Beste missionarissen en overige lezers
Opnieuw een MOV NIEUWSBRIEF. Anders dan voorheen en ook
weer anders dan het voorlaatste exemplaar. Er is toch besloten de
Nieuwsbrief op de website te plaatsen. Een goede zaak nu zovelen
onder u reeds gebruik maken van internet. Gaat sneller, minder
kosten etc. Printen kan voor degene die dat willen misschien wel
eens moeilijk zijn maar ook daar zijn oplossingen voor te bedenken.
De diverse "correspondenten" uit de dorpskernen hebben weer
hun best gedaan de nieuwtjes voor U te vergaren. De tijd gaat snel
en 3 maanden zijn zo weer om. Er gebeurt heel veel in die korte periode.
De wereld draait door ondanks alle gebeurtenissen.
De vijf tuinbouwdorpen Monster (Ter Heyde, Poeldijk), Wateringen (Kwintsheul), Naaldwijk
(Maasdijk, Honselersdijk), 's-Gravenzande (Heenweg ) De Lier hebben jaren toegewerkt naar één
gemeente Westland die sinds 2004 een feit is. Inmiddels enkele burgemeesters gehad en op dit
moment een ad-interim burger-moeder: Agnes van Ardenne. Zit in een prachtig nieuw gemeentehuis
aan de Verdilaan. Het werk”Paleis”voor de ambtenaren staat wat verder op aan de Laan van de
Glazen Stad, vroeger Tiendweg waar toen het Westland College stond. Een hele verandering dat
nieuwe gemeentehuis dat veel stof heeft doen opwaaien. Maar het zij zo. Opnieuw tijd voor de
gemeenteraadsverkiezingen op dit moment. Benieuwd hoe deze gaan uitpakken.

De komende tijd staat er weer genoeg op het programma in het Westland. Een streek die
gonst van de initiatieven zodat iedereen aan zijn/haar trekken komt. U leest het
waarschijnlijk allemaal op internet.
Ik wens U, ondanks het digitale nieuws, toch nog veel leesplezier met het andere ontvangen van het
Westlandse MOV boekje en verder alle goeds in Uw werk.

Namens de mensen die hebben meegewerkt dit boekje weer tot stand te brengen.
Francine Scholtes-Brinkman
Honselersdijk, april 2018

Enkele nieuwsflitsen uit Poeldijk
Niemand had er meer op gerekend. Maart kwam
al in zicht, maar op woensdag 28 februari, in de
voorjaarsvakantie, was het dan toch zover. Het ijs
van de nieuwe ijsbaan aan de Bredenel was sterk
genoeg. De ijzers werden door menigeen
ondergebonden. Je moest wel tegen de kou
kunnen. Er stond een gure wind, maar de zon
scheen. Op donderdag was het weer minder. Het
was toen voor het gevoel nog kouder en de zon
liet zich minder zien. Op vrijdag en zaterdag

