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Poeldijker in beeld
Secretaris-penningmeester Mark Helmig:

‘Nadruk buurtpreventie ligt bij veiligheid in eigen wijk’
Door Nelly Schouw-Zaat

Al vijf jaar is Buurtpreventie in Poeldijk actief. Als
het aan Mark Helmig ligt mag de club flink groeien
en wordt de bekendheid bij Poeldijkers groter. Tijd
voor een gesprek met de nieuwe secretaris-penningmeester van Buurtpreventie Poeldijk. Er is nog wel
wat te verbeteren qua veiligheid in de wijken, denkt
hij. Mark Helmig (47) werkt in Leiden en woont
sinds zijn huwelijk met Yvonne in de Poeldijkse De
Boerstraat, met hun zoon en dochter. Vanaf het begin was hij buurtprevent in Poeldijk, sinds kort ook
secretaris-penningmeester; Rob Haket is de voorzitter. Het nieuwe bestuur wil de dienstverlening
in veiligheid in Poeldijk vergroten. Dat moet vooral
mogelijk worden door een groter aantal preventen.
Aan wat voor eisen moet een buurtprevent voldoen?
Helmig: ‘Wij zijn de ogen en oren van de politie, maar
onze mensen vervullen niet een echte diendersbaan.
Wij signaleren dingen die de gewone burger vaak ontgaan. Een openstaande poort bij achterdeur, schuurdeur of een openstaand raam dat makkelijk toegankelijk is voor ongewenste bezoekers. Wij spreken de
bewoners daarop aan. Zelfs een onbeheerde fiets
langs de weg trekt onze aandacht. Legt de buurtpreventie zo’n fiets onder een microscoop? Welnee, we
maken een foto en sturen die naar de gemeente. Wij
gebruiken hiervoor de app ‘BuitenBeter’. Bij echte calamiteiten, zoals uit de hand lopende ruzies op straat,
bellen we direct de politie. Dan komen er agenten die
de zaak overnemen en maatregelen treffen’.
Lees verder op pagina 3.

Voorzitter Rob Haket (links) en secretaris-penningmeester Mark Helmig op
verkenning als buurtprevent in Poeldijk.

AGENDA
10 nov. 20.00 uur
Reünie De Wip
			

Café De Luifel, dr Weitjenslaan
(zie vorige Poeldijk Nieuws)

17 nov. 10.00-11.30 uur

Hervormde Kerk Fonteinstraat

Boeken- en platenmarkt

23 nov. 20.00 uur
Weihnachtsoratorium J.S. Bach
			

OLV Kerk Honselersdijk
(zie pag. 7 van dit nummer)

25 november

Sinterklaasmusical (actie red het Sinterklaaslied)

De Leuningjes Poeldijk

27 nov. t/m 1 dec.

Oud papiercontainer

Monsterseweg 112, naast Restaurant Elzenhage
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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)
De donkere dagen
Het is herfst, sterker nog: de wintertijd is begonnen. Mensen sluiten de gordijnen steeds vroeger, maar voelt iedereen zich wel veilig? Hoe vredelievend Poeldijk ook is, er gebeurt wel eens iets dat
het daglicht niet kan verdragen. Het kan zijn dat mensen bij een
pand een vreemde geur ruiken: dat kan wijzen op illegale wietteelt. Als wijkbewoners de buurtpreventie waarschuwen kan die
de zaak onderzoeken en de politie inschakelen. ‘Het zelfde geldt
voor brandveiligheid’, aldus Mark Helmig. ‘Het hoeft ook niet altijd op crimineel gedrag te wijzen. Onze mensen worden opgeleid
om dingen te signaleren die veiligheid of gevoel van veiligheid bij
de bewoners kunnen bedreigen’.
Buurtprevent: één uur per week ronde in eigen wijk
Van belang is dan ook dat de buurtpreventie voldoende mensen
heeft die een uur per week in hun eigen wijk een ronde willen
doen. Men loopt die altijd samen met een collega. Beiden zijn
bekend in hun buurt, ze kennen de mensen, de sfeer in de huizen
en straten. Ze nemen bewust telkens een route die de aandacht
vraagt en bespreken mogelijke knelpunten. Er is voortdurend
overleg met preventen in andere wijken. Helmig loopt altijd samen met een vaste collega, anderen willen met wisselende collega’s lopen, daar is men vrij in. ‘We melden ons altijd aan bij
de wachtcommandant van politie als we beginnen en melden
ons na de ronde af. Een vaste regel. Wij weten van elkaar waar
we zijn en wanneer. Vergeet niet dat veiligheid van onze eigen
mensen voorop staat’. Buurtpreventie krijgt subsidie van de gemeente. Preventieteams in dorpen houden contact met elkaar,
met gemeente en politie. In Poeldijk willen wij meer contact met
beheerders van sportaccommodaties en openbare gebouwen.
‘Wij breiden onze preventie graag uit naar de buitengebieden. De
bewoners, meestal tuinders, kunnen ook ogen en oren van de politie worden door zich aan te sluiten bij buurtpreventie. Poeldijk
groeit door de uitbreiding met nieuwbouwwijken. Ook dáár zoeken wij vrijwilligers als buurtprevent. Het komt er op neer dat de
veiligheid in Poeldijk over de volle breedte wordt vergroot’. Wie
meer wil weten en zich als buurtprevent wil aanmelden: info@
buurtpreventiepoeldijk.nl.

