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Blik op de tuin

NIEUWS EN ACHTERGRONDEN

Pijlers van de samenleving

Wilt u ook vrijwilligerswerk doen, maar weet u niet wat? Kijk op www.vitiswelzijn.nl bij de vacaturebank onder 
 Vrijwillige Inzet, en mail naar vrijwillige-inzet@vitiswelzijn.nl. Of pak de telefoon en bel Vitis Vrijwillige Inzet, 
 onderdeel van Vitis Welzijn, 0174-630358.

Groene stappen
Een nieuw jaar ligt voor ons en hoe 
cliché het ook klink, je kunt juist nu 
de gelegenheid te baat nemen om 
veranderingen door te voeren of met 
een frisse blik - het liefst out of the 
box - alles te benaderen. Geprojec-
teerd naar tuin en directe leefomge-
ving kan dat veel moois opleveren. 
Wist u trouwens, dat als u zich op 
een of andere manier inzet voor na-
tuur en milieu de kans op een goede 
gezondheid met 100% toeneemt, om-
dat contact met gelijkgestemden het 
immuunsysteem en de hersenen blijkt 
te stimuleren? Volgens wetenschap-
pers, zoals de sociobioloog Edward 
Wilson, komt dat omdat de mens zich 
gedurende miljoenen jaren in de vrije 
natuur heeft ontwikkeld en contact 
met de natuur nodig heeft om goed 
te kunnen functioneren. Met dit in 
onze gedachten zou het mooi zijn, 
als we ons voor 2017 voor zouden 
nemen, om minstens één groen initi-
atief in onze omgeving te omarmen. 
In Westland zou dat het initiatief 
‘LeefbosWestland’ kunnen zijn, dat 
pleit voor meer en beter openbaar 
groen en een op de toekomst gericht 
groenbeleid met wellicht een leefbos 
in het verschiet. U kunt ook helpen 
met het knotten van wilgen of het 
opruimen van natuurgebieden. Ook 
in uw tuin kunt u ‘groene’ stappen 
nemen: verruil tegels voor groen of 
zorg voor meer biodiversiteit in de 
beplanting. Daar doet u niet alleen u 
zelf, maar ook de natuur een groot 
plezier mee. Meer groen in de tuin 
zorgt trouwens ook voor een betere 
afvoer van het hemelwater. Tot slot: 
geniet en maak er een groen en bio-
divers 2017 van!!

Anneke

T @blikopdetuin F www.facebook.
com/GroeiBloeiWestland.
Blik op de tuin – Vragen kunt u stellen 
via: info@westland.groei.nl; activi-
teiten van Groei en Bloei Westland 
vindt u op: westland.groei

Bertens 
genomineerd voor 
‘Vrouw in de Media’
Tennisster Kiki Bertens is genomi-
neerd voor de Vrouw in de Media 
Award 2016 van de provincie Zuid-
Holland. De awards zijn een initiatief 
van Mediaplatform VIDM en spre-
kersbureau ZijSpreekt. Met de verkie-
zing willen zij vrouwen aanmoedigen 
om zichtbaar in de media te zijn. Per 
provincie is een lijst met 10 vrouwe-
lijke rolmodellen samengesteld, waar 
de Wateringse Kiki Bertens een van 
is. Er is ook een landelijke verkie-
zing voor Vrouw in de Media en er is 
een aanmoedigingsprijs You Go Girl. 
Stemmen kan via www.vrouwinde-
media.nl.

