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Oud-Poeldijker in beeld

Poeldijker Adrian (Aad) Bol woont in Tasmanië:

‘Mensen die moederland vergeten niet geloven’
Door Nelly Schouw-Zaat

Aad Bol werd 56 jaar geleden geboren in
de Nieuwstraat in Poeldijk. Ruim dertig
jaar terug trok hij door Australië, bleef er
en woont nu op het eiland Tasmanië aan
de zuidoostkust van Australië. Gelukkig
getrouwd met zijn Australische vrouw
Trish en vader van een tweeling, jongen
en meisje, van 17 jaar. Begin augustus logeerde hij een paar weken in Poeldijk bij
zijn ouders Lex en Annie Bol-den Brabander in De Wittebrug. Aan Poeldijk Nieuws
vertelt hij wat hem nog bindt aan Poeldijk. ‘Toen ik naar het buitenland vertrok
telde Poeldijk misschien vijf straten. Nu
zou ik er verdwalen…’
Tasmanië is anderhalf keer zo groot als
Nederland en er wonen 600.000 mensen.
Misschien is dat wel precies wat het land
zo aantrekkelijk maakt voor Aad (Adrian
op z’n Engels) Bol. Groter dan Nederland,
toch is alles kleinschalig en lijken grote
wereldproblemen ver weg. De natuur is er
overweldigend mooi met bergen, bossen,
natuurparken en rondom de Stille Oceaan. Het klimaat is vriendelijker dan op
het vasteland van het continent Australië.
‘Er heerst een vertrouwde vriendschappelijke sfeer onder de bewoners’, weet Aad.
‘Men woont tamelijk ver van elkaar.
(lees verder op pag. 19)

AGENDA
31 aug. 09.30-12.30 uur
2 t/m 8 september
3 t/m 8 september
4 sept. 14.00-17.00 uur
4 sept. 19.45 uur
5 sept. 20.00 uur
7 sept. 10.00-11.30 uur
7 sept. 14.30-18.00 uur
7 sept. vanaf 13.00 uur
14 en 15 september

Bar- en housesale Café De Luifel		Dr Weitjenslaan 28
Collecte Kankerbestrijding		Aan uw voordeur
Rondje Poeldijk
Poeldijk centrum (zie pag. 15)
Kindermiddag Hervormde Kerk
Zie pag. 9
Kaartclub Onderlinge Vriendschap
Restaurant Vrienden
Bingo Tis Gezellig		Saturnus 10, Poeldijk
Boeken, platen en creamarkt		Hervormde Kerk, Fonteinstraat
WK Sjoelen bij Tis Gezellig		Saturnus 10, Poeldijk
Krantenactie Deo Sacrum		Poeldijk centrum, hoogbouw
Open Monumentendagen Poeldijk
In en rond de kerk (zie pag. 16 vorig nummer)
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BELANGRIJKE NUMMERS EN ADRESSEN

Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.350 thuis bezorgd en 500 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan
Goeijenbier (hoofdredacteur), Peter van Iersel (penningmeester), Gabrielle Zwinkels (secretaris).
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Etiènne Zwinkels (website en
sociale media).
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo.
___________________________________________________
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

Kopij Poeldijk Nieuws
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws?
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171), Erik van der Sande (0625575372) of Koos Verbeek (06-53714151).
Website:
www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:
bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij:
redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties:
advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij:
dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken)
Poeldijk Nieuws is niet aansprakelijk voor gevolgen van
fouten in advertentieteksten.
___________________________________________________
Familiebericht:
1/8 pag.: € 35,00
1/6 pag.: € 50,00
1/4 pag.: € 65,00

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

Poeldijknieuwtjes:
Particulier: € 10,00
Zakelijk: € 25,00

Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes
___________________________________________________
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 € 27,50. 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.
Privacy
Poeldijk Nieuws respecteert de nieuwe privacywetgeving (AVG)
en stelt nooit data van haar lezers aan derden beschikbaar.
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

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI

Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174 625459
PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.
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Alarmnummer: 112
Politie Westland: 0900 8844,
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk, www.politie.nl
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 Platform Westland: 06 34959999
Dierenbescherming Westland: 0174 630863
Embrasse uitvaartverzorging: 0174 - 257474
Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26
Peuteropvang Hummeloord: 0174 243859,
e-mail: info@peuteropvanghummeloord.nl
Pieter van Foreest: 015 515 5000,
www.pietervanforeest.nl
Wonen, zorg, behandeling en thuiszorg.
Wijkverpleging: Team Poeldijk Thuis, Rijsenburgerplaats 25

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

Kinderopvang Simba
voor dagopvang 0-4 jaar, peuteropvang 2-4 jaar,
BSO 4-13 jaar (opvang voor-, tussen- en na
schooltijd en in vakanties): 0174-243104 /
info@kdvsimba.nl

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

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

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:
JOHN WITKAMP 06 52588023
E-mail: info@lpfwestland.nl
Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:
Nico van Rijn tel.nr. 06-23029692
Mauro Steentjes tel.nr. 06-25107851
Peter Duijsens tel.nr. 06-53401068
Rob Joosten tel nr. 06-42276103
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Van 2 tot en met 7 september aan uw deur

Collecte Kankerbestrijding
Maandag 2 september gaat de grootste collecte van Nederland
weer van start. Dan staan 100.000 vrijwilligers op tegen kanker om zoveel mogelijk geld op te halen. Een enorme operatie
die van levensbelang is. Want, hoe meer collectanten geld inzamelen, hoe groter de opbrengst en hoe meer geld er is voor
onderzoek en genezing. Kanker is een vreselijke ziekte die ons
allemaal raakt. Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker, per
jaar ruim 91 duizend mensen. Er sterven jaarlijks bijna 42.000
mensen door kanker. De ziekte is hiermee doodsoorzaak nummer één in Nederland.

Ons doel: Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit
van leven voor kankerpatiënten. De oproep in de laatste Poeldijk
Nieuws en Facebook heeft 6 nieuwe collectanten opgeleverd. Bedankt voor jullie aanmelding. 1 van de 49 collectanten in Poeldijk komt namens KWF Kankerbestrijding in de week van 2 t/m 7
september bij u aan de deur. Elke collectant kan zich legitimeren.
KWF Kankerbestrijding is te herkennen aan het rood-wit-blauwe logo met de krab en het Keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving. Wie de collectant mist, kan geld overmaken op
Rabobank 333.777.999, IBAN: NL23RABO0333777999. BIC code:
RABONL2U, t.n.v. KWF Kankerbestrijding te Amsterdam. Hebt
u nog vragen kunt u terecht bij het KWF Collecteteam Poeldijk.
Contactpersoon is Jos Oosenbrug tel: 06-23 819312.

Poeldijk Nieuwtje

ARIE VAN DER LOOS

=====================================

= BATSIEVEE van SEVILLA =
hij spot met zijn leven,
hij spot met zijn dood,
hij gooit zijn machine
in die verticale kooi.
Dames en heren voorziet u
van plaatskaarten van de barre twee,
er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
BATSIEVEE, GEFELICITEERD
OME AAD 30 JAAR
IK WENS JE NOG VEEL GEZONDE JAREN TOE
JORIS GOEDBLOED

Kamer te huur gevraagd
Oud-Poeldijker (66 jaar) wil na 47 jaar graag terug naar zijn
week 47 20/11 geboortedorp. Hij zoekt een bescheiden (ook
25/11qua huur)
100 gram
roswoonruimte: 1 ruime kamer met medegebruik
van keuken,
bief + 100 gram
douche en wc.

beenhamsalade,
slechts € 3,99

Zonodig is hij graag bereid de hoofdbewoner te helpen bij
dagelijkse werkzaamheden in en rondbijhet
huis. van
aankoop

3 kogelbiefstuk,
gratis steakmes!

Telefoon: 06 - 53 694 374; e-mail: elkalen@kpnmail.nl

week 4827/11 2/12
gourmet express,
per persoon
slechts € 6,75

Correcties en aanvullingen

hele grillworst,
slechts € 4,99.
(kunnen hier wat
pieten bij?)

In het laatste nummer stond bij de Jeu de Boules Verburch ’97
dat Venvo Zonwering Naaldwijk tijdens Rondje
Poeldijk
het
en ja
ik beninnog
steeds
dringend
kassie de prijsuitreiking verzorgt. Dat is onjuist:
er had
moeten
op zoek naar een
staan Venvo Zonwering Wateringen.
verkoopster.

Geldig van 26 t/m 31 augustus
Geldig
van 20 t/m 25 november
KEURKOOPJE

Geldig van 2 t/m 7 september
Geldig van 27 nov. t/m 2 dec.
KEURKOOPJE

4 GEMARINEERDE
3 PEPERSTEAKS
100
gram rosbiefFILETLAPJES
+
gourmet
express,
SLECHTS € 5,95 per persoon SLECHTS € 6,95
100 gram beenhamsalade
VLEESWARENKOOPJE slechts € 3,99 VLEESWARENKOOPJE slechts € 6,75
100 GRAM GEBRADEN GEHAKT + 150 GRAM FRICANDEAU
100aankoop
GRAM BOTERHAMWORST
SLECHTS € 2,95
bij
van
hele grillworst
3 kogelbiefstukSLECHTS € 2,60 MAALTIJD VAN DE WEEKslechts € 4,99
steakmes! 400 GRAM NASI +
MAALTIJD VAN DEgratis
WEEK
400 GRAM BAMI +
KIPSATÉ
BABI PANGANG
SLECHTS € 3,95
wij zijn op zoek
naar
een
SLECHTS € 3,95 part-time medewerker.

Marco
vanvan
derder
Hout,
keurslager
marco
hout,
keurslager
ELK WEEKEND
HELE GRILLWORST
Voorstraat
53, Poeldijk
- Telefoon
0174-245262
Voorstraat
53, Poeldijk
- Telefoon
0174-245262
€ 5,50
www.marcovanderhout.keurslager.nl
www.marcovanderhout.keurslager.nl
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In dankbare herinnering:

Nel van der Valk-Oosterveer (95)
Door Pastor Berry Lansbergen

Afscheid met hart en ziel
Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

Tel.: 0174-257474
info@embrasseuitvaart.nl

Op 9 augustus overleed op 95-jarige leeftijd Johanna Petronella
van der Valk-Oosterveer. Nel werd geboren op 18 februari 1924
en trouwde op 25 november 1953 met Nico van der Valk. Uit hun
huwelijk werden vier kinderen geboren, van wie zoon Willem op
56-jarige leeftijd op 3 februari dit jaar plotseling overleed. Dat was
een enorme klap voor Nel.
Voor haar huwelijk werkte ze als kraamverzorgster, daarna in het
zuivelhuis in Poeldijk. Zij stond bekend als ‘het kaasvrouwtje’ van
Poeldijk. Haar dochters omschreven haar als een gastvrije, hartelijke, spontane en zorgzame vrouw met een sterke eigen wil. Zij stond
positief in het leven, had humor en graag mensen om haar heen. Zij
wilde er voor iedereen zijn en was dat ook. Tot enkele weken voor
haar overlijden woonde ze nog zelfstandig in De Witte Brug in Poeldijk. De laatste weken verbleef zij in huize Duinhof in Ter Heijde.
Zij was een gelovige en bij de kerk betrokken vrouw. Toen ze niet
meer naar de kerk kon gaan keek ze naar de eucharistieviering op
televisie en was bij de vieringen in De Backerhof. Haar lijfspreuk
was: “Ga met God, dan heb je een goede leidsman. Nel was bovendien een devote vrouw met een grote verering voor Maria. Ze stak
’s morgens een kaarsje op en bad ’s middags de rozenkrans. Op het
feest van Maria ten Hemelopneming, donderdag 15 augustus was
de uitvaart vanuit de Bartholomeuskerk in Poeldijk, waarna zij op
het parochiekerkhof is begraven.

