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TOT EN MET 
ZATERDAG 
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PROGRAMMA 2022

Mogelijk gemaakt door: 
Fonds 1818

Fonds Kleine Culturele Projecten Westland
Vluchtelingenwerk

Diaconieën PKN Naaldwijk 

DOND

VRIJD

DONDERDAG 22 SEPTEMBER

VRIJDAG 23 SEPTEMBER

09.30 - 12.00

14.00 -16.00

19.30 - 21.00

10.00 - 12.00

19.00 -20.30

KOERSBAL | Benieuwd naar deze activiteit? Dan bent u van 
harte welkom om mee te doen. Koersbal is een sociaal 
gebeuren… maar winnen kan wel hoor. Kom kijken! 
Georganiseerd door de vrijwilligers van Hof van Heden.

SCHILDEREN MET NEELTJE | Deze dominee zal een 
korte instructie geven over schilderen van bloemen en 
mensen. De opdracht wordt: maak een zelfportret met 
bloemen. Hoe, met echte bloemen of een foto, het kan 
allemaal. Dit kan iedereen. Vooraf graag even contact: 
Neeltje Reijnders, 0174 769006  / woindeok@gmail.com.

BINGO | Georganiseerd door de Bingoclub van Hof van 
Heden. Een bingokaart kost €2,- Koffie en thee zijn 
gratis. Bingo met kleine prijsjes. Tussendoor zingen we 
Hollandse liedjes met Paula Bol en Max Többen. Bingo, 
je neemt er (vaak) wat van mee! Aanmelden via 06 29 04 
00 29 of woindeok@gmail.com.

SAMEN DE KRANTEN DOORNEMEN | Wat zijn de 
opvallende verschillen en wat vind ik daarvan. Met 
Marjan de Vries, de dominee van de Ontmoetingskerk. 
Koffie met een koekje erbij?

GOOCHELAAR EN VEILING | Rare combinatie? Misschien. 
Wel iets voor jong en oud! Jerry de Goochelaar, bekend 
in Westland. Tegelijk veilen we een aantal gekregen 
stukken. De opbrengst gaat naar onze onkosten en het 
onderhoud van het gebouw. De stukken die we gaan 
veilen, vindt u op: www.WOINDEOK.nl. Niet van plan iets 
te kopen? Kom dan gewoon voor de gezelligheid en wat 
drinken en goocheltrucs bekijken

ZATER
ZATERDAG 24 SEPTEMBER
10.30 - 12.30

14.00 - 16.00

MUZIEK | De leerlingen van de Muziekschool Westland 
laten horen waartoe zij in staat zijn... en dat is nogal wat!

HIGH TEA  | Afsluitende activiteit van Westland 
Ontmoet in de Oude Kerk. Culturen komen samen 
– lekkers van dichtbij, uit het oosten of verre 
oosten. Muziek van hier en daar – hennakunst – 
oudhollandse spellen. Bezoeken kost niks, net als 
elkaar ontmoeten!

Een initiatief van: 
PKN-kerken Naaldwijk

Vitis Welzijn
Vluchtelingenwerk Westland
Muziekmeesters Westland



ZOND

In Naaldwijk staat een middeleeuwse kerk. Voor de derde maal vindt 
daar “Westland Ontmoet in de Oude Kerk” plaats, van 18 tot en met 
24 september. Opnieuw is er een leuk en gevarieerd programma voor 
jong en oud in elkaar gezet. Alle activiteiten zijn gratis tenzij anders 
aangegeven. Maar elke financiële ondersteuning is natuurlijk welkom. 
Soms moet u zich aanmelden, dat wordt dan aangegeven.

Gedurende de hele week vindt u in de Oude Kerk:
• in het schip van de kerk schilderijen van Phila del Art;
• verkoopstands van de Wereldwinkel en Ipse de Bruggen;
• in het koor oudhollandse spelen om uit te proberen.

Woensdag zijn er overdag activiteiten voor kinderen. Vrijdagavond is 
er een (bescheiden) veiling. Heeft u iets aardigs staan voor de veiling, 
of wilt u hapjes bereiden voor de High Tea van zaterdagmiddag? U 
weet ons te vinden: 06 29 04 00 29 / woindeok@gmail.com.

