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Poeldijker in beeld
Poeldijkse actief in vijf Westlandse dorpen

Berna van Kester brengt jong en oud in beweging
Door Nelly Schouw-Zaat

Het huis van Harry en Berna van Kester-van Holsteijn
heet ‘Een hoop loos’. Dat klopt; er is altijd wat aan
de hand. Berna (55) houdt al tientallen jaren jong en
oud in beweging. Of het nu peuters zijn, zestig plussers of ouderen tussen de tachtig en honderd in De
Terwebloem, zij worden door Berna gestimuleerd tot
bewegen. Liefst in groepsverband want bewegen is
niet alleen zorgen dat je lichamelijk actief blijft, het is
ook een sociaal gebeuren. Aan Poeldijk Nieuws vertelt
Berna er alles over.
Koffie met appeltaart tijdens een zeldzaam rustig moment in haar huis aan de De Boerstraat in Poeldijk. ‘Die
appeltaart heb ik zelf gebakken in mijn kookhuisje in de
tuin waar we een hout gestookt fornuis hebben’, zegt
Berna. ‘Het is even wennen met zo’n ouderwetse oven,
maar ik heb het geleerd bij de Pivo’s, een groep Poeldijkse oud-scoutings, maar ook mensen van buitenaf.
Echt een groep voor iedereen die een keer in de maand
een bijeenkomst heeft. Iemand uit de groep bedenkt
een thema, bijvoorbeeld over koken en dan ga ik thuis
oefenen met die houtoven. Zó leuk!’ De taart bewijst
dat het goed gelukt is. Berna heeft dan al haar wekelijkse bewegingsles in De Terwebloem achter de rug. Zij
doet dat al sinds De Terwebloem bestaat en rijdt ook
wekelijks naar twee andere instellingen van Pieter van
Foreest: de Triangel in De Lier en De Kornalijn in ’s-Gravenzande. Daarnaast werkt zij als bewegingstherapeute
in de School De Westhof in Poeldijk en de Sosefhal in
Honselersdijk voor de club ’60 Sportief’ dus voor de iets
jongere ouderen. Gym voor peuters doet zij vier keer
per week in De Westhof, in Honselersdijk en op donderdag in sporthal De Wielepet in Monster. Ik ben een
Lees verder op pagina 3.

AGENDA
20 okt. 10.00-11.30 uur
23 tot en met 27 okt.
26 en 27 okt. 20.15 uur
27 okt. 10.15-17.00 uur
		
1, 2 en 3 november
3 nov. 13.00 uur
10 nov. 20.00 uur

Boeken- en platenmarkt
Oud papiercontainer
Kubo Westland Proms 2018
Herfstmarathon Onderlinge
Vriendschap (klaverjas + jokeren)
Bazaar 2018
Oude krantenactie Deo Sacrum
Reünie De Wip

Hervormde Kerk Fonteinstraat
Monsterseweg 112, naast Restaurant Elzenhage
Oude Kerk in Naaldwijk (zie pagina 22)
Restaurant Vrienden, Voorstraat
Hervormde Kerk Poeldijk (zie pagina 11)
Flats en stapelbouw Poeldijk
Café De Luifel, dr Weitjenslaan (zie pagina 16)
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Politie Westland: 0900 8844,
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Gemeente Westland: 140174
Dr. Schijen 0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw 0174 247373, noodlijn 0174 241947
Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808

Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
Wij hebben tijdelijk het spreekuur niet beschikbaar.
Verloskundigen: 06 24713713
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174 630358
Sociaal makelaar Poeldijk: Helma van der Wijden 06 40 73 73 99,
mail: h.v.d.wijden@vitiswelzijn.nl
Gehandicapten
zoek
naar Platform Westland: 06 34959999
Dierenbescherming Westland: 0174 630863
kinderopvang?
Kopij Poeldijk Nieuws
Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de
Effero Uitvaartverzorging: 070-3889433
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws?
Peuteropvang Hummeloord: 0174 243859,
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of
e-mail: info@peuteropvanghummeloord.nl
Erik van der Sande (06-25575372)
Website:
www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:
bezorging@poeldijknieuws.nl
Pieter van Foreest: 015 515 5000,
www.pietervanforeest.nl
Kopij:
redactie@poeldijknieuws.nl
zorg, behandeling en thuiszorg.
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westhof
in de Brede school
Westhof.
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Team Poeldijk
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Deadline kopij:
dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Wij bieden: peuteropvang, vakantieopvang, voorschoolse,
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken)
Smallsteps
Kinderopvangopvang.
in Brede school Westhof:
___________________________________________________
tussenschoolse
- en naschoolse
0174-246992 Kinderdagverblijf 0-4 jaar.
Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes
Voorschoolse- tussen (overblijf), en
www.kinderopvang-westhof.nl
Familiebericht: 		 Poeldijknieuwtjes:
na-schoolse opvang 4-13 jaar, vakantieopvang.
1/8 pagina: € 35,00
Particulier: € 5,00
1/6 pagina: € 50,00
Zakelijk: € 20,00
Kinderopvang Simba
1/4 pagina: € 65,00
voor dagopvang 0-4 jaar, peuteropvang 2-4 jaar,
1/3 pagina: € 90,00
BSO 4-13 jaar (opvang voor-, tussen- en na schooltijd
1/2 pagina: € 110,00
en in vakanties): 0174-243104 / info@kdvsimba.nl
___________________________________________________

Staat u ook achter Poeldijk Nieuws?
Het maken van ons dorpsblad kost geld. Wilt u achter Poeldijk
Nieuws staan? Maak dan uw bijdrage direct over op NL95 RABO
0343 6024 15 t.n.v. Poeldijk Nieuws. Richtbedrag per woonadres
per jaar is 25,00. Méér mag natuurlijk ook: wij investeren uw geld
in uw Poeldijk Nieuws.
Poeldijk Nieuws digitaal
Wilt u Poeldijk Nieuws liever digitaal ontvangen? Dat kan, laat
het ons weten via info@poeldijknieuws.nl en u kunt ons dorpsmagazine elke 14 dagen online lezen.

CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.
JOS VRANKEN
Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520
GemeenteBelang Westland
Ideeën, vragen en opmerkingen: vraag@gemeentebelangwestland.nl

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

Privacy
Poeldijk Nieuws respecteert de nieuwe privacywetgeving (AVG)
en stelt nooit data van haar lezers aan derden beschikbaar.

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:
Marcel Zuidgeest, Raadslid CDA
marcelingrid@kpnmail.nl Tel. 06-13243733
Frans van Velthoven, Eliasdreef 91, Tel 0174-642196
fransvanvelthoven@hetnet.nl

GEVRAAGD: Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s,
boeken, landkaarten en alles over de Westlandse kerkgeschiedenis.
J.N.M. van Leeuwen Voorstraat 14-5, 2685 EM Poeldijk - Tel. 0174 246148
lions.lr@kabelfoon.nl

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:
JOHN WITKAMP 06 52588023
E-mail: info@lpfwestland.nl

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI

Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174 625459
PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:
Nico van Rijn tel.nr. 06-23029692
Mauro Steentjes tel.nr. 06-25107851
Peter Duijsens tel.nr. 06-53401068
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(vervolg voorpagina)
soort ZZP-er. Ik huur zelf de gymzalen af en ik start daar sportlessen waar behoefte aan is zoals dus peutergym en 60 Sportief.
Ooit heb ik ook Zumba lessen gegeven’.
‘Meer gymlessen voor jeugd in Poeldijk’
Op zich al een stevig programma voor Berna maar zij verwacht
dat de gymnastieklessen voor jonge kinderen in Poeldijk zullen
uitbreiden. Bij de peutergroepen zijn ouders of grootouders er
altijd; door sporten en bewegen werken zij mee met de kinderen.
Berna is er voor de veiligheid en uitdaging. Je moet goed op veiligheid letten. ‘Ik heb mijn eigen methodes, ouderen leren daar
net zo goed van als de kinderen. Als één peuter bijvoorbeeld wat
langzamer reageert in klimmen of klauteren dan laat ik het zijn
eigen tempo volgen. De anderen leren daar weer van: een beetje
geduldig zijn en wachten. Geen competitie, maar spelenderwijs
bewegend en sociaal bezig zijn’.
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Bakkerij Van Malkenhorst

geldig van:
22 oktober t/m 3 november
Herfstbrood ................................. van € 4,95 voor € 3,75
Croissantjes ................................................................... 4 voor € 3,00
Speculaastaartje ................. van € 6,95 voor € 5,25

‘Voorop staat: plezier aan beweging hebben’
Berna zorgt graag voor leuke muziek als begeleiding, om het ritme van de beweging en de motoriek te ondersteunen. En zij past
de muziek aan bij bepaalde thema’s en feesten gedurende de seizoenen. Rond Dierendag leerde Berna de peuters bewegen met
knuffeldieren. ‘In De Terwebloem wordt voor ouderen vaak een
themaweek georganiseerd, zoals een Franse week. De ouderen in
de groep horen dan Franse liedjes. En tijdens Rondje Poeldijk liet
ik oefeningen doen die ook in het centrum van Poeldijk gedaan
werden, jeu de Boule, het gooien met grote ballonnen, goud zoeken, spellen met hoepels en ringen. Je kunt er eindeloos mee variëren. Ongemerkt leren mensen die al op hoge leeftijd zijn, op
die manier bepaalde spieren aan te spannen, hun bewegingen
te beheersen. Zelfs mensen die aan dementie lijden hebben baat
bij bewegingsoefeningen’. Voorop staat dat iedereen die in een
week eigen
47 20/11
groep aan beweging doet, er plezier in heeft,zijn
tempo
25/11
kan volgen, in contact komt met anderen, muziek
hoort
en
soms
100 gram rosontdekt dat het leven leuk kan zijn en voor uitdagingen
zorgt. ‘Je
bief + 100 gram
beenhamsalade,
ziet dat soms zelf voor je eigen ogen gebeuren
en dat is altijd
slechts € 3,99
fantastisch’.
bij aankoop van
3 kogelbiefstuk,
gratis steakmes!

Vieringen De Terwebloem

week 4827/11 2/12

Geestelijk verzorger: Rafael Maria Theuvenet,gourmet
06-57 319express,
910.
per persoon
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 245789.
slechts € 6,75
heleNieuweweg
grillworst,
Woensdag 24 oktober 11.00 uur: viering KSW
en
slechts € 4,99.
Zweth, Rafael Maria Theuvenet.
(kunnen hier wat
Vrijdag 26 oktober 19.00 uur: Maandsluiting
Hervormde
Gepieten
bij?)
meente door ds. J. v. Westenbrugge.
en ja ikmet
ben pastor
nog
Vrijdag 2 november 15.00 uur: Eucharistieviering
steeds dringend
Berry Lansbergen.
op zoek naar een
verkoopster.
Woensdag 7 november 19.00 uur: Rozenkransgebed.

Najaarsgebakjes ........................................ 3 + 1 GRATIS
maracuja en hazelnoot

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Geldig van 22 t/m 27 oktober
Geldig
van 20 t/m 25 november

RUNDERHAMBURGERS

Geldig van 29 okt. t/m 3 nov.
Geldig
van 27 nov. t/m 2 dec.

HOUTVINKEN

100 gram rosbief
+
4 STUKS
€ 4,99 gourmet express,
4 STUKS € 5,50
100 gram beenhamsalade
per persoon
100
GRAM
ROSBIEF
+ € 6,75
slechts € 3,99
slechts
HELE GRILLWORST

SLECHTS € 4,99 100 GRAM ACHTERHAM

SAMEN € 4,99
bij aankoop van
hele grillworst
3MAALTIJDAANBIEDING
kogelbiefstuk
slechts € 4,99
MAALTIJDAANBIEDING
gratis steakmes!
400 GRAM JACHTSCHOTEL
400 GRAM
HOLLANDSE SCHOTEL
wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.
SLECHTS € 3,50
SLECHTS € 3,99

Marco van der hout,
Hout, keurslager
marco
keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk - Telefoon 0174-245262
www.marcovanderhout.keurslager.nl
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Waar
hangen AED’sherinnering
nodig bij een hartstilstand?
In
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Door
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reanimeren
enHenk
AED’sook,
dierusti
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dag beschikbaar
Wereldoorlog moest hij in Duitsland werken, waar hij meemaakte
dat Darmstadt werd gebombardeerd. Dit heeft veel indruk op hem
gemaakt. Eenmaal terug in Nederland ging hij werken in het tuindersbedrijf bij broer Koos. Later kreeg Henk een eigen bedrijf, hij
kweekte bloemen en Leny Grootscholten kwam daarvoor bij hem
langs. Na een leuk praatje werd er beter kennis gemaakt. De liefde
groeide en ze trouwden op 18 februari 1954. Ze gingen wonen
aan de Wateringseweg 4 en kregen vier zonen en twee dochters.
Bij het huis was een tuindersbedrijf, maar Henk startte ook een
bedrijf aan de Verburghlaan en later aan de Nieuweweg. Hij was
een zorgzame vader die zijn humor gebruikte in de opvoeding. Zijn
kinderen herinneren zich vooral zijn gezegdes en de goede normen
en waarden die hij ze heeft bijgebracht. Henk keek graag voetbal,
ging geregeld naar ADO en volgde de wedstrijden op de televisie.
Ook ging hij graag vissen met kinderen en later de kleinkinderen.
Hij was meer dan 25 jaar actief als collectant in de parochie en
vele jaren als drager. Tussen 1980 en 1990 zijn de bedrijven overgegaan op zijn zonen en kwam er meer tijd voor vakanties en zijn
hobbykas. Omdat Leny sinds 2006 afhankelijk van de rolstoel was,
verhuisden ze in 2014 naar een appartement in de Terwebloem.
Door geheugenproblemen moest Henk worden overgeplaatst
naar kleinschalig wonen aldaar, waar Leny hem eenvoudig kon opzoeken. Door het NORO-virus werd zijn lichaam ernstig verzwakt
en hij overleed. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 29 december in de H. Bartholomeuskerk waarna Henk is begraven op de
parochiële begraafplaats. Gods woord is als zaad in Henk gezaaid
en hij heeft dat doen groeien door woord en daad. Onze hoop is
dat hij in Gods huis zal worden opgenomen en daar verder leeft,
maar dat hij ook in onze herinneringen mag zijn.