Voor jarenlang vrijwilligerswerk in De Terwebloem

Paaskaars 2018 voor Elly van Os

Havenstraat 27,
Monster

Door Toos Verbeek-van der Knaap, secretaris Pastorale Raad

Herenstraat 68,
Wateringen

Eind juni werd de Paaskaars 2018 overhandigd aan vrijwilligster
Elly van Os, zij is al jarenlang actief bij de vieringen op vrijdagmiddag in De Terwebloem. Elly haalt bewoners die naar de viering willen op bij hun kamer. Na de vieringen helpt zij met koffieschenken; de bewoners worden hierna weer naar hun kamer
teruggebracht.

0174 - 29 29 26
www.silene-uitvaart.nl

Voor haar vrijwilligerswerk kreeg Elly deze Paaskaars, met uiteraard een ruiker bloemen overhandigd door pastoraal werkster
Rafaél Maria Theuvenet. Wij hopen dat Elly nog lang actief blijft
in De Terwebloem.

Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: Rafael Maria Theuvenet (06-57 319 910).
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 245789.

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk
Monsterseweg 92, 2685 LK Poeldijk

0174 - 27.00.90

Vrijdag 30 augustus 19.00 uur: maandsluiting Hervormde Gemeente ds. D. van Vreeswijk.
Dinsdag 2 september 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 6 september 15.00 uur: Woord- en communieviering
door diaken Ronald Dits.
Zondag 8 september 15.00 uur: Heilig Avondmaal, ds. J.W.J. Guis.

Start seizoen 4 september in Restaurant Vrienden

Kaartclub Onderlinge Vriendschap
Door Cor Mol, voorzitter

September is in aantocht en dit betekent dat
wij weer gaan kaarten, zowel klaverjassen als
jokeren in Restaurant Vrienden in de Voorstraat. Het nieuwe seizoen start woensdag
4 september, aanvang 19.45 uur. Iedereen is
van harte welkom.

Lesnacht aan eindexamenkandidaten
Een van de drie acties is de traditionele lesnacht aan examenkandidaten: de leerlingen betalen om donderdag
232019
februari 5in
28 AUGUSTUS
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

De naam van onze mooie club spreekt voor zich: Onderlinge
Vriendschap, wij gaan vriendelijk met elkaar om. Dat doen we
al meer dan 70 jaar! Wilt u meer weten? Ik zou zeggen kom binnen en ervaar hoe het er bij ons aan toegaat. Wij kaarten iedere
woensdagavond. Kaartliefhebbers: tot 4 september. Mijn tel.nr.:
06-34490167.

Brommer Festival Poeldijk

Nog altijd heeft de brommer een warme plek in ons hart. De
meesten hebben er nog een, nu is het anders dan vroeger: we zijn
ouder, dik buikje, dun in het haar. Eierdopje op en dan rondrijden op ons opgeknapte brommertje, we zien er lang niet zo sexy
uit als vroeger, maar nog altijd plezier op de brommer. Dat gaan
we weer beleven op 7 september tijdens Rondje Poeldijk. Met
een Haagsche Indo Rock band Flash Back en onderdelen kraampjes. Mooie prijzen, bekers voor de brommers. In de verloting
een Kreidler two speed, snoep voor de kinderen en zoals altijd de
nieuwe haring geschonken door H. Mulder, geleverd door Nico
de Jager uit Wateringen. Catering Snacktaria ‘t Harkje Voorstraat,
Drank Toussaint. Iedereen welkom, groot en klein, jong en oud.

Start nieuwe seizoen 2 september

Kom bridgen bij No Smoke

”De Ster”
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JAN BARENDSELAAN 70
POELDIJK
TELEFOON 0174 - 244111

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 28 t/m 31 augustus

AL HET
VOLKORENBROOD

1+1

gratis

Bridgeclub No Smoke bestaat ruim 30 jaar en
heeft 130 leden. Nieuwe leden zijn van harte
welkom. Het is ’n gezelligheidsclub en er wordt
wekelijks competitie gespeeld in ’n ontspannen sfeer. Bridgen is gymnastiek voor de hersenen en je maakt leuke contacten.
Heeft u interesse? De locatie van de club is de aula van de ISW
school in de Irenestraat Poeldijk. Maandag 2 september begint
het nieuwe seizoen, aanvang 19.30 uur. In november starten we
een cursus voor beginners. Voor informatie of lidmaatschap tel.:
29 58 21, J. Samwel, secretaris.
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CHINEES-INDISCH RESTAURANT

Zaterdag 7 september:

De jaren 60: sexy op de Puch met badkuipstuur. Zo’n meisje
wilde iedereen wel hebben. Die hoge benen, zwart omrandde
ogen, dat leren hesje, die blote armen en een sexy of droevige blik. Alle jongens droomden van zo’n vriendinnetje. Hippe
jongen op een witte Skyrider met hoog en breed badkuipstuur.
Lange haren, een helm hoefde toen niet. Je vriendin dicht tegen
je aan.

of k

MARSEPEIN
SCHNITT

van 8,60

€5,60
www.bakkerijvdberg.nl
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H. Bartholomeus		
Voorstraat 111
2685 EK Poeldijk
Telefoon: 0174-245058
Banknummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875
Secretariaat open: dinsdag 09.30-12.00 uur
		
donderdag 09.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor Max Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
Tel. 0174-764338, email: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werker Els Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
Tel. 06-36 286 952, email: geelen@rkwestland.nl
Website: www.rkwestland.nl
E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat: Dijkstraat 25, 2675 AV
Honselersdijk, Tel: 06-51 477 580, email: info@
rkwestland.nl
R.K. PARO
CHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

‘Even er helemaal uit…’

leven in te blazen. Verschillende parochies hebben activiteiten voor
alle leeftijden. Er zijn vele manieren om opnieuw te beginnen. Sommigen van u en jullie gaan door met waar zij vorig jaar aan begonnen. Ik ga door met het laatste jaar van mijn opleiding tot professioneel begeleider bibliodrama. Misschien maakt u een nieuwe
start door deel te nemen aan de bijeenkomsten die ik hierover ga
geven. De accu’s zijn hopelijk weer opgeladen om er een nieuw seizoen tegen te kunnen. Wij hopen velen van u jullie te ontmoeten in
het nieuwe seizoen.

In viering 8 september:

Ymca Gospel Choir
Feestelijke viering op zondag tijdens de feestweek van Rondje
Poeldijk in de Bartholomeuskerk op zondag 8 september aanvang 11.00 uur. Het Ymca Gospel Choir verzorgt de viering muzikaal. Het is een enthousiast gospelkoor! Het repertoire bestaat
uit eigentijdse gospelmuziek en zelfgeschreven nummers. Het
koor telt zo’n 70 leden en een getalenteerde band, onder leiding
van dirigent Rob Buis.

Opgeladen voor een nieuwe start?
Door Els Geelen, pastoraal werker

Velen van ons waren de afgelopen periode vrij. Het schooljaar was voorbij. In
de kerk waren er buiten de uitvaarten
ook weinig bezigheden. Gelegenheid
op adem te komen van een jaar hard
werken. Natuurlijk besef ik heel goed
dat niet iedereen met vakantie kon. Omdat het werk in de tuin of kas nu eenmaal
doorgaat. Of omdat de gezondheid het niet
toe laat, of .... vult u maar in. Ik mocht in juli met vakantie. Eerst
een paar dagen in Nederland en daarna naar Engeland. Daar zag
ik schitterende natuur in de Cotswolds. U kent deze streek wellicht:
detectives zoals Inspector Morse zijn er opgenomen. Ik was ook in
Oxford en Cambridge en zag vele prachtige kerken. Aansluitend
nog een paar dagen weg in eigen land.
Even er helemaal uit en mij weer opladen voor het nieuwe seizoen.
Een seizoen waarin we door het vertrek van pastor Martien Straathof als team met één persoon minder beginnen. Natuurlijk hopen
we met ons allen dat er snel een opvolger mag komen. Tot die tijd
moeten we roeien met de riemen die we hebben. Gelukkig mag het
pastoraal team rekenen op de vele vrijwilligers. Zichtbaar, maar ook
op de achtergrond werken zij aan de vele taken die gedaan moeten
worden. Denkt u er weleens over na om een nieuwe start te maken
en dat te doen met vrijwilligerswerk in de kerk? Nieuwe vrijwilligers
zijn in alle parochies van harte welkom.
Een nieuwe start maken ook de kinderen die vorige jaar in groep 8
van de basisschool zaten. Ze gaan nu naar het voortgezet onderwijs
en worden brugpiepers. In september en oktober maken de kinderen die zich hebben aangemeld voor het vormsel een nieuwe start.
Zij zetten een volgende stap, het Sacrament van het Vormsel is de
laatste stap van de initiatie sacramenten Doop, Eerste Heilige Communie en Vormsel. Een nieuwe start geeft ook een kans om opnieuw
te beginnen, misschien wel om de Bijbel opnieuw te leren kennen
tijdens de cursus die collega Ronald Dits geeft. Of weer te gaan zingen bij één van onze vele zangkoren of kinderkoren en deze opnieuw

Het koor treedt regelmatig op in kerkdiensten, organiseert concerten en werkt mee aan evenementen. De voorganger van de
viering is pastoraal werker Els Geelen, zij wordt geassisteerd door
bestuursleden van Rondje Poeldijk. Na de viering is er koffie en
thee. Dankzij twee Westlandse Fondsen is er nu een veilige trap
naar de toren en kunt u tussen 13.00-16.00 uur de toren tot de
galmgaten beklimmen. Vanaf daar zijn Poeldijk en omgeving fraai
te bekijken en fotograferen. Van harte aanbevolen om dit mee te
maken. U komt toch ook?
Vervoer naar de Bartholomeuskerk
Vanuit de parochie is de vraag gekomen of het mogelijk is gebracht
en gehaald te worden naar de kerk om de vieringen bij te wonen.
Graag willen wij u deze mogelijkheid bieden. Als u niet op eigen
gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan er voor vervoer worden
gezorgd. U wordt met de auto gehaald en weer thuisgebracht. Contactpersoon hiervoor is Jan van Dijk, tel: 06- 40 917 565.

Oogstdankdag Heiloo
Woensdag 4 september, het thema is: ‘Leef mee, deel mee’.
Om 10.30 uur is de eucharistieviering en 13.30 uur danklof met
processie. Voorganger is pastoor Jaap Steenvoorden. Vanuit
Naaldwijk is busvervoer. Voor informatie en deelname kunt u
bellen met: Kees Groenewegen (513497) of Peter van der Knaap
(293936).
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Kerkberichten

Weekeinde 31 augustus en 1 september: 22e Zondag door het
jaar.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige
Machutuskerk Monster.
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met dames- en heren Bartholomeuskoor, latijn. Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties:
Toos van der Valk, Gerard Goeijenbier en Riet Goeijenbier-van
Kester, Wil Barendse-van den Berg, Astrid Duijvestijn, Ineke Gardien en overleden ouders Gardien-Lourier.
Weekeinde 7 en 8 september: 23e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met dames- en heren Bartholomeuskoor. Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Jo Alsemgeest-Hogervorst, Siem Scheffers.
Zondag 11.00 uur: Opening Rondje Poeldijk. Woord- en communieviering met Gospelkoor YMCA. Voorganger: Pastoraal werker
Els Geelen. Intenties: Jaargetijde Jan Enthoven en overleden familie, Henk van der Voort en Corrie van der Voort-van der Klugt,
overleden familie Gardien-Verbeek, Jacoba van der Valk, voor de
overleden familie Van der Elst-Lipman, Gerard Goeijenbier en
Riet Goeijenbier-van Kester, Piet Persoon.
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.
Vieringen De Backerhof
Donderdag 5 september 09.00 uur: Rozenkrans bidden.
Donderdag 12 september 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.: 24 50 58).

