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Creatiefmet textiel
Textiel is een veelzijdig materiaal

waarmee van alles kan worden ge-

maakt. Tijdens de introductie-

workshop Textiele Werkvormen op

vrijdag 28 oktober in Cultureel

Creatief Centrum De Spin maken

deelnemers kennis met structuren

en verbindingen tussen draden en

weefsels. Verder kan textiel ge-

verfd worden. De workshop wordt

gegeven van 9.30 tot 14.30 uur en

kost 24 euro. De Spin is gevestigd

in gebouw de Viermaster aan de

Van Rijnstraat 28.

Mantelzorgers bijeen
De Westlandse mantelzorgers

komen donderdag 27 oktober bij-

een in het Stip Westland loket aan

de Hoofdstraat in De Lier. De the-

mabijeenkomst die in de ochtend

wordt gehouden, luidt ‘psychische

problemen’. Jaarlijks krijgt één op

de vier Nederlanders met psychi-

sche problemen te maken. De pro-

blematiek varieert van relatief

kortdurende klachten tot aandoe-

ningen waarbij langdurige begelei-

ding en behandeling noodzakelijk

is. Een psychische ziekte is meestal

niet zichtbaar, soms merk je dat ie-

mands gedrag anders is dan ‘nor-

maal’. Isabel den Engelsman van

GGZ Delfland komt vertellen over

de psychische ziekten, hoe je het

kan herkennen en wat er aan is te

doen.

’S-GRAVENZANDE

Cupcakes kunstwerken
Tijdens de cupcakes-workshop op

donderdag 27 oktober van VU

Westland leren de deelnemers de

technieken van het cupcakes ver-

sieren. Voor het versieren worden

marshmallow, fondant en marse-

pein gebruikt. Iedereen krijgt

negen cupcakes om te versieren.

De workshop duurt van 19.30 tot

22.00 uur en kost 35 euro. VU

Westland is te vinden aan de Ko-

ningin Julianaweg 158.

www.vuwestland.nl

HONSELERSDIJK

Biljartkunst Bij ’t Hof
Biljartvereniging Yellow Fellow’s

houdt vrijdag, zaterdag en zondag

een biljartkampioenschap in café

Bij ‘t Hof. Het toernooi wordt ge-

speeld over zeven ronden: vrijdag

vanaf 17.00 en 20.00 uur, zaterdag

vanaf 11.00, 14.00 en 17.00 uur en

zondag vanaf 11.00 en 14.00 uur de

finales. Van de acht deelnemers

zijn er twee afkomstig uit het

Westland: de Maasdijkers Arnold

Visser en Lau van der Meer.

KWINTSHEUL

Bingo inDeLessenaar
De Lessenaar in Kwintsheul staat

morgenmiddag tussen 13.30 en

16.00 uur weer in het teken van

bingo. De entree bedraagt 3,50

euro per persoon en er zijn mooie

prijzen te winnen. De organisatie

hoopt op een flinke opkomst, want

de bingo staat op de tocht. Vorige

keer kwamen er maar zeven men-

sen opdraven en met dat aantal

heeft het voor de organisatie geen

zin meer om prijzen aan te schaf-

fen. Ontmoetingsruimte De Lesse-

naar is te vinden aan De Lessenaar

5 in Kwintsheul.

NAALDWIJK

Etagère voor cupcakes
’t Atelier in Naaldwijk houdt bin-

nenkort een leuke workshop. Nu

de vaste cursussen zijn begonnen,

komen er nog enkele workshops

tussendoor. Op 26 oktober en 2

november is er de workshop hou-

ten etagère maken. Nu de cup-

cakes overal opduiken, is het ook

leuk om zelf een etagère te maken.

De cursus duurt twee avonden en

kost inclusief materiaal 46 euro.