In dankbare herinnering
Kees van Kester

Het afgelopen jaar heb ik mij als coördinator HartslagNu Poeldijk
ingezet bedrijven en organisaties te motiveren AED’s naar buiten
te verplaatsen. De buitenkasten zijn gesponsord door Rabobank,
Fonds Westland en Loswal de Bonnen en geleverd door de StichDoorAED
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in die tijd ook veel biljarten. De gezondheid van Jo werd slechter
en Kees werd haar liefdevolle verzorger. Toen dat thuis niet meer
ging, was een verhuizing naar De Witte Brug noodzakelijk. Met
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eeuwige rust mag vinden.

Poeldijk Nieuwtje

Westland Verstandig: De Leuningjes
heropend, frisse nieuwe start!
Inmiddels werd de hernieuwde Leuningjes heropend. Een prachtig concert van
Pius X en een miniconcert van Deo Sacrum luisterden de opening op. Prachtige
bijeenkomst in een mooie zaal met goed geluid. Proficiat voor de uitvoerders
hiervan en ook nog fors binnen het daarvoor door de Raad beschikbaar gestelde
krediet. Nu De Leuningjes nog van buiten opknappen en verdere invulling geven.
De komst van de WOS zou kunnen bijdragen aan een gezonde en evenwichtige
exploitatie van De Leuningjes, waarbij ook de overlast voor de buurt beperkt
blijft.

Het afscheid in
vertrouwde handen.
Daarnaast blijft Westland Verstandig hameren op het tot stand komen van het

centrumplan voor Poeldijk waarin voor de Voorstraat ook een goede indeling
komt met een plein en met herstel van het historisch karakter van die straat.
Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

0174 - 27.00.90

Wilt0174
u contact
met74
ons,74
dat kan:
25
Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691 KX ’s-Gravenzande
| 2295 LB Kwintsheul
Kerkstraat/ mail
43binfo@duijsens.net.
06-53401068
@noordermeeruitvaart.nl | www.noordermeeruitvaart.nl
Zie:info
www.westlandverstandig.nl.
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Spreekuur FNV Lokaal Delfland
FNV Lokaal Delfland met ruim 13.000 leden in Delft, het Westland, Rijswijk, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp. Iedere
maandag is er een open spreekuur voor FNV-leden en niet leden.
Van 19.00-20.30 uur kunt u met uw vragen terecht. Zalencentrum
De Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1-3 in Den Hoorn. E-mail:
pietquaasteniet@gmail.com.

Bij eerste editie van Bieb in Debat over Taal!

Luister, denk en praat mee
Taal speelt een belangrijke rol in de
samenleving, taal verbindt, maar
leidt ook vaak tot discussie en onbegrip. Debatteer mee over de verandering van taal. Van gender neutrale taal tot straattaal. Een avond vol
aantrekkelijke sprekers, verrassende tussenmomenten en Bram van
Reeuwijk als scherpe debatleider. Op
woensdag 31 oktober in de Bieb in
Debat in Bibliotheek Naaldwijk, van
20.00 tot 22.00 uur. Toegang is gratis.
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van Ginderen

Gecertificeerd Elektrotechnisch Installatie- en Beveiligingsbedrijf

Wij zoeken...

INSPECTEUR
een ELEKTRICIËN burgerwerk
een BEVEILINGSMONTEUR
een PROJECTLEIDER
een

KIJK VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE
OMTRENT DEZE EN ANDERE VACATURES
OP WWW.GINDEREN.NL/VACATURES
Stuur een sollicitatiebrief met een uitgebreide CV
t.a.v. Dhr. E. W. Hoos op onderstaand adres. U mag
ook bellen of mailen.
Tel.: 070 366 18 00 | info@vanginderen.nl | Zichtenburglaan 1a | 2544 EA | Den Haag

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 22 t/m 27 oktober

Vind ons leuk op facebook!

Poeldijk Nieuws

4 voor

€3,00
Havenstraat 27,
Monster
Herenstraat 68,
Wateringen
0174 - 29 29 26
www.silene-uitvaart.nl

MINI GEVULDE KOEKEN
Krokante koek gevuld met 100% amandelspijs,
klein maar krachtig van smaak.
www.bakkerijvdberg.nl
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H. Bartholomeus		
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Telefoon 0174-245058
Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875
Openingstijden secretariaat: dinsdag 9.30-12.00 uur
donderdag 9.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor Max Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
Tel. 0174-764338, e-mail: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werkster Els Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
Tel. 06 3628 6952, e-mail: geelen@rkwestland.nl
Website: www.rkwestland.nl
E-Mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat:
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel: 06 5147 7580, e-mail: info@rkwestland.nl
R.K. PARO
CHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

‘Leegte in ons vullen’

In het hemelse, heilig of niet
Door diaken Ronald Dits

Begin november zijn er twee belangrijke
feestdagen in onze kerk: Allerheiligen en
Allerzielen. Heiligen zijn bij God en daar
bidden zij voor ons, ook voor alle zielen
die naar God toe mogen gaan. Vanuit dat
oogpunt is Allerheiligen de belangrijkste
feestdag van de twee; toch worden zij
op veel plaatsen als één feest gevierd. Zo
kent Zuid-Amerika de ‘Dag van de Doden’.
De dag vóór 1 november worden de graven van hun dierbaren
schoongemaakt en daarna feestelijk versierd. Soms bouwen de
mensen een altaar op het graf van hun dierbare; drank en voedsel
wordt geofferd. Als de dagen voorbij zijn, eten en drinken zij dit
op, want de zielen van de doden hebben de ziel van het voedsel en
van de drank al tot zich genomen. Er worden ook korte (en grappige) gedichten geschreven voor de doden en op 1 en 2 november
voorgelezen.
Men doet dit omdat de mensen daar geloven dat op de ‘Dag van
de Doden‘ de ziel van de overledene op de aarde is. Maar die ziel
moet wel vanuit het hemelse naar de aarde komen en dat gebeurt
op de avond voor 1 november, tijdens ‘Halloween’. Die naam is een
verbastering van ‘All Hallows Even’, wat Schots is voor ‘alle heiligen
avond’. En doden zien er niet altijd mooi uit, vandaar dat Halloween
een feest is geworden met mensen die zich schminken alsof zij vol
bloed zitten of gewond zijn.
Toch hebben al die gebeurtenissen één kern: op die dagen heeft men
aandacht voor de overledene en herdenkt hem of haar. Misschien
komt het wel zover dat je de ziel van de overledene op die dagen
mag ervaren. Op Allerheiligen herdenken wij alle heiligen die geen
eigen feestdag hebben, op Allerzielen herdenken wij onze overleden
dierbaren. Die dierbare hebben wij verloren en wij voelen nog steeds
een gemis. Vroeger was je met hem of haar samen, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. De zielen konden ook samenzijn en als
dat niet meer kan door een overlijden, is er een gevoel van leegte.
En juist die leegte in onszelf, daar is op Allerzielen aandacht voor. We
proberen samen, met Gods hulp, de leegte in ons weer te vullen.

Het mooie beeld van de ‘Dag van de Doden’ is dat deze zielen normaal gesproken in het hemelse zijn en voor een paar dagen naar ons
toe komen. Toch is het goed tijdens Allerzielen ook daar aandacht
voor te hebben. We verwachten dat zij in het hemelse zijn, heilig of
niet. Om die verwachting kracht bij te zetten, bidden wij voor hen.
Dan vragen wij God al die zielen om zich heen te verzamelen, dat zij
bij Hem geborgen mogen zijn. Mede namens mijn collega’s wens ik
u veel kracht toe als Allerzielen een moeilijke dag voor u wordt. Dat
aandacht en gebed voor de overledenen samen met Gods ontferming ons troost geeft en de leegte in ons iets mag vullen.
Allerheiligen
Het feest van Allerheiligen wordt in onze parochie gevierd op
zondag 28 oktober om 09.30 uur. Allerheiligen is bedoeld als een
eerbetoon aan alle heiligen in de hemel. Naast de heiligen op de
kerkelijke kalender zijn er ontelbare naamloze heiligen, die in navolging van Christus, een volledige overgave aan God bereiken.
Vooral ook voor hen viert de kerk het feest van Allerheiligen.
Allerzielen
De viering van Allerzielen is op vrijdag 2 november om 19.00 uur.
Het is een gezongen viering waarin pastor Max Kwee voorgaat
en het Perosikoor zingt. We gedenken dan alle mensen die ons
dit jaar ontvallen zijn. Wij noemen hun namen en ontsteken het
licht, genomen van de paaskaars tot hun eer, omdat wij geloven
dat zij nu leven in het licht van de Heer, in het eeuwige licht. Ook
worden de houten kruisjes van het gedachtenisbord overhandigd
aan de nabestaanden. De viering eindigt met een gezamenlijk
bezoek aan de begraafplaats waar we samen bidden en we een
lichtje bij het graf van onze dierbare kunnen neerzetten.

Pauspareltje
“Laten we een gewetensonderzoek doen om te zien hoe
wij Gods Woord in ons opnemen. Op zondag horen we het
Woord tijdens de Mis. Als we
er op een verstrooide of oppervlakkige manier naar luisteren, zal het niet echt ergens toe
dienen. We moeten juist met open hart en open geest naar het
Woord luisteren, zodat het opgenomen wordt en vrucht draagt in
ons concrete leven, Jezus zegt dat Gods Woord als het graan is:
het is een zaadje dat moet groeien in onze concrete werken. Zo
reinigt het Woord ons hart en onze handelingen.”

Vastenactie voor Zambia levert bijna € 1.850,00 op

Inzameling kleding geslaagd
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV

De kledingactie zaterdag 13 oktober, georganiseerd door de
werkgroep MOV, heeft 2100 kg. aan kleding, schoenen en tassen bijeen gebracht, wat een mooi bedrag heeft opgeleverd voor
onze missionaris Pater Johan Verbeek, ontwikkelingswerkster
Angelique Kester in Vietnam voor gehandicapte kinderen, Pater
Nico Dister in Irian Yaya ouderenzorg en kinderen, zuster Maria
Martha in Kosovo voor hulp aan ouderen en zieke bejaarden.
Op de volgende nummers zijn prijsjes gevallen 1ste prijs: nr. 218,
2de prijs: nr. 270, 3de prijs: nr. 223. U kunt de prijzen afhalen tegen
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inlevering van het juiste nummer bij Aad Janssen, Jan Barendselaan 114 Poeldijk (tel. 246193). De firma Onings BV bedankt
voor de medewerking om de vrachtauto beschikbaar te stellen
met chauffeur Vincent Broch. De volgende inzameling is in april
volgend jaar. De MOV werkgroep doet een dringend beroep op
de inwoners van Poeldijk: u kunt het hele jaar door bellen naar
leden van de werkgroep als u de kleding wilt inleveren. Er wordt
dan een afspraak gemaakt om uw kleding op te halen en u helpt
ons dan zoveel mogelijk aan kleding om de opbrengst groter te
maken voor steun aan de ontwikkelingsprojecten. Namens de
MOV werkgroep hartelijk dank voor uw medewerking. Mieke
Janssen (246592), Jos Grootscholten (245330) en mevr. G.H. van
Dijk (245665).
De opbrengst Vastenactie 2018 voor het project in Zambia leverde via deurcollectes, offerkist in de kerk en de bankrekening van
de Bartholomeus Parochie een mooi bedrag van € 1.848,40 euro
op. Hartelijk dank voor uw financiële steun om de armoede bestrijding in Mbala in Zambia te helpen verlichten.
Viering hoogfeest Allerheiligen
Donderdag 1 november om 19.00 uur is in de St. Jan de Doper
kerk te Wateringen een viering ter gelegenheid van het hoogfeest
van Allerheiligen. Alle parochianen van de elf parochies van federatie Sint Franciscus zijn uitgenodigd om deze viering mee te
vieren. Pastor Martien Straathof zal voorgaan.
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Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering met Bartholomeuskoor.
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Jaargetijde Miep Bronswijk-Vis, Jo van Nierop-de Brabander, Sofie Kerklaan, Jan van
Marrewijk, familie Van der Loos-van Leeuwen.
Weekeinde 3 en 4 november: 31e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met cantor. Voorganger:
Pastor Martien Straathof. Intenties: Fenny Kester-den Reijer en
overleden en levende familieleden.
Zondag 09.30 uur: Woord- en communieviering met Bartholomeuskoor. Voorganger: Diaken Ronald Dits. Intenties: overleden
familie Gardien-Verbeek, Jan Enthoven en Raymond, Piet van der
Valk, Koos Grootscholten, Rien van Kester en overleden families
Van Kester en Duijvestijn.
Bijzondere viering
Vrijdag 2 november 19.00 uur: Allerzielen. Eucharistieviering met
zang van het Perosikoor. Voorganger: Pastor Max Kwee. Intenties: Jaargetijde Gerard Janssen en Corrie Janssen-Vijverberg, Lenie van der Meer-Zuijderwijk, Dekker
overleden
oudersB.V.Brabander-Grevan Geest Installaties
ve, Martha Brabander en overleden
broers,
zussen, zwager en
Vlotlaan 578, 2681 TX Monster
Postbus 50, 2680 AB Monster
schoonzussen familie Brabander,
Harry
en
Grarda
Heuchemer,
T 0174 21 20 80
0174 24 25 11
Susanne Endhoven, Dries en Finfo@dekkervangeest.nl
Plonie
Mooiman-Veerkamp, Jeanwww.dekkervangeest.nl
ne Koremans-Lelieveld, voor onze
dierbare ouders Ria van der
ING
67 49 94 256
Knaap-Barendse en Aad van der
Knaap,
Lenie
G-rekening
99 60
86 048 Gregoire-ZuijderBTW nr
8006.95.288.B.01
wijk, Rien van Kester.
KvK
27232515
Lid van UNETO-VNI

STEK-erkend
Kerk open
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om zomaar even binnen te lopen voor een stil moment, alleen of met
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Kerkberichten

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 27 en 28 oktober: Allerheiligen.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de heilige
2017
20 18 JANUARI
Machutuskerk
Monster.