Soundhealing concerten
31 augustus 20.00 - 22.00 uur
1 september 15.00 - 17.00 uur
Reiki Helingsavond
2 september 19.30 - 22.00 uur
Wat ‘beweegt’ jou?
Hooggevoelig? Ontdek het zelf!

5 september 19.30 - 22.00 uur
Zentuïtie™ I
15 & 22 september
10.00 - 17.00 uur
Zelfhypnose leren!
20 september 10.00 - 17.00 uur
IEMT practitioner
4, 5 & 6 oktober 9.30 - 18.00 uur

Zen &Zo

De weg ... begint bij jezelf

ZENtrum voor bewustwording
& persoonlijke groei
Coaching ● Hypnose
Opleidingen ● Therapie ● Trainingen

Havenstraat 55
2681 LC. Monster
www.ZENenZo.nl
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Van de bewoners De Backerhof

Dank aan pastor Martien Straathof
Sinds de verhuizing van De Witte Brug naar De Terwebloem zijn
er in De Backerhof vieringen voor mensen die moeilijk ter been
zijn en voor wie het te moeilijk is naar de kerk te gaan. Het is in
De Backerhof altijd een warm en intiem samenzijn; na afloop
mag een praatje bij een kopje koffie niet ontbreken. Donderdag
8 augustus namen wij na de eucharistieviering afscheid genomen van pastor Martien Straathof.
Pastor Straathof was één van de vaste voorgangers, maar helaas
gaat hij ons verlaten. Namens de trouwe bezoekers overhandigde
To Brabander een cadeaubon en kreeg hij van Trees heel toepasselijk een fles druivensap van de Westlandse Druif en bedankte
de pastor voor zijn inspirerend voorgaan in de vieringen en vooral
ook voor zijn luisterend oor bij het kopje koffie na afloop. Wij zullen hem zeker gaan missen!

Concert in De Veiling op 24 november

Hongaars koor in het Westland
Door Peter van Leeuwen

Johann Strauss componeerde ‘An der schönen, blauen Donau’
weliswaar met het oog op Wenen, maar een end verderop, in
Boedapest, is de Donau nog net zo schön en net zo blau. Tja, en
dan moeten wij ons hier in Poeldijk behelpen met de Gantel.
Verschil moet er zijn. Om eind november het Budapesti Lantos Kórus hier te kunnen ontvangen, moet er nogal wat werk
worden verzet. Maar het mag gezegd: de organisatie zet er de
schouders onder en het is niet te geloven hoe positief en gretig
mensen reageren op de vraag onderdak te verschaffen aan één
of meer koorleden.

Het gaat allemaal goedkomen met de gastgezinnen! Dank aan iedereen die de meewerkt! Zonder meer erg leuk is het, als mensen
zich spontaan aanmelden om zondagmiddag en/of -avond 24 november in De Veiling te komen helpen. Mensen, die nog niet eens
veel met koorzang te maken hebben, maar het leuk vinden erbij
te zijn. Tof toch? We kunnen nog een paar wapperende handen
gebruiken, dus als u zin en tijd heeft: een belletje verricht wonderen (06 – 50 224 781)! Je bent dan getuige van een fantastische
avond koormuziek en een hoop gezelligheid. Je hebt het niet van
mij, maar koorleden kunnen er wat van…..van feestvieren! Over
een poosje start de kaartverkoop. We hopen u te ontmoeten,
daar in De Veiling! Blokkeer de 24e van de 11e maand maar alvast. Dan komt alles goed.
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Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6, tel. 243663
Predikant
: Ds. J.W.J. Guis
Jan Barendselaan 199, 2685 BS Poeldijk
Tel. 0174-240939
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

Dan staan je gedachten niet stil

‘Doorwaakte nachten’
Door ds. J.W.J. Guis

Ook ditmaal vind ik stof tot schrijven in de
geboorte van onze dochter. Ik hoop maar
dat u het me niet kwalijk neemt. Het zou
best nog eens enkele weken aan kunnen houden. Voor de geboorte werd
ik van verschillende kanten gewaarschuwd. ‘Denk eraan dat heel je ritme
op zijn kop zal staan’. En zoals veel dingen moet je het vervolgens eerst ervaren
om te begrijpen. Overdag en ’s nachts is ons
hele ritme veranderd. Overdag slapen we iets meer, ’s nachts veel
minder.
Toch hoort u mij niet klagen. Want het gaat uiteindelijk niet alleen
om de feiten, maar ook om de reden daarachter. En die is prachtig.
Achter het feit van wat minder nachtrust ligt de reden dat we een
dochtertje hebben om voor te zorgen. Ik realiseer mij dat er heel
andere redenen zijn om weinig te slapen. Dat je nachten wakker ligt
vanwege moeilijke dingen die je bezighouden. Dat is natuurlijk heel
iets anders. Juist in de nacht staan je gedachten niet stil.
Om weer in slaap te komen kan het in beide gevallen helpen er
een boek bij te pakken. Althans, mij helpt dat. Na een huiltje, een
verschoning, een voeding even een paar regels die de gedachten
weer verzetten. Zodat de rust weerkeert. Al is ons hele ritme anders,
ons gebed blijft hetzelfde. Vertrouwen op God geeft rust. In blijde
en moeilijke omstandigheden. Met de regels van een avondlied in
gedachten:
Bescherm ons met uw engelenschaar,
Behoed ons leven voor gevaar,
Voor angst en schrik en overmacht,
Wees ons nabij ook deze nacht.

Kerkdiensten

Zondag 1 september
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, zangdienst in het kader van rondje Poeldijk. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te spreken in de
ontmoetingsruimte van de kerk onder het genot van koffie, thee
of limonade.

Zondag 8 september
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, viering Heilig Avondmaal.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis , dankzegging en nabetrachting Heilig
Avondmaal.
De Terwebloem
Zondag 8 september
15.00 uur: ds. J.W.J. Guis, viering Heilig Avondmaal.
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en nevendienst voor kinderen van de basisschool.
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 06-49 417 025.
Contact met de kerk
Is er om welke reden dan ook pastorale hulp gewenst of wilt u
meer weten over de kerk en gemeente, neemt u dan contact met
ons op. Dit kan via: bogaardij@hotmail.com of tel. 24 25 70.
Maandsluiting “Terwebloem”
Vrijdag 30 augustus om 19.00 uur is er weer een maandsluiting in
de Terwebloem. Ds. Guis verzorgt de meditatie en de heer Visser
en dochter Marielle verlenen muzikale medewerking. We hopen
op een mooi uur met elkaar. Voor vervoer naar de maandsluiting
kunt u contact opnemen met: Mw. Stijger (tel.: 28 00 57).

Zangdienst Rondje Poeldijk
Het is gebruikelijk dat wij in de week van Rondje Poeldijk een
zangdienst houden in onze kerk. Nu Rondje Poeldijk een week is
opgeschoven en het 8 september Avondmaalszondag is hopen
we de zangdienst zondag 1 september te houden.
Er zijn weer mooie en bekende liederen uitgezocht, onder het
bezielende orgelspel van Adriaan de Jong en medewerking van
Sophieke van de Beukel op de dwarsfluit mogen we naar hartenlust zingen. Ds. Guis zal de meditatie verzorgen. Het thema van de
dienst is: ”Eén Naam.” Nodigt u vrienden, bekenden en buren uit
om mee te komen! De dienst begint om 19.00 uur; na afloop is er
koffie, thee of limonade.
Filmavond
In de week van Rondje Poeldijk wordt ook dit jaar weer een filmavond gehouden in de ontmoetingsruimte van de kerk en wel
donderdag 5 september, aanvang 20.00 uur. Nu is het nog niet
bekend welke film het wordt dit jaar. Wees ervan overtuigd dat
het net als voorgaande jaren weer een pakkende film zal zijn
waarover we na afloop nog even na kunnen praten. Wees welkom!
Open kerk
Zaterdag 7 september is de kerk van 10.00-11.30 uur weer open
voor ieder die even langs wil komen voor een gesprek, een ontmoeting of gewoon een kopje koffie of thee.
Oud papiercontainer
De oud-papiercontainer staat van 28 t/m 31 augustus op: Monsterseweg 112, Poeldijk, naast hotel-restaurant Unicum-Elzenhagen.
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Dekker van Geest Installaties B.V.
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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

4 september organiseren wij onze:

Op Theaterfestival Boulevard Den Bosch

Tweede kindermiddag

Marlies Ruigrok wint Entreeprijs

Zoals jullie al in de vorige kerkbode konden lezen is er woensdag
4 september weer een kindermiddag. De kinderen die er de vorige keer bij waren weten dat het een hele goede, fijne en leuke
middag was. Wat wij nu gaan doen is een volkomen verrassing,
maar jullie mogen erop rekenen dat het weer een hele fijne en
mooie middag zal worden.

Marlies Ruigrok, al meer dan tien jaar zangeres in Theaterkoor
Lid van UNETO-VNI
Dario Fo, heeft met haar voorstelling
AZUL de Entreeprijs voor
STEK-erkend
beste afstudeervoorstelling van Fontys Hogeschool voor de Kunsten en Theaterfestival Boulevard gewonnen. Jaarlijks worden
er twee prijzen uitgereikt aan afstudeerders van de hogeschool.
Marlies won de prijs voor beste uitvoerend kunstenaar. Zondag
11 augustus nam zij de prijs in Den Bosch in ontvangst.

Net als de vorige keer beginnen wij om 14.00 uur in de kerk, daarna gaan wij nog ergens anders naar toe. Rond 17.00 uur brengen
wij jullie weer thuis. We hebben wel het vriendelijke verzoek aan
de ouders hun kind(eren) te willen opgeven via de mail of telefoon. Dit i.v.m. vervoer en de activiteiten. De vorige keer waren
wij met veel kinderen. Maar het mogen er nog veel meer worden.
Neem gerust je vriend, vriendinnetje, nichtje, neefje, buurmeisje
of buurjongetje mee. Opgeven via: martinmostert@live.nl
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Zaterdag 7 september

Boeken-, platen- en creamarkt

Benieuwd naar de verschillende
Zaterdag 7 september van 10.00 tot 11.30 uur is er de Boekensoorten Opti-flor phalaenopsis?
markt, met diverse boeken, puzzels en dvd’s. Op de Platenzol-

der vind u meer dan duizend oude elpees, een nieuwe voorraad
Ga langs
uwveel
bloemist
of tuincentrum!
singletjes,
cd’s enbijook
78-toeren
platen. Alle soorten muziek, religieus, klassiek, populair, country, rock, jazz, en zeldzame collectors items voor een lage prijs.
Op de Creamarkt vind u zelfgemaakte
producten: een groot assortiment
gebreide of gehaakte artikelen,
knuffels en veel meer. U kunt ook
meedoen als u een uurtje creatief
wilt zijn. Kom zaterdag kijken naar
de grote verzameling boeken en
platen of kom gezellig op de koffie of
thee.