waren er zelfs schaatsers die baantjes trokken over een deel van de Gantel. Op sommige plaatsen
had de wind ijsvorming tegengehouden, zodat een lange tocht door het Westland, zonder regelmatig
het ijs te verlaten om te klunen, niet mogelijk was. Op zondagochtend was het weer omgeslagen en
leek het wel lente, waardoor het gedaan was met de ijspret.
De urnenmuur op de begraafplaats in Poeldijk werd te klein. Tegenwoordig worden steeds meer
mensen gecremeerd. Besloten werd om de urnenmuur uit te breiden. Op zondag 17 december werd
de muur door diaken Ronald Dits ingezegend.
Op 13 januari werd herdacht dat Jos Vranken jr. zestig jaar geleden begon als koordirigent.
De vader van Jos (Jos Vranken sr.) was dirigent van het parochiekoor in de Elandstraat. Op vijfjarige
leeftijd kon Jos jr. al een beetje noten lezen en pingelde hij op de piano. Later zong hij mee in het
koor van zijn vader. Op de middelbare school had hij het niet naar zijn zin. Zijn vader regelde dat hij
op vijftienjarige leeftijd werd aangenomen op de kerkmuziekschool in Utrecht. Daar ontdekte hij dat
het dirigeren van een koor was wat hij wilde. Na zijn opleiding heeft hij koren geleid in Tiel en
Arnhem. Hij werd opgeroepen voor militaire dienst en kreeg een officiersopleiding bij de artillerie.
Eén van de officieren zag dat het soldatenbrilletje voor Jos niet toereikend was, waarna hij uit dienst
mocht vertrekken.
Hij kon aan de slag als dirigent in de kerk in de Elandstraat en
muziekleraar op een school in Loosduinen. Uit het Westland
kwamen verzoeken van koren, onder andere uit Poeldijk. In
Poeldijk ging Jos aan het werk als organist/dirigent bij Deo
Sacrum. In 1994 legde hij die taak neer. In 2009, na het
overlijden van organist/dirigent Jos Beijer, pakte Jos de draad
weer op. In 2013 nam hij definitief afscheid van Deo Sacrum
tijdens de uitvoering van de Matthäus Passion van Bach,
welke onder zijn leiding plaatsvond. Momenteel leidt hij nog
koren in Wateringen en Den Haag. Jos was de grondlegger
van het Perosikoor, het herenkoor van Deo Sacrum dat zingt
tijdens uitvaarten in Poeldijk en andere parochies.
Op zaterdag 13 januari werd tijdens de viering in de Bartholomeuskerk, waarin gezongen werd door
Deo Sacrum en het koor Cantate Domino de Missa Te Deum Laudamus ten gehore gebracht onder
leiding van dirigent Jos Vranken, organist Steven van Wieren en de leden van muziekvereniging Pius
X. Pastoor Steenvoorden ging in deze feestelijke viering voor. Aan het einde van de viering werd Jos
onderscheiden met de bronzen Laurentius Plaquette. Dat is een hoge rooms-katholieke
onderscheiding van het Bisdom Rotterdam. Laurentius is de patroonheilige van dat bisdom.
Al een aantal jaar organiseert de basisschool Verburch-hof
toneelvoorstellingen voor de onderbouw van de basisschool en voor peuters
met hun ouders of opa’s en oma’s. Tot voor kort speelden kikker en zijn
vriendjes, figuren uit de prentenboeken van Max Velthuijs, in de
toneelstukken. Tegenwoordig worden de scripts geschreven door juf Marja
Altena en spelen de toneelstukken zich af in Bosrijk. Leerkrachten en ouders
vertolken de rollen van onder andere tante Pollewop en Stef het

Stekelvarken. De laatste woensdag voor de voorjaarsvakantie was er weer een voorstelling, nu met
als titel ‘Sneeuw in Bosrijk’. Stef had zijn snowboard al gepakt en tante Pollewop was niet blij met de
bagger, die de sneeuw met zich meebracht… Wat de kinderen tijdens de voorstelling nog niet wisten,
was dat de kou en sneeuw in de voorjaarsvakantie ook Poeldijk zouden aandoen.

Petrus Johannes (Piet) van der Valk werd op 4 april 1948 geboren en overleed op 4 januari jl. op 69jarige leeftijd. Na de lts ging Piet bij zijn vader aan de slag als machinebankwerker. Later nam hij
samen met zijn broer het bedrijf van zijn vader over. Piet kon goed organiseren. Hij werd daarom
gevraagd als bestuurslid en later als voorzitter van de carnavalsvereniging "De Blauwkonters". Hij
was 12 jaar voorzitter van die vereniging en daarnaast ook één jaar prins carnaval. Piet zat ook in het
bestuur van een vogelvereniging. De ziekte van Kahler, een hersenbloeding en een tumor in zijn
ruggenmerg troffen de grote en sterke man. Een longontsteking werd hem uiteindelijk fataal.
Fine Tuning, het popkoor van Deo Sacrum, is momenteel bezig met de voorbereidingen voor de
vierde Westland Passion. In deze versie van de Passion staat Maria, de moeder van Jezus, centraal.
Op Goede Vrijdag wordt de Westland Passion uitgevoerd in de Bartholomeuskerk. Voor deze
uitvoering is een geheel nieuw script geschreven en zijn nieuwe popnummers, passend bij het
verhaal, gekozen en ingestudeerd.
Na een goede voorbereiding op Pasen, wensen wij u allen een Zalig Pasen.
Mieke Janssen, MOV Poeldijk