Benieuwd naar de verschillende
soorten Opti-flor phalaenopsis?

" huis
uit dragen om
te begraven
"

Ga langs bij uw bloemist ofhet
tuincentrum!

effero

Vieringen De Backerhof
Donderdag 1 november 19.00 uur: Rozenkrans bidden.
Donderdag 8 november 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Jaap Steenvoorden.
Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u ons attent maakt op mensen, die
graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen,
of ziek en aan huis gebonden zijn (tel. 245058).

technisch installatiebedrijf

Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

uitvaartverzorging
crematie - begrafenis

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

(085) 877 25 25 | www.effero.nl

Een Batenburg Techniek onderneming

Techniek gaat
prima samen.

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080
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Mede door goede akoestiek Bartholomeuskerk

Westlandse en Limburgse zangers goed samen
Door Hermen Kerssies

In een volle Bartholomeuskerk in Poeldijk was zaterdagavond
6 oktober een bijzonder concert. Onder het motto van klassiek
naar pop traden Westlands Mannenkoor en Venrays Mannenkoor samen op. Dat de twee koren een interessante combinatie
van koorstijlen zijn werd al heel snel duidelijk. Het machtige geluid van de Westlandse mannen en de verfijnde close harmony
van de Limburgers zorgden voor prachtige uitvoeringen van vocale muziek van Renaissance, romantiek tot moderne klassieke
en populaire liederen.
Zoals veel bezoekers na afloop verklaarden, was het een zeer genoeglijke en gevarieerde avond. Niet in de laatste plaats dank-

zij de goede akoestiek van het kerkgebouw. Voor de Venrayse
mannen was het concert de apotheose van een lange dag in het
Westland, met een bezoek aan een tuinbouwbedrijf, lekker uitwaaien op het strand bij Hoek van Holland, een kort concert in
Careyn Woerdblok en een maaltijd verzorgd door een lid van het
Westlands Mannenkoor. Ook na het concert lieten zij zich vocaal
niet onbetuigd. Zij vergastten het publiek nog op enkele succesnummers, wat de sfeer op de afterparty zeker ten goede kwam.
Volgend voorjaar is de ‘return’ van deze vocale match en zingt het
WMK in Limburg.
(Foto Rolf van Koppen Fotografie)

ACTIVITEITEN
Een greep uit onze activiteiten;
• Biljart, film kijken, sjoelen en darten
• Tuinieren, zowel binnen als buiten
• Hand- en schilderwerk
• Muziek luisteren en dansen
• Genieten in de speciaal ingerichte tuin
(bij mooi weer)

VERVOER

Heeft u geen vervoer? Geen probleem.
U kunt kosteloos gebruik maken van onze
bus. Onze chauffeur komt u speciaal
ophalen als u wilt.

INTRODUCTIE KORTING
Dagopvang De Wael is een kleinschalig opgezette
dagopvang, waarbij de groepsgrootte op
maximaal acht bezoekers wordt gehouden.
Door de groep klein te houden, is er meer ruimte
voor persoonlijke aandacht.

Een plek die als thuis voelt

KOKEN

BUITENLUCHT

TUINIEREN

BILJARTEN

“Dagbesteding voor oudere en voor eenzame mensen”

Ter introductie voor deelname aan de
dagopvang betaalt u voor de eerste 10
dagen slechts €40,06 154 732 92 Waellandweg 8 - 2681 LV Monster

www.dagopvangdewael.nl

menri in
wilngst
om
enin en
orig
prijs

of kledingwinkel. Op www.isw.info/irenestraat staan alle prijzen.
Jan Barendselaan 80 tijdelijk kringloopwinkel
De derde actie, veel leerlingen hebben daar al weer zin in, is net
als vorig jaar de winkel Jan Barendselaan 80 (voormalige bloemenwinkel De Kok). Een deel van de ruimte mag gebruikt worden
en onze leerlingen gaan hier hun eerste verkoopervaring opdoen.
Vorig jaar verkochten we vooral zelfgemaakte spullen en spullen
van school, dit jaar wordt het gecombineerd met een ‘kringloopwinkel’. De school heeft via ouders en medewerkers spullen ingezameld. Zo heeft Poeldijk eindelijk - zij het tijdelijk - een kringloopwinkel. Van 25 januari t/m 17 februari is de winkel open op
dinsdag (10.15-12.00), woensdag (12.30-15.15) en vrijdag (12.1514.15 uur). Daarna twee weken niet om in maart nog even open
te gaan om spullen te verkopen die door leerlingen in de lesnacht
zijn gemaakt en om de kringloopspullen ‘leeg’ te verkopen. Dat
zal tussen 7 en 15 maart zijn. Op 15 maart is de trekking van de
loterij en zal de opbrengst van de actie bekend zijn. Komt u vooral
langs in de tijdelijke kringloop, ondersteun het goede doel, en
laat onze leerlingen verkoopervaring opdoen!

rust in het ziekenhuis. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 27
december in de H. Bartholomeuskerk waarna Piet is gecremeerd in
crematorium Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgesto24 OKTOBER
9
ken naar de andere kant van het aardse leven,
in het2018
vertrouwen
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.

optometrie

audicien

contactlenzen

Brillenglazen

(zonne)Brillen

uitzetten van alle lichten
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

licht - geluid - domotica

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

t. 0174 29 31 40
f. 0174 29 68 20

Wilt u goud of
zilver verkopen?
Adverteren in Poeldijk Nieuws
voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op bijna
4.000 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. Ook
zijn er bijna 450 digitale abonnees, die het magazine elke 2
weken ontvangen.
Poeldijk Nieuws bewijst zich als een waardevol
advertentiemedium voor de bovenlokale consumenten- én
zakelijke markt! Als u nieuwe klantcontacten zoekt,
is adverteren in Poeldijk Nieuws voordelig en doeltreffend!
Vraag vrijblijvend om alle informatie en tarieven:
Bel naar:
Koos Verbeek:
Wilfred Bronswijk:
Erik van der Sande:
Info bij:
Website:

0174-700263 of
06-53714151 of
06-21253171 of
06-25575372
advertenties@poeldijknieuws.nl
www.poeldijknieuws.nl

Chris van Waes is naast antiquair
en juwelier ook gediplomeerd taxateur.
Voor uw goud en zilver biedt
Chris van Waes op basis van een
vakkundige taxatie een goede prijs.

Uw vertrouwen waard
Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur
zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak.
Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl
93 x 138 mm, De Poeldijer
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Maandsluiting “Terwebloem”
Vrijdag 26 oktober mogen we weer een maandsluiting houden
in de Terwebloem. De meditatie wordt verzorgd door Ds. Van
Westenbrugge, muzikale medewerking door het Chr. Ger. Kerkkoor “de Lofzang”, uit ’s-Gravenzande. We hopen weer op een
gezegend uur met elkaar en u bent van harte uitgenodigd. Commissie Gemeentewerk.

Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6 tel. 243663
Predikant
: vacature
		
		
Kerk.bureau : Verburghlaan 38 tel. 242570
		 E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba
: mw. M. van der Pot-Cloose
		 De Noorderhoek 23
		 2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank
: NL36 INGB 0003 9117 70
		 NL09 RABO 0135 3652 36
		 T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u gehaald met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres: Jan.van.
Geest@live.nl of 06-49417025. Voor vervoer naar de maandsluiting in de Terwebloem kunt u bellen met: Mw. Stijger tel. 280057.
Bij de kerkdiensten
Zondag 28 oktober leidt ds. Den Breejen DV de dienst. Hij was
consulent in de vacaturetijd tussen ds. Van Vreeswijk en ds. Molenaar. Een vertrouwd gezicht op de Poeldijkse kansel. In de avonddienst verwelkomen we onze huidige consulent ds. Vastenhoud.
Fijn dat hij ook weer in ons midden is. Zondag 4 november is
ds. Bijkerk uit Moordrecht ‘s morgens onze voorganger. Hij verzorgt ook de catechese voor de jongeren uit onze gemeente. In
de avonddienst gaat ds. Van Velzen voor. De eerste woensdag in
november is het dankdag voor gewas en arbeid. Jaren geleden
door de overheid ingesteld na een periode van voedselschaarste.
Als gemeente mogen we samen komen om God te danken en te
loven voor de zegeningen die wij ontvangen. Een dienst waarin u en jij eigenlijk niet kan en mag ontbreken. De dienst begint
om 19.30 uur, ds. Van Schaik uit Dordrecht is onze voorganger.
Wij bidden en hopen op gezegende diensten en laat uw en jouw
plaats in de kerk niet onbezet. In zowel de morgendienst als ook
in de avonddienst worden we toegerust om zoals ons jaarthema
vorig jaar was “de Boodschap door te geven” in woord en daad.

De ware Gids
In de Amerikaanse staat Kentucky is een enorme grot overbekend,
de Spelonk van Maminoth. Eén van de ondergrondse kamers is al
enkele kilometers lang en wordt gesteund door pilaren van rotsblokken. Er zijn brede waterstromen en prachtige watervallen onder begeleiding van een ervaren gids te bezichtigen.
Een jongeman dacht in zijn overmoed geen gids nodig te hebben en
verdwaalde hopeloos! Een gezelschap dat in de grote ruimte muziek wilden gaan maken werd zijn redding. Hij hoorde in de verte de
klanken van de muziek en kon zo de terugweg vinden.
In het leven van een mens kan het ook zo gaan. Het inslaan van
een zijweg en het niet luisteren naar goede raad, hebben vaak grote
gevolgen. Het zijn niet altijd grote misstappen die ons in groot verdriet of gevaar kunnen storten. Vertrouw je daarom toe de Gids Die
je leven kan bewaren en naar het leven kan leiden. Over deze Gids
gaat het zondags in de kerk.

Oud papier
De oud-papiercontainer staat tot en met 27 oktober op Monsterseweg 112, Poeldijk, naast hotel-restaurant Unicum-Elzenhagen.

Kerkdiensten
Zondag 28 oktober 10.00 uur: ds. L. den Breejen, Delft.
19.00 uur: ds. A. Vastenhoud, Den Haag.
Zondag 4 november 10.00 uur: ds. G.M. Bijkerk, Moordrecht.
19.00 uur: ds. G. van Velzen, De Lier.
Woensdag 7 november, Dankdag voor gewas en arbeid.
19.30 uur: ds. J. van Schaik, Dordrecht.

Boekenmarkt en platenzolder
Zaterdag 20 oktober van 10.00-11.30 uur is er verkoop van boeken en dvd’s, cd’s en oude grammofoonplaten in de Hervormde
Kerk. Op de Platenzolder vind u meer dan 1.000 oude elpees,
singletjes, heel veel cd’s en een nieuwe voorraad 78-toeren platen. Muziek en boeken van alle tijden, voor alle smaken voor een
kleine prijs. Kom naar de grote verzameling kijken en vind wat u

Tijdens de ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0 t/m 4
en kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool.
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Prachtige tot in de puntjes verzorgde zeer
Op unieke locatieHE
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al heel lang zoekt. Iedereen is welkom. De opbrengst is bestemd
voor renovatie van het dak van de kerk. Koffie en thee staan voor
u klaar.
Bazaar begin november
Samen verder aan het werk voor het leiendak van onze kerk!
De Bazaardata 2018 zijn, donderdag 1 (20.00-22.23), vrijdag 2
(20.00-23.00) en zaterdag 3 november van 15.00-17.00 en 20.00
tot 23.00 uur. Vrijdag 2 november kunt u tussen 14.00-16.00 uur
en zaterdag de derde tussen 10.00-11.30 uur ook in de kerk terecht voor de aankoop van bloemen, planten en oliebollen en
gebak. Hervormd kerkelijk centrum, Fonteinstraat 6, Poeldijk,
achter de Action.
Zaterdagmiddag voor jong én oud
Op de zaterdagmiddag is de bazaar speciaal open voor de kinderen én ouderen onder ons. Het rad van avontuur draait wat
minder snel dan op de avonden en het gaat allemaal in een wat
lager tempo. Wilt u die middag naar de bazaar komen maar u zit
met vervoer? Belt u dan met Miriam van der Pot (tel. 240282).