Een Batenburg Techniek onderneming

technisch installatiebedrijf

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming

In juli is zij afgestudeerd met haar voorstelling AZUL van de Master of Music, richting muziektheater. Het is een Gasinstallaties
veelzijdige, perLuchtbehandeling
soonlijke en ontroerende voorstelling waarin
Marlies probeert
tot haar diepste gevoelens door te dringen. Dit doet zij met zelf
www.dekkervangeest.nl
geschreven teksten en bestaande muziek.
De muziek is gearrangeerd door Boudewijn Ruigrok, haar broer. Ook hijVlotlaan
zingt in 578
Dario
Fo, dat deel uitmaakt van Kwekers in de Kunst.
De
jury
noemt
2681 TX Monster
haar
‘overrompelend’;
Marlies wordt
geprezen om
0174-212080
Het voorstelling
adres voor uw cv-installatie
en sanitair
haar veelzijdigheid, innemendheid en talent. Kwekers in de Kunst
zijn enorm trots op Marlies en op wat zij de afgelopen tijd bereikt
heeft.

Uw woning verkopen?
Ook tijdens de
vakantieperiode staan
Meer weten? www.optiflor.nl
wij voor u klaar.
Maak een afspraak
en ontvang een GRATIS
waardebepaling en
korting op de
MEER INFORMATIE?
opstartkosten.

...direct voor u aan de slag!

BEL: 06 - 260 40 620

Herckenrathstraat 52
2681 DG Monster
info@directmakelaar.nl
0174 - 730
179 UW
IN ÉÉN
DAG
Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief!!

www.directmakelaar.nl
Bel 0174 730 179

ROBVREUGDENHIL.NL

AANHANGER (BE) RIJBEWIJS
VERKOOP • AANKOOP • TAXATIES • VERHUUR

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen
bus automaat

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

20
10

18
2017
28 JANUARI
AUGUSTUS
2019

Westland Verstandig: Gemeente moet echt veel meer aandacht
besteden aan een aantrekkelijkere en vriendelijke leefomgeving
in onze grote en kleinere dorpskernen

Benieuwd naar de verschillende
Westland
heeft 11 dorpskernen
met ieder phalaenopsis?
zijn eigen sfeer. Westland Verstandig
soorten
Opti-flor

vindt dat per dorpskern bekeken moet worden wat nodig is. In alle dorpskernen is
dringend behoefte aan meer starterswoningen en woningen voor inwoners die snel
Ga langs
bij uw
of tuincentrum!
een geschikte
woonruimte
in diebloemist
kern nodig hebben.
De gemeente zou zelf aan de slag
moeten gaan en daarbij zelf bepalen wat nodig is voor onze eigen inwoners, naast wat
nodig is voor statushouders, arbeidsmigranten etc. Daarnaast moeten de dorpskernen
aantrekkelijker gemaakt worden door beter parkeren, aantrekkelijkere centra met
bankjes, bloembakken etc. Ook de vaak niet goede wegeninfrastructuur goed
beetpakken. Bepaalde voorzieningen in de kleine dorpskernen garanderen. Kort en
goed: Westland Verstandig vindt dat er nog veel werk aan de winkel is in ons Westland.

technisch installatiebedrijf

Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

Onze burgerkantoren in Naaldwijk en ‘s-Gravenzande zijn in augustus gesloten. U kunt
ons wel altijd bellen op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

Wilt u contact met ons, dat kan:
Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691 KX ’s-Gravenzande
06-53401068 / mail info@duijsens.net.
Een Batenburg Techniek onderneming
Zie: www.westlandverstandig.nl.

Zondag 8 september van 13.00 tot 18.00 uur

Primeur: braderie in Poeldijk
Door Jolanda en Sunita, Team Braderie Poeldijk
Meer weten? www.optiflor.nl

Team Braderie Poeldijk organiseert zondag 8 september in Poeldijk-centrum voor de 1ste keer een braderie. De start is om 13.00
uur. Er worden straten afgesloten waar kramen staan, het verkeer kan daar niet door. Vanaf zaterdag 7 september om 22.00
uur stellen wij het op prijs als er geen auto’s geparkeerd worden
en staan in de Jan Barendselaan, Voorstraat, Irenestraat en Fonteinstraat. Dan hebben kraamhouders en de bezoekers van de
MEER INFORMATIE?
braderie alle ruimte!
BEL: 06 - 260 40 620

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

Techniek gaat
prima samen.

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

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

Wij hebben in korte tijd veel standhouders bereid gevonden aan
deze braderie deel te nemen. Rondje Poeldijk verzorgt de muziek, de
terrassen met drankjes en kermis. Wij mogen het afsluiAUTO
ten
met
een braderie! Er zullen veel bekende gezichten te zien
BEDRIJF
zijn, zoals Lobo de visboer, StudioVijf21, Avanti Kapper, Keurslager
Marco van der Hout, bakkerij Van Malkenhorst en GGhairstyling.
De www.autobedrijfwvanderende.nl
kramen zijn gevuld met mode, make-up, sieraden en lekkere
hapjes uit Suriname. Ook de friet kraam en schaafijs ontbreken natuurlijk niet. Hoe leuk is
dat? Wij
Voor
al hopen
uw: op mooi weer, een grote
opkomst en dat de braderie een terugkerend evenement wordt in
Reparaties
de jaarlijkse PoeldijkseH
feestweek.
Laten we er met z’n allen van
genieten. Hebt u suggesties
of
wilt
u in 2020 een kraam? U kunt
H Schadewerk
u zich altijd melden bij de organisatie via: kijknujou@gmail.com.

H Bandenspecialist
H Aircovulling /reparatie
H APK /roetmeting

Nieuweweg 57 - Poeldijk - Tel. 0174 - 245671

naf

BE va

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen
bus automaat

,-

€ 380

In één dag, meerdere
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

The agri and food centre of the world
TE KOOP:
bouwkavels vanaf ca. 2.000 m 2
TE HUUR:
bedrijfshallen en kantoren

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82
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Het Gouden Huis
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Op een perceel van maar liefst 1.255 m2
Zoek je iets bijzonders?
Ruimtelijk, met
bevindt zich een prachtige vrijstaande
hoge plafonds en veel licht? Een dakterras
Te Koop
bungalow met grote garage, voorzien van
met vrijwel
de hele dag zon? Kom dan
alle gemakken. De zeer goed onderhouden
eens kijken in deze unieke, ruime en lichte
en fraai aangelegde tuin beschikt over veel
3-kamer maisonnettewoning met eigen
EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
privacy, groen, diverse zonneterrassen en BEL VOOR
parkeerplaats,
hartje centrum!
OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.
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BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.

Vraagprijs: € 262.500,- k.k.

Volg ons via:

T 0174 28 60 80

www.borgdorff.nl
Volg ons via:

T 0174 28 60 80

www.borgdorff.nl

Wees welkom bij een van deze activiteiten:
-Wekelijkse dru yoga op de woensdagavond

Heeft u verkoopplannen?

-Familieopstelling avond op 08/10, 12/11 of 12/12
Opgeven via 06-17118340 Tietsje van Alba Coaching

Enkele redenen waarom u
voor ons moet kiezen:

-Een nieuwe serie "Reis door de chakra's"
15/10, 05/11, 10/12, 14/01, 11/02, 10/03 en 14/04.
Opgeven of meer info via 06-53442139 Diny Heegers
van Het Evenwicht.

√
√
√
√
√

Persoonlijke aandacht
Hoog percentage snel verkocht
Uitstekende woningpresentatie
Eigen website van uw woning
Hoge klantwaardering

Het Gouden Huis

www.hetgoudenhuis.nl

Tel: 06-22775858

Adverteren in Poeldijk Nieuws
voordelig en doeltreffend!
Arnold Spoelplein 101 • Mauritskade 61 • Den Haag • 070 - 346 84 00
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of kijk op www.korporaalenbertels.nl

•

Stomeri·
Stomerij

Onze stomerij kan al uw kleding,
en een
gordijnen, beddengoed e.d.
reinigen. Snelle en goede service!
Jan Barendselaan 72 • 2685 BV Poeldijk / Tel. 0174-283996
Jan Barendselaan 72 • 2685 BV Poeldijk / Tel. 0174-283996

Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim
3.350 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk.
Ook zijn er bijna 500 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:
Erik van der Sande:
Wilfred Bronswijk:
Koos Verbeek:
Info bij:
Website:

0174-700263 of
06-25575372 of
06-21253171 of
06-53714151
advertenties@poeldijknieuws.nl
www.poeldijknieuws.nl
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Door Koos van Leeuwen

Een praatje bij een plaatje

Vadertje Tijd wacht nergens op; uren, dagen, weken, maanden en
jaren, ze vlieden zonder onderbreking voort. Intussen zijn we al
weer aan de laatste dagen van de vakantiemaanden bij uitstek
bezig. Voor het volgende Poeldijk Nieuws u bereikt is het september en zijn alle scholieren aan het nieuwe schooljaar begonnen.
Senioren en gezinnen met kleinere kinderen trekken er in nazomer
en herfst ruimschoots op uit. Voor het voorlaatste jaargetijde haar
intrede doet, maken we van de gelegenheid gebruik stil te staan
bij het voor massa’s mensen specifieke zomergevoel dat een bezoekje aan het strand nog altijd is. Of we het nu over 1900 hebben
of een halve eeuw later, stranden waren op zonovergoten dagen
druk bezet. Zodra het voorjaarsweer aantrekkelijk is, de zon ons
uitnodigend aankijkt, zijn mensen niet te houden. Ansichtkaarten
en foto’s liegen niet en geven een schitterend tijdsbeeld van de
jaren van onze (over)grootouders.
Krijgen we een opname van 1900 tot 1920 in handen, zien we strandliefhebbers zich in hun ‘paasbeste pakkie’ kostelijk aan het vermaken.
Heren uitgedost in pak één, liefst met stropdas. Niet zelden een ‘bolknak’ in hand of mond en hoed op het koppie. Dames in lange japonnen, zetelend in hoge tenen (rieten) strandstoelen waarop de zon
nauwelijks vat kreeg. Rond 1919 raakten badkoetsjes in de mode,
veelal oude omgebouwde fouragewagens die de Duitsers aan het
eind van de Eerste Wereldoorlog bij hun terugtocht uit België bij de
Nederlands/Belgische- en oostgrens achterlieten. Handige mensen
zagen brood in die karretjes en repareerden gebruikte, vaak zwaar
beschadigde exemplaren. Ook maakten zij naar het gevonden voorbeeld nieuwe en wat effectievere koetsjes. Dames met trek in een
bad konden zich in het koetsje omkleden en lieten zich door de achterdeur in het water zakken. Vrijwel niemand van de strandbezoekers
kon een glimp opvangen van de tewaterlating van een al of niet goed
gevormde dame in wat ondeugende kledij. De terugtocht was, heel
begrijpelijk, in omgekeerde volgorde. Kledij werd teruggeplaatst op
plekjes waar het vandaan kwam; de dame in kwestie zette geheel gekleed weer voet aan land. Voor badgasten was er niets aanstotelijks