Lezers schrijven
Armoede ‘zelfs’ 
in Westland
Hierbij wilde ik reageren op de 
ingezonden brief van de heer 
Bouwman te ‘s-Gravenzande, 
waarin hij stelt dat armoede niet 
bestaat in het Westland. Geloof 
me, armoede komt ‘zelfs’ voor 
in het Westland. Het aantal ge-
zinnen dat leeft van de Voedsel-
bank is aardig hoog, óók hier in 
het Westland. En waarom heeft 
Stichting Leergeld dan zoveel 
te doen hier? Er zijn namelijk 
heel wat kinderen, die nóóit op 
vakantie kunnen, afgedragen 
kleding moeten dragen en niet 
mee kunnen doen met hun leef-
tijdsgenootjes.
Ikzelf ben zo’n ‘Bijstandsmoeder’ 
van een zoon van 13 jaar, die in 
de tweede klas van Technasium 
zit. Ik krijg bij lange na geen 
2.200 tot 2.300 euro per maand 
aan toeslagen en regelingen 
waarover Bouwman spreekt. 
Omdat ik chronisch ziek ben, 
kan ik niet eens werken, al zou 
ik dat best willen. Ik woon in een 
koude, vochtige, sociale huurwo-
ning die erg slecht is voor mijn 
reuma en longen. Verhuizen kan 
ik niet, want daar is geen geld 
voor. Statushouders krijgen in-
richtingskosten, waarvan ze een 
schijntje terug moeten betalen, 
maar eigen inwoners niet.
Armoede neemt alleen maar toe, 
ik zie het dagelijks om me heen. 
Mensen van wie het gas of water 
is afgesloten, die op straat komen 
te staan, die in de schuldhulp-
verlening zijn gekomen en van 
60 euro per week moeten rond-
komen. Kinderen die niet eens 
elke dag warm eten hebben, geen 
goede schooltas, ouders die het 
schoolgeld of schoolexcursies 
niet kunnen betalen! Straks als 
mijn zoon 18 jaar is heb ik niet 
eens geld om hem te laten stude-
ren, zodat hij uit de armoede kan 
komen door een goede, gedegen 
opleiding. Studeren is weer voor 
de rijken.
Nee, meneer Bouwman, u hebt 
de klok horen luiden, maar weet 
niet waar de klepel hangt.

M.H.I. Duijvestijn,
Naaldwijk

Joey Bax

‘In mijn lessen is plezier net 
zo belangrijk al prestatie’

Vrijwilligers zijn de pijlers van de 
samenleving. Het Hele Westland 
brengt, in samenwerking met Vitis 
Welzijn iedere week een vrijwilliger 
in beeld. In de komende periode 
staan de jonge vrijwilligers centraal. 
Deze keer is dat Joey Bax uit ‘s-Gra-
venzande, hij is actief voor gymnas-
tiekvereniging OKK.

door Inge Huijding

“Bij jongens moet je het wat anders 
verpakken dan bij de meisjes. Wat 
speelser, ze een beetje uitdagen.” Joey 
Bax (19) mocht als jongetje van elf as-
sisteren bij de turnles. Inmiddels is 
hij zelfstandig leiding en elke vrij-
dagavond te vinden bij gymnnastiek-
vereniging OKK, waar hij de jongens 
van 6 tot 9 jaar en de 9+ jongensgroep 
traint.

Eigen stijl
“Als leiding zet je de lijnen uit, je be-
denkt wat je in de lessen gaat doen en 
bent aanspreekpunt voor de ouders”, 
legt Joey uit. “Ik vind het prachtig om 
met de jongens te werken. Gaande-
weg ontwikkel je je eigen stijl. Naast 
het turnen ben ik veel bezig met het 
groepsproces. Jongens zijn gewoon 
anders dan meiden en helemaal als 
je ze bij elkaar zet. Het is mooi als ze 
een stapje verder komen, maar ple-

zier is in de lessen net zo belangrijk 
als prestatie. En de wedstrijden zijn 
dan misschien wat minder populair, 
bij activiteiten zijn ze er allemaal!”