Op vrijdag 11 november gaan cur-

sisten ’s morgens aan de slag om

zelf een knuffel te maken. Een

eigen ontwerp maken, een leuk

stofje uitzoeken en de deelnemer

gaat met een zelfgemaakte knuffel

weer naar huis. Voor meer infor-

matie kunnen geïnteresseerden

bellen met Sjaan van der Goes via

(0174) 292 413. E-mail: creatiefcen-

trum@hotmail.com.

www.hetatelier.info

POELDIJK

Klaverjassen en jokeren
Kaartclub ’t Centrum houdt zater-

dag in partycentrum Poeldijk een

toernooi koppelklaverjassen over

zes bomen. Het toernooi begint

om 11.00 uur, de zaal gaat om

10.30 uur open. De inleg bedraagt

2,50 euro per persoon. Een tom-

bola ontbreekt niet. Voor aanmel-

ding kunnen belangstellenden bel-

len naar de familie Middendorp,

telefoon (0174) 628 720. Het mo-

biele nummer is (06) 1555 8799.

Het partycentrum is te vinden aan

de Rijsenburgerweg 2.

Maaltijd serveren
De Terwebloem in Poeldijk is een

nieuwe woonzorglocatie van Pieter

van Foreest ter vervanging van De

Witte Brug. Elke dag worden er

van 16.30 tot circa 18.30 uur maal-

tijden geserveerd in het ‘restau-

rant’ aan de bewoners die daar

komen eten. Wie het leuk vindt

hierbij te helpen, kan kiezen van

woensdag tot en met zondag. Het

sociale contact is ook belangrijk.

Het koken gebeurt door beroeps-

krachten die de vrijwilligers bege-

leiden. Voor meer informatie over

deze vacature zie de website.

www.vitiswelzijn.nl

WATERINGEN

Sameneten
Samen in een huiselijke sfeer ge-

nieten van een warme maaltijd?

Iedereen is elke eerste dinsdag van

de maand van harte welkom om te

komen eten en even gezellig bij te

praten met tafelgenoten in wijk-

centrum Terra Nova aan Het Tol-

land 2. Dinsdag 2 november staat

de tafel gedekt van 17.30 tot 19.30

uur. Deelnemen kost 8,50 euro, in-

clusief één consumptie. Liefheb-

bers kunnen reserveren via tele-

foonnummer (0174) 527 555.

HOEK VAN HOLLAND

RockArt extra open
Museum RockArt in Hoek van

Holland is in de herfstvakantie

extra geopend op de woensdag-

middagen van 19 en 26 oktober.

Het museum is open van 13.00 tot

17.00 uur. Een week later is het

museum tevens zondag 6 novem-

ber geopend (eerste zondag van de

maand). In de huidige expositie

wordt de nodige aandacht ge-

schonken aan onder andere 50

jaar Bintangs, Ria Valk, Rob de

Nijs (& the Lords), Golden Earring

en Sandy Coast. In 2011 is het voor

deze bands of muzikanten 50 jaar

geleden dat zij begonnen met hun

muziekcarrière. Museum RockArt

is gevestigd aan de Zekkenstraat

42. De entree bedraagt 5 euro per

persoon.

Collectanten gezocht
Vogelasiel De Houtsnip zoekt col-

lectanten die zich graag tijdelijk

voor het asiel willen inzetten. In

de week van maandag 24 tot en

met zondag 30 oktober zal er een

collecte in Hoek van Holland wor-

den gehouden. De opbrengst gaat

naar de renovatie van het asiel en

kosten die buiten de begroting van

de dagelijkse kosten vallen, zoals

diervoeder en energie. Liefhebbers

kunnen zich melden op huib@de-

houtsnip.net of bellen naar (06)

2241 9981. Voor meer informatie

kan er gekeken worden op de site.

www.dehoutsnip.net

MAASLAND

Vakantiebijbelfeest
Het vakantiebijbelfeest vindt deze

herfstvakantie plaats in basis-

school de Groene Oase. Het thema

is Echt wel! En het gaat allemaal

over vertrouwen. Tijdens het bij-

belfeest luisteren de kinderen naar

verhalen en krijgen een danswork-

shop, schilder- en kookles. Morgen

duurt het feest van 9.30 tot 12.00

uur en woensdag van 9.30 tot

13.00 uur. Dan maken de kids zelf

een lunch. Zondag is er een afslui-

tende dienst in de Nieuwe Kerk.

