt voor zijn 40-jarig lid-
maatschap.

 Financiële middelen voor 
jouw culturele initiatief
Straattheater in de wijk, jazzconcert in het park, kunstzin-
nige wandeling in de duinen, fototentoonstelling in de straat 
of een creatieve dansdag in het dorpshuis organiseren? De 
regeling Kleine Culturele Initiatieven (KCI) van gemeente 
Westland ondersteunt kleinschalige culturele of kunstzin-
nige activiteiten in wijk, buurt of kern. Aanvragen voor ini-
tiatieven die plaatsvinden in de maanden juli en augustus 
kunnen worden ingediend vóór 1 juni. 
Kunst en cultuur bieden plezier, een � jne en leerzame erva-
ring en kunnen mensen vanuit diverse hoeken, milieus en 
leeftijden samenbrengen. Voorwaarde van de culturele of 
kunstzinnige activiteit is dan ook het verbindende karakter. 
KCI is een subsidieregeling van gemeente Westland die 
door Westland Cultuurweb wordt uitgevoerd. 
Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen. 
Cultuurmakelaars van Cultuurweb kunnen meedenken 
in het proces ’van idee naar aanvraag’ voordat het plan 
wordt ingediend. De regeling is bedoeld voor verenigingen, 
scholen, maatschappelijke en commerciële organisaties en 
bewoners die op buurt- of wijkniveau iets willen organise-
ren. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd is 
€ 1800,-.
Meer informatie op: www.westlandcultuurweb.nl

Oecumenische kerkdienst 
Op tweede pinksterdag wordt in de Hervormde kerk, Fon-
teinstraat te Poeldijk een dienst gehouden onder verant-
woordelijkheid van de R.K. Parochie en de Hervormde 
gemeente van Poeldijk. Pinksteren is het feest van de uit-
storting van de Heilige Geest en werkt dwars door kerkmu-
ren heen. Zo mogen mensen van verschillende kerken en 
gemeenten elkaar deze morgen ontmoeten rondom dezelfde 
Boodschap. Een ieder is dan ook van harte welkom.
Er is oppas voor de kinderen tot en met 4 jaar in de neven-
ruimte van de kerk. 
De dienst begint om 10.00 uur en wordt geleid door Ds. 
J.W.J. Guis. Organist is dhr. Henri Sneller. Na a� oop van 
de dienst is er  gelegenheid om met elkaar kof� e of thee te 
drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk.

Introductieavond: ’De kracht 
van onze verbeelding’
Verbeelden is misschien wel het krachtigste psycholo-
gische middel dat er bestaat. Het is immers de manier 
waarop de geest informatie codeert, opslaat en ver-
werkt. Wat mensen werkelijk zijn is dan ook te vinden in 
hun innerlijke beelden. Het is het terrein waarop psyche, 
lichaam en concreet gedrag het meest beïnvloed (kun-
nen) worden. Hoe belangrijk beelden zijn blijkt uit het 
feit dat mensen voortdurend beelden gebruiken om 
situaties en hun beleving te beschrijven: ’Ik zit in de 
put’; ’het was alsof ik vleugels kreeg’; ’Ik ging als een 
speer’, ’die affaire stinkt’; ’ik ging door de hel’; ’de zon 
schijnt weer’, ’hij sprak met een mierzoet stemmetje’, 
’het was zuur’, enzovoorts. De verbeelding behoort tot 
de invloedrijkste spontane functies van de psyche. Het 
geeft toegang tot het domein van de creativiteit, daar 
waar de mens het meest vrij is. 
De avond wordt verzorgd door Hilda van der Burgh van 
Heppie People en wordt gehouden op donderdag 25 
mei van 19.00 tot 20.30 uur in het Well Being Inspiration 
Centre,  Lugtigheidstraat 64 in ’s-Gravenzande. 
De toegang is gratis.



 „DE ’s-GRAVENZANDER” PAGINA 5 NUMMER 21 – 24 MEI 2023

Voor een vakbekwaam aangemeten 
of gerepareerde prothese.

TANDPROTHETISCHE

PRAKTIJK WESTLAND

BENT U TOE AAN EEN KUNSTGEBIT
OF VERVANGING VAN UW HUIDIGE?

Ook voor reparatie van uw prothese 
bent u hier aan het juiste adres.

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)

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

Neem dan contact op met

Tuinonderhoud
Nu ook groene aanslag verwijderen van uw terras
Verti cuteren van gazons.
Ik maak uw gazon als nieuw, vrij van
onkruid, bemesten, maaiwerk en 
aanleg van nieuwe gazons.

Alle voorkomende tuinwerkzaamheden.
Gespecialiseerd in het knippen van 
heggen en ander snoeiwerk.

Vraag vrijblijvend een off erte. Ook jaarcontract 
of ti jdelijk onderhoud. Door geschoolde vakman.

Telefoon 06-20559121 na 18:00 uur

PWA 100 jaar, 5 jaar bewoond
In de hal van de welbekende oude Prins-Willem Alexander-
school  hangt een plaquette met de datum 11 juli 1923, de 
eerste steenlegging van het pand. Het iconische gebouw, 
dat zich bevindt aan het begin van de Langestraat, heeft 
door de jaren heen meerdere functies gekend. Vijf jaar gele-
den is de grootste verandering gekomen en is het omge-
toverd tot een appartementencomplex. Dit leidde tot veel 
gespreksstof en nieuwsgierigheid bij iedereen die, op wat 
voor manier dan ook, iets met de school te maken heeft 
gehad. Dit jaar hebben de huidige bewoners een dubbel 
feestje vieren: het gebouw bestaat 100 jaar en een 1e lus-
trum als huiseigenaren. Om deze reden zullen de bewoners 
eenmalig het gebouw openstellen voor belangstellenden en 
zullen een aantal bewoners hun huis (gedeeltelijk) openstel-
len om met trots te laten zien hoe het is om in deze school 
te wonen.
Datum: zaterdag 15 juli van 14.00 tot 17.00 uur.