Nieuw op de bazaar
Er zijn natuurlijk ook weer nieuwe dingen op de bazaar, zoals een
spel waarin de behendigheid wordt getest door het raakslaan van
vallende mandarijnen. Natuurlijk keren ook oude dingen terug:
het rad van avontuur met veel prachtige en ook lekkere prijzen.
De roosjesparaplu is er weer en natuurlijk de wedstrijden sjoelen
en schieten. De Amerikaanse loterij en de creatafel. En heeft u
helemaal niet kunnen winnen dan kunt u zich nog tegoed doen
aan warme worst of oliebollen. Kortom genoeg actie!
Niet komen toch bijdragen?
Kunt of wilt u de bazaar niet bezoeken maar u wilt toch bijdragen aan het doel ervan dan is uw financiële steun natuurlijk van
harte welkom. Bankrekening: NL25 RABO 0342 9076 03 of NL87
INGB 0004 7782 26, t.n.v. Bazaarcommissie Hervormde gemeente Poeldijk.

Toneelspelen bij Genesius is leuk

Wij gaan weer beginnen
Door Ton van Lier

Na een fantastisch toneelweekeinde eind mei met twee uitvoeringen in de Bartholomeuskerk genoten wij van een welverdiende vakantie om het hoofd leeg te maken en de batterij op te
laden, zoals dat zo mooi heet. Nu starten we de zaken weer op
om eind mei 2019 een uitvoering voor alle geïnteresseerden te
kunnen verzorgen. Dat begint met het uitzoeken van een nieuw
toneelstuk om te spelen. Zoals u van ons gewend bent is dit
weer een stuk om de lachspieren bij te gebruiken: een klucht
of blijspel. Waar toneel technisch gezien wel verschil tussen is.
Daarover misschien een andere keer meer.
Dan is altijd de vraag bij de voorbereiding wie kunnen en willen
er weer mee spelen in het volgende stuk? Zoals gebruikelijk heeft
iedereen er na een korte rustperiode weer zin. Helaas valt er
door omstandigheden toch nog iemand van de huidige club af
en wordt de spoeling (zoals bij de meeste culturele verenigingen)
dunner. Gelukkig kunnen we ook een debutant in het vorige stuk
als lid bijschrijven.
Inzet en doorzettingsvermogen voldoende
Heb je altijd al eens een keer willen toneelspelen of lijkt het je
gewoon leuk dan is dit het moment om je aan te melden! Kom
bij onze kleine maar heel gezellige club en probeer het gewoon
een keer. Gebrek aan ervaring is geen probleem, inzet en doorzettingsvermogen zijn voldoende. Leeftijd is niet van belang, we
kunnen alle leeftijden vanaf 18 jaar gebruiken. Ook staat er geen

strenge regisseur voor de groep maar doen we dat samen in een
gemoedelijke sfeer. Wij weten als beste wat we willen en wat we
kunnen. Onze vaste repetitie is op woensdag van 20.00-22.30 uur
in onze ruimte in de pastorie. Als je het nog te eng vindt om direct
mee te spelen kom je eerst lekker een poosje kijken en bij afwezigheid van iemand een rol overnemen met repeteren om te zien
of het je bevalt. Aanmelden of vragen stellen via: genesiuspoeldijk@gmail.com. Hopelijk tot snel!
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Dekker van Geest Installaties B.V.

Vlotlaan 578, 2681 TX Monster
Postbus 50, 2680 AB Monster
T 0174 21 20 80
F 0174 24 25 11
info@dekkervangeest.nl
www.dekkervangeest.nl
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Zondag 19 mei 2019 in Poeldijk

67 49 94 256
99 60 86 048
8006.95.288.B.01
27232515

The agri and food centre of the world
Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend

TE KOOP:
bouwkavels vanaf ca. 2.000 m 2
TE HUUR:
bedrijfshallen en kantoren

Oproep Communicantjes
Zondag 19 mei volgend jaar gaan de kinderen in Poeldijk communie doen. De kinderen in groep 4 van de WSKO scholen in
Poeldijk, hebben hier op school een brief over meegekregen.
Natuurlijk zijn kinderen die in Poeldijk wonen, maar elders op
school zitten, van harte uitgenodigd om samen met hen communie te doen.
U kunt uw zoon of dochter aanmelden via: https://rkwestland.
nl/aanmelden-ehc-poeldijk. Met vragen kunt u terecht bij communiewerkgroeppoeldijk@gmail.com U heeft hier twee weken
de tijd voor!

Voor grote inzet leiding historische werkgroep

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

H. Bartholomeus

Paaskaars voor Cora van Dalen
technisch installatiebedrijf

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
...uw persoonlijke makelaar!

Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Begin oktober evalueerde de historische werkgroep H. Bartholomeus Open Monumentendag 2018. Namens het parochiebestuur sprak Koos Verbeek een dankwoord uit. Zaterdag 8 en
zondag 9 september bezochten meer dan 1.400 enthousiaste
mensen de open dagen. Verbeek sprak een bijzonder woord van
dank uit aan Cora van Dalen, die al vele jaren leiding geeft aan
de historische werkgroep.

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080

Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief !!
Bel 0174 730 179

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling /reparatie
H APK /roetmeting
Nieuweweg 57 - Poeldijk - Tel. 0174 - 245671

(Foto Willem de Bruijn)
Bijzondere waardering voor haar inzet, enthousiasme en het
stimuleren van haar team vrijwilligers in de werkgroep. Daarbij
speelt haar man Jos van Kester ook een bijzonder grote rol. Cora
kreeg de grote paaskaars overhandigd als blijk van waardering
voor haar grote inzet. Naast Jos werd de hele werkgroep bedankt
voor hun fantastische werk bij alle activiteiten. Zowel Cora en Jos
waren zeer vereerd met deze waardering en betrokken daar alle
leden bij. Alleen samen kunnen we dit voor elkaar krijgen.
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Nieuw boek: ‘Schippers op Westlandse wateren’
Door Nelly Schouw-Zaat

SCHIPPERS OP WESTLAN

‘Je had harde en zachte Lelieveld’

SCHIPPERS OP WESTLAN
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DSE WATEREN

(gezien vanaf de oever)

DEEL II

DSE WATEREN
J.N.M. van Leeuwen

Ze heetten Greve, Tetteroo, Alleblas, Bol, Lelieveld, Brabander
of Zuiderwijk en nog een handvol namen. Teveel om ze allemaal
te noemen. Poeldijker Koos van Leeuwen zorgt dat al die Westlandse beurtschippers genoemd en niet vergeten worden. Binnenkort komt deel 2 uit van het boek ‘Schippers op Westlandse
wateren’, met als ondertitel ‘gezien vanaf de oever’. Van Leeuwen beschrijft niet alleen de motorschuiten die dagelijks de
vele vaarten bevoeren, maar vooral de werkwijze van de mannen. Vaak vaders met hun zonen, bekend met de routes naar
de Amsterdamse groothandelsmarkt, de markten in Rotterdam,
Den Haag en Leiden.
Ruim twintig jaar geleden verscheen het eerste deel van ‘Schippers op Westlandse wateren’. Koos vertelt: ‘Het was een boekwerkje in de serie ‘oude ansichten’, dus vooral foto’s van de
schuiten en hun namen. Maar de verhalen van de schippers zélf
werden niet verteld. Dáár ging het mij om toen ik besloot een
tweede uitgave te gaan schrijven. Samen met mijn onmisbare
gangmakers Chris van Leeuwen en Peter Zuiderwijk was ik in de
afgelopen maanden in alle dorpen van het Westland en Delfland.
Overal sprak ik met schippersfamilies over hun verleden. Mijn
boek beslaat ongeveer de periode toen de beurtvaart nog volop
bloeide. Zeg maar vanaf 1945 tot in de zeventiger jaren. Toen was
het over en uit voor de schippers. Het vervoer ging niet meer over
het water, maar over de weg’.
Peddelen over koolas-pad van de Hollewatering
Koos van Leeuwen wordt eind dit jaar 79. Hij hoort bij de generatie die het schippersbestaan vanaf de oever, zoals hij het zelf zegt,
goed heeft leren kennen. ‘Natuurlijk woonden wij vroeger aan het
water. Je hoorde ’s avonds als je op zolder in je bed lag nog boten
voorbij varen. Aan het geluid van de motor wist je wie het was.
Je had bijvoorbeeld ‘harde en zachte Lelieveld’. De een had een

J.N.M. van Leeuwen

motor met een flink hard geluid, de ander hoorde je nauwelijks.
Zulke dingen vergeet je niet.’ In zijn boek beschrijft hij ook de vrome gewoonte van schipper Van den Akker, een rooms katholieke
man uit Katwijk aan de Rijn. ‘Hij ging met zijn motorschuit jaarlijks
verscheidene keren bij het huis van mijn vader in Poeldijk voor
anker. Hij bleef daar enkele dagen liggen om zijn schuit door ‘vletten’ (overstorten in een tuinderschuitje) te lossen. Op die schuit
had de man ook een fiets. Hij sprong op de kant en peddelde over
het koolas-pad van de Hollewatering haastig naar de r.-k. kerk in
Kwintsheul waar om zeven uur de vroege mis begon. Vooraf was
er al een Communie-uitreiking en daar was het Van den Akker
om te doen. Tijd voor de hele Mis had hij niet. Na de Communie
fietste hij in hoog tempo in weer en wind weer richting de Gantel
in Poeldijk en begon gezegend en wel aan zijn dagtaak.
‘Het moeten zware tijden zijn geweest’
De schippers vervoerden van alles: hout, steen, zand, stookolie,
kolen en mest. Uiteraard was er ook op veilingdagen een belangrijk transport van Westlandse tuinbouwproducten dat naar de
grote steden werd gevaren. Het leven aan boord van die schepen was zwaar. Het was sjouwen om alles aan boord te krijgen en
daarna weer af te leveren. Zakken kolen gingen op de schouders
en kruiwagens met rotte mest werden de kassen in gereden. ‘Als
ik nu terugdenk aan de geur van een petroleumlampje in zo’n
klein roefje waar wij mochten zitten krijgen die herinneringen wel
iets romantisch, maar het moeten zware tijden zijn geweest. Dat
alles heb ik in mijn boek opnieuw tot leven willen brengen. Het
is historie, die net als de tuinbouw, helemaal bij het Westland
hoort’. ‘Schippers op Westlandse wateren, deel 2’ ligt vanaf begin november te koop in de Westlandse boekwinkels. Het omvat
180 pagina’s en honderd foto’s van schepen en beroepsschippers.
Informatie: Koos van Leeuwen, Voorstraat 14-5, Poeldijk, tel.
246148 e mail: lions.Ir@kabelfoon.nl.
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen
De veranderingen die de laatste decennia in de Glazen
Stad plaatsvonden wijzen ons er op niet mis te verstane
wijze op dat de tuinbouw hier niet meer alleen zaligmakend is. Kostbare tuinbouwgrond wordt met vele
duizenden m2 opgeofferd om aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen. Een vraag waaraan waarschijnlijk nimmer een einde komt. Temeer omdat in
toenemende mate woningen door slechts één persoon
worden bezet. Als de mensheid het in grote getale niet
meer ziet zitten om meerdere decennia ‘saampies’
onder één dak te vertoeven, zou het in de toekomst
voor wat betreft voldoende woningen wel eens spaak
kunnen lopen.
Tientallen voormalige percelen in de omgeving, min of
meer ‘leunend’ tegen de Residentie, doen ons in niets
meer herinneren aan het bloeiende tuinbouwgebied
van weleer. Vertrouwde entrees van lanen en wegen
in de omgeving werden opgeheven en vervangen
door moderne versies. Dit alles voor het uit de grond
stampen van nieuwbouwwijken. Dat overziend is het
onbegrijpelijk dat de gemeente Westland burgers, op
onbeduidende stukjes grond wat vreugde belevend
aan hun hobby, de uitvoering daarvan onmogelijk
maakt. Nota bene met argumenten die kant noch wal
raken! Onverkoopbare strookjes grond aanduiden als
blijvende cultuurgrond slaat nergens op. Vooral omdat het gemeentebestuur, als zij grond nodig heeft
voor woningbouw of anderszins, geen mogelijkheid
schuwt om haar doel te bereiken. Onteigening is dan
een wapen dat, ten koste van alles en iedereen, werkt
als een reddingsboei. Het Westland wordt van binnenuit gesloopt, kansarme perceeltjes zullen niet van
invloed zijn op het voortbestaan van de tuinbouw.
Schoorstenen verraden een vervlogen tijdperk
Tijdens de (bijna) dagelijkse tochtjes op mijn dakloze
snelheidsmonster krijg ik een redelijk goede indruk
van de actuele stand van zaken in de omgeving.
Daaruit blijkt eens te meer dat de slopershamer nog
allerminst is opgeborgen. Een recent ritje bood mij, slechts enkele
kilometers buiten ons dorp, een triest vergezicht. Vele duizenden
m2 braak liggend terrein maakten mij er op attent dat niet lang geleden enkele tientallen kwekers er hun brood nog verdienden. Een
en ander werd ten overvloede onderstreept door de aanwezigheid
van twee hoge stenen schoorstenen, bouwwerken die tot ver in de
twintigste eeuw mede het beeld van onze streek bepaalden. Het
lijkt alsof die schoorstenen, in afwachting van de man met de hamer, nog even mogen dienen als stille getuigen van een vervlogen,
soms bloeiend, maar zeker boeiend tijdperk. Schoorstenen die mij
op het idee brachten deze week een opname te plaatsen van een
tuinbouwbedrijf waarop Poeldijkse metselaars met grote zorgvuldigheid zo’n rank bouwwerk aan het voltooien zijn. Gezien de bereikte hoogte van het gevaarte moeten de werklieden in het zicht
van de denkbeeldige haven zijn aangeland. De foto werd halverwege de twintiger jaren vervaardigd, jaren waarin de glastuinbouw
nog volop in ontwikkeling was. Voor de Tweede Wereldoorlog was
een tafereeltje als dit in de Glazen Stad min of meer wekelijkse kost.