Activiteiten
Naast de wekelijkse trainingen orga-
niseert Joey veel verenigingsactivi-
teiten. “Meestal samen met Sabine, 
ook leiding. We doen dat al zo lang 
dat we nog nauwelijks woorden nodig 
hebben”, lacht hij. “Het Zwarte Pie-
ten Parcours, Okki’s slotfeest aan het 
eind van het seizoen, noem maar op.”  
Ook buiten OKK zet Joey zijn kwali-
teiten in. “Als mensen horen dat je 
dat ook kunt, dan wordt je gevraagd! 
Zo heb ik afgelopen jaar meegewerkt 
aan onder andere de intocht en de 
werkkamer van Sinterklaas en aan de 
Halloween-spooktocht door het dorp. 
Dat was echt fantastisch! Als je ruim 
500 kids een topavond kunt bezorgen, 
daarvoor doe je het.” 

Denken in oplossingen
Vrijwilligerswerk speelt in Joey’s 
leven een grote rol. “Voor geen goud 
zou ik het willen ruilen. Iedereen te-
vredenstellen lukt nooit, daar moet je 
mee leren dealen. Leuk is het niet als 
iemand ontevreden is over iets waar 
je je best voor hebt gedaan, maar je 
leert wel snel schakelen. Altijd een 
plan B paraat hebben, oplossingsge-

richt denken. Het is hard werken, 
maar wat geeft dat zolang je er plezier 
in hebt?! Dat is wel heel belangrijk: 
vrijwilligerswerk moet echt leuk zijn 
voor jezelf. Ik heb dat vooral met kin-
deren, die kunnen zoveel loslaten in 
alles. Als mijn jongens de gymzaal  
binnenkomen gaat dat zo van yeeee-
aaaah! Zoveel energie die je kunt om-
buigen tot iets moois. Die gasten va-
gen veel van je, maar dat is juist goed, 
je moet er volledig staan.”

Niet de enige
Onlangs won Joey de Uitblinker, de 
prijs voor jonge vrijwilligers en man-
telzorgers die een voorbeeld zijn voor 
anderen. “Een onwijze eer dat je dat 
van je vereniging en van de gemeente 
krijgt, dat ze daar in Naaldwijk weten 
wie Joey Bax van dat turnclubje is!”, 
zegt hij. “Maar naarmate je meer deel 
wordt van een vereniging, des te be-
ter besef je dat je bij lange na niet de 
enige actieveling bent! Denk bijvoor-
beeld aan alle leiding, de mensen die 
oud papier ophalen voor de club, de 
vrijwilligers die de Grote Clubactie 
organiseren, of de Avondvierdaagse, 
dat doet OKK namelijk ook. En dan 
heb ik het bestuur nog niet eens ge-
noemd. Iedereen heeft z’n eigen ta-
lenten. Geen vrijwilligers, geen ver-
eniging!”

Joey Bax: “Het is mooi als ze een stapje verder komen, maar plezier is net zo belangrijk als prestatie.”  Foto: Charles Jungschläger

WestlandStek voor 
penningmeester 
Sint Jan Baptist’93
Wil Morsdorf uit Wateringen heeft 
vorige week woensdag de Westland-
Stek ontvangen. Wethouder Meijer 
speldde hem de onderscheiding op bij 
zijn afscheid als penningmeester bij 
toneelvereniging Sint Jan Baptist’93. 
Morsdorf was 13 jaar lang bestuurs-
lid van de vereniging. Sinds 2007 was 
hij actief als penningmeester, waar-
bij hij intensief de Westlandse mid-
denstand en donateurs bij het toneel 
betrok. Sint Jan Baptist’93 fuseerde 
op 1 januari 2017 met Epicentrum To-
neel uit Naaldwijk. De verenigingen 
bouwen al aan een nieuwe theater-
loods op Sportpark De Hoge Bomen 
in Naaldwijk. 
De WestlandStek is een gemeente-
lijke onderscheiding voor personen, 
die zich gedurende een periode van 
minimaal 12,5 jaar op bijzondere wij-
ze hebben ingezet voor de gemeente 
Westland en/of haar rechtsvoorgan-
gers op kerkelijk, cultureel, sociaal, 
maatschappelijk of sportief gebied.