waar te nemen, ‘geen dij of wat dies meer zij’ werd aan de buitenwereld prijsgegeven. Die tijd ligt ver achter ons, de tweede helft van
de vorige eeuw werden badkoetsjes taboe en voor de massa overbodig. Japons en kostuums liet men thuis en ging over op luchtiger
kledij. Opvallend dat men een eeuw terug op het strand meestal alles
deed om van de zon te genieten zonder te willen bruinen. Integendeel, door de zon verbrande ledematen moesten vóór alles worden
voorkomen. Strandstoelen en koetsjes van toen bewezen uitstekende
diensten. Anno 2019 kan worden gesteld dat veel strandgangers een
gekleurde tint boven ‘melkbenen’ prefereren. Toen het plaatje werd
gemaakt waren de imposante strandstoelen nog volop in gebruik.
Speciaal tafereeltje voor het familiealbum
Dat de zitplekjes door een dochtertje en drie zoontjes van Willem en
Appolonia van Paasen-Nederpel(t) in beslag worden genomen, was
ongebruikelijk. Vrijwel zeker gebeurde dat op aandringen van hun
aan de Poeldijkse Vredebestlaan wonende ouders, mogelijk alleen
voor ‘t kiekje. Zij zagen in zo’n onderonsje van hun kroost mogelijk
iets speciaals voor het familiealbum. Dat de kinderen daarin een veilig onderkomen hadden, bewijst de onberispelijke kwaliteit van deze
bijna negentig jaar oude foto. Dit knusse tafereeltje dateert van de
grote of augustusvakantie 1932. Het resultaat is verbluffend, een
beeld om trots op te zijn. Van links naar rechts namen Joop, Jan,
zusje Annie en Cor van Paasen bezit van de stoelen. Drie emmertjes,
ondersteboven op de schepjes, getuigen van de arbeid van de kleinste drie. Let op de liefdevol op de schouder gelegde arm en hand van
Cor, een knulletje dat zijn jongere zusje Annie als waakhondje beschermt. Zee en strand zijn nog altijd paraat, de kinderen van toen
zijn intussen elders een kijkje gaan nemen. Het zij zo!
‘In overdekte, rieten strandstoelen,
moest dit viertal zich wat verkoelen.
Lekker uit de zon,
zo lang het maar kon.
Nu stelt men wat kleurrijker doelen’.

18 JANUARI 2017

In dankbare herinnering
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits
Op 19 december is, op 85-jarige leeftijd, Petrus Cornelis Persoon
in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft overleden. Piet is geboren op 15 januari 1931 en opgegroeid in Poeldijk aan de
Wateringseweg. Het tuindersgezin bestond uit 11 kinderen. Zijn
vader overleed toen Piet zes jaar oud was. In zijn jeugd heeft hij
daarom in een internaat in Oudenbosch gewoond. Na het doorlopen van de Lagere Tuinbouwschool ging hij werken in het tuindersbedrijf van het gezin Persoon. Piet kende zijn latere echtgenote
Annie (ook uit Poeldijk) al langere tijd, maar opeens sloeg de vonk
over. Ze trouwden op 3 september 1959 en gingen wonen naast
het ouderlijk huis. Piet startte zijn eigen tuindersbedrijf. Samen
met Annie kreeg hij drie zonen en later vier kleinkinderen. Piet
was een harde werker met veel humor, tot op hoge leeftijd was
hij nooit ziek en zijn zonen genoten van een onbezorgde jeugd.
Hobby’s had Piet in die tijd weinig. In 1994 gingen Piet en Annie
wonen in de De Boerstraat en zijn zonen zetten het bedrijf voort. Er
kwam meer tijd om met zijn boot te varen en te bridgen, maar Piet
bleef daarnaast ook doorwerken. Ook ging hij met Annie ﬁetsen en
met de kleinkinderen beleefden zij leuke uitjes. Daarnaast kwam
er tijd voor reisjes naar het buitenland. Vanaf zijn 78e begon Piet
problemen te krijgen met zijn gezondheid, waarbij hij een grote
steun had aan zijn vrouw Annie. Uiteindelijk overleed hij in alle
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 overgestoken naar de andere kant van het aardse leven, in het vertrouwen
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.
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we print with passion

optometrie

audicien

contactlenzen

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

Brillenglazen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

(zonne)Brillen

t. 0174 29 31 40
f. 0174 29 68 20
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0174 248 995 info@akxifo.nl www.akxifo.nl
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De beste ‘loop-baan’, wijkhoofd Poeldijk gezocht
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In Poeldijk zoeken we dringend een wijkhoofd. Deze krijgt via de
coördinator collectematerialen, benadert de actieve collectanten en voorziet hen van een collectebus voor de collecteweek.
Na de collecteweek neemt het wijkhoofd de bussen weer in van
de collectanten. Wilt u helpen zodat de collecteweek (4-9 november) weer door kan gaan? Het is een leuke sociale vrijwilligerstaak.

De grootste collectie tegels …..

het mooiste sanitair …..

1 op de 5 mensen krijgt Alzheimer of andere vorm van dementie.
Voor vrouwen is dat zelfs 1 op de 3. U kent vast in uw omgeving
iemand die ermee te maken heeft. Alzheimer Nederland biedt
hulp en informatie en komt op voor de belangen van mensen met
dementie en hun naasten. Wij investeren in onderzoek voor betere zorg en vooral om dementie te behandelen of voorkomen.
Wij willen een toekomst zonder dementie. U ook? Help dan mee
als collectant van Alzheimer Nederland! Vorig jaar brachten we in
Nederland ruim € 1,9 miljoen bij elkaar. Helpt u mee om dit jaar
minstens zoveel op te halen? Aanmelden en informatie: Martine
Riske 06 – 57 590 349, of: m.riske@alzheimer-nederland.nl.

Met een knipoog naar WoodstOCK

Festival Zomer Ockenburgh
Voor de vierde keer is Buitenplaats Ockenburgh in Loosduinen
het decor van een festival in de stijl van de Parade. Dit keer in
de sfeer van WoodstOCK 1969. 50 jaar geleden was het festival
Woodstock niet ver van New York. The Who, Joe Cocker, Jefferson Airplane, Joan Baez, Janis Joplin, Santana en anderen maakten er naam en maakten het festival onvergetelijk. De bijzondere filmbeelden gingen over de hele wereld.

alle ruwbouwmaterialen …..

der”.

Elke
zaal
onde
t mis
rdag
aar!

en professioneel gereedschap

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.

Naast beelden, film en optredens rond Woodstock hebben we
ook in het programma optredens van Rondje Doe Maar uit de
jaren 80, blue Grass, cabaret, improtheater, pophistorie, jazz en
vooral veel plezier. Zo wordt Festival Zomer OCK een zomerfeest
in en rond Buitenplaats Ockenburgh met kunst, theater, dans,
muziek en heerlijke hapjes. Zaterdag 7 september van 16.0023.00 uur. Kosten €15,- kinderen tot 16 jaar gratis. Info en reserveren via www.buitenplaatsockenburgh.nl/open-podium/. Wees
er snel bij! Want we blijven graag een klein maar heel bijzonder
festival. Info: 06-18 373 773.
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Programma

DeDefeestweek
feestweek
De feestweek
inin‘t ‘t
in ‘t

DINSDAG
DINSDAG
3 SEPTEMBER
3 SEPTEMBER
DINSDAG 3 SEPTEMBER
09.45 - 16.00
09.45uur
- 16.00 uur
11.30 uur11.30 uur
14.00 - 16.00
14.00uur
- 16.00 uur
19.00 - 22.00
19.00uur
- 22.00 uur

Tennistoernooi
Tennistoernooi
09.45 - 16.00 uur
Brunch Brunch11.30 uur
Bingo Bingo 14.00 - 16.00 uur
Bingo avond
Bingo avond
19.00 - 22.00 uur

OningsTennistoernooi
Tenispark
Onings Tenispark
De Backerhof
Brunch
De Backerhof
De Backerhof
Bingo
De Backerhof
De Backerhof
Bingo
De Backerhof
avond

Onings Tenisp
De Backerhof
De Backerhof
De Backerhof

WOENSDAG
WOENSDAG
4 SEPTEMBER
4 SEPTEMBER
WOENSDAG 4 SEPTEMBER
11.00 - 12.30
11.00uur
- 12.30 uur
16.00 - 17.00
16.00uur
- 17.00 uur
13.45 - 14.00
13.45uur
- 14.00 uur
14.00 - 17.00
14.00uur
- 17.00 uur
16.00 - 18.00
16.00uur
- 18.00 uur
19.00 - 22.00
19.00uur
- 22.00 uur
20.30 - 23.00
20.30uur
- 23.00 uur

Varen Rondje
VarenPoeldijk
Rondje
11.00 - 12.30
Poeldijk
uur
Varen Rondje
VarenPoeldijk
Rondje
16.00 - 17.00
Poeldijk
uur
OpeningOpening
Rondje13.45
Poeldijk
Rondje
- 14.00
Poeldijk
uur
Kinderbingo
Kinderbingo
14.00 - 17.00 uur
Voetbalfeest
Voetbalfeest
16.00 - 18.00 uur
Beachvolleybal
Beachvolleybal
19.00 - 22.00 uur
PubquizPubquiz20.30 - 23.00 uur

SteigerVaren
Wittebrug
Steiger
Rondje
Wittebrug
Poeldijk
Restaurant
Varen
Restaurant
Terwebloem
RondjeTerwebloem
Poeldijk
HansGardienKassie
Opening
HansGardienKassie
Rondje Poeldijk
HansGardienKassie
Kinderbingo
HansGardienKassie
Sportpark
Voetbalfeest
Sportpark
VerburchVerburch
Plein bakker
Beachvolleybal
Pleinv.d.
bakker
Bergv.d. Berg
HansGardienKassie
Pubquiz
HansGardienKassie

Steiger Witteb
Restaurant Te
HansGardienK
HansGardienK
Sportpark Ver
Plein bakker v
HansGardienK

DONDERDAG
DONDERDAG
5 SEPTEMBER
5 SEPTEMBER
DONDERDAG 5 SEPTEMBER
10.00 - 15.00
10.00uur
- 15.00 uur
Vanaf 13.00
Vanaf
uur13.00 uur
15.30 - 17.30
15.30uur
- 17.30 uur
16.00 - 17.30
16.00uur
- 17.30 uur
19.00 - 22.00
19.00uur
- 22.00 uur
18.30 - 22.00
18.30uur
- 22.00 uur
20.00 - 22.30
20.00uur
- 22.30 uur

Foto speurtocht
Foto speurtocht
10.00 - 15.00 uur
Klaverjassen
Klaverjassen
Vanaf 13.00 uur
Creatief Creatief
met kleur
15.30
met- kleur
17.30 uur
VrijmarktVrijmarkt
voor de
16.00
voor
jeugd
- 17.30
de jeugd
uur
Beachvolleybal
Beachvolleybal
19.00 - 22.00 uur
Fancy Fair
Fancy
(ookFair
18.30
voor
(ook
-kinderen)
22.00
vooruur
kinderen)
Film avond
Film avond
20.00 - 22.30 uur

Dorpskern
Foto
Dorpskern
speurtocht
De Vrienden
Klaverjassen
De Vrienden
Hervormde
Creatief
Hervormde
kerkmet kleur
kerk
HansGardienKassie
Vrijmarkt
HansGardienKassie
voor de jeugd
Plein bakker
Beachvolleybal
Pleinv.d.
bakker
Bergv.d. Berg
HansGardienKassie
Fancy
HansGardienKassie
Fair (ook voor kinderen)
Hervormde
Film
Hervormde
avond
kerk
kerk