Poeldijk Nieuwtje
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Bakkerij Van Malkenhorst

geldig van:
5 t/m 17 november
Bij aankoop van twee broden een fjord brood
................................ voor de helft van de prijs
Amandelstaaf ............. van € 4,95 voor € 3,75
Najaarsgebakjes ................... 3 + 1 GRATIS
bitterkoekjes en kasteeltjes

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

week 47 20/11 25/11
Garagebox te huur J. Barendselaan
100 gram rosbief + 100 gram
Info: 06 10498356
beenhamsalade,
slechts € 3,99
bij aankoop van

kogelbiefstuk,
Vieringen De Terwebloem3gratis
steakmes!

Geestelijk verzorger: Rafael Maria Theuvenet,week
06-574827/11
319 910.
2/12
gourmet express,
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 245789.
per persoon
slechts € 6,75

Woensdag 7 november 19.00 uur: Rozenkransgebed.
hele grillworst,
Vrijdag 9 november 15.00 uur: woord- en communieviering
met
slechts € 4,99.
Rafael Maria Theuvenet.
(kunnen hier wat
Vrijdag 16 november 15.00 uur: woord- enpieten
communieviering
bij?)
met diaken Ronald Dits.
en ja
ik benennog
Woensdag 21 november 11.00 uur: viering KSW
Gantel
Wen
steeds dringend
met Rafael Maria Theuvenet.
op zoek naar een
verkoopster.
Woensdag 21 november 19.00 uur: Rozenkransgebed

Geldig van 5 t/m 10 november
Geldig
van 20 t/m 25 november

Geldig van 12 t/m 17 november
Geldig van 27 nov. t/m 2 dec.

VLEESWARENKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE

KEURKOOPJE

KEURKOOPJE

100 gram
GRAM rosbief
BOTERHAMWORST
+ gourmet
100 GRAM express,
VARKENSROLLADE +
100
+
150 gram
GRAM beenhamsalade
ROOMPATE
150 GRAM
KIPSALADE
100
per
persoon
SLECHTS €
€ 3,99
3,99
SLECHTS
slechts
slechts €€ 3,95
6,75
500aankoop
GRAM
GEKRUID
GEHAKT
bij
van
hele
grillworst
RUNDERLAPPEN
2e 500 GRAM
HALVE€PRIJS
4,99
3MAGERE
kogelbiefstuk
slechts
SLECHTS
€ 7,50 MAALTIJD VAN DE WEEK
gratis
steakmes!
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM BOERENKOOL
400 GRAM HUTSPOT + HACHEE MET WORST
wij zijn op zoek
naar
een part-time medewerker.
SLECHTS
€ 3,50
SLECHTS € 3,50

Marco van der hout,
Hout, keurslager
marco
keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk - Telefoon 0174-245262
www.marcovanderhout.keurslager.nl
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Door
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zangstemmen

In dankbare herinnering
Kees van Kester

Door Leon Endhoven
Op 23 december is, op 92-jarige leeftijd, Hendrikus Nicolaas van
Kester
in woonzorgcentrum
De Terwebloem
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Zijn
Passion
weer een
verrassende
invalshoek.
Hetinverhaal
wordt voor
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.

