
DELFT - Victor & Wijtman Be-
graafplaatswerken schakelde 
voor het beletteren van z’n be-
drijfsvoertuigen RODI Reclame & 
Belettering, onderdeel van RODI 
Media zh, in.

Victor & Wijtman is op menig be-

graafplaats in Zuid-Holland en daar-

buiten werkzaam. De onderneming 

van Victor Moledo en Erwin Wijt-

man maakt nieuwe graven, ruimt 

oude graven, plaatst nieuwe en rei-

nigt bestaande grafmonumenten en 

verricht hovenierswerkzaamheden. 

Naast grafmonumenten ontwerpt en 

bouwt het bedrijf ook columbaria of 

urnenmuren, waarin de stoffelijke 

resten van gecremeerde overledenen 

kunnen worden geplaatst.

Toen Victor Moledo en Erwin Wijt-

man op zoek waren naar een onder-

nemer die hun bedrijfswagens dui-

delijk en deugdelijk kon beletteren, 

kwamen ze in contact met RODI Me-

dia zh. De snelle service en de goede 

prijs-kwaliteit verhouding bevalt het 

tweetal prima: “We kunnen onze 

voertuigen nooit lang missen, vanwe-

ge onze werkzaamheden door heel 

het land. RODI Media zh begrijpt dat 

als geen ander en klaarde het karwei 

snel en goed.” Zie voor meer infor-

matie de website www.begraafplaats-

werken.nl. Meer weten over RODI 

Media zh: zie www.rodimedia-zh.nl.

Victor & Wijtman

Victor Moledo en Erwin Wijtman bij hun nieuwe, door RODI 

strak beletterde bedrijfswagen. 

De elfde editie van de Voettocht 
voor Vrede vindt op woensdag 23 
september plaats. Marco Visser (60) 
is één van de initiatiefnemers van dit 
evenement.

1. Waarom wilde je bij de Vierho-
venkerk worden gefotografeerd?
“Omdat ik hier sinds 2004 predikant 

ben en dit mijn thuisbasis is. Vanuit 

de kerk wordt veel ondernomen; on-

der meer de Voettocht voor Vrede 

die we samen met de Adelbert-pa-

rochie, de wijkgemeente Mattheus 

(Marcuskerk), de Al-Ansaar- en de 

Sultan Ahmet Moskee organiseren.”

2. Heb je altijd al predikant wil-
len worden?
“Ik ben Christelijk opgevoed en ge-

grepen door de Bijbelverhalen. Daar-

naast was er altijd het maatschappe-

lijk engagement. Vanaf mijn dertigste 

ben ik predikant in achtereenvolgens 

Heerewaarden, Voorthuizen en Rijs-

wijk. In 2004 ben ik naar Delft geko-

men.”

3. Heb je een rol gehad in de eer-
ste Voettocht voor Vrede?
“Toen we hier kwamen, viel me op 

dat aan de overkant van de Martinus 

Nijhofflaan een moskee stond. Ik heb 

me sterk gemaakt om banden aan te 

halen met andere geloofsgemeen-

schappen in de omgeving. Ik vind 

het belangrijk dat de kanalen open 

zijn.”

4. Wat was de gedachte achter de 
Voettocht voor Vrede?
“Het doel was en is dat mensen met 

verschillende achtergronden per-

soonlijk met elkaar in gesprek gaan. 

Daarbij geven we voor de voettocht 

begint kaartjes. Daarop staan drie 

thema’s als mogelijke gespreksonder-

werpen, maar er mogen natuurlijk 

ook andere onderwerpen worden 

besproken.

De bedoeling is dat jij gedurende 

de voettocht een jouw onbekende 

buurtgenoot leert kennen.”

5. Was de urgentie in die tijd niet 
hoger dan nu?
“Na de moord op Theo van Gogh 

in november 2004 was er contact 

tussen de Vierhovenkerk en Sultan 

Ahmet Moskee. In september 2005 

hielden we de eerste voettocht met 

in het achterhoofd 9/11 en de moord 

op Pim Fortuijn. In zulke tijden is het 

belangrijk elkaar op te zoeken.”

6. Wat zijn de problemen van de-
ze tijd?
“Dat is onder meer het vluchtelin-

genprobleem. Afgelopen weekend 

was in de Oud-Katholieke kerk een 

avondgebed voor vluchtelingen. De 

vraag is hoe met de nieuwe stroom 

vluchtelingen om te gaan. Gevoel 

en verstand spelen een rol bij deze 

vraag. Het gaat om humaniteit en 

omgaan met de medemens.”

7. Als ik burgemeester van Delft 
was, dan…
“… zou ik altijd acte de presence ge-

ven op plekken waar verschillende 

culturen samenkomen. Verder zou 

ik ook proberen te verbinden. Dat 

doen wij met de Voettocht voor Vre-

de in Delft-Zuid; voor heel Delft zijn 

er initiatieven als ‘Bruggen bouwen’ 

en ‘De dag van de dialoog’.”

8. Heeft Delft een Voettocht voor 
Vrede nodig?
“Mensen samenbrengen is een goede 

zaak. Onbekend maakt onbemind. 

Verder roepen we in de kerk op om 

een goede buur te zijn. Dat doen 

we binnen de geloofsgemeenschap, 

maar ook naar buiten toe.”

9. Wat kunnen de mensen 23 sep-
tember verwachten?
“Om 19.00 uur komen we in de Mar-

cuskerk (Menno ter Braaklaan 2) bij-

een. 19.15 uur start de wandeling. 

Rond 20.00 uur is de aankomst in 

Sultan Ahmet Moskee.

Na drie korte inleidingen over Jom 

Kippoer, het Suikerfeest en Pasen 

volgt een gezamenlijk gesprek tot 

21.30 uur.”