Nieuw programma in Cultuurschuur
Het nieuwe programma van het 
Cultuurschuur Huiskamer Theater 
voor het voorjaar 2017 is bekend. 
Het begint met Cabaret Zorg op 12 
januari met direct daarna ‘Herman 
Brood’ door de Rock ‘n Roll Junkies, 
gevolgd door het Balkan Guitar Duo. 
Vervolgens is er  vier maanden lang: 
Blues, Jazz, Americana, 60-70 jaren 
muziek, Iers en veel meer stijlen in 
de weekends te horen. Ook Maghen 
Hilgersum, Dwaalkat, Bertus Bor-
gers (Golden Earring) en Elly & Rik-
kert zitten daarbij. Op de website is 

de volledige agenda te bekijken. De 
folder is af te halen bij het Stalletje 
van Plukkerij Framblij of ook in de 
Cultuurschuur zelf aan de Zwarten-
dijk 11 te Monster. Naast het thea-
ter/muziek programma worden de 
ruimtes ook verhuurd voor diverse 
cursussen, coaching en muziekles-
sen, zoals schilderen, gospelzingen, 
gitaarles, franse les, fotografie, 
Steigerhout en Coach Grondig, zie 
de cursussen agenda op de website. 
Meer informatie op www.cultuur-
schuur.nl

Donatie voor Terre des Hommes

Stichting Terre des Hommes West-
land heeft � 4000,- gekregen van 
Fonds Westland. Met deze gift zal 
een deel van de opstartkosten voor 
de winkel in ‘s-Gravenzande wor-
den bekostigd. De Terre des Hom-
mes winkel opent in januari de 

deuren op de Van de Kasteelestraat 
18. Terre des Hommes winkels bie-
den een eerste keus in tweedehands 
speelgoed, kleding en bric en brac. 
Iedere winkel steunt met de op-
brengst een project tegen kinder-
uitbuiting.

Piet van der Valk van Fonds Westland overhandigt gift aan bestuurslid Karin de 
Vries.  Foto: PR

Thema-avond bij 
Carma
Inloophuis Carma organiseert woens-
dag 18 januari een avond met het the-
ma ‘Hoe gaan kinderen om met kanker 
in de omgeving?’ Anja Groenewegen 
zal een interactieve presentatie hou-
den over wat het met kinderen doet als 
er mensen met kanker in hun omge-
ving zijn. Groenewegen is kindercoach 
in Leidschendam. De avond wordt ge-
houden in het Carmahuis, dat gelegen 
is aan de Oranjetuin 15 te Naaldwijk. 
De aanvang is 19:30 uur en de toegang 
is gratis. U kunt zich aanmelden via de 
mail: info@inloophuiscarma.nl.

Expositie 
Van der Sar bij 
Op Hodenpijl
Van 10 januari tot 5 februari expo-
seert Tiny van der Sar kunstwer-
ken ‘Van ‘t Land’ in Op Hodenpijl in 
Schip luiden. Tijdens de expositie laat 
Van der Sar landelijke thema’s naar 
voren komen, zoals tuinen, priëlen en 
de stal Levende Have. Ze omschrijft 
haar werk als het resultaat van haar 
onbevangen kijk op de werkelijk-
heid, vormgegeven met romantische 
eenvoud. Dicht bij de aarde waaruit 
zoveel moois voortkomt, laat zij zich 
met respect en verbazing voeden 
door wat ze ziet en beleeft. Daarbij is 
ze altijd op zoek naar het juiste even-
wicht in kleur, vorm en lijn om het 
werk vorm te geven. Zaterdag 14 ja-
nuari wordt de expositie geopend met 
medewerking van Vocaal Ensemble 
‘Good Company’. Op Hodenpijl is te 
vinden aan de Rijksstraatweg 20-22 in 
Schipluiden.