Dorpskern
De Vrienden
Hervormde ke
HansGardienK
Plein bakker v
HansGardienK
Hervormde ke

VRIJDAG
VRIJDAG
6 SEPTEMBER
6 SEPTEMBER
VRIJDAG 6 SEPTEMBER
12.30 - 19.00
12.30uur
- 19.00 uur
13.00 - 17.00
13.00uur
- 17.00 uur
13.00 - 17.00
13.00uur
- 17.00 uur
13.00 - 17.00
13.00uur
- 17.00 uur
20.30 - 01.00
20.30uur
- 01.00 uur

Jeu de Boules
Jeu de 12.30
Boules
- 19.00 uur
Voorstraat
Jeu
Voorstraat
de Boules
Rolstoelwassen
Rolstoelwassen
13.00 - 17.00 uur
Poeldijkse
Rolstoelwassen
Poeldijkse
Vaart Vaart
Informatiekraam
Informatiekraam
13.00
Pieter
- 17.00
van
Pieter
uur
Foreest
van Foreest
Poeldijkse
Informatiekraam
Poeldijkse
Vaart VaartPieter van Foreest
Buurt preventie
Buurt preventie
13.00 - 17.00 uur
Poeldijkse
Buurt
Poeldijkse
Vaart
preventie
Vaart
After Summer
After Summer
Party
20.30 - 01.00
Partyuur
HansGardienKassie
After
HansGardienKassie
Summer Party

Voorstraat
Poeldijkse Vaa
Poeldijkse Vaa
Poeldijkse Vaa
HansGardienK

ZATERDAG
ZATERDAG
7 SEPTEMBER
7 SEPTEMBER
ZATERDAG 7 SEPTEMBER
10.00 - 17.00
10.00uur
- 17.00 uur
13.00 - 16.00
13.00uur
- 16.00 uur
13.00 - 17.30
13.00uur
- 17.30 uur
13.00 - 20.00
13.00uur
- 20.00 uur
21.00 - 01.00
21.00uur
- 01.00 uur

Brommermarkt
Brommermarkt
10.00 - 17.00 uur
JongerenJongeren
middag
13.00
Scouting
middag
- 16.00Scouting
uur
WK- Sjoelen
WK- Sjoelen
13.00 - 17.30 uur
GroenteGroente
en fruitrace
13.00
en fruitrace
- 20.00 uur
Oktoberfest
Oktoberfest
21.00 - 01.00 uur

HansGardienKassie
Brommermarkt
HansGardienKassie
Schouting
Jongeren
Schouting
huis middag
huis Scouting
BarGezellig
WKBarGezellig
Sjoelen
Vredebestlaan
Groente
Vredebestlaan
en fruitrace
Kassie Oktoberfest
Kassie

HansGardienK
Schouting hui
BarGezellig
Vredebestlaan
Kassie

ZONDAG
ZONDAG
8 SEPTEMBER
8 SEPTEMBER
ZONDAG 8 SEPTEMBER
11.00 - 12.00
11.00uur
- 12.00 uur
13.00 - 18.00
13.00uur
- 18.00 uur
13.00 - 18.00
13.00uur
- 18.00 uur
19.00 - 20.30
19.00uur
- 20.30 uur

Kerkdienst
11.00
Kerkdienst
met
- 12.00
gospelkoor
uur
met gospelkoor
Bartholomeuskerk
Bartholomeuskerk
Kerkdienst met gospelkoor
Muziekfestival
13.00
Muziekfestival
- 18.00 uur
Dorpskern
Dorpskern
Muziekfestival
Braderie
13.00
Braderie
- 18.00 uur
Dorpskern
Dorpskern
Braderie
Zangdienst
19.00
Zangdienst
- 20.30 uur
Hervormde
Hervormde
kerkZangdienst
kerk

Bartholomeus
Dorpskern
Dorpskern
Hervormde ke
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Kom je ook bij ons werken?

Brandweer zoekt vrijwilligers
Brandweer Haaglanden zoekt nieuwe vrijwilligers voor het
Westland. Hoe is het om vrijwilliger te zijn? We vragen het Inge
Lippold, vrijwilliger bij de kazerne Naaldwijk. ‘’Ik ben hier al
17 jaar vrijwilliger en doe het naast mijn werk. Voor ik bij de
brandweer kwam zag ik een oproep: ‘We zoeken vrijwilligers
voor de brandweer’. Dat leek mij een leuke uitdaging naast mijn
werk in het onderwijs toen. Na een kennismaking en een paar
oefenavonden voelde ik mij daar geheel op m’n plek.”
Voor een vrijwilliger is het belangrijk dat je binnen 3 minuten op
de kazerne bent, want we moeten binnen vier minuten wegrijden
naar een incident. Ik woon om de hoek van de kazerne, dus dat
is top. Mijn moeder vond het in het begin erg spannend. Ze zei
meerdere keren: ‘Weet je het wel zeker?’ Nu is ze eraan gewend
en enthousiast. Ze weet dat veiligheid bij de brandweer heel belangrijk is.’’
Wat voor werk heb je ernaast en valt het goed te combineren?
‘‘Ik werk bij Van den Ende Bezorgservice in Naaldwijk. Het grappige is dat mijn werkgever ook vrijwilliger is bij de brandweer.
Een andere collega ook. De onderlinge band wordt hierdoor versterkt: we snappen elkaar na een moeilijke klus. We kunnen dit
werk prima combineren met vrijwilliger zijn. Er zijn maar weinig
dagen dat we niet kunnen. Een incident kan lang duren, dan helpen we elkaar om het werk op de zaak af te krijgen.’’
Wat is mooi aan het vak?
‘’Je weet nooit wat je te wachten staat, dat maakt het bijzonder.
Je komt bij mensen in situaties waar ze het heel moeilijk hebben.
Dan kan je het verschil maken door ze te helpen, zij zijn je vrijwel
altijd dankbaar. Door een huisdier te bevrijden, maar we hielpen
ook een vrouw die haar ring niet meer afkreeg. Later bracht ze

een grote taart. Ook hadden wij een inzet waarbij waardevolle
pakketten klaarlagen om te verzenden. Die konden wij veilig stellen. Je kunt je voorstellen dat die vrouw enorm dankbaar was.
Dat is waardevol, dankbaarheid.’’
Wat heeft een werkgever aan een brandweervrijwilliger?
‘’Een brandweervrouw in dienst, een BHV’er én iemand die brandveiligheid belangrijk vindt. We zijn scherp op alles in een pand, of
er rookmelders, brandblussers, blusdekens en EHBO-doos zijn.
Het zit in ons DNA daar op te letten. Bij een calamiteit gaan wij
meteen over tot actie. Dat is voor iedere werkgever waardevol.’’
Wat vraagt het van je? En van je vrije tijd?
‘’Ik ben 24/7 vrijwilliger, wij oefenen elke dinsdagavond. Als ik ergens naar toe wil en ik heb een feestje buiten Naaldwijk, dan ben
ik niet beschikbaar. Ik kan dus leuke dingen doen. Het komt voor
dat je uit wilt; je hebt je mooi gemaakt en je pieper gaat... Binnen
no time sta je van je jurkje in je bluspak. Dit levert vaak hilariteit
op bij de mannen.’’
Zijn er bepaalde misvattingen over het vak?
“Regelmatig geef ik voorlichting over brandveilig leven op scholen. Ik krijg vragen over hoe het is bij de brandweer. Soms denken
mensen dat vrijwilligers anders zijn opgeleid dan beroeps. Dat is
niet zo. Wij krijgen exact dezelfde opleiding. Ook denkt men dat
de vrijwilliger geen vergoeding krijgt; je krijgt vergoeding voor de
uren die je werkt.’’
Heb je nog een laatste tip?
“Kom eens mee oefenen. Ervaar hoe het is om aan de brandweerslang te staan of een auto open te knippen. Het zijn hier niet
alleen stoere mannen, wij zijn toegankelijk, sociaal en zetten ons
dag en nacht in voor mens en dier in nood. Je moet het proberen,
dat kan bij ons. Je hoeft geen bodybuilder te zijn. Belangrijk is dat
je fit en sociaal bent. Ik doe fitness, wandel en fiets. Wij hebben
een geweldige hobby: werken bij de brandweer.’’

18 JANUARI 2017
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Vrijwilliger gezocht

Wanneer?
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levenbordspelvereniging
dan ten einde gekomen.
Wij zijn een
gezellige
De Spelsalon, die sinds
oktober 2014 wekelijks in Poeldijk speelt. Opgericht voor mensen die het leuk vinden om spellen te spelen maar niemand in
de buurt hebben om mee te spelen, of die het gewoon leuk vinden om met een groepje mensen spellen te spelen. Veel mensen kennen monopoly, rummy cub, ganzenbord; maar er zijn
zoveel meer leuke spellen. Wij willen graag spelers kennis laten
maken met veel leuke moderne bordspellen.

Bordspelvereniging De Spelsalon

We hebben ruim 200 spellen in huis, maar spelers kunnen ook
een eigen spel meenemen. Er is altijd iemand die het uit kan leggen. We spelen (strategische) bordspellen, kaartspellen en dobbelspellen. In even weken: spelen we op de dinsdagavond in De
Backerhof (20.00-23.00). In oneven weken op de dinsdagavond,
Willem-Alexanderlaan 6 in Poeldijk (20.00-24.00). Zaterdagavond
in De Backerhof.
Activiteiten
Naast onze spellenavonden hebben ook andere activiteiten, zo
hebben we spellendagen, gingen wij uit eten, deden we mee aan
burendag in de Backerhof en gaan wij elk jaar met een team naar
het NK bordspellen. We hebben pas weer een leuke, gezellige
spellendag in wijkcentrum de Backerhof achter de rug. We begonnen de dag om 11 uur in de ochtend, met koﬃe en thee met
wat lekkers erbij. Iedereen had wat lekkers meegenomen voor de
dag, soms zelfs zelfgemaakt. Het was gezellig druk. Ook hadden
veel spelers spellen meegenomen, zodat er veel keus in spellen
was. Er werd steeds in andere groepscombinaties gespeeld, zodat er steeds afwisselende groepjes waren. Zo werden gespeeld:
The ﬁve tribes, King of Tokyo, Karuba, Mystica, Gepakt en Gezakt,
Cold express, Sky, Doodle Quest, the Hobbit. Om 23.00 uur sloten
we af, met ons hoofd vol spellen.
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Woordzoeker

Puzzel nummer 18

Vakantie
Streep alle woorden die op de lijst staan door. Uit de overgebleven letters ontstaat een woord dat met vakantie te maken heeft.
Stuur dit woord in en maak kans op een heerlijke slagroomschnitt. Veel plezier! Oplossing 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. Suggesties voor een leuke puzzel of maakt u er een? Van harte welkom! Dan is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.

Uitslag puzzel in nr. 16 Disneyfiguren: Winnie de Poeh. Van de 23
inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, is de gelukkige
winnaar Kevin van der Lans, op de foto zijn oma Anneke Zuiderwijk én de gewonnen schnitt. Kevin maakte er ook een mooie tekening van, Donald Duck is zijn favoriet en die was jarig!