10. Waar ben je het meest trots 
op in de voorgaande tien
edities?
“De doelstelling dat je een onbeken-

de buurtgenoot leert kennen, is ieder 

jaar gehaald. Dat vind ik waardevol. 

We hebben een vast stramien dat zijn 

kracht heeft bewezen: er worden 

bruggen gebouwd. Vrede verbindt.”

In de Vierhovenkerk aan de 

Obrechtstraat 50 is op vrijdag 25 

september van 19.00 uur tot 21.30 

uur en zaterdag 26 september van 

10.00 uur tot 14.30 uur een grote 

bazaar, waar van alles voor een 

klein prijsje te koop is. De helft 

van de opbrengst van de bazaar 

wordt besteed aan zonnepanelen 

op het kerkdak: de andere helft 

gaat naar het Ujamaa project in 

Zuid-Afrika, een project voor in-

tercultureel bijbellezen in lokale 

geloofsgemeenschappen. n In de 

maanden september, oktober en 

november wordt in Delft weer de 

cursus ‘Leven in je lijf’ gegeven. 

In tien dinsdagavonden ga je on-

der leiding van trainster Petra van 

Mourik met behulp van ademha-

ling, lichaamsgerichte oefeningen 

en contact op reis door je lijf en 

leven. De cursus is geschikt voor 

iedereen die ‘niet zo lekker in zijn 

vel zit’, meer energie wil krijgen 

en weer levendigheid en plezier 

in zijn of haar leven wil toelaten. 

Dinsdagavond 15 september is er 

in het centrum NLD3 aan de Nieu-

we Langendijk 3 een gratis open 

les. Voor meer informatie kun je 

bellen met 06 - 12136169 of kij-

ken op www.petravanmourik.nl 

of www.leveninjelijf.nl. n Bewo-

nersorganisatie De Bras-Biesland 

houdt op zondag 27 september 

de BurenBuurtdag bij buurtcen-

trum De Yp, Oeverwallaan 130-

132 in Den Haag-Ypenburg. Er 

zijn diverse leuke attracties voor 

jong en oud. n De documentai-
re ‘Het fenomeen Bruno Gröning’ 

wordt op zondag 20 september 

vertoond om 13.00 uur in wijk-

centrum De Parel, Van Beresteyn-

straat 99. Op donderdag 1 oktober 

is er om 19.30 uur in de Parel een 

lezing over Gröning en worden de 

wetmatigheden van de geestelijke 

geneeswijze uiteengezet.n Het 

Rode Kruis heeft al een EHBO-
cursus lopen in Delft, maar biedt 

vanaf woensdag 16 september 

nog een cursus aan. Op 9 woens-

dagavonden krijgen cursisten alles 

uitgelegd om een helpende hand 

te kunnen bieden als dat nodig is. 

Op 15 december kunnen de cur-

sisten het examen afleggen om 

het landelijk erkende diploma te 

behalen. Voor meer informatie of 

voor opgeven: www.nrkdelft.nl 

of e-mail info@rodekruisdelft.nl. 

n De Dag van de Dialoog verzorgt 

op dinsdag 22 september een 

kick-off met informatie voor or-

ganisatoren en gespreksleiders op 

de Paardenmarkt (Ipse) in Delft: 

aanvang 19.30 uur. Stadsfilosoof 

Hubertus Bahorie verzorgt de af-

trap in de vorm van een TED-talk. 

Later in het jaar, op donderdag 12 

november, staan op verschillende 

plekken in Delft tafels klaar zodat 

de Delftenaren elkaar verhalen 

kunnen vertellen over het thema 

‘Een goede buur’. De organisa-

tie is op zoek naar organisaties, 

verenigingen, netwerken etc. die 

ook een tafel willen organiseren. 

Aanmelden voor zowel de kick-off 

als de Dag van de Dialoog op 12 

november kan via www.delftin-

dialoog.nl. n IVN afdeling Delft en 

omgeving organiseert op zondag 

13 september een excursie in 

het Hof van Delftpark. We letten 

dit keer op de kleintjes en gaan op 

zoek naar kriebelbeestjes in de mi-

cro-wereld. De excursie start om 

14.00 uur aan het eind van het Hof 

van Azuur, hoek Westblok in Delft 

(vlakbij Parkzoom). Deelname is 

gratis en reserveren is niet nodig. 

n Drumfanfare Haaglanden houdt 

zaterdag 19 september de Derde 

Taptoe Pijnacker op het Raad-

huisplein. Om 14.00 uur wordt 

gestart met een streetparade. 

MARCO VISSER

PLUS Bomenwijk  Elzenlaan 1 - Delft • PLUS Martin Panis v. Foreestweg 2A - Delft
PLUS Tetteroo Bikolaan 171 - Delft • PLUS van Leeuwen Leeuwenberg 1 - Den Hoorn

Los de Binaire Puzzel op en stuur de cijfers uit de linkerkolom van boven naar beneden op naar 

Delft op Zondag o.v.v. pluspuzzel Energieweg 3, 2627 AP Delft of mail naar puzzel@rodimedia-zh.nl. 

Winnaars puzzel 6 september: A. Hulsbergen, Hof van Rijnsburg 43, Nootdorp / M. van Workum, 

Gasthuisland 1, Den Hoorn / Arno Feijge, Bleekveld 3, Den Hoorn

De winnaars worden in de krant van  20 september bekend gemaakt en kunnen 
de waardebon ophalen bij Delft op Zondag - Energieweg 3 - 2627 AP Delft

PUZZEL

Deze rubriek wordt u aangeboden door:
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Naam: ..................................................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................................................
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