Optreden in 
 Backerhof
Op vrijdag 6 januari treedt Christelijk 
Gemengd Koor Immanuel om 19.00 
uur op in wijkcentrum De Backerhof 
in het kader van Welzijn met muziek. 
Vitis Welzijn en Fonds Westland faci-
literen dit project, waarbij koren en 
muziekverenigingen een optreden 
verzorgen bij een deelnemende loca-
tie. De muzikanten krijgen hiervoor 
een vergoeding en de luisteraars een 
muzikale avond. Meer informatie en 
een overzicht van alle optredens is te 
vinden op www.welzijnmetmuziek.nl.

Liefhebbers van soul, funk, disco, la-
tin pop, reggae en andere dansbare 
muziekstijlen, kunnen zaterdag 7 
januari terecht in partycentrum De 
Rank in De Lier tijdens een Back 2 
my Youth dance event. De 12-kop-
pige soul- en danceclassics feestband 
Requesting da Groove verzorgt samen 
met DJ Gerardo een swingend nieuw- 
jaars dansfeest voor 30/40/50-plussers. 
De feestavond begint om 20.00 uur en 
duurt tot circa 1.00 uur. Meer informa-
tie over het evenement en kaartver-
koop via www.back2myyouth.com .

Requesting da 
Groove in De Rank

Vind ons leuk!
 Het Hele Westland

Gratis cursus 
 Digisterker
Bibliotheek Westland biedt een gratis 
cursus aan om mensen ‘digisterker’ te 
maken. Vanaf 2017 wordt alle dienst-
verlening van de overheid digitaal 
aangeboden. De cursus bestaat uit vier 
bijeenkomsten die worden begeleid 
door twee docenten van SeniorWeb 
Westland. In januari starten er cursus-
sen, in Bibliotheek Naaldwijk, Wate-
ringen en ‘s-Gravenzande. Aanmelden 
voor de cursus Digisterker kan aan de 
balie van de bibliotheek of via de web-
site www.bibliotheekwestland.nl.

Re-Sell doneert aan 
verzorgingshuizen
Kringloopwinkel Re-Sell heeft in 
haar eindejaarsdonatie cheques uit-
gereikt aan 12 verzorgingshuizen in 
Westland en Hoek van Holland. De 
‘s-Gravenzandse kringloopwinkel 
had � 33.000,- te verdelen. De projec-
tencommissie van Re-Sell was het 
er over eens dat dit naar de oude-
ren zou moeten gaan. “Het zijn deze 
mensen die vaak hun spulletjes bij 
de Re-Sell hebben gebracht omdat 
ze bij het ouder worden, kleiner 
zijn gaan wonen. Het is dan ook 

mooi dat Re-Sell op deze manier 
weer iets terug kan doen voor deze 
groep”, laat de kringloopwinkel we-
ten. Er waren donaties voor projec-
ten van De Terwebloem in Poeldijk, 
De Opmaat in Monster, Duinhof in 
Ter Heijde, Vlietzicht en De Ark in 
Wateringen, de Triangel in De Lier, 
De Kreek en de Sonnevanck in ‘s-
Gravenzande, De Hooge Tuinen, 
Woerdblok en Rozenhof in Naald-
wijk en Bertus Bliekhuis in Hoek 
van Holland.

Nieuwe vrijwilligers bij 
Hospice Beukenrode
Op 15 december zijn er nieuwe vrij-
willigers aangesteld bij Hospice Beu-
kenrode. De nieuwe zorgvrijwilligers 
zetten zich minimaal 1 keer per week 
in een dienst van 4 uur in voor de 
zorg van de gasten. Voordat zij aan 
de slag zijn gegaan hebben de dames 
eerst meegelopen in het hospice en 
daarna een cursus gevolgd. Deze 
introductiecursus geeft informatie 
over de specifieke onderwerpen die 
in een hospice aan bod komen en 
zorgt ervoor dat de vrijwilligers zo 