Naast de bouw van serres en warenhuizen (zo genoemd omdat er
een grote verscheidenheid aan producten in kon worden gekweekt),
was schoorsteenbouw ook aan de orde van de dag. Om geplante
gewassen zo snel mogelijk ter veiling aan te kunnen voeren, was
het verwarmen van glasopstanden voor kwekers van groot belang.
Daarbij was de bouw van stenen schoorstenen even noodzakelijk
als het aanbrengen van verwarmingsbuizen onder het glas. Die
twee-eenheid zorgde ervoor dat menig kweker zijn dromen kon verwezenlijken.
‘Zwart goud’ onmisbaar
Vóórdat olie en gas hun intrede deden, werden in de tuinbouw uitsluitend kolen en cokes als brandstof gebruikt. De bouw van hoge
schoorstenen was daarbij een absolute vereiste. Om kassen op temperatuur te brengen en te houden, was het ‘zwarte goud’ decennialang onontbeerlijk. Bij kolenketels werd aanvankelijk niet met pompen gewerkt, vandaar dat men op natuurlijke wijze zoveel mogelijk
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‘trek’ moest zien te verkrijgen. Toen olie en later gas de rol van kolen overnamen en technische snufjes gemeengoed werden, konden
schoorstenen worden geminimaliseerd. Na 1955 werd de kop van
menig schoorsteen verwijderd of vervangen door een minder imposant bouwsel. Wat men een halve eeuw eerder door vakmanschap
had laten ontstaan, werd sneller overbodig dan gedacht. Ten tijde
van deze opname waren rondtrekkende fotografen actief met plaa
tjes schieten. Zo stond de Haagse Fotocentrale er in de jaren twintig
van de vorige eeuw om bekend dat er continu een medewerker op
pad was om interessante tafereeltjes op bedrijven te vereeuwigen.
Toen hij op de Polderweg (thans Wateringseweg) reed, moet hij een
gevaarte boven de serres hebben gezien. De beste man zal zich geen
moment hebben bedacht, trok de stoute schoenen aan en stapte
de kwekerij van Arie Persoon binnen. Dat zijn tussenstop bij tuinder Persoon niet voor niets was, bewijst dit fraaie kiekje. Hoewel
de kweker en zijn gezin zich afzijdig hielden, waren aannemer en
personeel bereid voor de camera plaats te nemen. Zij zorgden dat
ook het nageslacht kan zien wat er kwam kijken bij het verwarmen
van glasopstanden. Mij werd verteld dat op de steiger G. Heskes en
E. Veerkamp hebben plaatsgenomen, terwijl de begane grond deels
in beslag wordt genomen door Bert Gardien (zittend), Dolf Meijer
en Lau Gardien Bertzn. Met druivenmuur, serres, schoorsteen en
een quintet werklieden is een tijdsbeeld bewaard gebleven waar we
graag ‘U’ tegen zeggen!
‘Hoge schoorstenen, meestal van steen,
stonden hier overal om ons heen.
Een ander model,
voldeed wonderwel.
Van steen staat er her en der nog één’.

Vacature: (leerling) Elektromonteur
Montage, installatie en optimalisatie van
onze elektrotechnische installaties
Zelfstandig en probleemoplossend
Reizen? Geen probleem!
Zie jij dit wel zitten? Neem dat contact op:
vacature@certhon.com

06-572 303 99

Meer vacatures: www.certhon.com/werken-bij

“Het adres voor zonwering,
rolluiken en horren,
óók voor reparaties!”
Professionele opvang in een
huiselijke sfeer

Daar voelt uw kind
zich thuis!
www.spruijtonderhoud.nl
www.spruijtonderhoud.nl
• 06-512 08 412
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Dagopvang & buitenschoolse opvang
in Monster en Poeldijk.
Bel 0174-243104 of kijk op www.kdvsimba.nl
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Na 70 jaar lidmaatschap opgezegd..

10 november in Café De Luifel Poeldijk

Rijgersberg erelid Verburch Voetbal Reünie De Wip (omdat ’t nog kan)
Uitgerekend op zijn verjaardag in De Terwebloem werd Cees
Rijgersberg in het zonnetje gezet. Te midden van familieleden
werd de 94-jarige door de voorzitter Hans Mieog van Voetbalvereniging Verburch het speldje Erelid opgespeld.

Niet zonder reden! Na 70 jaar heeft de heer Rijgersberg met bezwaard gemoed zijn lidmaatschap opgezegd. Van die 70 jaar was
hij ook nog eens 45 jaar bestuurslid van de voetbalvereniging. Hij
zegt: ”Ik was 27 toen ik in het bestuur kwam en ik was 72 toen
ik er mee stopte”. De overige 25 jaar was Rijgersberg ondersteunend lid. Zijn verjaardag kreeg een extra feestelijk tintje door
deze onderscheiding. Hij was daar erg blij mee.

In 2017 hebben André Zwinkels, Henk Hazewinkel en Ton Tabben een fantastische avond bezorgd aan heel veel oude rockers.
Op 10 november staat Café de Luifel weer in het teken van die
ruige rockherinneringen. Vanaf 20.00 uur draaien 5 Dj’s uit de
jaren 70 en 80 van het befaamde Rockcafé De Wip uit Naaldwijk
alle grote Rockhits uit die tijd.
André Zwinkels, Henk Hazewinkel, René
(Thijs) Vermeulen, Rob Pakvis en John Vis
gaven de gloriejaren van dit café jarenlang
kleur. De grote hits van Status Quo, Golden
Earring, Led Zeppelin, Rory Gallagher, maar
ook fameuze meezingers als ‘Wat is het leven zonder liefde’ (Oh vogels) en ‘Brand in
het bordeel’ zullen bij veel oud-bezoekers
herinneringen oproepen. Bovendien zoekt
de organisatie nog steeds foto’s van De Wip en haar bezoekers,
zodat er de hele avond op de schermen een PowerPoint kan worden gedraaid met jullie mooiste beelden. Vooral van een aantal
grote vriendengroepen uit die tijd van weleer. Was jij lid van: De
Donkeyfriends, De Spitschoppen, Club der Alcoholisten Oftewel
’t CDA, ’t Hokkie, GOZ of De Heinekenboys en heb jij nog foto’s?
Mail die naar cafedeluifel@cafedeluifel.nl. Noteer in je agenda:
10 november en kom naar De Wip Reünie in Café de Luifel, Dr
Weitjenslaan 28 in Poeldijk. Meer info: volg ons op faceboek@
cafedeluifel, twitter en op www.cafedeluifel.nl.

Winnende lotnummers in Poeldijk

Trekking loten de Zonnebloem
8 oktober
VSF 0062245
TSP 0061112
XTX 0061245
CGK 0061353
JZK 0062353
HGX 0062112

Herfst in Poeldijk (Foto Willem de Bruijn)
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Op WSKO Verburch-hof Poeldijk

Een geweldige voorstelling
Woensdag 10 oktober was er weer een voorstelling in het atrium van WSKO basisschool De Verburch-hof Poeldijk. In het
voorprogramma een prachtige dansshow van Luna, Stacey,
Daan, Guy, July en Noa uit groep 8. Een gastklas van de Bomansschool uit ’s-Gravenzande genoot ook mee van de vrolijke
voorstelling. Tante Pollewop nodigde alle dieren uit Bosrijk uit
voor een groot feest.

Stef het Stekelvarken bracht de uitnodigingen rond. Naast Stef
werden ook Mies de Muis, Django de Adelaar, Lieve het Lieveheersbeestje en natuurlijk Bas de Beer uitgenodigd. Alleen, hij
ontbrak! Hij was op wereldreis. Bas wil namelijk wereld-kok
worden en ging daarom naar Italië en Japan. Om pasta en sushi
te leren koken. Zonder de lekkernijen van Bas de Beer kon het
feestje natuurlijk niet doorgaan. Gelukkig werd hij door Django
gesignaleerd. Toen hij van het feest van tante Pollewop hoorde,
wilde hij meteen naar huis en alsnog naar het feest. Op en naast
de rode loper ontstond een groot feest en … natuurlijk dansten
alle kinderen uit het publiek mee. Het was weer fantastisch en de
toeschouwers genoten van de geweldige toneelspelers.

Herfst in Poeldijk (Foto Willem de Bruijn)
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Bij Verburch ’97 Jeu de Boules

Een balletje mee gooien?
Door Piet de Quaasteniet

Na een lang weekeinde is het gewoon weer maandag, veel Poeldijkers zitten deze week gewoon thuis aan tafel of liggen lekker
languit op de bank. Tot de man of de vrouw van het huis ineens
opstaat omdat er iets in het hoofd komt opdagen. Weet je wat
zegt deze keer de vrouw (!): “we kunnen vanmiddag wel eens
naar de Jeu de Boules gaan bij Verburch!”
“Want daar kan je maandag vanaf 13.30 uur een gezellige middag Jeu de Boulen. Er is daar een heel mooie hal om het spel te
spelen. We zouden daar best eens een keer kunnen gaan kijken
en een balletje mee gooien. De eerste 3 keer dat je er heen gaat
mag je gratis komen spelen.” “Nou”, zegt de man, “dan moeten
we dat maar eens gaan proberen. Ik hoorde dat je er zelfs 5 x per
week kan boulen! Er zijn daar zelfs spelers die al meer dan twintig

jaar lid zijn bij deze vereniging. Wij kunnen daar doordeweeks wel
naar toe gaan.” Op www.97pjdb.nl staat nog veel meer informatie. Ook voor jongere spelers is het leuk een balletje te gooien,
want op zaterdag- en woensdag- en donderdagmiddagen zijn de
banen beschikbaar, ook nog op dinsdagavond vanaf 19.30 uur.
We zijn een gezellige vereniging, met rond de 100 leden die het
leuk vinden om nieuwe leden te leren kennen.

Poeldijkse handbalsters verdedigen met ondertal fel

kleine voorsprong. Ruststand 3-4. Begin tweede helft begonnen
we weer sterk en trokken de stand gelijk, wat erg knap was. Wij
gaven meer mandekking op de speelster die in de eerste helft
het meest scoorde. Een goede beslissing van Paul. Halverwege
de tweede helft begonnen we met te laat verdedigen en stonden
uiteindelijk met 4 speelsters in het veld, maar konden ons zo vrij
lopen dat we nog 3 doelpunten maakten. Dat vond ik knap, vooral
omdat wij maar met zijn vieren stonden en de tegenstander met
6 speelsters, een paar mooie acties dus. Shannon Moen, keeper
van de A1 wist bijna een pingel uit het doel te houden. Uiteindelijk verloren wij jammer genoeg met 24-31. Zaterdag 27 oktober
spelen wij uit in Mill tegen M.H.V.’81 om 19.45.

Verburch Dames 1-Hellas: 24-31
Door Samantha Vreugdenhil

Tien dagen terug speelden wij tegen Hellas, bovenaan in het
klassement met de andere ploegen waar wij al tegen gespeeld
hadden, SC Twist en Houten. Voor de wedstrijd kregen wij van
Paul mee dat als we bij de top van de poule wilde horen we deze
echt moesten winnen. Hoe de verdediging als een blok moest
staan en dat we 5 plus 1 zouden gaan verdedigen, omdat we
dan de snelheid van Hellas eruit zouden kunnen halen.  
Na het begroeten begonnen we aan de wedstrijd zonder de
bal, Hellas begon met aanvallen. We begonnen erg fel met een
blok van een verdediging, bleven elkaar goed aanmoedigen en
helpen in de verdediging. Als een tegenspeelster langs de eerste
laag van de verdediging kwam stond daarachter nog een laag andere speelsters. De eerste paar minuten in de eerste helft scoorde Hellas door deze verdediging weinig, zo kwamen wij op een

30 seconden voor tijd gelijkmaker en toen…

Verburch Dames 1 – Houten: 31-32
Zaterdag 6 oktober speelden we een wedstrijd tegen Houten
DS1, onze tweede competitiewedstrijd van het seizoen. Het
startsignaal klonk en wij begonnen goed aan de wedstrijd. De
aanvallen waren goed en we konden gemakkelijk scoren. Houten had hier wat meer moeite mee, waardoor wij een voorsprong konden opbouwen. We konden onze aanvallen goed
opzetten en afronden.
Hierdoor gingen wij de rust in met een voorsprong van 16-12. In
de rust gaf Paul aan dat we deze voorsprong moesten behouden.
De opdracht was de wedstrijd uit te spelen en de voorsprong vast
te houden. Toen de tweede helft startte begon Houten met een
andere verdediging. Hierdoor hadden wij moeite ons eigen spel
te blijven spelen en begonnen ze op ons in te lopen. Doordat de
tweede helft rommelig was, kwam de tegenpartij zelfs op voorsprong. Met nog 30 seconden op de klok scoorden wij de gelijkmaker, waardoor het 31-31 stond. Helaas wist Houten alsnog te
scoren, eindstand 31-32.
Het schema volgende vier wedstrijden:
27 oktober, 20.45 uur: MHV ‘81-Verburch
3 november, 20.00 uur: Verburch-Habo’95
11 november, 15.00 uur: VHC-Verburch
17 november, 20.00 uur: Verburch-Heerle.
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Wat is Body Stress Release?