Barre Blues van grote klasse tussen zee en kassen
27 mei is de jaarlijkse blues route. Er treden 7 bands 
op in 6 verschillende locaties. Drie locaties in Mon-
ster en drie in Ter Heijde. Ga genieten van de favo-
riete band van je keuze in een van beide plaatsen. 
Of bezoek een selectie van bands wandelend of op 
de � ets. Je kunt ook gebruik maken van de Barre 
pendelbus tussen beide plaatsen. De toegang is 
gratis, dat is mogelijk door de steun van: Noviteit 
Horeca, Auto Service Monster, Westdijk Reclame, 
de HTM en de barre bestuurder van de barre bus 
Marko Vlaardingerbroek. En natuurlijk alle deelne-
mende horeca.  De barre afsluiter van deze avond 
zijn de winnaars van de Belgische Blues Challenge 
2018 Black Cat Biscuit.

Het programma
20.30-22.45 uur: Spint in de Noviteit grote zaal, 
Kloosterlaan 33 in Monster.
21.00-23.15 uur: Tom’s Place in de Noviteit Kloosterkelder.
21.00-23.15 uur: Wooden Paul in Fata Morgana, Choorstraat 99 in Monster.
21.00-23.15 uur: Bas Paardekooper in grand café De Viskeet, Strandweg 15 in Ter Heijde.
21.00-23.15 uur: The Weepers in het Vrondel, De Wurft 1 in Ter Heijde.
21.00-23.15 uur: Little Boogie Boy in Hotel Elzenduin, Strandweg 18 in Ter Heijde.
23.30-01.00 uur: Black Cat Biscuit als afsluiter in de grote zaal van de Noviteit.
Zie ook www.bluesaanzee.nl - ticket niet nodig.

Black Cat Biscuit, foto Kris Rogiers

Hulp Oekraïne
Afgelopen tijd is er veel 
gebeurd voor de hulp aan 
de Oekraïne en dit is nodig. 
De situatie lokaal is daar nog 
steeds zorgelijk. Door de 
oorlog is er gebrek aan alles. 
Naast de verzonden levens-
middelen zijn er in april ook veel groentezaden en pootaard-
appelen gestuurd zodat de mensen daar in de volkstuinen 
hun eigen voedsel kunnen verbouwen deze zomer.  Fijn dat 
wij ook veel spullen van u mochten ontvangen, zo hebben 
wij  we een nieuwe vracht hulpgoederen richting Oekraïne 
kunnen plannen. Deze staat gepland om op zaterdag 10 juni 
te worden verstuurd.     
Wilt u ons blijven steunen? Financiële ondersteuning kan via 
een gift, over te maken op de ANBI rekening van de stich-
ting NL10ABNA 0872 229 424 t.n.v. Stichting hulp Hongarije 
Oekraïne of via de button knop op de website: www.shho.nl 
Op dit moment is er veel behoefte aan conserven en incon-
tinentiemateriaal maar andere hulpgoederen zijn natuurlijk 
ook altijd welkom. Inleveren kan e lke dinsdagavond van 
19.00 tot 20.00 uur aan de Nobelstraat 1 (Firma ETB Kuy-
venhoven) in ’s-Gravenzande. 

Geldig van 
woensdag 24 mei 

t/m zaterdag 3 juni

Langestraat 243
2691 BW ’s-Gravenzande

Deze week hebben wij 
voor u de aardbeienslof 

in de aanbieding!

van € 15,95 voor € 10,95 per stuk

Banketbakkerij en Chocolaterie

Goud- en zilverinkoop in De Hoekstee 
Hoek van Holland
Chris van Waes, Juwelier, Antiquair uit Poeldijk is 
gespecialiseerd in oude sieraden. Logischerwijs 
koopt hij graag oude sieraden van particulieren. Al 
sinds 2012 komt hij hiervoor naar De Hoekstee in 
Hoek van Holland. Dinsdag 30 mei is hij wederom 
in De Hoekstee.
Als gediplomeerd juwelier onderwerpt hij de aan-
geboden sieraden en gebruiksvoorwerpen van 
edelmetaal aan een professionele beoordeling. 
Hij kijkt niet alleen naar het gewicht, maar stelt de 
waarde ook vast op basis van de schoonheid van 
het ontwerp. Zo betaalt hij een reële prijs. Van Waes 
ontvangt iedere bezoeker individueel met inachtne-
ming van de privacy.
Wie zijn oude sieraden of ander goud en zilver wil 
verkopen kan terecht bij Chris van Waes op dinsdag 30 mei, van 15.00 tot 19.00 uur in 
De Hoekstee, Mercatorweg 50, 3151 CJ  Hoek van Holland. Voor inlichtingen: 0174-444635 
of: info@chrisvanwaes.nl

Foto: jaxpix | Jacqueline Louter Fotografi e

Jubilerende vrijwilligster van Museum RockArt verrast 
Netty Pietersen is op 22 mei 2008 op 58 jarige leeftijd als vrijwilligster begonnen bij Museum 
RockArt. Zij werkt voornamelijk achter de schermen en houdt zich dus inmiddels 15 jaar 
onder andere  bezig met behoud en beheer van de collectie, digitalisering én de webshop. 
Fluitend komt zij meerdere dagen per week naar Hoek van Holland om haar werkzaam-
heden te verrichten. 
Deze mijlpaal kon RockArt natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan en afgelopen 
zondag werd zij met een smoes naar het museum gebracht. Daar aangekomen was de ver-
rassing compleet toen zij werd onthaald door een groot deel van het RockArt team. Tijdens 
een gezellige brunch waar Netty ook nog enkele verrassingen in ontvangst mocht nemen 
werd teruggekeken op haar 15 jarige carrière bij RockArt. Netty hoopt hier overigens zeker 
nog een aantal jaren aan toe te voegen. 

