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Piraten in
de Triangel
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Afscheid van de meester

Grootschalige
vaccinatie
in Westwijk

VLAARDINGEN - De Triangel

aan de Fransenstraat 12
wordt in de voorjaarsvakantie door CJV Vlaardingen
omgetoverd tot een echt piratennest. Kinderen van 7
tot en met 12 jaar zijn hier
woensdag 27 februari van
harte welkom bij een heus
piratenfeest. Op het programma staat: knutselen,
spelen en schminken. Na
afloop is er een echte piratendisco. Tijd: 12.30 - 16.00
uur. Deelname kost 3 euro
voor leden en 4,50 voor nietleden. Meer informatie op
website www.cjvvlaardingen.nl of bel met het kantoor
van de CJV, tel. 010-4351721
(tussen 14.00 en 17.00).

Glaskunst in
Douanehuisje
MAASSLUIS - Glaskunstena-

res Joke van Lier is in maart
de exposant in het bekende
Douanehuisje in Maassluis.
Van Lier maakt bij haar
werk gebruik van diverse
glastechnieken zoals fusing
en casting, de zogenaamde
warmtetechnieken.
Haar
werken zijn sterk expressief,
contrasterend en hebben
prachtige kleuren. Van Lier
volgde lessen bij bekende
glaskunstenaars in Nederland, België en Tsjechië. Iedereen kan vrijblijvend een
kijkje komen nemen. Het
Douanehuisje aan de Govert van Wijnkade 52 is elke
zaterdag en zondag tussen
14.00 en 17.00 uur geopend.

KORT NIEUWS

De leerlingen zwaaien meester Daan Dijksma uit.

Afgelopen maandag
nam meester Daan
Dijkstra afscheid van zijn
collega’s en leerlingen
op de basisschool De
Wereldwijzer. 42 jaar
was deze sportieve
leraar werkzaam in het
onderwijs. Hij kiest voor
een nieuwe fase in zijn
leven. “Ik ben nog gezond
en wil andere sportieve
dingen gaan doen”, zegt
Dijksma resoluut en
zonder spijt in zijn stem.
Peter Spek

Vlaardingen - “Natuurlijk
zal ik mijn collega’s en de
kinderen gaan missen”, gaat
hij verder. “Met tweeënveertig jaar voor de klas heb ik
natuurlijk wel het nodige
meegemaakt. De kinderen,
de ouders maar ook het onderwijs heb ik zien veranderen in die tijd en dat was
niet altijd gemakkelijk.”
Dijksma koos 42 jaar geleden bewust voor het onderwijs. “Zeg maar dat het een
roeping was. Mijn moeder
zat al in het onderwijs en
zo werd het lesgeven met de
paplepel ingegoten bij ons
thuis en ik heb er geen moment spijt van gehad”, is zijn
uitleg.
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Opmerkelijk is verder, dat
Daan Dijksma erg honkvast
is. “Ik ben begonnen op de
Van Maerlantschool hier in
de Westwijk in Vlaardingen
en door diverse fusies zit ik
voor mijn gevoel nog steeds
op dezelfde school.”
Veel heeft de sportieve leraar in de afgelopen jaren
in het onderwijs zien veranderen. “Het belangrijkste is
wel de verandering van gesproken woord naar digitaal
onderwijs.”
Dijksma gaat zich in zijn
woonplaats Hellevoetsluis
uitleven in zijn passie sport.
Dat zal in de praktijk neerkomen op veel fietsen en lesgeven bij de turnvereniging.

VLAARDINGEN - Het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) organiseert een
vaccinatiedag. Deze dag
vindt plaats op 13 maart
in Westwijk Vlaardingen. De uitnodigingen
zijn inmiddels de deur
uit. Voor kinderen is een
vaccinatie best spannend. Daarom worden alle
stoere kinderen dit jaar
beloond met een bandje.
Speciaal voor kinderen is
er ook een website: www.
ikbengeenwatje.nl. Op
deze site kan men meer
informatie vinden over de
verschillende vaccinaties.
Tijdens de vaccinatiedag
vaccineert het CJG alle
9-jarigen tegen difterie,
tetanus, polio (DTP) en
bof, mazelen en rode hond
(BMR). Meisjes die dit jaar
13 worden, ontvangen de
vaccinatie tegen het baarmoederhalskankervirus
(HPV). De vaccinaties zijn
gratis.

Proﬁelendag op
Lyceum Vos
VLAARDINGEN - Welk pro-

fiel kies je als je op de middelbare school zit? Om die
keuze wat makkelijker te
maken houdt Lyceum Vos
woensdag 20 februari voor
de leerlingen uit de derde
klas een profielendag. Op
deze dag worden vakken uit de vier profielen

Vlaardingers moe maar uiterst
voldaan terug uit Cambodja
Zeven Vlaardingers zijn
terug na een bijzondere
reis. Namens Stichting
Toetssteen hebben ze
zich ingezet voor twintig
Cambodjaanse gezinnen,
die met een nieuw huis
een betere toekomst
tegemoet gaan. Hard
werken in de hitte werd
rijkelijk beloond met blije,
dankbare gezichten.

zagen de deelnemers goed
waarom ze hier kwamen.
De gezinnen gaan van een
piepklein hutje van palmbladeren naar een echt huis
op palen en daarmee een betere toekomst.
Na een korte instructie ging
de groep aan het werk. De
taken werden verdeeld en