Terug van vakantie, weer volop aan het werk maar nog steeds...

(Body Stress = vastgezette spierspanning, Release = loslaten)
Body stress ontstaat wanneer het lichaam er niet in slaagt overbelasting door stress
te verwerken. Dit kan gebeuren bij een zware val, ongeluk, langdurig verkeerde
werkhouding of emotionele of chemische stress. Deze stress wordt in het lichaam
vastgezet. Zenuwbanen kunnen hierdoor bekneld raken waardoor goede communicatie
met de hersenen verstoord wordt. Het resultaat: klachten van allerlei aard. Door
Body Stress Release (BSR) toe te passen wordt de spierspanning losgelaten, komen
zenuwbanen vrij, herstelt de communicatie met de hersenen en verbetert het zelfhelend
vermogen van het lichaam waardoor klachten verdwijnen.

LAST VAN UW LIJF?

Body Stress Release helpt!
Je kent dat gevoel vast wel, het hele
jaar hard werken om dan in de zomer
een paar weken te genieten van een
welverdiende vakantie.

wat voorgenomen is tijdens de vakantie.
Namelijk meer sporten, meer bewegen
en meer tijd voor jezelf.

Body Stress Release kan hierbij helpen!
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Voor wie is Body Stress Release?

Fysieke stress
Verkeersongeluk, ernstige
val, slechte werkhouding,
het dagelijks verrichten van
zwaar werk, het beoefenen
van een belastende sport of
een langdurig ziekbed.

BSR is voor iedereen - jong of oud, vrouw of man, ziek of gezond. Maar vooral voor
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Dus heeft u last van:
Rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, menstruatiepijn, fi bromyalgie, maag/darm/
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speciale, comfortabele
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op te
blaas
problemen,
hooikoorts,
bedplassen,
overgevoeligheid,
hyperactief
klimmen
en u blijft volledig
gekleed,
en
rusteloosheid
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en verder alle klachten die te lang duren
De practitioner begint met een aantal lichte druktesten om nauwkeurig de juiste plaats en
alvorens
er verbetering optreed, neem dan contact met ons op.
richting van de opgeslagen spierspanning te bepalen. Daarna stimuleert de practitioner het
lichaam om de opgeslagen spanning los te laten door lichte maar zekere drukimpulsen. De
toepassing van de BSR techniek is zacht en vriendelijk.
Als de body stress nog niet zo lang aanwezig is, kan het proces van het loslaten vrij snel
plaatsvinden. Wanneer de body stress langere tijd – mogelijk al jaren – aanwezig is, zal
het proces langere tijd in beslag nemen. De praktijk wijst uit dat veel cliënten na een paar
releases een positief effect ervaren, maar soms duurt dat wat langer. Baby’s en kinderen
reageren in de regel snel.

Hallo Jumbo actie

Voor wie is Body Stress Release?

BSR is voor iedereen - jong of oud, vrouw of man, ziek of gezond. Maar vooral voor
iedereen die te horen heeft gekregen dat hij maar met zijn klachten moet leren leven.
Heeft u die stijve onderrug bij het opstaan geaccepteerd? Is u verteld die favoriete sport
maar niet meer te beoefenen vanwege die zere knie? Vaak is het niet nodig en kan het
body stress zijn en dat is te verhelpen! De kwaliteit van het leven kan hierdoor voor
iedereen vergroot worden!

Beemster
kaas

Goudeerlijk
brood

2e

heel
van € 2,09
voor

HALVE PRIJS

Sateschnitzel

€ 1,69

5 stuks

Dreft
vaatwastabletten

voor

1+1

€ 4,00
Openingstijden:

GRATIS
Maandag t/m Zaterdag
08:00 tot 21:00 uur
Zondag
10:00 tot 19:00 uur

Als het goed gaat, zullen de behandelingen met steeds grotere tussenpozen plaatsvinden.
Net zolang totdat u uw gezondheid weer als goed beschouwt en uw vitaliteit terug is.
Daarna is het raadzaam om een aantal keren per jaar terug te komen om te voorkomen dat
nieuw opgedane spanning zich weer gaat vastzetten.

Optimel
drink
2 pakken

€ 2,00

Honig
soepen
3 pakjes

€ 2,50

Alle kipfilet

Coca-cola

op de
vleeswaren afdeling

12x150ml

2e

HALVE PRIJS

van € 5,49
voor

€ 4,69

Hallo laagsteprijsgarantie
Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28
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Honderd jaar terug stond er een prachtige villa

Halloween bij Scouting Poeldijk
Vindt jij het ook zo jammer dat de grote spooktocht van Verburch er niet meer is? Kom dit jaar naar het Halloween-evenement van Scouting Poeldijk: Haunted House. Waar het scoutinggebouw nu staat, stond 100 jaar geleden een prachtige villa. In
deze prachtige villa woonde een heel normaal gezin.
Tot op een dag vader doorsloeg en hij zijn hele
gezin uitmoordde. De geesten van het gezin dwalen nog steeds over het terrein, op zoek naar
rust. Richting Halloween laten ze zichzelf meer
zien. Durf jij het aan om samen met hen door
ons gebouw te lopen? Kom dan vrijdag 26 oktober naar clubgebouw de Schakel van 20.00-22.00
uur. Adres: Arckelweg 5 Poeldijk. De kosten zijn €2,- per persoon.
Kaartjes kunnen gereserveerd worden via: halloweenscoutingpoeldijk@hotmail.com. Aan de deur kan ook gekocht worden.
Vol is vol!

Kinderopfleurdoos voor jonge kankerpatiëntjes uit de
startblokken!

Stichting Kikkeropfleurdoos 10 jaar
Met de Kinderopfleurdoos voor jonge kankerpatiënten markeert Stichting Kikkeropfleurdoos haar 10jarig bestaan. Een decennium met groeiende aandacht voor welzijn en welbevinden
van kankerpatiënten. Daar heeft onze stichting ook een rol in
gespeeld. De proef met een speciale Kinderopfleurdoos verliep
succesvol. Niet alleen zijn oncologie-/kinderarts, kinderoncologie verpleegkundigen, pedagogisch medewerker en bezigheidstherapeut in de deelnemende ziekenhuizen positief over ons
initiatief, ook ouders en verzorgers en vooral jonge kankerpatiëntjes zijn enthousiast over de Kinderopfleurdoos.

De kinderen uiteraard over de inhoud met allerlei speelse attributen, met de Kikkerknuffel als favoriet. Ouders en verzorgers vinden de aangeboden informatie goed. Met trots melden wij dat
door donaties van Papefonds Den Haag, Kringloopwinkel Habbekrats De Lier, Kringloopwinkel De Recycling ’s-Gravenzande en
de Diaconie ’s-Gravenzande de eerste oplage klaar is. Onze vrijwilligers droegen ook een belangrijk steentje bij door de dozen
bij Van Vliet Verpakkingen in Roosendaal te vullen. Een hartelijk
woord van dank aan alle vrijwilligers!.

Sponsors nodig voor vervolg
Voor verdere ontwikkeling en productie van de Kikkeropfleurdoos
blijven we afhankelijk van sponsors, giften en acties. Altijd weer
spannend of onze inkomsten voldoende zijn om aan de vraag te
voldoen. De volgende editie moet begin 2019 al geproduceerd
worden. Het bestuur dankt haar partners, vrijwilligers en iedereen, die zich belangeloos heeft ingezet ons doel te realiseren. In
het bijzonder noemen wij alle medewerkers van de 450 Service
Apotheken die belangrijk zijn in distributie en discrete verstrekking aan de kankerpatiënten. Zie: www.kikkeropfleurdoos.nl
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Puzzel
Puzzel nummer 22

Invulraadsel plaatsnamen met voornamen
Vul de hieronder genoemde namen op de juiste plaats in en er
ontstaan 21 plaatsnamen. Zet daarna de gevraagde letters van
het ingevulde woord, naast elkaar en er ontstaat een zin. Die is de
oplossing van de puzzel. Veel puzzelplezier!

AN - BAREND - BART - BEN - BRUIN - DIRK - ELS - GEERT - HARM
HEIN - HELENA - KLAAS - LEX - LIES - MARK - OTTO
PHILIP - PIETER - RENS - TIL - WILLEM
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

. . . . PINE
. . KENSZAND
. . . . VEEN
. . LAND
. . . . STAD
. MOND
. . . WAAL
DIJK
. . SLAND
. PEET
. . . . BUREN
. . ELO
. . . . RECHT
. . LEHIEM
. . . RUIDENBERG
. . HOUT
. NEBROEK
. . ELEN
. . . ISSE
. BURG
. . WOUDE

3e letter _
4e letter _
1e letter _
4e letter _
3e letter _
1e letter _
4e letter _
2e letter _
1e letter _
3e letter _
4e letter _
2e letter _
2e letter _
4e letter _
2e letter _
3e letter _
3e letter _
1e letter _
3e letter _
2e letter _
4e letter _

Oplossingen met naam, adres en telefoonnummer binnen 14
dagen per mail naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar
Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. De winnaar
krijgt weer een lekkere slagroomschnitt.
Hebt u suggesties voor een leuke puzzel of wilt u er een maken?
Van harte welkom! Dan is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.
Uitslag puzzel nr. 20, Dieren in de war: Zebrapad, enz. zie: http://
poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/. Van de 24 inzenders, die het
bijna allemaal goed hadden, is de gelukkige winnaar Cynthia van
Nispen, op de foto met dochter Marlynn en natuurlijk de slagroomschnitt van Bakkerij Van Malkenhorst.
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Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
In s.c.c. “De Leuningjes”
Julianastraat 49, 2685 BB Poeldijk
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/zangkorendeosacrum
Bank: Rabobank Westland te Naaldwijk
Rekeningnummer: NL83 RABO 0142 2105 52

Agenda
Elke woensdag 13.30-14.00 uur: repetitielokaal De Leuningjes,
zingen voor kinderen groepen 1, 2, 3.
Elke woensdag 16.00-17.00 uur: repetitielokaal De Leuningjes,
zingen voor kinderen vanaf groep 4.
Elke donderdag 20.00 uur: repetitielokaal De Leuningjes, repetitie Popkoor Fine Tuning.
20.00 uur: repetitie Kamerkoor Couleur-Vocale Emmastraat 11,
Monster.
Elke vrijdag 19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartholomeuskoor.
Vrijdag 26 én zaterdag 27 oktober 20.15 uur: Oude Kerk, Wilhelminaplein, Naaldwijk. Concertkoor Westland, KUBO Westland
Proms.
Zaterdag 3 november 13.00 uur: krantenactie in Poeldijk centrum hoog- en stapelbouw.
In de kerk
Zaterdag 27 oktober 19.00 uur: geen viering.
Zondag 28 oktober 09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen de Messe brève no.7 in C van Charles Gounod.
Vrijdag 2 november 19.00 uur: het Perosikoor zingt tijdens de
viering van Allerzielen.
Zaterdag 3 november 19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 4 november 09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de viering.

Komend weekeinde de KUBO Westland Proms

Heeft ú al kaarten?
Door Toos de Vreede

Zing met ons mee met muziek van ABBA, Paul Simon, of Carmen.
Na de succesvolle, uitverkochte eerste editie van de Westland
Proms in 2017, opent de Oude Kerk in Naaldwijk op 26 en 27 oktober haar deuren voor de editie 2018. Het wordt een feest van
herkenning met opera van Verdi en Vincenzo Bellini, filmmuziek
van John Williams en nummers van Vangelis en ABBA.
Sopraan Francis van Broekhuizen, soliste, vertelt ludiek en ontroerend over achtergronden van de muziek. Het Promenade Orkest zorgt voor de muzikale begeleiding, Concertkoor Westland
zingt en organiseert het festijn. Muzikale leiding: Steven van
Wieren. Bestel uw kaarten bij de koorleden, via: www.concertkoorwestland.nl of mail: concertkoorwestland@gmail.com. Meer
informatie op www.concertkoorwestland.nl. Graag tot 26 óf 27
oktober in Naaldwijk!