Waterstanden
Waterstanden van 25 t/m 31 mei 2023
  Hoogwater Laagwater
Do.  25 mei: 07.11 19.26 00.26 14.38
Vr.  26 mei: 07.59 20.13 01.32 15.21
Za.   27 mei:  09.04 21.17 03.44 16.16
Zo.  28 mei:  10.12 22.25 04.40 17.11
Ma.  29 mei: 11.18 23.38 05.32 18.03
Di.  30 mei: 12.23 ---- 06.23 18.52
Wo.  31 mei:  00.46 13.13 07.09 19.31
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In bunker Hamburg in Hoek van Holland van het Neder-
lands Militair Kustverdedigingsmuseum is aandacht voor de 
Luchtbeschermingsdienst, afgekort met LBD. Deze dienst 
werd opgericht in 1939 om de bevolking te informeren over 
hoe te handelen bij een luchtaanval. Tijdens de oorlog was 
de LBD actief om burgers te controleren op de verduiste-
ringsplicht. Alle woningen en hele steden werden verduis-
terd om te voorkomen dat geallieerde piloten herkennings-
bakens zagen. Verzetsmensen meldden zich aan als lid van 
de LBD om een alibi te hebben voor meer bewegingsvrijheid 
vooral, ’s avonds.

Na de oorlog werd de LBD vervangen voor de Dienst Burger 
Bescherming, afgekort de BB. Tijdens de Koude Oorlog had 
de BB de taak om mensen te wijzen op de gevaren van een 
atoomaanval. Ook had de dienst de taak om burgers te hel-
pen bij calamiteiten zoals een oorlog of grote natuurramp. 
Het museum zoekt nog spullen van de BB. Als mensen nog 
iets hebben, kunnen zij contact opnemen met het museum. 
Van een oud LBD lid uit Naaldwijk heeft het museum diverse 
kledingstukken en documenten gekregen. De uitrusting van 
een LBD’ er bestond uit een helm, armband voor herken-
baarheid, EHBO koffer en blusmiddelen. Ook een familie uit 
’s-Gravenzande stelde uitrustingsstukken ter beschikking.
De expositie over dit onderwerp is te bezichtigen in bun-
ker Hamburg. Deze bunker en de bunker Bremen zijn iedere 
zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 16.00 uur of op 
afspraak voor groepsbezoek.
Meer informatie op www.forthvh.nl

Van Luchtbeschermingsdienst 
tot Burger Bescherming

Kerkkolom
Tegenwoordigheid van Geest

Eind jaren ’90 verscheen het bekende boek van Geert Mak Hoe 
God verdween uit Jorwerd. Daarin beschrijft Mak de veranderin-
gen binnen een Friese dorpssamenleving gedurende meer dan 
halve eeuw. Het zijn agrarische, technische, wetenschappelijke en 
sociale veranderingen die zich op tal van andere plekken ook heb-
ben voorgedaan. Het boek had bij wijze van spreken net zo goed over het Westland 
kunnen gaan. 

Maar waarom toch die titel: hoe ’God’ verdween? Wat hebben al die veranderingen 
met God te maken? Is er een verband tussen alle veranderingen en het verdwijnen 
van God en het geloof in God? In de 21e eeuw zijn deze veranderingen alleen maar 
meer geworden. Ze volgen elkaar ook steeds sneller op. Is ’God’ daarmee bezig nog 
sneller te verdwijnen? Is ’God’ een stip die steeds kleiner wordt in de achteruitkijk-
spiegel van een samenleving die alleen maar sneller en sneller voortraast? 

Kan God verdwijnen? Dat hangt er van af wat je onder ’God’ verstaat. Heel veel men-
selijke en culturele opvattingen en beelden over God veranderen en verdwijnen. 
Maar als er werkelijk een God is, buiten en boven onze beelden en opvattingen, dan 
zal Hij blijven. Dan kan Hij behalve verdwijnen ook verschijnen. 

Zondag viert de kerk het Pinksterfeest. Dat feest gaat terug op joodse apostelen die 
ervan getuigen dat de God van Israël verschenen is. De God die was gekruisigd en 
gedood, is verschenen en leeft. Om dat te zien heb je tegenwoordigheid van Geest 
nodig. Tegenwoordigheid van Geest, daar bidden we om, daar hopen we op. 

Krijn Hage, predikant, verbonden aan de Dorpskerk (PKN)

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

In opdracht van de gemeente Westland 
heeft onderzoeks- en adviesbureau Birch 
een dashboard ontwikkeld waarin een groot 
scala aan data en cijfers over de Westlandse 
economie en het lokale vestigingsklimaat 
worden samengebracht. De gemeente krijgt 
op deze manier beter zicht op hoe de eco-
nomie in Westland zich ontwikkelt en welke 
rol ze moet pakken. Wethouder Pieter Vare-
kamp: ”Het onderzoek laat zien dat innovatie 
en ontwikkeling hier razendsnel gaan. Dat is 
een goede zaak en bevestigt dat Westland 
het Sillicon Valley van de glastuinbouw is. 
Tegelijkertijd is onze ambitie om koploper te 
blijven en dat vraagt om investeringen.”

