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vrijdag 27 januari 2012

UW BUURT IN DE KRANT
DE LIER

blessurepreventie. Ook kunnen
gasten hun weerstand, cholesterol
en bloedsuiker laten meten, zijn of
haar echte leeftijd laten testen en
jus en andere voedingssupplementen proeven. Ook niet-leden van
het sportcenter kunnen tijdens
deze week een kijkje komen
nemen. Het gehele programma
staat op de website en inschrijven
kan aan de balie aan de Zuidhoornseweg 6a.
www.sportcenterallround.nl

Acroturnen in Vreeloo
Sporthal Vreeloo aan de Veilingweg 16 vormt zaterdag 11 en zondag 12 februari het decor van acroturnwedstrijden. Het betreffen
voorrondes voor de districtswedstrijden Zuid-Holland van de gymnastiekbond KNGU. Acroturnen of
sportacrobatiek wordt niet individueel beoefend, maar in een team.
De entree kost 2,50 euro voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar betalen 1,50 euro. De wedstrijden beginnen op beide dagen om 9.15 en
duren tot 17.30 uur. Acroturners
uit heel Zuid-Holland zullen aanwezig zijn. De wedstrijden worden
georganiseerd door SV De Lier en
DOS Naaldwijk.

MAASLAND

Collectanten op pad

Uitgeslapen naar dienst
Uitslapers kunnen zondag 12 februari vanaf 11.30 uur terecht in
de Vredekerk voor een kerkdienst.
De uitslaapdienst begint om 12.00
uur. Deze keer komen Piet van Die
en Elzo Bijl naar de Vredekerk toe.
Zij nemen de aanwezigen mee in
de wereld van de popmuziek. Het
thema luidt God in popmuziek?
Om 11.30 uur staan kofﬁe en fris
klaar. De uitslaapdienst wordt eenmalig gehouden in de kerk aan de
Koningin Wilhelminastraat 1.
www.pkndelier.nl

‘S-GRAVENZANDE

Op weg zijn

Op zaterdag 4 februari heeft in de
Uniekerk aan de Langestraat 181
van 9.30 tot 10.30 uur het maandelijkse meditatie-uur plaats. Het
thema van deze maand luidt Op
weg zijn. Tijdens de bijeenkomst
wordt stilgestaan bij wat het
thema voor een ieder kan betekenen. Het uitgangspunt is dat het
niet om het doel gaat, maar om de
weg die wordt afgelegd. Een religieuze achtergrond is geen noodzaak
omdat de verwerking van het
thema en de meditatievorm een
universele vorm is waar een ieder
iets uit kan halen. De meditatie
wordt geleid door Ruud Kats. Belangstellenden kunnen voor meer
informatie bellen naar 0104153936. De deur van de Uniekerk
gaat om 9.10 uur open. Tot 9.30
uur kan er worden geluisterd naar
naar meditatieve muziek.

HONSELERSDIJK

Bingo in De Voorhof
Buurtvereniging De Vogelwijk
houdt weer haar bingo-avond. Op
vrijdag 27 januari kan jong en oud
om 20 uur aanschuiven in gebouw
De Voorhof aan de Fazantlaan.
Ook deze keer zijn er mooie prijzen te winnen.

KWINTSHEUL

Vrouwengilde bijeen
De leden van het Katholieke Vrouwengilde (KVG) Kwintsheul
komen dinsdag bijeen in de Kastanjehof. José en Hans van Riet
komen tijdens de ledenavond alles
vertellen over het middel Toco
Tholin. Toco Tholin is heilzaam
voor spieren, gewrichten en de
luchtwegen. De lezing begint om
20.00 uur aan De Raaphorst 2.
Ook niet-leden zijn welkom, zij be-
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TROTS OP MIJN HOBBY

FOTO CARLA KOK

Iedere week een feestje van 1,5 uur

Wie: Serge en Manuela Jamoneau
Waar: ’s-Gravenzande
Wat: Stijldansen

De danszaal van dansschool Aad
van Rijswijk in sporthal Westland
in ‘s-Gravenzande ziet er uit als
een ouderwetse discohal, met
lampen in diverse kleuren aan de
zijkant en een grote discobol aan
het plafond. Hier krijgen Serge
en Manuela Jamoneau en ongeveer tien andere paren les in stijldansen. Ze zijn nu halverwege de
tweede serie van tien lessen.
Serge: „Ik wilde leren dansen,
mijn vrouw kon het al. Zij had als
kind dansles. Ik vond het jammer

dat ik op feestjes niet met haar
kon dansen.”
Voor hun trouwdag, 22 jaar geleden, leerde hij alleen de foxtrot.
Manuela vond het niet lastig om
met haar onervaren man opnieuw op dansles te gaan. „De
man leidt, hier moet ik mij op
aanpassen. Ik moet toegeven dat
ik weleens de neiging heb gehad
om de leiding over te nemen,”
vertelt Manuela met een glimlach. Na de beginnerscursus
hoefde het stel niet lang na te
denken om deel te nemen aan de
vervolgcursus. „Ik vind het leuker
dan ik had verwacht. Stijldansen
heeft een beetje een oubollig
imago, maar hier ben ik het niet

talen 3,50 euro aan entreeprijs.

1 in Ter Heijde aan Zee.