28 AUGUSTUS 2019

(vervolg voorpagina)
Bij je naaste buren even op de koffie gaan is geen vaste gewoonte.
Je huis voorzien van veel sloten en alarmsystemen ook niet. Geen
hoge criminaliteitscijfers en nauwelijks schadelijke insecten…’

Nadenken over definitief emigreren
Voor hij besloot zich voorgoed te vestigen op
het zuidelijk halfrond zag Bol al veel van de
wereld. Nadat hij zijn school in Poeldijk afmaakte en werkte in de paprika’s én hij in
de avonduren zijn moeder Annie hielp bij
het opmaken en later verspreiden van het
blad De Poeldijker, ging hij regelmatig op
reis. Eerst door Europa en het Midden Oosten. Op die reizen ontmoette hij veel Australische trekkers die juist deze kant van
de aardbol wilden ontdekken. ‘Heel wat
mensen nodigden mij uit eens naar Australië te komen. In 1987 besloot ik er voor een jaar naar toe te
gaan. Veel door het land gereisd en overal gewerkt; ik ontmoette
er Trish die nog in haar eindexamenjaar was. Eigenlijk was ik van
plan om door te reizen naar Nieuw-Zeeland, maar Trish gaf de
voorkeur aan een reis naar Zuid-Amerika. Dat werd een reis van
een jaar door verschillende landen. Ik begon na te denken over
definitief emigreren. In Australië maakte ik ook al kennis met Tasmanië toen ik daar hielp bij de appeloogst. Het klimaat is er bij
uitstek geschikt voor fruitteelt; Tasmaanse kersen zijn een delicatesse, net als de wijnbouw’. Aad maakt liever lange trektochten
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door de bossen dan zijn vrije tijd doorbrengen aan het strand. Dat
past meer bij zijn beschouwende aard.
Van supermarktketen naar docent klinische verpleegkunde
Om als Nederlander naar Australië te emigreren moest Aad Bol
terug naar Nederland om alles te regelen. In drie maanden had
hij de vergunning voor definitieve emigratie. Twee jaar later
kwam hij in aanmerking voor een permanent verblijf en was inmiddels in een
supermarkt gaan werken. ‘Twintig jaar
heb ik heel hard gewerkt, had uiteindelijk de leiding over een supermarktketen
en was verantwoordelijk voor een groot
aantal personeelsleden. Maar ik ontdekte steeds meer dat dit geen baan was om
gezond oud te worden. Trish en ik besloten met onze kinderen naar Tasmanië te
verhuizen en ik ging naar de universiteit
voor een psychologisch verpleegkundige
opleiding. Tegelijk ging ik werken in een
psychiatrisch ziekenhuis. Ik had inmiddels
de Australische nationaliteit en hoefde
daarom geen studiekosten te betalen. Via
die omscholing ben ik nu docent klinische
verpleegkunde bij twee instituten, één
voor mensen die op hoge leeftijd behandeld worden aan dementie. Het andere
voor jongere patiënten die psychiatrische
hulp nodig hebben. Ik ben betrokken bij
de opleiding van stagiaires en de verplichte
jaarlijkse bijscholing van de verpleegkundigen’.
Bezoek hoogtepunt voor ouders Aad
Aad’s ouders Lex en Annie Bol hebben vele
malen de familie in Australië en later in Tasmanië bezocht, maar hun gezondheid en leeftijd – 84 en 85
jaar - staan dergelijke reizen niet meer toe. Het verblijf van Aad
begin augustus was voor hen dan ook een hoogtepunt. Aad benutte die weken voor contact met Poeldijk en zijn verdere familie.
‘Ik wil het nieuws in Poeldijk gaan volgen via de digitale uitgave
van Poeldijk Nieuws’ zegt hij. ‘Weet je dat mijn zoon bezig is om
de Nederlandse taal te leren? Mensen die hun moederland niet
meer willen bezoeken omdat zij zogenaamd alles van vroeger
vergeten zijn moet je niet geloven. Iedere emigrant heeft diep in
zijn hart nog wel een zwak plekje voor zijn geboortegrond!’

Eerste avond nieuwe seizoen: 4 september

Bridgeclub Poeldijk
Heeft u zin om te bridgen bij een gezellige
bridgeclub? Wij hebben weer ruimte voor
nieuwe leden. Komt u gerust eens meedoen. Wij bridgen in De Backerhof (Witte
Brug) in Poeldijk en starten woensdag 4 september weer.
Vanaf 19.00 uur kunt u binnen lopen, de starttijd is 19.15 uur.
Wilt u meer informatie of meedoen dan kunt u bellen of mailen.
Secr. W. Spitzer Dreeslaan 40, 2672 DN Naaldwijk 06-53933261,
(wimspitzer@gmail.com).

Ook uw haarwerk specialist
Heuchemer Kappers
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

0174 24 55 35
info@heuchemerkappers.nl
www.heuchemerkappers.nl
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Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
De Veiling, Julianastraat 49, 2685
BB Poeldijk
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/
zangkorendeosacrum
Bank: Rabobank Westland Naaldwijk
Rekening: NL83 RABO 0142 2105 52

Agenda
Vrijdag 30 augustus		
17.00 uur: thuiskomst Zomerkamp kinderkoor bij De Veiling.
Woensdag 4 september
Vanaf 13.30 uur: audities voor de Musical Sjakie en de Chocoladefabriek.
Zaterdag 7 september
13.00 uur: krantenactie Poeldijk Centrum, stapelbouw
In de middag: Popkoor Fine Tuning: Deelname aan Podium Westland 2019 in Naaldwijk, georganiseerd door Westland Cultuurweb.
Woensdag 11 september
Vanaf 13.30 uur: audities voor de Musical Sjakie en de Chocoladefabriek
Elke dinsdag
19.00-19.45 uur: repetitielokaal De Veiling, repetitie Vrouwenschola
20.00-22.00 uur: repetitie Concertkoor
Elke woensdag		
14.30-14.00 uur: repetitielokaal De Veiling, zingen voor kinderen
van groepen 1, 2, 3 en 4.
16.00-17.00 uur: zingen voor kinderen vanaf groep 5.
Elke donderdag		
20.00-22.00 uur: Repetitielokaal De Veiling, repetitie Popkoor
Fine Tuning.
Hooizolder achter Emmastraat 11, Monster, repetitie Kamerkoor
Couleur Vocale
Elke vrijdag		
19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartholomeuskoor.

In de kerk
Zaterdag 31 augustus
19.00 uur: geen viering.
Zondag 1 september
11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen de Messe
Laus tibi Christe van Federico Caudana.
Zaterdag 7 september
19.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de
viering.
Zondag 8 september
11.00 uur: tijdens de viering zingt een Gospelkoor vanwege de
feestweek Rondje Poeldijk.

Aan de start van het seizoen

Kijken wij uit naar nieuwe leden
De tijd na de zomervakantie is altijd dé gelegenheid met een
nieuwe hobby te starten. Bij álle koorgroepen kijken we uit naar
aanmeldingen van nieuwe leden. Met zoveel nieuwe Poeldijkers hopen we natuurlijk op nieuwe aanwas. Onderstaand een
overzicht van de verschillende koorgroepen. Zoals u ziet is er
voor elke leeftijdscategorie mogelijkheid om de stem te laten
horen en te ontwikkelen.
Kinderkoor Westland
Muziek is belangrijk voor communicatie, stembeheersing en taalontwikkeling van een kind. Samen
zingen in een koor voegt daar nog een sociaal element aan toe: teamspirit! Zingen is leuk, zingen doe je bij Kinderkoor Westland. Heb je interesse? Kom een keer kijken, luisteren
en meezingen. Het Kinderkoor start met voorbereidingen voor
de Musical Sjakie en de Chocoladefabriek. Bijeenkomsten zijn op
de woensdagmiddag. Heb je belangstelling of wil je meer weten:
mail naar kinderkoorwestland@gmail.com
Popkoor Fine Tuning
Elke donderdag van 20.00-22.00 uur oefent Popkoor
“Fine Tuning”. Wil je ook eens kennis maken met al
die leuke zangers en zangeressen van het Popkoor
en de leuke muziek die zij zingen? Kom dan donderdag naar het
repetitielokaal van Deo Sacrum in ‘De Veiling’. De eerste bijeenkomsten zijn op 5 en 12 september.
Kamerkoor Couleur Vocale
Kamerkoor Couleur Vocale repeteert elke
donderdag van 20.00-22.00 uur op de Hooizolder achter het woonhuis Emmastraat 11 in
Monster. De eerste bijeenkomst is donderdag 5 september. Geschoolde stemmen zijn van harte welkom. Er is nu plaats bij elke
stemgroep. Tenoren en bassen zijn méér dan welkom. Zaterdag
14 september is het kamerkoor te beluisteren bij themapark De
Westlandse Druif in Monster (14.00 uur) in het kader van Monumentendag en bij de Zomerbloemententoonstelling, Oude Kerk
Naaldwijk (16.45 uur).
Bartholomeuskoor
Verzorgt vieringen met Nederlandse, Latijnse en Gregoriaanse gezangen door dames en heren, of herenkoor, met als muzikale hoogtepunten de verzorging van de feestelijke Hoogmissen
op Paas- en Kerstmorgen met medewerking van een orkest. Wekelijks repetitie, vrijdagavond vanaf 19.30 uur. We starten op 6
september.
Het uitvaartkoor is een onderdeel van het Bartholomeuskoor en
richt zich specifiek op de verzorging van uitvaartdiensten, waarbij
wordt gevraagd om Nederlands- of anderstalige muziek. Leden
van koorgroepen of projectleden kunnen hier aan deelnemen. U
kunt ook uitsluitend lid van het uitvaartkoor zijn.
Vrouwenschola
De Vrouwenschola verzorgt kerkelijke vieringen, optredens met Gregoriaanse gezangen,
vier á vijf maal per jaar in de kerk, en overige optredens zoals muzikale verzorging van de Vesper Plus in de
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Oude Kerk Naaldwijk. Elke dinsdag repetitie van 19.00-19.45 uur;
de eerste bijeenkomst is 3 september. Zondag 22 september om
11.00 uur verzorgt de Vrouwenschola de viering in de Bartholomeuskerk. Hebt u interesse? Kom dan eens luisteren. Na afloop
van de viering kunnen wij u nader informeren.

Koos Verbeek Atiko Advies
Voor:

Perosikoor
Verzorgt uitvaarten door herenkoor in Poeldijk,
Westlandse parochies en daarbuiten met uitvoering
van het Requiem van Don Lorenzo Perosi. Repeteert
vijf á zes keer per jaar op de zaterdagochtend of -middag.

Managementondersteuning
Bedrijfsadvisering
Visieontwikkeling
Herstructurering
Sanering, Ruimte voor Ruimte

Heeft u er weleens over gedacht om te gaan zingen? Twijfel niet
langer en probeer het eens. Heeft u vragen over het koor of een
koorgroep stuur dan een e-mail naar zangkoren@deosacrum.nl.

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

Kerst Sing-in
Net voor de zomervakantie zijn de
repetities gestart voor een Kerst
Sing-in. We willen de zaterdagavond
voor Kerst op 21 december een gezellige happening organiseren, waarbij iedereen welkom is om mee te
zingen met populaire kerst liederen, van de Herdertjes tot Chestnuts roasting on an open fire, van All I want for Christmas tot
Jingle bells. Wil je nog meezingen en repeteren? We repeteren
op de dinsdagavond vanaf 20.00 uur in het repetitielokaal in “De
Veiling”. We starten weer met onze repetities op dinsdag 3 september. Heb je nog zin om aan te haken? Wees er snel bij! Stuur
een e-mail naar concertkoorwestland@gmail.com.