VAN EEN PIEPKLEIN
HUTJE VAN
PALMBLADEREN
NAAR EEN ECHT HUIS

Jos Hemme
VLAARDINGEN - Een hamer,

heel veel spijkers, volop
zon, alleen maar getik van
hamers om je heen en blije
Cambodjaanse
gezinnen
die bekijken hoe Hollanders werken. Dat is een hele
korte samenvatting van het
huizen bouwen met Stichting Toetssteen op het platteland. Vlaardingers Sjaak
van ’t Wout, Mieke van ’t
Wout-den Hartog, Carmen
Tomaello, Remus Aussen,
Piet Lagerwaard, de oprichter van Stichting Toetssteen
Giulio Tomaello en Jos Hemme hebben de mouwen flink
opgestroopt in Cambodja.
Met twintig mensen werden er in vijf teams twintig
huizen afgebouwd. In het
dorpje waar ze bouwden,

snel werd er begonnen,
want vroeg in de morgen
was het nog niet zo warm.
Aan de buitenkant moesten
platen bevestigd worden,
binnen werd er aan de vloeren gewerkt. Het vast timmeren van de vloerdelen
werd de vrouwentaak. Iets
wat een simpele klus lijkt,
maar er komt veel bij kijken.
Elke plank bleek anders te
zijn en soms kwam er totaal
geen beweging in de spijker
waarmee je bezig was. Geduld bleek soms een schone
zaak. Iedere teamlid droeg
op zijn manier een steentje
bij. Mieke van ’t Wout-den
Hartog zorgde onder meer
voor het aanvullen van de
flesjes water, extreem belangrijk want zonder drinken is het bouwen niet vol te

Natuur en Gezondheid,
Natuur en Milieu, Economie en Maatschappij en
Cultuur en Maatschappij
gepresenteerd. Op deze
manier wil de school de
leerlingen een beter beeld
van en meer inzicht geven
in de vakken die tot één
van de bovengenoemde
profielen behoren. Het slot
van de dag vindt plaats
op het schoolplein. De
vakgroep geschiedenis
zal in samenwerking met
de historische vereniging
Re-enacmentvereniging
Triple A zorgen voor een
spectaculaire afsluiting.
Vanaf 15.00 uur zal het
schoolplein worden omgetoverd tot een openluchtmuseum met auto’s
en tenten uit de tweede
wereldoorlog.

Bijeenkomst voor
mantelzorgers
VLAARDINGEN - Dinsdag 5
maart vindt in Woonzorgcentrum Uitzicht aan de
Churchillsingel 483 in
Vlaardingen een themabijeenkomst plaats voor
mantelzorgers. Het thema
is ‘Ontspoorde zorg’.
Sprekers is mevrouw
Vroon-Scherpenzeel. Na
de lezing is er gelegenheid
om vragen te stellen of ervaringen te delen. De bijeenkomst duurt van 10.30
tot 12.30 uur. Deelname is
gratis. Aanmelden kan tot
en met vrijdag 31 augustus
bij Agathos via tel. 0102640777.

Avondje
blues & tango
VLAARDINGEN - Accordeonvereniging Harry van Wezel
geeft 9 maart haar voorjaarsconcert in het Valkenhof
theater aan de Frank van
Borselenstraat 93. Het orkest
heeft dit jaar een zeer afwisselend en boeiend programma voor een breed publiek
samengesteld. Op het programma staan onder andere
de volgende muziekstijlen:
tango, blues, musical - en
folkmuziek. Aanvang 20.00
uur. De toegangsprijs bedraagt 10 euro per persoon.
Kaarten zijn te koop aan de
deur of telefonisch te bestellen bij Jolanda Keldermans,
tel. 06-52052407 en Willy
Zeilstra, tel. 010-4746532.

Rustig baantjes
zwemmen
Voor volwassenen die rustig baantjes willen zwemmen heeft
ZVVS (Zwemvereniging
Vlaardingen Schiedam) het
zogeheten Trimzwemmen
in het leven geroepen. Drie
maal per week kan er
‘s avonds in de Kulk in
Vlaardingen gezwommen
worden. Hierbij kan iedereen zijn eigen tempo bepalen. Alle informatie over dit
Trimzwemmen staat op de
website www.zvvs.nl. Op
deze recentelijk geheel vernieuwde website staat overigens ook het laatste nieuws
over: wedstrijdzwemmen,
onderwaterhockey, zwemles en waterpolo.

VLAARDINGEN -

Drie Vlaardingers overhandigen het huis aan het gezin.

houden.
Toen de laatste hand aan de
woningen was gelegd, wat
het grote moment aangebroken. Bij de centrale plek verzamelden de Nederlanders
en de twintig gezinnen die
in de huizen gaan wonen. Er
volgde een officiële overhandiging door middel van het
geven van een vloerkleed.
Giulio nam het woord en
dankte de nieuwe bewoners
dat ze ons de kans gaven om
hen te helpen. Hij hoopte

dat dit de start mag zijn voor
een betere toekomst. Ook
las hij een prachtig gedicht
voor. Het overhandigen van
de vloerkleden was een speciaal symbolisch moment en
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een mooie afsluiting van de
prachtige reis. Na het harde
werken gaf het zien van de
blije, trotse gezinnen bij hun
nieuwe huis een heel goed,
warm en voldaan gevoel.

Pol Pot
De groep zag tijdens een excursie naar het Tuol Sleng
Genocide Museum en de Killing Fields het gruwelijke
verleden van het land. Onder het regime van Pol Pot
gebeurden vreselijke dingen en werd de bevolking naar
het platteland gedreven. De oorzaak van de armoede
die je overal terug ziet.