Kerst Hoogmis in de Bartholomeuskerk

Wie zingt er mee?
Deze maand starten we met voorbereidingen op de feestelijke
Hoogmis op Kerstmorgen. Op het programma de Pastoralmesse
van Anton Diabelli. De Hoogmis wordt muzikaal verzorgd door
het Bartholomeuskoor met leden van het Concertkoor. Ook projectzangers kunnen tijdens deze feestelijke Hoogmis meezingen.
Wie wil dat niet: samen met een
professioneel orkest muziek ten gehore brengen? Ook deze Kerstmorgen kunnen we weer rekenen op de
vertrouwde medewerking van het
Delphi Consort. Het blijft een voorrecht om op de Hoogfeesten van
Pasen en Kerstmis met dit professionele gezelschap te mogen
werken. Lijkt het u ook leuk om eens op het podium staan tijdens
deze feestelijke viering? Pak uw kans en zing met ons mee. Wij
repeteren afwisselend op dinsdag- en vrijdagavond. Informatie?
Mail naar: zangkoren@deosacrum.nl.
Repetitieschema Hoogmis van Kerstmis 2018
Di 30 oktober
20.00 - 22.00 uur
Dames sopranen en alten
Di 6 november 20.00 - 20.00 uur
Heren tenoren en bassen
Di 13 november 20.00 - 22.00 uur
Dames sopranen en alten
Di 20 november 20.00 - 22.00 uur
Heren tenoren en bassen
Di 27 november 20.00 - 22.00 uur
Dames en Heren
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KBO Poeldijk

Bedrijfsbezoek bij Kwekerij Jan sr. en Jan jr. van der Knaap

Gezellige Dag voor de Ouderen
Zaterdag 6 oktober vierden zo’n 120 Poeldijkse senioren de Dag
voor de Ouderen bij kwekerij Jan van der Knaap aan de Nieuweweg in Honselersdijk. We werden ontvangen met koffie en
thee. Vicevoorzitter Ben Gardien sprak een kort openingswoord
en gaf vervolgens het woord aan Jan van der Knaap senior en
junior. En zij vertelden heel enthousiast over hun bedrijf en hadden daarbij spraakwater genoeg.
Het familiebedrijf Van der Knaap bestaat zo’n 100 jaar en heeft
zich gespecialiseerd in het telen van een beperkt aantal bloeiende seizoensgebonden potplantensoorten. Zo groeien er nu kerststerren en cyclamen. De cyclamen zaten in een relatief grote pot
en hadden al veel bloemen. Heel fleurig om te zien. Veel van de
producten worden op bestelling geteeld en zijn bestemd voor
supermarktketens. Slechts 10% komt voor de klok. Veel planten
worden ook in een sierpot geleverd. Er wordt steeds weer gezocht naar nieuwe soorten en een nog aantrekkelijker verpakking, maar de kwaliteit blijft voorop staan. Na de koffie ging er
een groep de kas in en een groep naar ‘de techniek’. Er werden
veel vragen gesteld onder andere over houdbaarheid van cyclamen. Advies was: zet ze niet in de zon, dus niet in de vensterbank;
dan verdampen ze teveel water en verslappen ze. Op het dak van
de bedrijfshal zijn pas 422 zonnepanelen gemonteerd.
De technische ruimte eronder ziet er strak uit. Er zijn mengbakken
voor diverse, vloeibare meststoffen, veel pompen en een ketel.
Water en mest gaan naar de planten door een eb- en vloedsysteem. Het mengsel wordt uiteraard met de computer samengesteld. Gewasbescherming gebeurt op biologische basis. Bassins
zijn via ondergrondse buizen met elkaar verbonden als communicerende vaten. Het was een heel goed bedrijfsbezoek, dat
door de KBO-leden zeer werd gewaardeerd getuige de enthousiaste reacties. De families van Jan (junior) en Jan (senior) van
der Knaap zeer bedankt namens het bestuur van KBO Poeldijk en
alle bezoekers. Na dit bedrijfsbezoek ging een groot deel van de

gasten naar De Backerhof voor een heerlijke, geanimeerde lunch.
Daarna genoten mensen van het mooie weer. Ruim 60 mensen
bleven om te bridgen, klaverjassen, jokeren of rummikuppen. We
kunnen terugkijken op een heel geslaagde dag.

Mét, niet over ouderen praten

Raad van Ouderen opgericht
Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, een belangrijk
uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Daarom is de
Raad van Ouderen opgericht die het ministerie van VWS en andere partijen actief in de ouderenzorg adviseert en aandacht
vraagt voor relevante thema’s. De raad bestaat uit 11 ouderen
die regionale en landelijke ouderennetwerken vertegenwoordigen, waaronder KBO-PCOB. Op 11 oktober was in Utrecht de
officiële installatie. Onze directeur Manon Vanderkaa was erbij.
Toen Minister De Jonge dit voorjaar met tientallen organisaties
het Pact voor de Ouderenzorg sloot, spraken ze af deze raad op
te richten. Die moet de pactpartijen gevraagd én ongevraagd van
advies dienen. Voorgenomen werd om niet óver, maar mét ouderen te praten. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en te doorbreken,
goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit
van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Inmiddels is het aantal
deelnemende partijen gegroeid tot ruim 170. Weer een goed
voorbeeld van belangenbehartiging door de KBO-PCOB.
Citaten, spreekwoorden en gezegden
‘De beste wijn is de wijn die ik drink met mijn vrienden.’
‘Men heeft heel wat tijd nodig om jong te worden.’ (Pablo Picasso)

KBO Poeldijk

Katholieke bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5,
2675 BK Honselersdijk, telefoon: 0174-245789.
e-mail: kees@keesenleny.nl

oon
gede
Zijn
ft hij
rloersnote
onk
aast
men
Piet
was
ugd.
nnie
t. Er
Piet
n en
wam
Piet
rote
alle
p 27
d in
stowen

18je
JANUARI
Bel gerust voor meer informatie of om
aan 2017
te melden naar Pieters Behandel Praktijk,
Eline Fredriksz (fysiotherapeut): 06 - 82 35 77 10.

5

24 OKTOBER 2018
24 memoriam
In
Corry van Dijk-Dekkers
Adres: Slachthuiskade
Slachthuiskade
4 Poeldijk4

Door pastor Max Kwee Openingstijden:
Openingstijden: vrijdag
vrijdag09.00-18.00
09.00-18.00
uur uur
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09.00-17.00 uur
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in Poeldijk. Het overdragen van kennis en begeleiden van kinderen
was haar passie, haar lust en haar leven. Ze was er ook erg goed
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schonk ze het leven aan Peter, de tweeling Theo en Mart en dochter
Irene. Ook zij mochten genieten van het kennis overdragen, waardoor onder meer Nederland al vroeg geen geheimen meer voor
hen had. Het werk en de zorg voor het gezin wist Corry met veel
kunst- en vliegwerk met elkaar te combineren. Op haar 61e stopte
zij met werken, maar loslaten was moeilijk. Tien jaar lang kreeg
menigeen nog bijles van haar. In 2015 bezocht zij nog een reünie
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waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem ging wonen. Op 20
december is haar leven dan ten einde gekomen.

belspellen. In even weken: spelen we op de dinsdagavond in De
Backerhof (20.00-23.00). In oneven weken op de dinsdagavond,
Willem-Alexanderlaan
16 18 JANUARI 2017 6 in Poeldijk (20.00-24.00). Zaterdagavond
in De Backerhof.
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komt van de opbrengst in 2016.
Medewerkers van De Opmaat gaan met de opbrengst de huiskamers belevingsgericht maken: zo inrichten als bewoners vroeger
gewend waren. Dementerende cliënten leven in gedachten in
de tijd dat ze nog een stuk jonger waren. Hun leefomgeving zo
inrichten als vroeger geeft hen een veilig en herkenbaar gevoel;
bewoners zullen zich ook sneller thuis voelen en zich beter kunnen ontspannen. Gezamenlijke huiskamers worden zo huiselijk
mogelijk ingericht met veloursgordijnen, vitrage, gordijnkoorden,
behang, vloerkleden, vintage meubeltjes en accessoires.
Meer weten? www.optiflor.nl

Lesnacht aan eindexamenkandidaten
Een van de drie acties is de traditionele lesnacht aan examenkandidaten: de leerlingen betalen om donderdag 23 februari in
de nacht les te krijgen van docenten van school die dat vrijwillig doen. Net als vorig jaar is de actie met de hoogste opbrengst
een loterij. Leerlingen hebben allemaal loten meegekregen om
te verkopen (aan familie, buren, mensen van de sportvereniging). Er zijn 6000 loten en meer dan 20 prijzen. Alle loten en
prijzen zijn via sponsors betaald (hoofdsponsors zijn net als vorig
jaar Malkenhorst Makelaars en Boksman BV), waardoor de prijs
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Poeldijker in beeld
Kleermaker moest kiezen: ‘winkel in Maasland verkocht’

Selam Demir weer thuis in Poeldijk
Door Nelly Schouw-Zaat

Half oktober droeg iedereen nog zomerkleren, maar in alle huizen werden kleerkasten na gekeken en geïnspecteerd of de garderobe nog voor de winter aangevuld moest worden. Mogelijk
wat veranderd of beter op maat gemaakt. Selam Demir de Poeldijkse kleermaker kan het duidelijk merken in zijn winkel aan
de Jan Barendselaan. Hij is er sinds 1 september weer dagelijks
mee bezig. Zijn winkel in Maasland heeft hij verkocht. ‘Ik ben nu
weer helemaal Poelukker en ik wil niets anders’, zegt hij.
Poeldijk heeft hem gemist in de afgelopen maanden. Inwoners
van Midden-Delfland wisten de nieuwe winkel van Selam in
Maasland al gauw te vinden en de vestiging nam veel van zijn
tijd. ‘Ik kon dat merken aan de omzet in Poeldijk: die daalde en
dat vond ik heel jammer. Ik werkte al zo lang in Poeldijk en kende
al mijn klanten. Uiteindelijk moest ik kiezen en ik heb er voor gekozen de winkel in Maasland te verkopen. Voortaan ben ik weer
honderd procent voor mijn Poeldijkse klanten beschikbaar’.
Advies en vakmanschap op prijs gesteld
Het is dus thuis komen voor Selam, tussen het gesprek door staat
hij zijn klanten weer te woord, speldt zomen af, geeft advies over
moderne smallere broekspijpen en neemt hij een reeks uniformjasjes van de Poeldijkse buurtpreventie onder zijn hoede. Die
jasjes moeten naar de stomerij en de Turkse kleermaker berekent voor Poeldijkse vrijwilligersorganisaties altijd een gunstige
korting. Wat ook merkbaar is bij de wisseling van de seizoenen is
dat oudere mensen bij hem komen voor kledingreparaties. ‘Het
zijn meestal kledingstukken die zo goed van kwaliteit zijn dat er
nog geen sprake is van slijtage. Maar vaak worden mensen op

oudere leeftijd kleiner en soms wat smaller in de schouders. Het
past allemaal niet meer zo goed, maar men is vaak gehecht aan
een bepaald kledingstuk dat soms al enkele jaren ongebruikt in
de kast hangt. Ik geef dan eerlijk advies. Als de prijs voor het vermaken van een jas te hoog uitvalt kan het zijn dat men liever iets
nieuws koopt. Ik begrijp heel goed dat het moeilijk is om een keus
te maken’. Juist die adviezen en de vakkundige uitvoering van het
kleermakersvak worden door de Poeldijkse klanten op prijs gesteld. Selam heeft elk seizoen altijd pantalons voor oudere dames
op voorraad, in alle kleuren en maten leverbaar of desgewenst
besteld kunnen worden.

Nature’s Pride breidt verspakketten Zaterdag 17 november bij Tis Gezellig
assortiment uit
Klaverjas- en jokermarathon
Met oog op de komende feestdagen breidt Nature’s Pride haar
EAT ME verspakketten assortiment uit met twee nieuwe varianten. Met het ene kan er gemakkelijk een mango-passiefruitmousse worden bereid en met het andere een eenvoudige
mangosalsa. De nieuwe verspakketten zijn vanaf week 48 verkrijgbaar.
Nature’s Pride wil met de EAT ME verspakketten de consument inspireren om eenvoudig en snel een feestelijk dessert of exotische
salsa op tafel te zetten. De pakketten
zijn zo samengesteld dat het precies
de juiste hoeveelheden bevat, zodat
er geen verspilling plaatsvindt. Klanten
kunnen verspakketten nu al bestellen,
vanaf begin december kan de consument ermee aan de slag. Eerder kwam
het bedrijf al met de guacamole mix en
voorziet de consument met de nieuwe
varianten verder in zijn behoefte. Info:
www.naturespride.nl.

Zaterdag 17 november is het weer tijd voor onze Klaverjas- en
jokermarathon. Aanvang 10.30 uur, uiterlijk 10.15 aanwezig
zijn. Voor de inwendige mens hebben we koffie, broodjes, soep
en slaatjes. Deze gezellige dag kost slechts € 12,50 per persoon.