een groot deel verteld via (pop)muziek, Nederlands- en Engelstalig gezongen. Het eigen combo maakt de muzikale beleving compleet. De afgelopen jaren was er muziek van Bløf, Within Temptation, Justin Timberlake, Dotan, Evanercence, Avicii en Katy Perry.
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bookpagina,
stuur hield
een berichtje,
mail:maar
PopkoorFineTuning@
vogels in de natuur. In 1981 ging hij minder werken en hij stopte
gmail.com.  
deﬁnitief in 1986. Hij bleef nog wel langskomen bij de tuindersbedrijven van zijn zonen voor kleine klusjes, maar daarnaast genoten hij met Jo van uitjes en vakanties met de auto. Kees ging
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
pijn in het hart verlieten ze de Poeldijkseweg. Jo ging verder achteruit en zij werd opgenomen in de Naaldhorst waar Kees haar
iedere dag bezocht. In 2010 overleed Jo. Kees verhuisde naar De
Terwebloem waar hij met liefde werd verzorgd. De verzorgers
kwamen vaak even bij Kees voor een praatje wat hij zeer op prijs
stelde. De laatste jaren ging zijn gezondheid verder achteruit,
zijn gezichtsvermogen werd ook minder, totdat hij overleed.
De uitvaartplechtigheid vond plaats op 20 december in de H.
Bartholomeuskerk waarna Kees is begraven op de parochiële
begraafplaats in Monster. Kees is heengegaan zoals hij altijd is
geweest, in alle eenvoud en rust. Dat hij bij de goede God de
eeuwige rust mag vinden.

Westland Verstandig: Weinig schot in
het centrumplan bij dit nieuwe College
In de begroting 2019 schenkt dit College weinig aandacht aan het
centrumplan voor Poeldijk. Ook ontbreken concrete data waarop
een en ander gerealiseerd zal gaan worden. Westland Verstandig
had van het nieuwe College verwacht dat zij met echte inhoudelijke
plannen zou komen voor Poeldijk. Niet alleen voor het centrumplan,
maar ook concrete plannen hoe dreigend ruimtegebrek bij diverse
voorzieningen (sport, school etc.) opgelost gaat worden, ontbreken
totaal. Dit is geen uitzondering in een kleur- en inhoudsloze
begroting en plannen. Westland Verstandig komt wel met concrete
plannen en wil de vele miljoenen kostende visies / nota’s vervangen
door concreet uit te voeren plannen.

Het afscheid in
vertrouwde handen.

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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Poeldijk Nieuwtje
Te Koop t.e.a.b.
4 velgen met winterbanden
(te vervangen) en
2 goede zomerbanden zonder velg
van Opel Zafira 2010
Info bij Koos Verbeek,
0174-625459 of 06-53714151

Schoolkinderen De Nieuweweg langs bij de Terwebloem

‘Hoe belde je vroeger iemand op?’
Tijdens Westland Ontmoet op 28 september kwamen kinderen
van de basisschool De Nieuweweg langs bij De Terwebloem in
Poeldijk. Het was een erg gezellige ochtend vol met spelletjes
en leuke gesprekken onder het genot van een lekker gebakje.

Inloopspreekuur
Inloopspreekuur
over het laatste afscheid
over
het
laatste
afscheid
Voor al uw
vragen
rondom een
uitvaart
Voor al uw vragen rondom een uitvaart

20
november 2018
18 september
2018
18 september 2018
Hoe laat:
15.30laat:
- 17.00 uur
Hoe
15.30 - 17.00 uur
Waar:
Familiekamer Silene
Waar:
Rijsenburgerplaats
Familiekamer
Silene27
Poeldijk
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk
Kosteloos en vrijblijvend
Kosteloos en vrijblijvend
www.silene-uitvaart.nl/
inloopspreekuur
www.silene-uitvaart.nl/
inloopspreekuur

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 7 t/m 10 november

4 KRENTEN
BOLLEN + 4
EIERKOEKEN

van 4,76

€2,44
SPECULAAS
TAARTJE
De kinderen waren erg nieuwsgierig en stelden allerlei vragen.
Hoe brei je een trui? Hoe hadden mensen vroeger telefonisch
contact? Hoe was het wonen in het Staelduinse Bos? Bewoners
en kinderen hebben volop genoten van deze ochtend, sommige
kinderen zagen het wel zitten om later in De Terwebloem te gaan
werken! Met een aantal vrijwilligers gingen de kinderen ook
langs op de kamers bij de overige bewoners, zodat zij ook konden
genieten van het bezoek. Kortom, een zeer geslaagde ochtend
voor jong en oud!