goed mogelijk zorg kunnen leveren. 
Ieder jaar worden er nieuwe vrijwil-
ligers geïnstalleerd bij Hospice Beu-
kenrode. “Wij zijn altijd op zoek naar 
vrijwilligers, in alle soorten en ma-
ten. Naast de zorgvrijwilligers zijn er 
namelijk ook veel andere vrijwillige 
taken. Dit kan betekenen dat iemand 
een uurtje komt helpen of dat er door 
een vrijwilliger gekookt wordt. Wij 
zijn deze mensen dan ook enorm 
dankbaar”, aldus coördinator Win-
nie Pesch.

Nieuwsjaarsconcert Pius X
De Wateringse muziekvereniging 
Pius X geeft op zondagmiddag 8 
janua ri een nieuwjaarsconcert in 
de ISW school aan de Irenestraat 
in Poeldijk. Alle onderdelen zullen 
zich presenteren: het orkest, het 
leerorkest en de slagwerkgroep. Tij-

dens dit concert zal de nieuwe di-
rigent Gerben Kralt het leerorkest 
en het grote orkest dirigeren en 
Michel Ponsioen zal de slagwerk-
groep dirigeren. Publiek is welkom 
om 12.00 uur in de aula van de ISW 
school.

Van der Tak wenst 
verbondenheid in 2017
Verbondenheid, vitaliteit en vreugde. 
Dat is de wens die burgemeester 
Sjaak van der Tak maandagavond 
uitsprak in zijn nieuwjaarsrede in de 
Grote Kerk in Naaldwijk.

In zijn terugblik op 2016 bespreekt de 
burgemeester de boosheid in de sa-
menleving en geeft wel klaar te zijn 
met deze negatieve houding. Van 
der Tak benoemt de redenen voor 
die boosheid, zoals het in korte tijd 
afbouwen van de verzorgingsstaat en 
de vluchtelingenstroom naar Europa 
die ook in Westland voor tweedeling 
zorgde toen er nog sprake was van 
tijdelijke asielzoekersopvang in Wa-
teringen, maar roept op tot verbon-
denheid en positief denken.

Ego-cultus
Van der Tak ziet de boosheid  terug-
komen in wat hij noemt een ‘ego-cul-
tus’ waarin mensen blind en doof zijn 
voor een ander, alleen naar zichzelf 
luisteren en zich boven een ander 
stellen. Dat leidt volgens hem tot aso-
ciaal gedrag, het ‘Grote Ego’. Hij ziet 
het op veel plekken zoals in het ver-
keer, op voetbalvelden en: “ja, ik kan 
er niet omheen, je ziet het Ego ook 
in onze Westlandse gemeenteraad. 
Iedereen weet wat hier wordt be-
doeld, daar hoeven we niet omheen te 
draaien. Op de man spelen, insinua-
ties, willens en wetens beschadigen 
en verdraaien van de waarheid.’’
Het gaat om de steeds terugkerende 
ruzies waarmee de gemeenteraad 
vorig jaar te maken had en waarbij 
oppositiepartij Westland Verstandig 
de boventoon voerde. Van der Tak 
is opgelucht dat de bestuurskracht 
niet is geraakt. Hij laat weten dat te-
genspraak iets anders is dan het zoe-
ken van tegenstelling en wenst meer 
saamhorigheid in 2017.
De burgemeester is blij dat de vere-
nigde Westlandse voetbalclubs aso-
ciaal gedrag langs de lijn dit jaar gaan 
aanpakken.
Het ‘Grote Ego’ ziet Van der Tak ook 
in het huwelijk en hij maakt zich daar 