Voor de wind
Het gaat Westland voor de wind. Het dash-
board van Birch laat zien dat: 
-  De Westlandse economie en het aantal 

banen de laatste 6 jaar groeit
-  Bewoners van Westland meer te beste-

den hebben dan het landelijk gemiddelde  
-  Westland naar verhouding veel minder 

inwoners kent die werkloos zijn dan in de 
rest van de provincie en Nederland

-  In Westland veel bedrijven worden opge-
richt 

-  De vraag naar producten uit Westland 
groot is

Tuinbouw innoveert
Binnen de tuinbouw is sprake van schaal-
vergroting. Getalsmatig neemt het aantal 
bedrijven af, maar het areaal blijft voorlo-
pig gelijk. Daarnaast zien we een focus-
verschuiving van productie- naar innovatie. 

Eerder onderzoek van de gemeenten West-
land en Lansingerland en Innovation Quarter 
toonden al een toename van participaties in 
bedrijven aan; vaak om innovatie te verster-
ken. Varekamp: ”Er is spake van schaal-
vergroting en meer samenwerking. Inves-
teringen uit binnen- en buitenland maken 
de sector internationaler. Naast bloemen 
en groenten, kweken we hier meer en meer 
kennis en innovatie”. 

Werk aan de winkel
Ondanks de positieve trends blijft West-
land waakzaam. Varekamp: ”Ik ben posi-
tief over de trends, maar er is nog genoeg 
werk aan de winkel. De energiecrisis heeft 
tot op heden gelukkig geen grote faillisse-
mentsaantallen laten zien, maar we merken 
wel degelijk dat er even gepauzeerd is met 
investeringen. Er is soms nog steeds onze-
kerheid onder Westlandse ondernemers 
over de toekomst. Daarom hebben we als 
gemeente aan het rijk ook de oproep gedaan 
om te zorgen voor perspectief en stabiliteit 
voor de sector. Alleen zo lukt het de sector 
om te verduurzamen en naar de toekomst 
toe weerbaar te zijn voor als er een nieuwe 
crisis zou komen”.
De wethouder sluit positief af: ” Ja, het aan-
trekken van talent lukt op dit moment nog 
onvoldoende. Er is behoefte aan ruimte en 
betere bereikbaarheid. Mede daarom inves-
teert de gemeente in Flora Campus West-
land. Dat past bij onze ambitie om een van 
de meest toonaangevende economieën van 
Nederland en koploper in de glastuinbouw 
te blijven.”, aldus Varekamp.  

Onderzoek bevestigt:  
Westlandse economie draait op volle toeren

Westlands Schoolschaakfestival
Zaterdagmiddag 27 mei bruist het van leuke (schaak)acti-
viteiten voor basisscholieren in de zalen van de Ontmoe-
tingskerk Anjerlaan 47 in Naaldwijk. Het Westlands School-
schaakfestival is geen schaaktoernooi en je hoeft zelfs niet 
te kunnen schaken. Het festival is gratis en je gaat niet met 
lege handen naar huis. Met een strippenkaart kun je mee-
doen met schaakspelletjes, een fotoshoot, schaakkoek-
jes bakken, schminken, schaakstukken solderen, buttons 
maken, � lms, een quiz en nog veel meer. Om 16.00 uur is 
er een live optreden van Spruijt en Opperman met het jubi-
leumlied van de KNSB ’Koningin van het Spel’. Er is vrije 
inloop tussen 13.00 en  17.00 uur. 
Meer informatie op: www.westlandschaakt.nl

Initiatiefvoorstel 
plattelandswoningen
Westland Verstandig komt met initiatiefvoorstel aan de 
Raad tot invoering van plattelandswoningen in Westland. Al 
meerdere jaren vinden zij het nodig om in het buitengebied 
plattelandswoningen mogelijk te maken. Het vorige College 
was mordicus tegen en in deze periode is het een belofte 
aan de kiezers, niet alleen van Westland Verstandig.

Plattelandswoningen zijn van tuinbouwbedrijven vóór 
december 2008 afgesplitste woningen, die te dicht op de 
bedrijfsruimte, kas of WKK staan. Als dat zo is, minder dan 
10 of 30 meter, dan wordt nu een verzoek om bestemmings-
wijziging van agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning 
steevast afgewezen. Andere tuinbouwgemeenten maken 
dat wel mogelijk, maar dan moet bij beleid of bestemmings-
plan wel een plattelandswoning mogelijk gemaakt worden. 
Met dit initiatiefvoorstel wil men dit bereiken. 
Het idee is dat de tuinder die het ooit bij de woning horende 
bedrijf exploiteert, geen last en hinder mag hebben van de 
woning. Die woning wordt dan niet door hem gebruikt, maar 
door de voormalig tuinder of een derde die de woning inmid-
dels kocht. De bewoner van zo’n woning moet dus rekening 
houden met geluid, geur etc., afkomstig van het bedrijf. 
Westland Verstandig vindt dat invoering  zo snel als mogelijk 
dient plaats te vinden en hoopt dat andere raadsfracties het 
met haar eens zijn en het initiatief zullen ondersteunen.

Beet
Je ziet ze vaak zitten langs de kant van het water, loerend 
op een lekker hapje. Een reiger of ooievaar moet soms lang 
geduld hebben, maar soms lukt het. Roos de Graaff stuurde 
ons onderstaande foto toe, die zij maakte tijdens de � ets-
tocht vanuit de Pluktuin in Naaldwijk . De één zijn dood is 
de ander zijn brood... zo gaat dat nu eenmaal in de natuur.