van 5,99

€3,99
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

Bomen zijn altijd méér dan hun omstandigheden

Bomen van mensen
Door pastoor Jaap Steenvoorden

Op mijn vrije dag (maandag) maak ik graag
een flinke wandeling door de Amsterdamse
Waterleidingduinen bij Vogelenzang of De
Zilk, vlak bij mijn geboorteplaats Hillegom.
Ik ken het gebied goed en heb verschillende
routes. Een favoriet pad loopt langs de duinrand door een laan van eeuwenoude beuken,
met een schitterend uitzicht over de weilanden. Die eerbiedwaardige bomen fascineren
mij in elk jaargetijde. Nu in het najaar zie je de goudgele bladeren
naar beneden dwarrelen en het zachte herfstlicht langs de knoestige stammen strijken. Deze bomen hebben iets van eeuwigheidswaarde.
Zoveel mensen hebben er langs gelopen die niet meer op deze aarde
zijn. Hoe veranderd is de wereld niet sinds de dag dat zij geplant
werden? En toch zij staan daar, geworteld in de aarde, hun takken
uitstrekkend naar de hemel, levend van seizoen tot seizoen. Vergeleken bij deze bomen komen wij mensen nog maar net kijken. In het
scheppingsverhaal in het eerste boek van de Bijbel (Genesis 1) verschijnen de bomen reeds op de derde dag. De mens wordt pas op de
zesde tot leven geroepen!
Bomen zijn zeer sterk in standvastigheid
Wát er ook gebeurt, ze zijn trouw aan de plaats die hen is toebedeeld. Dáár en nergens anders zullen zij moeten leven en overleven.
Dáár zullen zij in bloei moeten staan en vrucht dragen en het leven
doorgeven. Zij kunnen niet de benen nemen en hun geluk elders beproeven. Hoe anders is niet het leven van mensen in deze snel veranderende wereld. Wij leven niet in een statische maar in een dynamische wereld. Alles is in beweging, voorlopig en vluchtig en steeds
minder blijvend. Bomen zijn altijd méér dan hun omstandigheden.
Natuurlijk, weer en wind laten hen niet onbewogen. Integendeel, ze
zijn er heel gevoelig voor, maar voor wat zij ten diepste zijn maakt
het niet uit. Eeuwenoude bomen hebben een weerbarstige schoonheid die hen onaantastbaar maakt. Laat het maar stormen, laat de
herfst hen maar uitkleden, de winter hen maar hullen in bittere kou,
ze houden voet bij stuk.

Bomen zijn niet alleen een symbool van standvastigheid maar ook
van hoop. Hoe kaal en berooid zij er ook bijstaan, onvermoeibaar
blijven zij geloven in betere tijden, nieuwe groeikansen, blijven zij
geloven dat het leven doorgaat. In de meest onstuimige herfst en
in de ijzigste winter blijven bomen geloven in een nieuwe lente. Hun
gevormde knoppen spreken van belofte en toekomst. Bomen staan
geworteld in de aarde, hun takken wijd uitstrekkend naar de hemel.
Ook in deze zin vormen zij een symbool van ons bestaan. ‘Aarde’
staat voor dagelijks leven, materie, werken, inzet, het zichtbare en
tastbare. ‘Hemel’ staat voor zoeken naar de diepere dimensie van
ons bestaan, nadenken over de zin en samenhang in ons leven en
onze oorsprong en bestemming beschouwen. Bomen zijn doorgaans ook sociaal! Ten opzichte van elkaar (samen vormen ze een
bos) en ook ten opzichte van allerlei ander leven. Herbergzaam bieden zij onderdak. Vogels nestelen in hun armen. Mensen bieden zij
schaduw tegen de hitte van de zon of beschutting bij een stortbui.
Alles wat adem heeft is bij hen veilig. Ook dat kan een les zijn: dat leven sámenleven is. Mens zijn: médemens zijn, niet alleen medemens
maar ook medeschepsel.
Het beeld van de ‘boom’ helpt ons om na te denken over onszelf. Wij
mensen die leven van seizoen tot seizoen en soms ook stormen en
kou moeten trotseren. Ook de Bijbel gebruikt op verschillende plaatsen de boom een beeld van ons leven op aarde. De eerste psalm
schetst heel mooi hoe wij als mensen vruchtbaar en zinvol kunnen
leven:
Gelukkig is de mens die de raad niet volgt van wie zonder God leven,
die niet omgaat met wie slecht zijn, die niet aan tafel wil zitten met
wie alleen maar spotten.
Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer, ze
steeds overdenkt, overdag en ’s nachts.
Hij is als een boom aan het water, een boom die altijd vrucht draagt
als het de tijd ervoor is, waarvan nooit de bladeren verdorren.
Tot groei komt al wat hij/zij doet.
Dat wij zulke bomen van mensen mogen zijn.
Zendingsviering 11 november Poeldijk
Zondag 11 november is er om 09.30 uur een
eucharistieviering in onze kerk met bijzondere
aandacht voor de bedevaart die we naar het
Heilige Land gaan maken. Aan het eind van de
viering zal pastor Max Kwee ons de pelgrimszegen geven. Ieder die meegaat op bedevaart,
maar ook de thuisblijvers die ons dierbaar
zijn, zijn van harte welkom bij deze viering. Aansluitend wordt u
uitgenodigd om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken en
kunnen parochianen ons uitzwaaien.