Het programma vindt u in deze folder, maar ook op de website:

Ontmoet elkaar in de Oude Kerk!

ZONDAG 18 SEPTEMBER
19.00 - 20.00 PREEK VAN DE LEEK | De preek wordt dit jaar verzorgd 

door Rob Baan. Visionair ondernemer, de man achter 
het Westlandse bedrijf Koppert Cress. De muziek 
wordt verzorgd door het Westlands Gitaarduo, Max en 
Annie Többen.

Piet van der Valk zal kort Westland Ontmoet 
toelichten, hij is daar voorzitter van.
Dit alles is ook digitaal thuis te volgen, via www. kerkomroep.nl, 
Naaldwijk, Oude Kerk.

MAAN

DINSD

MAANDAG 19 SEPTEMBER

DINSDAG 20 SEPTEMBER

17:00 - 18:30

10.00 - 11.30

14.00 - 16.00

19.00 - 20.30

FILM | THE MISSION | Een prijswinnende film met 
Robert de Niro en Jeremy Irons en muziek van Ennio 
Morricone. Een 18e eeuwse Spaanse Jezuïet bouwt 
een missiepost in de Zuid-Amerikaanse wildernis. 
Maar hij krijgt te maken met een slavendrijver die 
daar ook actief is.

Tijdens de film is er voor de liefhebbers patat en 
iets te drinken. Vooraf graag aanmelden (0629040029 / 
woindeok@gmail.com)

DANSEN | Danslerares Polina Inauri uit Oekraïne geeft 
een dansworkshop. Disco, Latina en Macarena noemt 
ze haar stijl. Wat zou het mooi zijn als mensen uit 
Oekraïne en Westland samen met de voetjes van de 
vloer gaan deze morgen! Er is natuurlijk ook ruimte 
voor een praatje en een kopje koffie. Vervoer een 
probleem, meld dat bijtijds via 06 29 04 00 29 of woindeok@
gmail.com.

SIGHTSEEING | In Naaldwijk rondkijken onder leiding 
van Jolanda Faber (Historisch Archief Westland)? De 
Oude Kerk bekijken met Arnold Knoppert (archivaris 
Oude Kerk)? Om 14.00 uur en om 15.00 uur beginnen de 
rondleidingen. Tussendoor is er koffie of thee.

PUUR! ORKEST | Muziekuitvoering door een 
Westlands orkest geheel bestaande uit mensen met 
een verstan-delijk beperking. Het enthousiasme spat 
er vanaf!

WOEN

WOENSDAG 21 SEPTEMBER
Programma voor kinderen

Peutertheaterles door Koperen Kees
Peuters hebben een grenzeloze fantasie en bewegen 
erop los. Spelen, zingen, bewegen en vertellen 
verhalen. Papa of mama, opa of oma mogen lekker 
meedoen! Voor kinderen van 2-4 jaar met een ouder 
of andere volwassene. Limonade na afloop.

Kinderprogramma
Tijd om je geluk te beproeven tijdens de 
kinderbingo. Of wil je even dansen, knutselen 
en schminken? Kom dan naar deze middag! Voor 
kinderen van 5-12 jaar.

Vooraf aanmelden graag via woindeok@gmail.com. 
Deelname € 2,00 per kind.

BEHOEFTE AAN INNERLIJKE RUST? | Kom dan naar 
de workshop mindfulness. Een fijne methode om 
je hoofd leeg te maken, ademhaling te verbeteren 
en lijf te ontspannen. Eenvoudige oefeningen, 
die helpen je tegen piekeren en stress en kunnen 
resulteren in beter slapen en meer plezier in 
je dagelijkse leven. De oefeningen kun je thuis 
herhalen. Jacqueline Grootscholten (uit Poeldijk) 
verzorgt de training, zij is o.m. bekend van 
Volksuniversiteit Westland.

WOENSDAG 21 SEPTEMBER
AVONDPROGRAMMA VOOR JONG EN OUD
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10:00 - 11:30

14:00 - 16:00

19:30 - 21:00