Vorige week maandag vond de 71e jaarvergadering van 
FeVoWest plaats, gastheer was vv Maasdijk. Bijna alle aan-
gesloten verenigingen waren vertegenwoordigd en werd 
ook de wethouder Sport van de gemeente Westland, Anko 
Goudswaard, en oud bestuursleden van FeVoWest, welkom 
geheten. Voorzitter Nico van der Knaap blikte in toespraak 
zijn nog even terug op de coronatijd en bedankt de lokale en 
landelijke overheid voor de verleende steun aan de clubs. 
Zorgen zijn er nog wel over de energielasten. 
Verder werden de verenigingen geïnformeerd over de 
lopende toernooien die vanuit FeVoWest worden georgani-
seerd. 
Vooruit werd gekeken naar de wedstrijden van het West-
lands Elftal op zaterdag 5 augustus tegen ADO Den Haag 
O21 bij Verburch in Poeldijk en op dinsdag 8 augustus 
tegen en bij Westlandia zondag in Naaldwijk. Op korte ter-
mijn hoopt FeVoWest met sponsornieuws te komen na het 
afscheid van de Tuinderij uit de Lier. Vervolgens werden de 
� nanciën behandeld en goedgekeurd en werd penning-
meester Piet Roels hiervoor bedankt.
Langer werd stilgestaan bij de ongeregeldheden en wanor-
delijkheden op de velden. Vanuit FeVoWest is hierover, na 
klachten van de aangesloten verenigen over het ’niet meer 
willen spelen’ van elftallen tegen bepaalde verenigingen of 
elftallen uit de regio, contact geweest met de KNVB. De 
KNVB meldde dat er niet zozeer meer incidenten zijn, het 
aantal neemt af, maar de KNVB maakt zich wel zorgen over 
de intensiteit van deze incidenten. Zij hebben toegezegd 
aan het begin van het nieuwe seizoen in gesprek te gaan 
over de incidenten en de aanpak met de bij FeVoWest aan-
gesloten verenigingen.
Bij de bestuursverkiezing was secretaris Dick Hartman 
aftredend, maar herkiesbaar. Hij werd herkozen voor de 
komende drie jaar. Bij de rondvraag was ook nog aandacht 
voor de campagne vanuit de gemeente Westland voor rook-
vrije sportverenigingen. Na de pauze volgde een presentatie 
door  Pieter van Veen over de Belangen Vereniging Amateur-
voetbal. 

Vergadering FeVoWest

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

De ’s-Gravenzander kunt u ook volgen op Facebook
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Joey Bax maakte, met zijn deelname als 
schipper van de Naaldwijkse corsoboot, 
heel wat los. ”Mijn schoonvader stond 
met een stel vrienden langs de kant en die 
werden zo verschrikkelijk enthousiast. Ze 
werden gegrepen door het sfeertje en het 
spektakel op de boten. Zo zelfs dat ze zei-
den: ’dat gaan we ook doen’.” Schoonpa 
hield zijn woord, want dit jaar vaart de kern 
’s-Gravenzande met een wel heel bijzondere 
inzending mee in het varende spektakel.

”De boot hebben we zelf, een Westlander 
van elf en een halve meter. Lekker breed dus 
we kunnen er op uit de voeten. Ik heb een 
opzetje gemaakt van wat ik voor me zag. 
Dat heb ik voorgelegd aan de groep van tien 
man die meewerkt. We gaan in drie dagen 
het verhaal van de Soldaat van Oranje ver-
tellen. We hebben elke dag een ander ver-
haal. Toen ik dat in de groep gooide werd ik 
verzocht even aan mijn voorhoofd te voelen. 
Toch kwam er een hele constructieve dis-
cussie uit en we zijn nu zover dat we kunnen 
zeggen dat we iets gaan doen wat nog nooit 
vertoond is tijdens het Corso.”
De basis op het schip blijft drie dagen het-
zelfde. ”Maar de decoratie, het decor, � gu-
ratie en het spel is elke dag anders. Naar 
� guranten heb ik niet lang hoeven zoeken.” 
 Er wordt inmiddels al hard gewerkt aan de 
totstandkoming van de bijzondere boot. 

”We zijn al bezig met het maken van de 
decoratiestukken. Drie weken van tevo-
ren gaan we de boot dichtmaken en dan 
maar hopen dat de stukken die we hebben 
gemaakt netjes op de boot passen.” Het 
heeft er alle schijn van dat er een mooie tra-
ditie is geboren in het Breeje Durp. 
Het varend corso wordt gehouden op 23, 24 
en 25 juni met op 24 juni de Westlanddag.

Varend corso 2023:

’s-Gravenzande levert unieke boot, 
elke dag een andere spektakel

Wie op de A20 nabij Westerlee rijdt, heeft 
het in 2020 gerealiseerde en blikvangende 
pand van Growers United vast eens gezien. 
Op het Maasdijkse Honderdland zit één van 
de drie verpakkingslocaties én het hoofd-
kantoor van de Coöperatie. MKB Westland 
heeft onlangs een bedrijfsbezoek gebracht 
aan Growers United. ”Vorig jaar zijn wij lid 
geworden van MKB Westland, vooral om 
ons netwerk uit te breiden. De grote ver-
pakkingscentrales, de aan ons verbonden 
kwekerijen of de retailers waar we aan leve-
ren, vallen weliswaar niet onder midden- of 
kleinbedrijf. Echter we hebben wel dagelijks 
te maken met externe partners. Een groot 
deel daarvan is een MKB-bedrijf en daar 
weer een groot deel van is Westlands. Zo 
breiden we ons netwerk graag uit en ver-
sterken we elkaar”, zegt Roland Kling, Ope-
rationeel Directeur van Growers United.
Algemeen directeur Jan Opschoor vertelt: 
”Growers United is een coöperatie van 54 
leden die aubergines, komkommers, papri-
ka’s en tomaten telen. In totaal wordt er in 
Nederland op 650 hectare en in het buiten-
land op 250 hectare vruchtgroente geteeld 
in kassen. Het telen van de producten 
gebeurt op meerdere locaties. 