Peter Zuidgeest volgt Joop Gardien op

Afscheid voorzitter Parochiefederatie
Op het feest van onze patroonheilige Franciscus (4 oktober)
nam de parochiefederatie in de Andreaskerk in Naaldwijk afscheid van haar voorzitter Joop Gardien. Vanaf de oprichting
leidde Gardien de Westlandse parochiefederatie Sint Franciscus
tussen duin en tuin. De federatie werd in 2011 opgericht om de
onderlinge samenwerking tussen de Westlandse parochies en
die van Hoek van Holland te bevorderen.
Samenwerking is geboden: “Om de financiën en menskracht
goed te benutten moet je samenwerken”, zegt Gardien. Belang-
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rijkste taak is draagvlak voor de samenwerking in stand te houden en te vergroten. “Je moet zorgen dat mensen elkaar verstaan,
er moet bereidheid zijn naar elkaar te luisteren. Dwingen heeft
in ieder geval geen zin.” Joop Gardien (65) kijkt terug op goede
jaren. Niettemin vindt hij het tijd om het stokje over te dragen:
“Ik zeg altijd dat je nergens te lang moet blijven, er moet na zeven
jaar ruimte komen voor een ander. Dat is gezond voor de organisatie. Federatiesecretaris Peter Zuidgeest neemt zijn taak over.
“Mijn advies voor mijn opvolger is: verder gaan op de ingeslagen
weg. Geef parochies de gelegenheid naar elkaar toe te groeien.”

Tijdens de Mis in Casa Santa Marta 19 oktober

Pauspareltje
”Wij moeten niet vergeten dat
de Heilige Geest het ‘gist’ van
de christenen is dat ons vooruit brengt, ons doet groeien.
Ondanks alle moeilijkheden
onderweg en ondanks alle
zonden, zijn ze toch hoopvol. De Heilige Geest is dan ook de borgsom voor die hoop. Daarom zijn mensen die de Heilige Geest als
gist hebben vreugdevol, ook als ze problemen of moeilijkheden
hebben. Dat de Heer ons de genade mag geven om altijd op weg
te zijn met het gist van de Heilige Geest, die ons leidt naar dat
erfgoed dat de Heer voor ieder van ons heeft bereid.”

Jauchzet, Frohlocket!
Het Westlands gemengd koor Kunst voor het Volk en het koor
Sursum Corda zingen vrijdag 23 november in Honselersdijk het
Weihnachtsoratorium van J.S. Bach in de R.K. Kerk OLV van Goeden Raad. Beide koren zijn al geruime tijd bezig onder leiding
van José van Putten dit populaire werk van Bach in te studeren.
Het resultaat is verbluffend.
Voor orkestrale begeleiding zorgt het symfonieorkest Con Passio18 JANUARI
20met Gerard
ne
Bal2017
op klavecimbel. Solisten zijn Yvonne de Bruin

Benieuwd naar de verschillende
soorten Opti-flor phalaenopsis?

