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Oliebollenactie
van Volharding
GOUDSWAARD - Traditioneel
verkoopt Muziekvereniging
Volharding weer oliebollen
en appelflappen. Op bestelling af te halen in dorpshuis
de Coorndijk op 31 december van 11:30 tot 14:00uur.
Geen bestelformulier gekregen?
Een
bestelling
kan gemaild worden naar:
c.eland1@kpnplanet.nl. Bestellen kan uiterlijk tot en
met 28 december.

Zeven medailles
voor ZPC
Numansdorp
NUMANSDORP -Bij de Regio

Sprint Kampioenschappen
heeft ZPC Numansdorp
onder de hoede van trainer
Jaap Vos met Amber Kuntkes, Lieke Verrijp, Stan
Verrijp en Quinn van den
Heuvel deelgenomen aan
de Regio Sprint Kampioenschappen in het Hofbad in
Den Haag. Er werden mooie
pr’s gezwommen, waarbij
Stan en Quinn ook nog ere
metaal wisten te bemachtigen. Bij de junioren 1 is
Quinn Sprint Kampioen geworden op de 50 school en
50 vrij. Ook heeft hij nog zilver op de 50 rug en 50 vlinder gehaald. In de categorie
junioren 3 heeft Stan zilver
op de 50 vlinder en brons op
de 50 school en 50 vrij weten te bemachtigen. Kortom,
resultaten waar deze zwemmers met recht trots op mogen zijn !
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Help2Help doet veel goed
werk in het verre India
De Oud-Beijerlandse
fotografe Lyzian Kolkman
neemt een kijkje
achter de schermen bij
Stichting Help2Help. En
niet zomaar een kijkje,
Lyzian is momenteel
op bezoek in Calcutta,
samen met Willeke van
Nieuwenhuijze uit ‘sGravendeel, één van de
oprichters van Help2Help.
In twee aﬂeveringen zet
Lyzian haar ervaringen op
papier.

PUTTERSHOEK - Op de kerst-

viering van Aglow, waar ook
de mannen van harte welkom zijn, spreekt donderdagavond 19 december Jan
Otte. Hij zal spreken over de
verloren zoon ondersteund
met een powerpoint aan de
hand van schilderijen van
Rembrandt. Koffie vanaf
19.00 uur, aanvang 19.30 uur
in de Drie Lelies. Info Paulien Joosse, tel. 0186-603463
of www.aglow.nl.

Kerstmiddag van
PCOB
OUD-BEIJERLAND - De PCOB,

door Lyzian Kolkman

‘Willeke bezoekt jaarlijks
(geheel op eigen kosten) Calcutta om de projecten van
Help2Help te bezoeken. Zo’n
bezoek is vaak intensief. Er
is deze keer maar twee weken tijd om alle projecten te
bezoeken, de nieuwe plannen door te nemen en de financiele verantwoording te
controleren.
Eén van de projecten die
Help2Help ondersteunt, is
het Rehabilitation Center
for Children (R.C.F.C). Het
R.C.F.C. is een revalidatiecentrum waar kinderen aan
vergroeiingen, ontstaan bij
geboorte of later door ziek-

Aglow
kerstviering

Willeke en Lyzian doen heel veel ervaringen op in Calcutta. Vooral de ontmoeting met de jongen
Foto: Lyzian Kolkman
Subham, die al enkele malen aan z’n benen geholpen is, maakt indruk.

te, worden geopereerd. De
kinderen verblijven voor
langere tijd in het R.C.F.C.
Voor een operatie aan een
klompvoetje
bijvoorbeeld
verblijven ze hier ongeveer
3 maanden.
Naast de medische voorzieningen, zoals een eigen operatiekamer,
fysiotherapie
en een unit waar hulpmiddelen zoals braces gemaakt
worden, is er dan ook een
school. De directie, het verplegend personeel, eigenlijk

iedereen die bij het R.C.F.C.
betrokken is, zelfs de portier, behandelt de kinderen
als van henzelf. Het valt me
op dat de kinderen allemaal
met veel liefde en respect
worden verzorgd.
Help2Help draagt regelmatig
bij aan de kosten voor operaties en revalidaties. Zoals
bijvoorbeeld van Subham,
hij is drie maanden geleden
met ernstige problemen aan
zijn benen opgenomen in
het R.C.F.C.

Inmiddels is hij al twee keer
geopereerd en een derde
keer is gepland. Daarna zullen de artsen kijken of een
vierde operatie nodig is.
Help2Help plaatst regelmatig berichten op facebook,
maar om Subham daadwerkelijk te ontmoeten, vind ik
wel heel bijzonder.’

Â

Wilt u Help2Help ook
helpen? Kijk voor meer
informatie op de website:
www.help2help.nl.

afd. Oud-Beijerland komt
weer bijeen op donderdag
19 december. Ze vieren het
Kerstfeest met verhalen, gedichten en zang. Orgelbegeleiding door Alex den Boer
en zang door Corrie Bekker.
Er is voldoende tijd voor
onderling contact ook na afloop. Aanvang 14.00 uur in
k.c. Maranatha, Kerkstraat
57. Bent u geen lid en heeft u
toch belangstelling dan bent
u van harte uitgenodigd.

Boutavond
Ventura Sport
STRIJEN - De jaarlijkse bou-

tavond van Ventura Sport
is op zaterdag 21 december in de kantine. Rad van
avontuur met veel mooie en
praktische prijzen. Het clubgebouw aan de Sportlaan 18
is open vanaf 19.00 uur.

KERSTNACHT
DIENSTEN
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