Nieuws vanuit Kwintsheul
Het begint langzamerhand een zeldzaamheid te worden, maar op 3 maart kon het: vanuit het
Westland schaatsen naar Vlaardingen. En dan, traditiegetrouw, bier drinken, en de ijsmoppen halen.
Er moest nog wel veel gekluund worden, maar dat mocht de pret niet drukken. De kinderen hadden
vakantie dus die troffen het en konden een paar dagen schaatsen!!!! Het is en blijft een mooi plaatje
die winterse taferelen. Het zijn nu weer normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Op naar de
lente!!
125 jaar St. Andreaskerk.
Van de oude roomse Westlandse kerken is de Andreas in Kwintsheul niet de grootste , wel het
soberste en het meest intieme godshuis. Dat
vinden althans gepassioneerde Heulse
parochianen. Het kerkgebouw is jarig, het bestaat
125 jaar.
Heel lang was Kwintsheul te klein voor een eigen
kerkparochie. Pas in 1869 mocht er een hulpkerk
worden gebouwd, waarvoor parochiaan Barend
Reincke de grond schonk.
Omdat er geen pastorie was werd pastoor
Andreas van Lottum zo’n twintig jaar, vanuit
Wateringen, met een koetsje heen en weer
gereden. Pas na zijn dood in 1890 verhief de

bisschop Kwintsheul tot zelfstandige parochie. Binnen een jaar realiseerde zijn opvolger een pastorie.
Daarna begon de bouw van de kerk. Op 1 oktober 1893 gingen de nieuwe kerk en toren open.
Dit zal niet ongemerkt voorbij gaan. Door het jaar heen zullen er diverse muziekuitvoeringen zijn in
de stiltetuin, een fotowedstrijd met tentoonstelling in aanloop naar 30 september, wanneer bisschop
Van den Hende voor zal gaan in de feestelijke viering.
Opening supermarkt in zicht.
De opening van de supermarkt in Kwintsheul staat gepland voor woensdag 30 mei. Er moet nog veel
gebeuren: de vloer en het plafond moeten afgewerkt worden en vervolgens komen de schappen
erin. Of het een grootse feestelijke opening gaat worden dat weten de bewoners nog niet. De
supermarkt moet eerst klaar zijn, dat zal voor heel veel mensen een genot zijn om in hun eigen dorp
de dagelijkse boodschappen te doen.
Opening nieuwbouwproject De Bieb in Kwintsheul.
Waar in Kwintsheul veel mensen aan de Leeuwerik ooit hun boeken leenden, is het
appartementencomplex De Bieb feestelijk geopend. De officiële start van de oplevering van 21
huurappartementen werd gemarkeerd met het onthullen van een logo door wethouder Rijneveen.
De bewoners plantten gezamenlijk de eerste boom.
Appartementencomplex De Bieb levert een bijdrage aan de vitaliteit van de kern Kwintsheul.
Voor jongeren valt het niet mee om geschikte woonruimte in Kwintsheul te vinden.

Oude grenspaal mogelijk terug naar Kwintsheul.
In Kwinsheul heeft tot 1975 een 400 jaar oude grenspaal gestaan, die de grens tussen de gemeenten
Monster en Naaldwijk markeerde. Bij het vervallen van de grens is de paal afgevoerd en is
uiteindelijk terechtgekomen bij het Westlands museum. Enkele bewoners hebben nu het plan
opgevat om de grenspaal terug te plaatsen in Kwintsheul, zo werd duidelijk tijdens de opening van de
tentoonstelling ‘Kwintsheul begrensd’.
Op dit moment verkeert de grenspaal in een uitermate slechte staat van onderhoud.
Er wordt nu gekeken wat een replica zou moeten kosten, en of er een geschikte plaats voor is in het
centrum van Kwintsheul. Het zou een mooie afsluiting zijn van de vieringen rondom de eenwording
van Kwintsheul.

Verzet tegen wooneilanden
De eeuwenoude druivenkwekerij
Sonnehoeck in Kwintsheul ziet de
woningbouw met rasse schreden
oprukken. Wie het terrein van het
rijksmonument, ingeklemd door de
Hollewatering, de Poeldijkseweg en de
Wennetjessloot betreed, waant zich
zomaar 200 jaar terug in de tijd.
Historische druivenkassen, met
historische fruitmuren, een watertoren en een oude Robin Hoodketel. Dat er huizen in de omgeving
verrijzen, daar zal op een of andere manier mee omgegaan moeten worden. Die moeten wel
gebouwd worden op gepaste afstand.
Er moet een strook grond vrij blijven voor het jaagpad, de sloot en het monument.