" huis
uit dragen om
te begraven
"

Ga langs bij uw bloemist ofhet
tuincentrum!

effero

(sopraan), Hester Hazelaar (alt) en Erik Bleichrodt (bas). De rol
van de Evangelist wordt niet gezongen, maar in het Nederlands
verteld door Chris Schreuder. Wat is Kerst zonder Weihnachtsoratorium? Kom genieten van dit prachtige werk. Vrijdag 23 (in Honselersdijk) of zaterdag 24 november Immanuelkerk, Lange Boonestraat 5 in Maassluis. Aanvang 20.00 uur, kaarten à €18,00 te
bestellen bij: melikaarten@hetnet.nl of www.kunstvoorhetvolk.
com. Het project wordt financieel ondersteund door Loswal De
Bonnen.

Kerkberichten

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 10 en 11 november: 32e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige
Machutuskerk in Monster.
Zondag 09.30 uur: eucharistieviering, Latijn en Nederlands met
het Bartholomeuskoor. Voorgangers:
pastor
Max
Dekker van Geest
Installaties
B.V.Kwee en pastoraal werkster Els Geelen. Intenties:
Sofie
Kerklaan.
Vlotlaan 578, 2681 TX Monster
Postbus 50, 2680 AB Monster
Weekeinde 17 en 18 november:
33e zondag door het jaar.
T 0174 21 20 80
F 0174 24 25 11
Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering
met cantor. Voorganger:
info@dekkervangeest.nl
pastor Max Kwee. Intenties:www.dekkervangeest.nl
Jeanne de Vette-Groenewegen,
ING
67 49 94 256
Henk van der Voort en Corrie van
der Voort-van
G-rekening
99 60 86 048 der Klugt.
BTW nr
8006.95.288.B.01
Zondag 09.30 uur: eucharistieviering,
Latijn
KvK
27232515en Gregoriaans met
het herenkoor. Voorganger: pastor
Vijftigschild.
Intenties: Toos
Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend
van der Valk, Barbara Helderman
en overleden familie, overleden
familie Gardien-Verbeek, Jan van Marrewijk.
Bijzondere viering
Zondag 11 november ontvangen de deelnemers van de bedevaart reis naar het Heilige Land tijdens de viering van 09.30 uur.
de pelgrimszegen.
Zondag 11 november 19.00 uur: viering van St. Maarten in de
Heilige Machutuskerk in Monster.
Kerk open
Iedere woensdag is de kerk van 13.30 tot 15.00 uur geopend, 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.

technisch installatiebedrijf

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

crematie - begrafenis

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Techniek gaat
prima samen.

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

uitvaartverzorging

(085) 877 25 25 | www.effero.nl
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www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080
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Vieringen in De Backerhof
Donderdag 15 november 19.00 uur: Rozenkrans bidden.
Donderdag 22 november 19.00 uur: Woord- en communieviering met Trees van der Sande-van Rodijnen.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u het secretariaat attent maakt op
mensen die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn (tel.245058).

Op het World Horti Center Naaldwijk

Studenten worden ware ‘plantenfluisteraars’
World Horti Center brengt onderzoek, onderwijs, overheid en
ondernemers samen voor nieuwe verbindingen en kennisuitwisseling. Zo werkt bij teelt- en techniekonderzoek Demokwekerij Westland samen met Hogeschool InHolland en Lentiz|MBO Westland om studenten praktijkleerervaring op te laten
doen. Mbo- en hbo-studenten van deze opleiders worden begeleid om door metingen verkregen data de juiste teeltkeuzes
te maken.

Damian, student Horti Technics & Management via Lentiz | MBO
Westland, voert metingen uit op het tomatengewas.