MONSTER

WATERINGEN

De band Delivery treedt vanavond
op in de Cultuurschuur aan de
Zwartendijk 11 in Monster. De
band bestaat uit Maarten van der
Zwan (gitaar), Haito (zang), Dennis (gitaar) en Dim (cachon). Ze
traden al eerder op in de Cultuurschuur en lieten hun muzikale talenten zien. Deze keer is het optreden volledig akoestisch. Delivery
speelt vooral eigen werk dat een
americanasoul-geluid heeft. Tussen hun eigen liedjes door spelen
ze covers. De entree bedraagt 5
euro. De zaal gaat om 20.00 uur
open. Aanmelden kan via het emailadres info@cultuurschuur.nl.
Het telefoonnummer luidt 0174244980.
www.cultuurschuur.nl

Wie houdt van een wandeling en
afﬁniteit heeft met ouderen, kan
zich aanmelden voor wandelen
met cliënten van de afdeling kleinschalig wonen van Careyn De Ark
in Wateringen. De cliënten zitten
of in de rolstoel of wandelen aan
de arm en vinden het heerlijk om
met de vrijwilliger naar buiten te
kunnen. De tijden zijn ﬂexibel en
in overleg af te spreken. Wie vragen heeft, kan een e-mail sturen
naar vrijwillige-inzet@vitiswelzijn.nl. Bellen kan ook: 0174281290.
www.vitiswelzijn.nl

Delivery speelt

TER HEIJDE

Bingo aan de Wurft
Liefhebbers van een gezellig
avondje bingo kunnen morgenavond terecht in dorpshuis Het
Vrondel. De nieuwjaarsbingo begint om 19.45 uur. Bezoekers kunnen onder het genot van een hapje
en een drankje hopen op een leuke
prijs. Iedereen is welkom. Het
Vrondel is te vinden aan de Wurft

Helpen met wandelen

Opening nieuwe praktijk
Fysiotherapiepraktijk Hoﬂand-Van
Geest Sportbegeleiding, Vitalique
voedingsadviesbureau en Clara
Feenstra, huid- en oedeemtherapie, openen hun praktijkruimte in
de Zorgtuinderij Nieuw Zuiderveld
in Wateringen op zaterdag 11 februari 2012. De deuren staan open
van 11.30 uur tot 15.00 uur. De ofﬁciële openingshandeling wordt om
14.30 uur verricht door wethouder
Marga de Goeij. Bezoekers kunnen
de gloednieuwe praktijk bezichtigen en kennismaken met de ver-

De collectanten van de Hersenstichting gaan van maandag 6 tot
en met zaterdag 11 februari op pad
om geld in te zamelen. De opbrengst van deze collecte komt ten
goede aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. De gemeente is nog op zoek naar collectanten. Aanmelden kan bij Leon
van der Stel, de coördinator van
der Hersenstichting in Maasland,
via 06-51606470.

SCHIPLUIDEN

Samenzang met Pronk

mee eens. Dansleraar Aad van
Rijswijk is erg enthousiast. We
hebben een leuke groep en het is
erg gezellig,” vertelt Serge. „Het is
iedere week een feestje van 1,5
uur,” vult zijn vrouw aan.
Wat hen aanspreekt, is dat het
een hobby is die ze samen kunnen beoefenen. Iedere les leren ze
een nieuwe dans of een uitbreiding van een eerder behandelde
dans. Het leukste vindt het echtpaar de snelle dansen als de jive
en foxtrot. Bij feestjes staat het
stel nu samen op de dansvloer.

Janny Pronk houdt dinsdag een
samenzang voor vrouwen in de
kerk van Op Hodenpijl. De samenzang begint met een korte meditatie om het juiste gevoel op te roepen. Als de rust en stilte er is, dan
ontstaat er volgens Pronk vanzelf
samenzang. Deelname kost 12
euro. De bijeenkomst duurt van
20.00 tot 21.20 uur. Op Hodenpijl
is te vinden aan de Rijksstraatweg
20-22. Aanmelden kan via de website:
www.ophodenpijl.nl

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

Feest voor Alpe d’Huzes

schillende hulpverleners. Wie zich
aanmeldt via de site, kan van 12.00
uur tot 12.30 uur meedoen aan een
workshop pilates of een workshop
‘Versterk uw rug’ van 13.00 uur tot
13.30 uur.
www.hoﬂandvangeest.nl

HOEK VAN HOLLAND

Werk aan verlichting
Gemeentewerken voert vanaf
maandag tot en met woensdag 29
februari werkzaamheden uit aan
de openbare verlichting. Dit gebeurt tussen 7.30 en 16.15 uur. Er
worden 100 lichtmasten en 103 armaturen geplaatst. Slecht weer of
andere omstandigheden kunnen
het werk belemmeren. In dat geval
is het mogelijk dat de werkzaamheden langer duren. Voor meer informatie, vragen of klachten kan
er contact opgenomen worden
met het telefoonnummer
06-22962340.

DEN HOORN

Medische week
Tijdens de laatste week van de gezondheidsmaand van sportcenter
Allround is er van alles te beleven.
Vanaf maandag tot en met vrijdag
kunnen geïnteresseerden een
workshop reanimatie volgen en
uitleg krijgen over AED. Verder
worden er lezingen gegeven over

Voetbalvereniging Schipluiden
houdt zaterdag 4 februari een feest
voor Alpe d’Huzes, een wielertocht
voor het goede doel. In de sportkantine aan de Tiendweg 3 treedt
het muzikale duo BieJansee op.
Het repetoire is breed van ‘gouwe
ouwe’ tot hits van nu. Minimum
leeftijd is 25 jaar. De entree bedraagt 7,50 euro. Het feest begint
om 21.30 uur.

MAASSLUIS

Netwerk voor ouderen
l’Entree houdt op woensdag 1 februari een bijeenkomst voor ouderen die hun netwerk willen vergroten. Door omstandigheden
wordt het netwerk van senioren
door de jaren heen steeds kleiner,
wat kan leiden tot eenzaamheid.
Tijdens de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan
met het herstellen van bijvoorbeeld oude contacten. De bijeenkomst heeft plaats in het Parkhof
aan de Schubertlaan 2 en begint
om 10.00 uur.

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