Ook het genootschap Oud-Westland roerde zich in de discussie. De historische vereniging schrijft dat
ze Sonnehoeck steunt en geen wooneilandjes in de Wennetjessloot wil.
Overigens klinkt kritiek op de bouw ook vanuit het Gouwlaan en het Slimpad in Kwintsheul. Zij
ageren onder meer tegen het aantal woningen dat gebouwd wordt. Dat zouden er meer worden dan
hen aanvankelijk was voorgehouden, met als gevolg dat er minder natuur aangelegd kan worden en
dat er ook meer verkeer over de Gouwlaan gaat rijden.

Waterings nieuws
Winnaars
Orchideeënkwekerij Ter Laak uit Wateringen heeft de titel International Grower of the year 2018
gewonnen. Vol trots was Eduard ter Laak op deze prestigieuze award. Naast deze overkoepelende
prijs kreeg Ter Laak Orchids ook nog de duurzaamheidsprijs. De awards werden uitgereikt door de
International Association of Horticultural Producers (AIPH) In Essen.
Er wordt voortdurend geïnvesteerd in technische innovaties en ontwikkeling van het product.
Altijd op een duurzame manier met respect voor de mens en zijn omgeving.
Ter Laak bouwt momenteel in Wateringen een energiezuinige Daglichtkas van 5 hectare.
Door samenwerking met de juiste partners zijn ze hiertoe in staat.
Geef duidelijkheid over Hofboerderij
D66 betreurt het dat er nog altijd geen duidelijkheid is over de Hofboerderij. Al sinds 2014 is onzeker
wat de toekomst is van het historische gebouw. Het gevolg daarvan is dat bloemenshow ‘de
Fuchsiade’ verhuist van het Hofboerderij-terrein naar Madestein. D66 wil daarom van het college van
B & W weten hoe het staat met de toekomstplannen rond de boerderij.
Wilde bloemen komen overal
Dit stukje uit Midden-Delfland vind ik heel positief.
Een berm vol bloeiende bloemen langs de A4 in Midden-Delfland vormde het startpunt van een
offensief om de bijenstand te redden van de ondergang. Inmiddels verspreiden de bloemenzeeën
zich als een olievlek over Nederland.
Bij elke spoorvernieuwing wordt er een nieuwe strook bloemen aangelegd. In Den Haag langs de
N14, in Utrecht langs de N237 en op de Maasvlakte. Ook op dijken in Schipluiden, Hoek van Holland
en Maassluis gaan ze weer bloeien.
Als je er langs fietst is het een prachtig gezicht al die bloeiende bermen en goed voor het
bijenbestand.
Dit was weer het nieuws uit de regio.
Ik wens u allen een zalig Pasen.
Met vriendelijke groet,
Wil van der Knaap