Naast de verkoop en marketing, begeleidt 
de coöperatie haar telers met bijvoorbeeld 
kwaliteitszorg, certi� cering in voedselveilig-
heid en met het verduurzamen van de teelt.

”Samengevat zijn wij een coöperatie van 
familiebedrijven die in 2013 is opgericht, 
maar met een jarenlange ervaring. We zijn 
eerlijk en transparant en willen de bron van 
goed eten zijn dat duurzaam wordt geteeld. 
We leveren elke dag lekkere en gezonde 
producten aan de klant”. Roland Kling is 
verantwoordelijk voor de drie verpakkings-
locaties; in Maasdijk en De Lier in Westland 
en in het Noord-Hollandse Zwaagdijk. ”Voor 
de grootverpakkingen dragen de kwekers 
zelf zorg, maar de kleinverpakkingen die 
direct naar de consument kunnen, verpak-
ken wij. Om een orde van grootte aan te 
geven: we verwerken jaarlijks 181 miljoen 
verpakkingen met verschillende soorten 
tomaten, zoete puntpaprika’s, aubergines 
en komkommers. Om het werk ef� ciënt uit 
te voeren is er in het nieuwe pand veel ge-
automatiseerd. Er wordt jaarrond gewerkt, 
vaak zeven dagen per week, zodat we de 
consument een zo vers mogelijk product in 
het schap kunnen bieden!”

 Op bezoek bij Growers United

Chris van Waes is gediplomeerd  
juwelier en antiquair.  

Hij koopt uw goud en zilver  
voor een goede prijs.

Wilt u goud of  
 zilver verkopen?

Dinsdag 30 mei
van 15.00 tot 19:00 uur

Mercatorweg 50, 3151 CJ  Hoek van Holland

De Hoekstee
Onze winkel is gevestigd aan de Jan Barendselaan 66 te Poeldijk.

Meer info en openingstijden: www.chrisvanwaes.nl* A.P.K. II keuringsstation
* Banden, remmenservice
* Accu, uitlaatcenter
* Totaal onderhoud
* Motor diagnose station
* Carwash
* Airco service

Openingstijden werkplaats:

Ma. t/m Vr. 07.30 - 17.00

Zaterdag 07.30 - 12.00

Openingstijden carwash:

Ma. t/m Vr. 07.30 - 17.30

Zaterdag 07.30 - 17.00

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

Openingstijden werkplaats:
Ma. t/m vr.  07.30 - 17.00
Zaterdag  07.30 - 12.00
Openingstijden carwash:
Ma. t/m vr.  07.30 - 17.30
Zaterdag  07.30 - 12.30

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

Felderhofstraat in de prijzen
Veertien deelnemers uit de Felderhofstraat zijn door het dolle heen nu ze samen maar 
liefst € 425.000,- hebben gewonnen in de Postcode Loterij. Op hun postcode viel de 
straatprijs van € 25.000,-  en onder de winnaars is ook nog een auto verloot. Post-
code Loterijambassadeur Gaston Starreveld verraste de gelukkige winnaars met de 
cheques.
Hans en Lia spelen mee met vier loten en hebben daarmee € 100.000,- gewonnen. 
”We willen de tuin opknappen, lekker rondreizen en leuke dingen doen met de kinde-
ren”, jubelen ze. Joy en Nico wonen pas een half jaar op dit adres en hebben net alles 
verbouwd. Ze hebben € 25.000,- gewonnen. ”Alleen de tuin en de voorgevel moeten 
nog gedaan worden. Dit bedrag kunnen we daar goed voor gebruiken. En we willen 
graag op vakantie naar Curaçao.” Buren Janine en Ben winnen naast de Postcode 
Straatprijs van € 25.000,-  ook nog een gloednieuwe BMW. ”De afgelopen vier jaar 
hebben we � ink verbouwd. Ons huis kan nu nog wel een gezellige aankleding gebrui-
ken. Dat kunnen we nu mooi waarmaken.”

Foto: Amy van Leiden
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Poleposition eindigt in tranen 
Zondagmiddag startte de 14-jarige Rosanne den Drijver 
vanaf poleposition in Genk in de derde ronde van de GK4 
kart series. In het deelnemersveld van de senioren klasse 
Formula Honda 9PK met 21 rijders klokte de BCC Fiber-
Cell-rijdster een 1:04,478, waardoor Rosanne mocht star-
ten vanaf de eerste positie. Helaas ging het al mis in de 
opwarmronde. De rijder achter haar lette niet op en reed vol 
in op haar met een kromme achteras als resultaat. Rosanne 
moest de pitstraat in, maar de kart was niet meer te repa-
reren. 
”Het weekend startte echt goed. Tijdens de trainingen op 
vrijdag reed ik elke keer in de top 5. Dit kon ik zondag door-
zetten met mijn allereerste poleposition ooit. Tijdens de kwa-
li� catie ben ik met twee teamgenoten in een treintje gaan 
rijden, waardoor we optimaal gebruik konden maken van 
de slipstream”, vertelt Rosanne den Drijver. Teleurgesteld en 
ontdaan van wat er gebeurd is, kijkt Rosanne wel positief 
naar de races die nog gaan komen. ”Ik heb laten zien, dat ik 
kan racen. De volgende Formula Honda 9PK race is in het 
weekend van 17 juni in Venray. Graag bedank ik mijn spon-
soren: BCC FiberCell, Meegaa Substrates, Desch Plantpak, 
Van Tuijl en Autorijschool Stoer.” 
Via www.roosracing.com zijn alle belevenissen  te volgen. 