Ary de Jong, teeltmanager Demokwekerij Westland: “Deze
nieuwe generatie kwekers en bedrijfsleiders kan in de toekomst
profiteren van kennis over gedrag van planten. Dat leren ze in
de praktijk als zij werken met de planten. Door teeltdata te analyseren en te combineren met teeltkennis, kunnen studenten
conclusies verbinden aan de data. Zo kan een optimale teeltstrategie worden bepaald.” Studenten meten de sapstromen in
een tomatengewas, matvochtigheid en temperatuur in de onderzoeksafdeling. Ook meten ze de lichtintensiteit en vergelijken de groei van planten onder blauw LED licht en rood/verrood
LED licht. De afdeling heeft, naast 28.000 lumen Son-t belichting, ook 30 micromol LED verlichting als stuurlicht. De ene helft
is ingesteld op blauw LED, de andere op rood/verrood LED licht.
Volgens De Jong ziet het ernaar uit dat de studenten in het onderzoek zullen concluderen dat blauw licht de verdamping stimuleert en het gewas minder hoog wordt dan tomatenplanten
onder rood licht, waarbij door meer fotosynthese de plant sneller groeit. De Jong: “Het gaat in dit onderzoek niet om de resultaten, maar om creëren van bewustwording bij studenten over
effecten van licht, water, temperatuur en andere elementen die
gewasgroei beïnvloeden. De studenten bruisen van energie en
zijn gretig om te leren. Daar werk ik met plezier aan mee!”

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

of kledingwinkel. Op www.isw.info/irenestraat staan alle prijzen.
Jan
80 tijdelijk kringloopwinkel
4 JANUARI 2017
10 Barendselaan
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.
Door
Schouw-Zaat
Vorig Nelly
jaar verkochten
we vooral zelfgemaakte spullen en spullen
van school, dit jaar wordt het gecombineerd met een ‘kringloopWie
vanDe
jullie
hepheeft
StoveviaMietje
nog
Niemand
zeker.
winkel’.
school
ouders
en gekend?
medewerkers
spullen
inNou,
ik
herinner
me
nog
toen
ik
as
heel
klein
meissie
hele
vergezameld. Zo heeft Poeldijk eindelijk - zij het tijdelijk - een kringhale
over d’rVan
hoorde.
Stovet/m
Mietje
was feitelijk
bijnaam.
loopwinkel.
25 januari
17 februari
is ded’r
winkel
openDat
op
was
in
de
Poelek
heel
gewoon,
al
die
bijname.
Nou
nóg
troudinsdag (10.15-12.00), woensdag (12.30-15.15) en vrijdag (12.15wes
zoveel
mense
dezelfde
achternaam
hebbe.
14.15met
uur).
Daarna
tweedie
weken
niet om
in maart nog
evenMietje
open
was
zo’n
oud
wijﬃ
e
dat
erreges
achteraf
woonde.
Ze
was
nogal
te gaan om spullen te verkopen die door leerlingen in de
lesnacht
kerks,
dus dikkels
doordeweeks
maar zeker
alletezondage
liepDat
ze
zijn gemaakt
en om
de kringloopspullen
‘leeg’
verkopen.
bij
weer
en
wind
naar
de
kerk.
Niet
dat
Mietje
nou
zo
vroom
zal tussen 7 en 15 maart zijn. Op 15 maart is de trekking van de
was,
nie. ’t Ging
meer
om ’n zijn.
paarKomt
centeute
verloterijdat
en gloof
zal deikopbrengst
vanhaar
de acti
e bekend
vooral
diene.
Ze
liep
met
stove.
langs in de tijdelijke kringloop, ondersteun het goede doel, en
laat onze leerlingen verkoopervaring opdoen!
Een stoof was een vierkant soort houte kissie,
an ene kant geopend
en an de bovekant vijf
gate d’r in. Je ziet die
dinge nou nog wel es
uitzetten van alle lichten
in antiekwinkels en zo.
met één
Mietje
zette schakelaar?
’n klein
ijzeren vuurpotje in
de stoof. Dat dee ze in
het kerkportaal. Daar
stopte info
Miet een
paar
@lichtgeluiddomotica.com
houtskooltjes in ’t potje en stak die an. Van
lieverlee begonne die
licht - geluid - domotica
kooltjes te gloeie en
zo had Mietje een rij
warme stove in het portaal. Tege de tijd dat de kerkklok werd
gelooie kwamme de mensen naar de kerk. Je had toen nog haast
geen auto’s. De meeste mense ware lopes, andere op de ﬁets en
je hatter ook die met de paardewagen of met de sjees kwamme
angereje. Kwestie van standsverschil. Maar één ding hadde ze allemaal met de winterdag: kouwe tene!
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Over Stove Mietje

Bouwplannen

Wonen
Utiliteit Zorg
Interieur
www.bas1s.nl | Voorstraat 18
2685EM Poeldijk | 0174-246000
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FLAT
MONSTER
Gezocht Ahornstraat 2 - 11
HOEK AT
ZINS FL