Nieuws uit Naaldwijk
Pater Henk Groenewegen schreef ons vanuit de Filippijnen.
In de meeste Universiteiten, Colleges en High Schools is men in de hele Filippijnen bezig om klaar te
komen met gebouwen en programma’s bestemd voor de toevoeging van een elfde en twaalfde
schooljaar. Als een kind/student alle jaren in onze school leert, dan is zo’n leerling 15 jaar. Nu komen
er dus 2 jaren bij en dat betekent bij ons een jaar accounting, business en management en een jaar
science, technology, engineering.
We beginnen hier in juni 2016 mee. We zullen zien hoe dat uit gaat pakken, want in dit land hebben
we meer dan 50 miljoen jeugd in school. De nieuwe aanpak gaat bijna ieder gezin in de portemonnee
voelen; twee jaar meer uitgaven en twee jaar nog geen inkomen, tenzij er nog wat parttime werk is
na die vakken in school en huiswerk.
We zijn hard bezig met het afbreken van de oudste gebouwen (50 jaar) want er moet nu een
gebouw van drie verdiepingen komen voor de extra studenten .We voldoen aan alle eisen van de
regering om subsidie te krijgen.
M25 Westland (jongeren van 12 tot 18 jaar) organiseert in samenwerking met de Voedselbank
Westland voor kinderen van deze voedselbank een uitgaansdag in de meivakantie. Waar ze naartoe
gaan en wat er allemaal gaat gebeuren moeten ze nog gaan voorbereiden, maar het idee is vreselijk
leuk. Deze activiteit telt mee voor hun maatschappelijke stage.
Al jarenlang hebben de verschillende congregaties in Nederland een eigen tijdschrift of krantje
uitgegeven, waarmee ze niet alleen hun eigen mensen maar ook de families op de hoogte hielden
van alle nieuwtjes in binnen en buitenland. Er werd op deze manier ook veel geldelijke steun
gegeven voor de missionarissen overzee. Het blad Rotonde van de Paters van de H.Harten in
Teteringen, bestaat zo al 50 jaar. Helaas is het laatste nummer in december uitgekomen. Het werd
steeds moeilijker om een inhoudelijk aantrekkelijk nummer te maken en het aantal abonnees nam de
laatste jaren sterk af door overlijden of ouderdom.
De Braziliaanse bevrijdingstheoloog Leonardo Bof meent dat paus Franciscus in Laudato Si werkt
volgens het stappenplan van zien, oordelen, handelen en vieren. In het eerste gedeelte van zien en
observeren wordt een scherp beeld getekend van klimaat- en levensbedreigende situaties. Heel
interessant en ook heel terecht laat de paus zien dat waar de natuur geweld wordt aangedaan, juist
de armen geweld wordt aangedaan. Hij legt heel overtuigend een verband tussen het lijden van de
aarde en het lijden van de armen. De paus nodigt uit tot een drastische herziening van het
economisch bestel. Ons economisch systeem pleegt roofbouw op schepping en mens. Gelukkig is de
paus geen zwartkijker en nodigt hij ons uit de schepping te vieren in dankbaarheid. (SVD-Wereldwijd)
Als ik kon gaf ik een wereldkaart aan ieder kind,
En als het mogelijk was een verlichte wereldbol,
In de hoop de blik van het kind tot een maximum te verruimen,
En hierdoor interesse en liefde te wekken voor alle mensen,
Alle rassen, alle talen, alle religies.
Dom Hélder Câmara
De MOV Naaldwijk wenst U allen een mooi Paasfeest toe.
Wil Waardijk

Agrarisch Nieuws
Bedrijven nemen graag kijkje in bijzondere bieb.
Cosmetische en chemiebedrijven staan te trappelen om rond te mogen kijken in de
extractenbibliotheek van Kenniscentrum Plantenstoffen in Poeldijk. Aan deze bijzondere bieb is twee
jaar gewerkt. De lancering is over een week. De extractenbibliotheek omvat meer dan 2000 stoffen
uit allerlei planten uit de tuinbouw. Bedrijven kunnen straks komen kijken of er een nuttige stof voor
hen tussen zit. Zo zou bijvoorbeeld een smaakstoffenfabrikant er terecht kunnen, die op zoek is
naar een beter paprika-aroma. Meer natuurlijke en duurzame ingrediënten is de trend signaleert
men. Industrieën zien ook dat op olie gebaseerde chemie zijn beperkingen heeft. De natuur biedt
veel meer mogelijkheden. Zo zijn bijvoorbeeld medicijnen soms veel makkelijker te maken met
natuurlijke stoffen. Op een beurs in Parijs gaven verschillende bedrijven aan een samenwerking met
het kenniscentrum wel te zien zitten. Uit de sap van tomatenstengels kan men een stof winnen die
kan helpen bij de gewasbescherming.
AD-Westland 7 december 2015

Inkomsten landbouwers gedaald, varkensboer huilt, glastuinder juicht !!
Voor veel boeren is het een jaar om snel te vergeten. Maar niet voor allemaal Glastuinders
verdienden meer dan ooit tevoren. 80 % van de ruim 5000 varkenshouders in Nederland kampt dit
jaar met betalingsproblemen. Dat blijkt uit cijfers van het Wageningse onderzoekinstituut LEI.
Ook de ruim 18.000 melkveehouders hebben het zwaar , zij zagen hun inkomsten dit jaar halveren Zij
hebben meer melkkoeien aangeschaft omdat de Europese productiebeperkingen dit jaar zijn
opgeheven, met als gevolg dat de melkprijs is ingestort. Niet iedereen klaagt, het doorsnee
glasgroentenbedrijf leverde dit jaar een inkomen van 274.000,- euro op. Dat was vooral te danken
aan de hittegolf die Zuid-Europa afgelopen zomer teisterde. In Spanje en Italië mislukten de oogsten
met hoge prijzen voor komkommers, tomaten en paprika 's tot gevolg. Ook de vollegrondsgroenten,
aardappelen en uientelers profiteerden van de hoge prijzen vanwege de droogte in delen van
Europa.
AD-Westland 17 december.