15e editie Omloop van Ter Heijde
Op 12 mei was de 15e Omloop van Ter Heijde. Het pro-
gramma startte met een jeugdloop en konden ook Frame 
Runners deelnemen. Dit gold voor de wedstrijd van de Piet 
Looije Jeugdlopen over de 0,6 km en de 1,3 km. Het start-
schot van de wedstrijden werd verricht door Anneke Star-
renburg, winnares van de Rotterdam Marathon en Neder-
lands kampioen in de categorie 65-plus. In totaal deden 
290 atleten mee aan de jeugdlopen. De organisatie werd 
door dit grote aantal deelnemers in verlegenheid gebracht: 
er waren onvoldoende medailles, maar die worden alsnog 
nabezorgd. De kinderkermis en de muziek van de Herrieme-
nie uit Naaldwijk maakten het feest compleet.
Voor de Van Nierop loop over 5 kilometer werd bij de heren 
Stef Kortekaas en bij de dames Marit Hoogenraad eerste. 
Bij de Spruijt Advies wedstrijdloop over 10 kilometer werd 
bij de heren Dominic Bersee eerste en bij de dames Marlies 
Jongeriusen. Voor de De Vries Verzekeringen Wandeltocht 
schreven in totaal 350 deelnemers in. Na a� oop was er een 
gezellig samenzijn in dorpshuis ’Het Vrondel’ waar ook de 
loterij, met als hoofdprijs een � ets, plaatsvond, deze  werden 
beschikbaar gesteld door Peter van Leeuwen Tweewielers 
uit Hoek van Holland.
De organisatie doet ook deze keer een donatie aan Strand-
goed Logies & Respijt in Ter Heijde, een logeerhuis voor 
mensen met een lichamelijke beperking of een lichte vorm 
van dementie.

Jeu de Boules vereniging 
’s-Gravenboules 
De clubwedstrijd van dinsdag eindigde met de volgende 
uitslagen: 1e Gerrit van der Hout 3+32, Wim van den Bos 
3+24, 3e Justin Schellevis 3+23, 3+21, 5e Piet Weststrate 
3+18. De uitslagen van donderdagavond waren: 1e Jaap 
Boers 3+25, 4e Dick Voogd 3+21, 3e Arie Stolze 3+20, 4e 
Theo Bunnik 3+15, 5e Justin Schellevis 3+14.
Het weer werkte geweldig mee toen de deelnemers gin-
gen  strijden voor de Rikus Bloemendaal wisselbokaal. Dit 
toernooi is aangeboden door de familie van Rikus Bloe-
mendaal, die erelid was en één van de oprichters van de 
vereniging. Aan het eind van een plezierige middag werd 
de bokaal uitgereikt aan Wim van den Bos, hij behaalde 
in 3 gewonnen partijen 30 punten. Tweede werd Arie van 
Zanten 3+28 en derde Jac ’t Hart 3+22. Veel dank aan de 
familie Bloemendaal die deze middag mogelijk maakte en 
het evenemententeam die het organiseerde.
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  

FC ’s-Gravenzande 
laat het afweten
Het zag er bij rust allemaal nog zo mooi uit bij de wedstrijd 
tussen ODIN’59 en FC ’s-Gravenzande. De thuisploeg uit 
Heemskerk opende, na onnodig balverlies van FC ’s-Gra-
venzande, wel de score via een treffer van Sven Deen, maar 
kwam voor rust op een 1-3 voorsprong. Eerst was het Roy 
van Beek die met een schot stijf langs de paal de ODIN’59 
doelman kansloos liet. Na een overtreding van Michael 
Stenvers op Yuri Westhoff ging de bal op de penaltystip 
en bracht Frank Broos de stand op 1-2. Na bijna een half 
uur spelen was het Twan van Meerten die vanaf de rand 16 
meter raakschoot: 1-3. Kansen voor rust van Frank Broos, 
hij zag zijn inzet gestopt, en Angelo Zwirs uit een hoekschop 
van Twan van Meerten bleven zonder succes. Een verdiende 
voorsprong, FC ’s-Gravenzande mocht maar liefst tienmaal 
een hoekschop nemen tegen de thuisploeg één.

In de tweede helft ging het echter helemaal mis bij de 
’s-Gravenzanders en was van het spel voor rust niets meer 
terug te zien. Door twee doelpunten van Hamza Rajaoui, 
beide na voorbereidend werk van Sven Deen, geklungel in 
de achterhoede bij FC ’s-Gravenzanders waardoor invaller 
Taye Lee kon scoren, en na een penalty van Sven Deen na 
een overtreding van Pascal Broch in het strafschopgebied 
was het ODIN’59 dat uiteindelijk met 5-3 won. Hoe zoiets 
kan gebeuren is onbegrijpelijk, maar de teleurstelling bij de 
meegereisde supporters was groot. Na de wedstrijd van 
vorige week was er weer wat hoop op betere resultaten, 
maar dit was een enorme teleurstelling. 

Zaterdag de laatste competitiewedstrijd thuis tegen het al 
gedegradeerde De Dijk, aanvang 14.30 uur. Hopelijk weet 
men dan wel de energie op te brengen om er 90 minuten vol 
voor te gaan en de punten in eigen huis te houden. 