Na afloop rond 16: 00 uur is er natuurlijk weer een mooie loterij en “praten we wat na”, dus kom rond die tijd gewoon gezellig langs. Zin in een dagje gezellig kaarten, wees er dan snel bij:
Inschrijven bij Paul Krabbendam of bij ‘TIS Gezellig’. Telefoon:
06-14598340, e-mail: pakra@caiway.net. Klaverjassers alleen inschrijven als koppel. 17 november willen we je weer heel graag
zien, bij ons aan de Saturnus 10!
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Ons Dorp
Ambulances veranderen ons straatbeeld

Schrijversblok en spontane
inspiratie
Door Annemiek Koremans

Zit verdorie al 3 dagen in een schrijversblok. In mijn gedachten
veel denken aan nog een stukje schrijven voor Poeldijk Nieuws,
zonder spontane inspiratie voor een onderwerp. Ondertussen is
het nog altijd heerlijk weer, maar veel binnen zitten en gelukkig
weer veel te veel op mijn hals gehaald. ‘Nee’ zeggen blijft toch ook
een probleem in mijn leven.
In samenwerking met alle teams en mensen van het platform volop
bezig met rolbus, laatste ritten strandrups, scholenproject, toegankelijkheidsadvisering (2 full time vrijwillige arbeidsplaatsen), programma maken voor een bijeenkomst voor gemeentemedewerkers
over hoe het is om te werken met een beperking, verbetering levering hulpmiddelen, keurmerk drempelvrij uitzetten, mensen concreet helpen met hun vragen of klachten. Als u nog tijd over heeft?
U bent van harte welkom. Het PGW biedt u een open, positief werkteam dat elkaar met respect behandelt, een werkomgeving waar
zo min mogelijk wordt gepraat en zoveel mogelijk wordt gedaan.
Wij vragen een zelfstandige werkhouding en mensen die ook werk
‘zien’. Er wordt bij ons veel gelachen. Vooral om onszelf en elkaar,
ook om de waanzin om ons heen. Gevoel voor humor is een vereiste!
Een financiële beloning is niet aan de orde. We werken hard, leven
sober, maar vieren al onze successen!
Regiotaxi
Daarnaast hebben we (Consumentenpanel Regiotaxi Haaglanden
met extra inzet van PGW) het na 17 jaar eindelijk voor elkaar dat het
contract met de planningscentrale Regiotaxi niet wordt verlengd
vanwege de vele klachten van de reizigers. Tegen betaling ben ik
even ingehuurd om namens reizigers inbreng te leveren bij aanbesteding en selectie van een nieuwe centrale. Veel en vervelend werk,
die waanzinnige contracten. Als het uitgevoerd wordt zoals wij het
op papier zetten, was er geen vuiltje aan de lucht en zou de regiotaxi
net zo op tijd en met opgeleide medewerkers rijden als ons vrijwilligersvervoer Plusbus en de Rolbus in het Westland. Helaas is er gekozen om door te gaan met het huidige vervoersysteem en moeten
we het beste er maar van maken. In de ogen van de reizigers is er
veel opgelost zonder planningscentrale en alle hoofdaanbieders er
tussenuit: direct contact tussen reiziger en uitvoerder van de rit. Ik
ga er vanuit dat onze inspanningen niet voor niets zijn en Regiotaxi
ooit verbetert.
Pieter van Foreest
Ook nog een enorme klus bij Pieter van Foreest. Als lid van de cliëntenraad het functioneren en de tevredenheid van de lokale medezeggenschapsraden in relatie tot hun samenspraak met de managers van de lokale raden van alle 20 woonvormen/verpleeghuizen,
in beeld brengen. Onwijs leuke klus, maar zeer arbeidsintensief.
Maar als er een organisatie is, waar inspraak vanuit de bewoners
en wonen, zorg en welzijn voor de bewoners serieus, professioneel
én vanuit het hart wordt beleden, is het Pieter van Foreest. Met de
komst van een nieuwe bestuurder, nieuwe directeuren en stafleden
is er drie jaar geleden een koers in gang gezet, die er mag zijn. Voor
medewerkers op de werkvloer beweer ik zeker niet dat het allemaal

rozengeur en maneschijn is, maar cultuur, kansen en mogelijkheden
voor een prachtige zorg, zijn er volop. Kleinschalig wonen De Terwebloem is een parel in de industrie van zorg! Het kan: samen, boven
verwachting en waar je jezelf kan zijn. Nu is er eindelijk meer geld
voor de verpleeghuiszorg en nu zijn er weer geen medewerkers te
vinden.
Ambulances en engeltje op mijn schouder
Op een nacht lag ik nog steeds te denken aan een onderwerp voor
Ons Dorp. Nu eens geen politiek. Toen was het er ineens: ambulances. Als iets ons straatbeeld heeft veranderd zijn het ambulances
die dagelijks ons dorp in- of langsrijden. Vaak met loeiende sirenes.
Hoorde je er vroeger één in de maand, zat ik gelijk stijf van angst
en hoopte ik dat het niemand van “ons” was. Toch? Een paar jaar
terug keek je op van de traumahelikopter. Ook die is dagelijks te zien
in het Westland. Zelfs onlangs in ons dorp, bij het ABC-terrein en op
het Wenpad.

We horen dat ambulancemedewerkers veel agressie tegenkomen in
hun werk. Ook dat ze nogal eens te laat komen? Net als regiotaxi
werkt het ambulancevervoer met aanrijdtijden van max 15 minuten. In het verkeer van nu en vele wegomleggingen lijkt me dat nogal eens een onmogelijk. Veel ambulancebroeders rijden op latere
leeftijd op de rolbus. Toevallig had ik pas ook weer een oud-ambulancebroeder als chauffeur. Een rasechte Amsterdammer (in het Le
Mar Theater de musical van Annie M.G. Schmidt gezien, aanrader!).
Nu is het natuurlijk wel zo dat het werk in Amsterdam gekkenwerk
is. Wat me trouwens opviel was dat ambulances en politiewagens
zich hier zonder sirene door het verkeer begaven, in de stad en op de
grote weg. Nu was het wel donker en ziet iedereen wel een blauw
licht uit de verte aankomen. Maar toch. Weer een beroepsgroep die
ons respect verdient. Die soms werkt op het randje van dood en leven, maar het ook zo druk heeft met de vele valincidenten thuis of
op straat, nu mensen steeds ouder worden en zo lang mogelijk thuis
(moeten) wonen. Afgelopen vrijdag stond er bij mij weer 1 in de
straat. Tegenwoordig weten we ook niet meer wie er uit de straat is
opgehaald. Althans, het is nu zondagmiddag en ik heb nog niemand
gezien of gehoord. Druk, druk, druk ……… Ook ik moest onlangs gebruik maken van mijn privé ambulancedienst. Ik moest weer eens
worden opgeraapt. Hoe vaak denken we niet dat we toch weer ergens goed weg zijn gekomen of ongelooflijk veel geluk hadden. Ik
heb al vele engeltjes op mijn schouder mogen aanspreken!
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Klap op de vuurpijl: Union Roulette uit 1957

Bromfestival Rondje Poeldijk
Door Henk Mulder

Zoals altijd begon de dag met het opzetten van kraampjes, spandoeken van sponsors ophangen. De prijzen neerzetten, bekers
en mooie rugzakken gesponsord door de Brommerschuur en zelf
gevuld met nuttige dingen: regenpak, bougie sleutel, plakspullen, finilek en handdoek. Snoekpromo, drukker voor het Westland en omstreken sponsorde prachtige T-Shirts en bedankjes
voor de sponsors. Watersport Events sponsorde 9 tickets voor
op de Powerboot 1000 pk effe knallen op zee. Super mede door
deze sponsoren kan dit.

www.nederwerk.nl

Koos Verbeek Atiko Advies
Voor:

Managementondersteuning
Bedrijfsadvisering
Visieontwikkeling
Herstructurering
Sanering, Ruimte voor Ruimte
Koos Verbeek Atiko Advies,
Poeldijksepad 27, 2675 CM, Honselersdijk,
Mail: koos@koosverbeek.nl, Website: www.koosverbeek.nl
+31 (0)6 53714151 / +31 (0)174 625459

Klap op de vuurpijl een prachtige oldtimer bromfiets Union Roulette 1957 mét kenteken: de hoofdprijs voor de loterij. De dag
begon vroeg 9 uur kwamen de eerste gasten om nog spulletjes te
zoeken voor hun bromfiets.
Langzaam maar zeker liep het vol, circa 225 bromfietsen. Behoorlijk wat omdat er ook andere evenementen waren, zoals Trek &
Trek in De Lier en de Puch-dagen in Tegelen. Prachtige rit door
het Westland uitgezet door Hans Hogervorst zoals altijd. Fotografisch geheugen die man, klasse Hans! André Greve was onze
keurmeester voor de prijzen van de bromfietsen, zo’n 14 stuks.
Klasse André, nog bedankt daarvoor. Een echte Haagsche band
speelde goed; eerst te hard daarna beter, de East West Rockers.
DJ Willem was er als altijd in de pauzes van de band met cd’s van
vroeger. De gratis haringen van Henk Mulder kwamen precies op
tijd: 15.00 uur, ze waren zo weg en de Snacks van Snacktaria ’t
Harkje precies op tijd 16.00 uur circa 300 stuks gesponsord door
Marco. Top! De prijzen werden uitgereikt door charmante dame
Bianca, de bromfiets werd gewonnen door Prins Carnaval uit Wateringen Paul Parades (Paulus I). Bekers en rugzakken werden ook
door Bianca uitgereikt. De dag verliep fantastisch, mooi weer en
een goed verloop. Na het opruimen en een afzakkertje gingen wij
met een tevreden gevoel huiswaarts. Niet te vergeten de mensen van de EHBO waren er ook weer zoals altijd, wil ik toch apart
bedanken. Als ze er niet zijn wordt het ingewikkeld als er wat gebeurd. Super dat ze er waren.
(Noot van de redactie: dit artikel kwam eerder bij Poeldijk Nieuws
binnen, maar door onze fout nu pas geplaatst)

•
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Jan Barendselaan 72 • 2685 BV Poeldijk / Tel. 0174-283996
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KBO
Vakanti
Masterclass
Energetic eweek 12 tot 19 mei
Regression Plus+

Het
lijkt nog wel heel ver weg, maar onze reiscommissie heeft
3 & 4 november 10.00 - 18.00 uur
natuurlijk al een locatie voor ons gereserveerd. Vanaf de dag dat
coaching
• hypnose
• trainingen
Reiki II Nieuws uitkomt (18 januari)
Poeldijk
kunt
u zich weer
opgeven
10 november 10.00 - 17.00 uur
bij de leden van de reiscommissie. Dat zijn: Corrie van der VoetvanReiki
derHelingsavond
Bogaert, Irenestraat 104, (tel. 247608) Het
ennieuwe
Lidatijdelijke
Zuiderwijk,
adres is:
12 november 19.30 - 22.00 uur
Beatrixstraat 119, (tel. 06 19038168). We blijven dit keer
weer88 in
Voorstraat
3 december 19.30 - 22.00 uur
2685vakanti
EP PoeldijkeNederland. We gaan naar Zorgvliet, hotel Villa Nova. De
ingang om de hoek (Fonteinstraat)
Wat is
‘beweegt’
jou? 12 tot 19 mei. Van de deelnemers
week
van vrijdag
wordt ver15 november 19.30 - 22.00 uur
wacht
dat zij redelijk zelfredzaam zijn. Onze reisbegeleiders zijn
Zentuïtie™
de verdieping
heel
aardig,II,maar
geen verzorgsters/ verpleegkundigen. Nadere
23 & 24 november
10.00reis
- 17.00
uur nog.
gegevens
over deze
volgen
Zensatie
15 december
10.00 - 17.00
uur
Behoud
vitaminen
in verzekerd
pakket

Houd vitaminen in het verzekerd pakket. Dat schrijven KBOPCOB, het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen en
KNMP aan minister Schippers (VWS). Zij reageren op het advies van het Zorginstituut Nederland om diverse recept plichtige vitaminen, mineralen en paracetamol 1000mg uit het
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te laten stromen.
De organisaties geven aan dat dit 1,7 miljoen mensen zal treffen, veelal chronische patiënten. Ook maken zij zich zorgen om
patiënten die zorg mijden. Zij vinden dat het Zorginstituut voorbijgaat aan kwetsbare chronisch zieke patiënten die vitamines,
mineralen en paracetamol gebruiken. Juist voor hen is adequate
medicatiebewaking van groot belang.
KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa: ‘Hierdoor worden veel
oudere patiënten getroﬀen. Voor mensen met osteoporose, ernstige nierinsuﬃciëntie en aandoeningen waarvoor corticosteroiden nodig zijn, kan dit tot bontontkalking, spierzwakte, meer
botbreuken enR 1ziekenhuisopnames
leiden. Dit voorstel willen wij
35
R135
135
absoluut met R minister
Schippers bespreken. Het Zorginstituut
4
2
246
6
vindt dat middelen
niet in het pakket thuishoren als er een na246
genoeg gelijkwaardig geneesmiddel of voedingssupplement vrij
verkrijgbaar is. Zij wil dat deze middelen hetzelfde behandeld
worden als zelfzorggeneesmiddelen en adviseert de minister deze
middelen uit het GVS te halen. De minister besluit in het voorjaar of zij het advies van het Zorginstituut opvolgt. De Tweede
Kamer bespreekt dan de samenstelling van het basispakket 2018.
Verwachti
R 1 3 5 ng is dat eventuele maatregelen over vergoeding van
vitamine D, mineralen en zware paracetamol per 2018 ingaan.

De grootste collectie tegels …..

het mooiste sanitair …..

alle ruwbouwmaterialen …..
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Citaten, spreuken en gezegden
Volg je hart, want dat klopt.
De beste deﬁnitie van liefde gaf mijn moeder laatst:
”Ik wordt eigenlijk van iedereen moe, behalve van je vader”.
(Rutger Bregman)

KBO Poeldijk

Katholieke Bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5,
2675 BK Honselersdijk, tel. 0174 - 245789.
e-mail: kees@keesenleny.nl

en professioneel gereedschap

BINGO..!
De eerste Bingoavond in het gloednieuwe jaar komt er aan! Elke
derde donderdag van de maand starten wij om 20.00 uur, de zaal
is open vanaf 19.30 uur. Na 7 ronden volgt er een superronde
met mooie prijzen. Ook de prijzentafel voor de loterij is niet mis
en goed gevuld! Zin in een gezellig avondje? Kom dan donderdag
19 januari naar de Saturnus 10 in Poeldijk. De koﬃe staat klaar!

DAAR KAN JE OP BOUWEN!
De Zeeuw Bouwmaterialen B.V.- Slachthuiskade 30 - Poeldijk
tel (0174) 245516 - fax (0174) 243412 www.imabodezeeuw.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 8.00 - 17.00 uur, za 8.00 - 12.00 uur.