Aubergines en aardappelen aan een plant.
Beekenkamp Plants heeft een plant ontwikkeld die
zowel aubergines als aardappelen produceert.
Vanaf komend voorjaar is de plant die de naam Gine
Tato draagt, verkrijgbaar voor de consument. Het heeft
de Westlandse plantenkwekerij verscheidene
jaren gekost, voordat deze met de hand geënte plant
commercieel was geslaagd. De plant is ideaal voor
mensen die thuis hun eigen groenten willen kweken,
maar niet zoveel ruimte hebben. Per plant groeien
zo 'n 3 of 4 aubergines en 300 tot 1000 gram
aardappelen aan.
De planten komen beide uit de nachtschadefamilie. Door
deze bloedband zijn de soorten van nature verenigbaar.
Het hele Westland 13 januari

Bloemenexport haalt record in december.
De export omzet van Nederlandse bloemen en planten is dit jaar met 5,6 miljard iets hoger
uitgekomen dan verwacht. Wel werd een record gebroken. De stijging van de exportwaarde is te
verklaren door het Verenigd Koninkrijk, dat nam fors meer bloemen af, maar ook België en Zweden
namen behoorlijk meer bloemen af. Maar ook door de valutaschommelingen en de sterkere
Amerikaanse dollar en Britse pond zijn deze markten flink gegroeid en dat terwijl landen als
Oostenrijk, Rusland en Duitsland minder afnamen. Verder deden bloemen het in 2015 beduidend
beter dan planten.
AD-Westland 15 januari.
Beste mensen dit was het dan weer, ik wens U het allerbeste en succes met Uw werk/bezigheden.
Vriendelijke groeten,
Jan Veenman.

Westland Sport
Nu de Olympische Spelen voorbij zijn , kunnen we onze aandacht wel weer aan de regionale sport
wijden.
Overigens kunnen wij wel zeggen dat van de 92 deelnemenede landen Nederland beslist in de
schijnwerpers heeft gestaan. Met een vijfde plaats op de medaillespiegel behoeven de deelnemers
zich zeker niet te schamen.
Van de 20 medailles , die gewonnen werden, was er toch één en wel een bronzen, met een
Westlands tintje. De Naaldwijkse Laura van Ruijven won bij het shorttrack met de aflossingsploeg een
bronzen medaille. Dat was nog een heel bijzondere ook. De 4 dames moesten de B-finale rijden.
Deze wonnen ze in een wereldrecordtijd. Dit gaf nog geen recht op een medaille, maar van de Afinale werden twee landen van de vier gediskwalificeerd, zodat Nederland tot grote verrassing toch
derde werd en een bronzenmedaille. Dichter bij huis kon 5 februari ook geschaatst worden.
In De Lier was de kunstijsbaan deskundig
met sproeimachines onder water gezet. Het
was van korte duur maar het was weer De
Lier, de enige mogelijkheid in Nederland,
om te schaatsen. Het trok dan ook de volle
aandacht van de Nederlandse pers. en zelfs
de televisie.
Tot op heden hebben de “buitensporten”
nog weinig last gehad van de winter. Maar
dat kan soms snel veranderen.
De voetbalcompetitie is voor twee/derde
afgewerkt. Er zijn weinig bijzonderheden te
melden. Hoewel Westlandia na twee zeer succesvolle jaren momenteel moeite heeft resultaten te
boeken. Van de twintig gespeelde wedstrijden gingen er al elf verloren. De teamgeest is ook minder
dan in voorgaande jaren, wat er ook al op duidt, dat al zeven selectiespelers volgend seizoen bij een
andere club gaan spelen.