Voor opgeven kan contact worden

opgenomen met Yvonne Voogt via

(010) 592 48 52. De basisschool is

gevestigd aan de Doelstraat 48.

SCHIPLUIDEN

Kunst in gemeentehuis
In het gemeentehuis van Midden-

Delfland zijn tot en met 16 novem-

ber de resultaten te zien van een

project van kunstenaar Mr. Colori

en het Museum of Instant Images

uit Chaam. Op de kop af 140 kun-

stenaars uit meer dan 30 landen

hebben een bijdrage geleverd aan

de mail art-expositie ‘Living fast/li-

ving slow’.

MAASSLUIS

Gewijzigde tijden
Sport- en recreatiezwembad

Dol-Fijn hanteert gedurende de

herfstvakantie andere openingstij-

den. Zo vervalt op donderdag het

seniorenzwemmen van 13.30 tot

15.00 uur. De senioren zijn dan

welkom om 9.30 tot 11.30 uur. Op

vrijdag vervalt het aquajoggen.

Voor meer informatie kan gekeken

worden op de website.

www.dol-fijn.nl

Vernieuwdewebsite
De Culturele Raad Maassluis heeft

een nieuwe website. In juni 2007

lanceerde de Culturele Raad Maas-

sluis zijn website. In 2011 waren er

begin oktober al 5695 bezoekers

die een kijkje kwamen nemen.

Maar de site was wel wat achter-

haald qua vormgeving en bood

niet de mogelijkheden die de Raad

graag wilde hebben. De CRM

wilde meegaan met de nieuwe

social media tools als Twitter,

Facebook en Youtube. En zo ge-

schiedde, de website is vernieuwd.

www.crmmaassluis.nl

Nieuws uit
uw omgeving
Heeft u ook een nieuwtje
voor deze rubriek? Stuur
uw bericht (eventueel
met een foto) naar
hc.ikhebnieuws@ad.nl.

‘Watme aanspreekt is zijn snuit’
Wie: Ted de Vries

Waar: Kwintsheul
Wat: Volkswagen T1 1962

Veel vrije tijd brengt Ted de Vries

door in de garage bij Volkscrow

aan de Heulweg in Kwintsheul.

Daar staat zijn droomauto, de

Volkswagen T1 uit 1962. Twee

jaar geleden had hij zijn eerste

ontmoeting met het busje. De

Volkswagen was uitgeleefd. Hij

zat vol met roestplekken, maar

dit was de kleur en het model dat

De Vries wilde hebben. „Wat mij

aanspreekt aan dit model is zijn

snuit. Die ronde neus met twee

enkele raampjes voor.” De Vries

wist dat hij er veel aan moest

doen. Hij is geen automonteur en

had ook helemaal geen ervaring

met het opknappen van auto’s.

Informatie hierover haalt hij van

internet. „Je leert veel door het

zelf te proberen. Alle roestplek-

ken zijn weggeslepen. Ik heb hem

daarna zelf geverfd, niet gespoten

maar gerold. Alleen het dak wil

maar niet lukken. Daar moet ik

nog een oplossing voor verzin-

nen.” De auto is verlaagd, waar-

door hij een stoer uiterlijk heeft

gekregen, en toch behoudt hij

zijn hippie imago. Tijdens een

stukje rijden heeft het busje veel

bekijks. „Je ziet ze niet meer zo

vaak, zeker in deze regio zijn er

maar weinig. Ik krijg veel posi-

tieve reacties,” vertelt De Vries

trots. „Het is een oude auto, maar

door een nieuwe motor rijdt hij

lekker door. Tijdens een wed-

strijdje optrekken voor het stop-

licht win ik het meestal.”

Zijn project is bijna af. „Ik wil er

nog een slaapbank in maken. Vol-

gend jaar hoop ik met mijn

vrouw in deze auto naar Ibiza te

rijden voor een lange vakantie,”

vertelt hij terwijl zijn ogen fonke-

len. Het blijft overigens niet bij

deze ene oude Volkswagen. In de

garage staat alweer een nieuw

project, een Kever uit 1961.

Wilt u ook met uw hobby in de
krant? Stuur een bericht naar
hc.ikhebnieuws@ad.nl.
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