Benieuwd naar de exclusieve
collectie Phalaenopsis
van Opti-flor?
O.a. bij Tuincentrum Ockenburgh
kunt u kiezen voor
mooie soorten uit onze
vijf sterren collectie.

Meer weten? www.optiflor.nl

Professionele opvang in een
huiselijke sfeer

Daar voelt uw kind
zich thuis!
Dagopvang & buitenschoolse opvang
in Monster en Poeldijk.
Bel 0174-243104 of kijk op www.kdvsimba.nl
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Zeg nou zelf…

Nieuwe busvervoerder rijdt letterlijk aan Poeldijk voorbij…

Hoezo, busje komt zó?
Door Nelly Schouw-Zaat

Vervoersbedrijf Connexxion is uitgestapt.
Het vervoert niet langer passagiers in het
Westland, Delft en Oostland. Sinds vorige week is het ‘esb-ov’ (met kleine letters
geschreven) dat de busverbindingen in
de regio onderhoudt. Met een fraaie folder belooft het bedrijf ons allemaal een
behouden reis vol service met gratis Wifi,
USB- aansluitingen, grotere stoelen en meer
beenruimte. Dat alles met betere aansluitingen op andere buslijnen, meer bussen per uur en -hoe duurzaam- de streekbussen rijden
op Groengas. De stadsbussen zijn zelfs geheel elektrisch!
Wat wil een mens nog meer om ’s morgens naar zijn werk te gaan
en ’s avonds weer terug naar huis? Eigenlijk niets. Het leven lacht u
toe wanneer u de bushalte verlaat om in te stappen bij al die andere
blije mensen,- als de ruiten van de bushalte tenminste niet zijn ingegooid. En als de vermolmde zitbank in het huisje niet inzakt onder
het gewicht van wachtende passagiers, afkomstig uit de groeiende

In Naaldwijk en Poeldijk

Optredens slagwerkgroep Pius X
Door Peter van der Knaap

Ook voor de slagwerkgroep van Pius X, onder leiding van Michel
Ponsioen, is de vakantie weer voorbij! De komende weken kunt
u hen op meerdere plekken buiten zien en horen optreden. Het
buitenrepertoire bestaat uit swingende crossover drummuziek, met een Caribische sound.
Het eerste optreden is zaterdag 7 september
tijdens Podium Westland in Naaldwijk. Daar
spelen onze slagwerkers op het Wilhelminaplein van 14.15-14.45 uur met twee andere
groepen een ‘muzikale battle’. Vanaf 15.00 uur
treden zij solo op. Start op het MCW podium
op het Havenplein bij café de Slimmerick swingend lopend naar het Wilhelminaplein. Iedereen is welkom te komen kijken en luisteren.
De dag erna, zondag 8 september, treedt de
slagwerkgroep ook in Poeldijk twee keer op, tijdens het Muziekfestival bij afsluiting van Rondje Poeldijk. De eerste keer vanaf half drie, de
exacte programmering wordt nog gemaakt, dus
hou het schema van Rondje Poeldijk in de gaten.
Naast de slagwerkers, treedt tijdens het Muziekfestival Rondje Poeldijk ook ons gezamenlijk harmonieorkest Pius X – Phoenix op, onder leiding
van dirigent Hardy Li, op het hoofdpodium aan
de Jan Barendselaan. Vanaf 13.15 uur verzorgen
zij een concert met goed in het gehoor liggende
muziek. We hopen dan veel Poeldijkers te begroeten!

woonwijken. Misschien ligt er in een hoek op de vloer nog een restje
kots van een junk van gisteravond…
Even niet aan denken. De buschauffeur verwelkomt u met een brede
glimlach. Hij wijst op zijn schoenen die voorzien zijn van elektrische
veters, waardoor de bus makkelijker start. Er wordt uitsluitend digitaal betaald, zodat niet alleen de chauffeur, maar ook zijn passagiers
zich wel veilig moeten voelen. Geluidloos zoeft de bus van halte naar
halte, door sensoren bij ingang en uitgang komt niemand klem te
zitten tussen dichtklappende deuren, ook de wandelwagentjes met
kleuters niet. Welkom in het openbaar vervoer!
Wakker worden Poeldijkers… In- en uitstappen kan, net als bij Connexxion, alleen bij het ABC-terrein en de Dr. Weitjenslaan. Al jaren
klagen de inwoners van de Poeluk dat er veel te weinig bushaltes
zijn. Je vond ze in het verleden al niet in het centrum en ook nu, met
de komst van de nieuwe woonwijken, is er door de planners achter
hun bureaus niet nagedacht over behoorlijke in- en uitstapplekken.
Alle mooie nieuwigheden van de nieuwe busmaatschappij gaan letterlijk aan Poeldijk voorbij. Komend vanuit Den Haag, na de halte
aan de Nieuweweg bij de Dr. Weitjenslaan stopt de bus pas weer
voor het eerst in Honselersdijk! Dat was in het verleden al zo en daar
verandert niets aan. Zeg nou zelf: hoezo, busje komt zó? Dan kun je
lang wachten…
14 september weer in Poeldijk
Een week daarna, op zaterdag 14 september, is de slagwerkgroep
weer in Poeldijk te bewonderen. Dan wordt vanaf 14.00 uur op
het kerkplein bij de Bartholomeuskerk gespeeld tijdens Open
Monumentendag. In en rond de kerk zijn meer activiteiten, kom
kijken en luisteren! Een erg leuke en ook muzikaal drukke periode. Dus je mag concluderen dat onze slagwerkgroep letterlijk en
figuurlijk goed “aan de weg timmert!”
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Voor Westlandse senioren bij Vitis Naaldwijk
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KBO Poeldijk

Keuring voor verlenging rijbewijs
Voor het besturen van een voertuig moet u aan eisen van geestelijke en lichamelijke gezondheid voldoen. Bij de keuring is een
eigen verklaring vereist, bij het CBR te verkrijgen tegen betaling. Onlangs vulde ik ook een eigen verklaring (digitaal) in, dat
kostte € 37,80. Als je de verklaring hebt ingeleverd kan je een
afspraak maken met een keuringsarts van Gloheca, een vaccinatie- en keuringsinstituut.
De keuring bestaat uit beoordeling van lichamelijke en geestelijke conditie
en onderzoek naar het
functioneren van armen,
benen en wervelkolom.
Bloeddruk wordt gemeten, urine getest op suikerziekte en onderzoek
van de ogen. Een medisch adviseur van het CBR beoordeelt of
een verklaring van geschiktheid kan worden afgegeven. Bij Gloheca wordt de keuring voor 70-plussers aangeboden voor slechts
€ 25. Aanzienlijk minder dan bij het CBR. Voor de keuring kunt u
een afspraak maken bij Gloheca (070- 3627222).
Voor Westlanders zijn keuringen bij Vitis Naaldwijk
Voor verlengen van grootrijbewijs C/D kunt u dagelijks terecht.
Senioren uit Rijswijk, Leidschendam, Voorburg, Naaldwijk, Wateringen, Monster, Poeldijk, Kwintsheul, Delft, Zoetermeer, ‘s-Gravenzande, Wassenaar, Nootdorp, Ypenburg, Den Haag kunnen
bij Gloheca gekeurd worden. Voor Westlandse senioren zijn de
keuringen bij Vitis Welzijn, Dijkweg 20 Naaldwijk.

plichtingen. “Die ligt al jaren vér onder het rendement dat fondsen echt maken”, aldus Vanderkaa. Dat fondsen zich arm rekenen, heeft grote gevolgen. Menig gepensioneerde heeft al meer
dan tien jaar geen pensioenindexatie gehad. Daar komen nu kortingen bovenop. Een koopkrachtig pensioen, één van de beloftes
uit het pensioenakkoord, is dan ver weg. Inmiddels dringt FNV
aan op verhoging van de AOW. Dat deed KBO-PCOB ook eerder
en wil nu actie zien van de minister om de rente te verhogen.

Seniorweb Westland
Een levenslange liefde is niet iedereen gegeven. Steeds meer
alleenstaande 50-plussers verlangen naar een nieuwe relatie.
Waar vind je die? Een groeiende groep mensen zoekt een nieuwe liefde via een datingsite. Hoe werkt dat? KBO-PCOB, SeniorWeb en 50PlusMatch houden een workshop, voor leden van
KBO-PCOB.
SeniorWebWestland organiseert in september een workshop om
mensen op weg te helpen met het online daten. In een workshop
van één dagdeel gezellig met koffie en appeltaart laten wij u zien
hoe het werkt. Een uitgebreide handleiding is beschikbaar. Kosten
van de workshop zijn € 17.50 Voor inlichtingen kunt u bellen naar
Francine Scholtes-Brinkman (62 39 96) of Loes Voogd (528870).
Citaten, spreekwoorden en gezegden
“De grootste fout die je kunt maken is om er geen te maken.”
“De kletskous is wel een beetje lang van stof.”

KBO Poeldijk

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

Tegen kortingen pensioen

Minister moet ingrijpen
De kans dat pensioenfondsen moeten korten, neemt toe.
“Ronduit dramatisch”, constateert directeur Manon Vanderkaa. “Na jaren van niet-indexeren dreigt nu korting. De minister
moet ingrijpen!” AOW-verhoging alleen is niet voldoende. Onderzoeksbureau Aon meldt dat de gemiddelde dekkingsgraad
van pensioenfondsen gezakt is naar 98%. 100-% dekking is vereist bij fondsen die al vijf jaar te weinig dekking hebben. Is de
dekking niet volledig, dan moeten die fondsen de pensioenenuitkeringen verlagen.
Dat moment komt steeds
dichterbij voor pensioenfondsen PMT en PME.
KBO-PCOB dringt bij minister Koolmees (Sociale Zaken) aan op actie.
Belangrijke oorzaak is de
aanhoudend lage rekenrente die fondsen moeten
hanteren voor hun ver-

De Backerhof

Vitis Welzijn

Digi-inloop
Hebt u een vraag over het gebruik van uw
computer, tablet of smartphone? Over
WhatsApp, fotobewerking, internetbankieren, Facebook of veilig internetten? En wilt u
uw digitale kennis uitbreiden? U kunt elke 2e
en 4e vrijdag terecht in de computerruimte in wijkcentrum De
Backerhof van 09.30- 12.00 uur. Digi-inloop wordt begeleid door
Arie Kruijswijk en Tyrique Putto. De kosten bedragen € 2,50 per
keer, inclusief een consumptie.
Bingo
Heeft u zin in een gezellige bingomiddag? Elke zaterdag kunt u in
de even weken bingo spelen in De Backerhof. De aanvang is 14.00
uur, kosten zijn € 4,50 inclusief een kop koffie of thee. Vooraf aanmelden is niet nodig.
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Wilt u goud of
zilver verkopen?
Chris van Waes is gediplomeerd
juwelier en antiquair.
Hij koopt uw goud en zilver,
voor een goede prijs.
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Uw vertrouwen waard
Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur,
zaterdag 11.00 - 17.00 uur.

R135
246

Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl, www.chrisvanwaes.nl

KIES & MIX
BARBECUE

3 bakjes vlees, vis, vega
of groente met de sticker
‘kies & mix 3 voor 9,00’

3 VOOR

9

00

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Geldig t/m di 1 oktober 2019

Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