Een ’Van Heel’ in het 
Westlands Museum
Het Westlands Museum is een prachtig schilderij rijker: 
’Winter Westland’ van Jan van Heel (1898 - 1990). Het bij-
zondere schilderij toont een Westlands landschap met kas-
sen in de winter. Het schilderij uit 1956 kon aangekocht wor-
den met steun van Beheersstichting Loswal ’De Bonnen’  
en enkele particuliere gulle gevers. Tijdens een feestelijke 
bijeenkomst met degenen die de aankoop mogelijk hebben 
gemaakt, is het schilderij overhandigd.

Kunst en het Westlands Museum
Kunst is een mooie manier om de Westlandse tuin- en 
streekhistorie te verbeelden. Het museum wil kunst een 
integraal onderdeel van de presentaties laten zijn en wil 
een representatieve kunstcollectie opbouwen met voor het 
Westland relevant werk. Het schilderij ’Winter Westland’ is 
daar een mooi voorbeeld van. Het schilderij verbeeldt een 
typisch Westlands tafereel door een vooraanstaand Neder-
lands schilder. Het werk van Jan van Heel bevindt zich in 
internationale collecties, maar ook in diverse topmusea in 
Nederland. Het werk van Van Heel balanceert vaak bewust 
tussen abstract en � guratief, zoals goed te zien is op het 
schilderij. Hij was een vertegenwoordiger van de Nieuwe 
Haagse School, een beweging in de beeldende kunst in de 
jaren 50 en 60 van de 20ste eeuw. In dit schilderij met West-
landse kassen gebruikte hij naast wit-tinten voor de sneeuw, 
ook een warm grijsachtig ’vergeten blauw’ zoals hij het zelf 
noemde. Met de aankoop blijft het schilderij behouden voor 
het Westland. Het is vanaf nu te bewonderen in de foyer van 
het Westlands Museum.

Avondrust 
Het is supermooi en zalig om bij die geweldige 
zee te kunnen zijn. 

Langsheen het pad van schoonheid om het
avondlicht te aanschouwen voor de duisternis komt.

Voldaan en tevreden huiswaarts keren, terwijl
er thuis liefdevol op je wordt gewacht om je
verhaal te mogen delen in alle rust. 

Dankbaar….. 

Tekst en foto: Dick Voogd

Ze vlogen weer
Was het vorige week een stevige vlucht met wind op de 
kop. In de loop van de week werd duidelijk dat het dit 
weekend niet veel anders zou worden. De duiven trainen 
hiervoor en worden qua voeding op deze omstandigheden 
terdege voorbereidt maar toch moeten ze echt aan de bak. 
Dit weekend ging de reis naar Pontoise iets ten westen van 
Parijs, een midfond vlucht over 355 kilometer. De verwach-
tingen waren hoog gespannen omdat de noordoosten wind 
gunstig is voor de liefhebbers langs de kust. Het weer zag 
er zaterdagmorgen prima uit waardoor er al om 8.30 uur 
het startschot klonk. Maar wel weer die noordenwind op de 
kop. 
Er werd al snel gerekend, maakten ze vorige week 65 kilo-
meter per uur, bij deze omstandigheden zouden ze er zo 
tegen tweeën moeten kunnen vallen. En het ging zelfs nog 
iets sneller. De eerste duif ’knalde’ al om 13.48 uur op de 
klep. En prestatie waarmee deze doffer zich als tweede in 
het Westland klasseerde en als achtste in Zuid-Holland en 
dat tegen ruim 24.000 duiven. Een topprestatie van formaat 
van deze topper!

De eerst aangekomen duiven van de 207 die er in Pontoise 
gelost werden: D.C. Visser 1, 4, 18; C.M. Boon 2, 16, 20; 
G. Haaring en Zn. 3, 8, 11, 17; A. Boers 5, 6, 7, 9, 10, 15; 
A. Zwinkels 12, 13, 14, 19. 
In de B-Competitie: H. Krijger 1, 4, 5, 8, 10; A. Heuvelman 2, 
7; Th. Burger 3; A. van Houten 6, 9.

Westland Triathlon
Christiaan Solleveld uit onze woonplaats heeft zondagoch-
tend de derde editie van de Westland Triathlon gewonnen. 
Hij bleef in recreatiegebied De Wollebrand professioneel 
triatleet Tom Oosterdijk voor. Het hoofdonderdeel was de 
kwart triathlon: 1.000 meter zwemmen, 40 kilometer � etsen 
en 10 kilometer hardlopen.
Het werd al snel duidelijk dat Solleveld en Oosterdijk het 
samen zouden gaan uitvechten. Na het zwemonderdeel in 
De Strijp gingen de twee samen met Tilburger Martijn Groe-
neveld aan de leiding. Laatstgenoemde haakte echter al snel 
af bij het � etsonderdeel. Oosterdijk, momenteel herstellende 
van een blessure, was de snelste � etser en had bij de start 
van het hardlopen enkele minuten voorsprong opgebouwd. 
Solleveld, vorige week nog derde in de Omloop van Ter 
Heijde, maakte in het slotonderdeel echter voldoende tijd 
goed om zo als eerste over de � nish te komen. Op de derde 
plaats eindigde op gepaste achterstand Lars Heijnsdijk uit 
Schiedam. Beste vrouw was Lisette Wennekers-Berkman 
uit Maasdijk.
Er was ook een achtste triathlon. Die werd gewonnen door 
Sander Fischer uit Den Haag. Beste regiogenoot was Bart 
van der Kruk uit Monster op de vijfde plek, vlak voor ’s-Gra-
venzander Maarten Bakker. De eerste vrouw die over de 
� nish kwam was de Argentijnse Solange Rotelo. Simone 
Lankhuijzen uit De Lier kwam als derde vrouw binnen. 