zorgen over: niet alleen over het ge-
geven dat meer dan 40 procent van de 
Westlandse huwelijken strandt. West-
land zit daarmee boven het landelijk 
gemiddelde. Van der Tak heeft het 
met name over echtscheidingen die 
eindigen in afgrijselijke ruzies waar-
bij (ex-)partners elkaar intimideren 
en bedreigen. Het onderwijs maakt 
zich zorgen over de gevolgen voor de 
kinderen, zegt van der Tak.
Maar hij prijst ook alle initiatieven 
voor goede doelen die de saamhorig-
heid in Westland laten zien.
De burgemeester geeft aan dat hij 
voor hulp is aan vluchtelingen. Bijna 
ten overvloede maakt hij duidelijk 
tegen extremisme en terreur te zijn. 
Wel meent hij dat het tijd is voor 
de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG) nieuwe maatregelen 
te treffen om het integratiebeleid te 
versterken en een adequaat uitzet-
tingsbeleid te voeren. Die noemt hij 
een farce.

Verwachtingen
Voor 2017 verwacht Van der Tak 
meer verpleeghuisplekken in West-
land. De burgemeester stelt dat het 
Zorgkantoor nu ook inziet dat er 
meer verpleeghuisplekken in West-
land moeten komen en is daar blij om. 
Ook kijkt hij uit naar de opleveringen 
van de gemeentekantoren in Naald-
wijk en de Greenport Horti Campus. 
Die gaat wat Van der Tak betreft 
Westland Hortivalley Campus heten 
in plaats van ‘WOW’ zoals is geop-
perd. Van verschillende kanten heeft 
hij te horen gekregen dat dit geen 
passende naam zou zijn voor de ken-
nis- en onderwijsinstelling voor de 
glastuinbouw. 
Optimistisch is Van der Tak over de 
Westlandse economie: “We hebben 
een voedingsbodem voor economisch 
succes dankzij onze glastuinbouw’’. 
Daarnaast kijkt hij uit naar de verde-
re ontwikkeling van de centrumplan-
nen voor Monster en Honselersdijk 
en meer woningbouw in Kwintsheul 
en Heenweg.

H
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W

(advertorial)

Westland Verstandig wenst alle Westlanders 
een gelukkig en gezond 2017 toe

Westland Verstandig 
hoopt de ambities en ide-
alen die zij heeft in 2017 
te realiseren. Zo staat bij 
ons bovenaan de komst 
van een Westlands revali-

datie-/ verzorgingscentrum in één van de 
grotere dorpskernen met filialen in alle 
11 dorpskernen. Wij vinden dat Westlan-
ders die zorg nodig hebben en ook hun 
partners, in Westland zelf en in hun eigen 
kern verzorgd moeten worden. Dit is een 
reëel streven gezien de grote overschot-
ten die de gemeente op de zorg jaarlijks 
overhoudt. Dit College van CDA, VVD, 
PvdA, Groen Links, GBW en hun fracties 
willen dat geld gaan uitgeven aan de 
glastuinbouw, Westland Marketing en 
promotie van het College. Daargelaten 
dat zeker de uitgaven voor Westland 
Marketing niets tot weinig opleveren 
voor Westland en haar burgers is dit een 
verkeerde keuze. Via ons Steunpunt Zorg 
nemen we bijna wekelijks kennis van 

veel schrijnende gevallen waar ver buiten 
Westland revalidatie plaats moet vinden 
vaak onder slechte verzorgingscondities 
en afgezonderd van de levenspartner 
waar vaak tientallen jaren mee is samen-
geleefd. Schrijnend en Westland onwaar-
dig. Dat moet in 2017 veranderen.
Wilt u contact: Westland Verstandig 
Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 
06-53401068 / mail info@duijsens.net. 
Zie ook: www.westlandverstandig.nl of 
bezoek het Westland Verstandig BUR-
GERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in 
Naaldwijk. BURGERKANTOOR bereikbaar 
op telefonisch verzoek tijdens de kerst-
vakantie. Vanaf maandag 9 januari weer 
open dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur.

Zie ook: www.westlandverstandig.nl
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