De dames van de handbalvereniging Quintus spelen dit jaar wel weer prima
wedstrijden met goede resultaten. In de landelijke competitie spelen we de laatste
wedstrijden in de kampioenspoule met nog drie andere verenigingen.
internationaal hebben we voor de Europa cups de kwartfinale bereikt.
Daarin ontmoeten ze Zagreb uit Kroatië. Vorig jaar was deze club te sterk voor Quintus. Zagreb won
toen uiteindelijk ook de beker. Zondag 4 maart hebben ze in Zagreb gespeeld; uitslag, 26-17. In het
daarop volgende weekend waren de Kroaten in Kwintsheul, uitslag 24-27 zodat ze uitgeschakeld zijn
voor de halve finale. De heren spelen in de Benelux competitie, evenals vorig jaar, met weinig succes.
In 22 wedstrijden hebben ze 4 punten gehaald. De nederlagen zijn soms miniem, maar toch!!
Wel u bent weer enigszins op de hoogte van wat er leeft in het sportieve Westland. Succes met Uw
werk en een goede gezondheid.
Uw supporter

Van de MOV Honselersdijk
Het is koud hier, echt winter! Maar de lente zal niet lang op zich laten wachten. Van onze MOV is er
weinig nieuws te melden. Demissiewinkel draait nog steeds, al kunnen we merken dat er meer
kringloopwinkels zijn bijgekomen. Desalniettemin is het winkelpersoneel elke woensdag en zaterdag
flink in de weer. Grote waardering daarvoor. Binnenkort is er weer een kledingactie en wat
Vastenactie betreft: hiermee zijn we aan de slag gegaan i.s.m. de Regionale MOV voor het landelijk
project in Zambia.
Ook onze basisschool in Honselersdijk doet mee en was heel enthousiast over de “ Scholentour” van
Vastenactie. (zie verslag)
Op vrijdag 16 februari bezocht Vastenactie het Startblok
met de scholentour. Er werd een musical opgevoerd. Alle
kinderen zaten in de hal op de grond en op het Podium
verschenen de acteurs: jonge kinderen die met hun spel
heel duidelijk maakten dat iedereen talenten heeft.
Zo kwam de blinde jongen, die er van overtuigd was dat hij echt helemaal niets kon, (alleen
maar janken!) er achter dat ook hij talenten had. De directeur van een reizend
straatcircus (Vitalis) liet hem zien wat hij allemaal kon en uiteindelijk had hij een mooie circusact:
lopen en ronddraaien op een smalle balk! En natuurlijk viel hij de eerste en de tweede keer, maar
uiteindelijk lukte het hem. En hij weet nu: je moet vallen om op te kunnen staan. Het leven is een
ontdekkingsreis en die begint vandaag!
Niets is onmogelijk wanneer je maar gelooft! De kinderen van het Startblok hebben er van genoten
(en ik, Fia, ook.)
Vastenmaaltijd, gehouden op vrijdag 16 maart,
Iedereen was welkom in de KOM-In, om gezamenlijk aan tafel te gaan. Bord/soepkom en lepel
moest men zelf meebrengen. Maar 4 heerlijke soeppannen stonden te dampen toen iedereen binnen
kwam. Zelf was ik om gezondheidsredenen niet aanwezig, maar ik had een waardige vervanger:
Pastor Ronald Dits.
Ronald heeft het Gambia project toegelicht met een PowerPoint presentatie over het werk van
zuster Maria in Zambia. Deze zuster (van het Heilig Hart van Jezus en Maria) werkt in Mbala en zij
was destijds ook op de Startdag van Vastenaktie aanwezig. Een bevlogen vrouw met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Dit project wordt gedragen door alle parochies van het Westland

Pro Ecclesia
Zondag 18 maart heeft een zeer bescheiden Piet van Steekelenburg, één van
onze regionale MOV medewerkers, tijdens een mooie viering in Wateringen,
terecht het Pro Ecclesia ontvangen voor zijn vele bewezen diensten aan onze
kerk. Hij was blij verrast en heeft genoten van de mooie viering en het koffieuurtje daarna. Piet is ongeneeslijk ziek, maar maakt daar zelf totaal geen

punt van, Zijn dankwoordje was hartverwarmend: “ doe gewoon je werk
en dan komt het allemaal goed”
Alvast een hartelijk welkom voor Pater Hugo van Steekelenburg die deze zomer in Nederland door
komt brengen.
En dan 1 april: Pasen. Vanuit Honselersdijk en namens ons allen: een zalig Pasen.
Vrede en alle goeds
Namens MOV Honselerdijk
Fia Luiten