POELDIJK
Bloemenstraat 26

HOEKHUISS
EENGEZIN

AND

FLAT

IN
DIJKWON

HUIS
In gezellige, kindvriendelijke en autovrije
In het gezellige centrum gelegen royaal en
straat gelegen kluswoning met 3
licht 4-kamerappartement met zonnig terTe eigen
Koop
slaapkamers en zonnige achtertuin
ras, twee
inpandige parkeerplaatsen
gelegen op het Zuidwesten. De woning
en berging in de onderbouw. Gelegen in
is gelegen nabij het centrum van Poeldijk
het luxe en kleinschalige appartementenBEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
en diverse uitvalswegen richting het
complex ‘Villa Terra Mare’.
Westland, Den Haag en Rotterdam. OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.
Vraagprijs: € 200.000,- k.k.
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Vraagprijs: € 385.000,- k.k.

Volg ons via:

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen
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Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen
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N
FLAT
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Chris van Waes is naast antiquair
FLAT
MONSTER
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W
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Hazelaarstraat 29 FLAT DIJK ONINIS
en juwelierMondriaan
ook gediplomeerd
taxateur.
OEKHU
RENHUIS H
HEverzorgde
Ruime, uitgebouwde tussenwoning met
Tot in de puntjes
eengezinsmeten
4 slaapkamers,
woning met aanbouw over de gehele
Voorzonnige
uw achtertuin
goud
zilver biedt
Te Koop
gelegen in kindvriendelijke woonwijk
breedte van de woning, zonnige achterop een woonerf met speelpleintje aan
tuin, 4 slaapkamers en nokverhoging.
Chris van
Waes op basis
van een
de achterzijde.
BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.
Vraagprijs:
€
240.000,k.k.
Vraagprijs:
€ 239.000,- k.k.
vakkundige taxatie een goede
prijs.
EENGEZIN

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen
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Adverteren in Poeldijk Nieuws
voordelig en doeltreffend!
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DE REALISTISCHEHO
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DE REALISTISCHE MAKELAAR
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Kooltjes gloeiden
Dus Mietje verhuurde dan zo’n warme stoof voor ’n paar cente.
De mense namme de stoof mee in de kerkbank en zette d’r voete
derop. Soms werde ze nog onderling gerole. As Pa ze voete warm
ware krege ze zoontjes naast ‘m die stoof. Met Moeders die in de
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op bijna
vrouwebank zat met d’r dochters ging ’t net zo. Sommige droege
4.000 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. Ook
klompe, maar die wiere uitgedaan in ’t portaal. Andere ware defzijn er bijna 450 digitale abonnees, die het magazine elke 2
tig en hiele d’r mooie lakschoene met gespe an, maar die konne
weken ontvangen.
de kou toch nie tege houwe. Rond zo’n stoof in de kerk konnie wel
ruike dat die kooltjes gloeiden, maar geen mens hatter last an.
Poeldijk Nieuws bewijst zich als een waardevol
advertentiemedium voor de bovenlokale consumenten- én
Pijptabak
zakelijke markt! Als u nieuwe klantcontacten zoekt,
Nou was Mietje een ouwe vrijgezelle vrouw. Wel altijd vriendelijk
is adverteren in Poeldijk Nieuws voordelig en doeltreffend!
tege de mense, maar nooit verkering gehad en geen man geroke.
Vraag vrijblijvend om alle informatie en tarieven:
Dat maakte d’r wel een beetje somber. Maar ze hatter wat op
gevonde. Stiekem dee ze een paar plukkies pijptabak die ze nog
in Bel
haarnaar:
kast had gevonde0174-700263
van d’r vader of
zaliger, op die gloeiende
kooltjes
en
ja
hoor:
er
steeg
een
geurige
Koos Verbeek:
06-53714151 ofherenlucht op tusse die
kerkbanke!
De
mense
keke
om zich heen.
Wilfred Bronswijk: 06-21253171
ofIn de kerk hoort ‘t naar
wierook te ruiken en niet naar ’n rooksalon, zaggie ze denke.
Erik van der Sande: 06-25575372
Stove Mietje blij! Eindelijk was ze weer in de zevende hemel in
advertenties@poeldijknieuws.nl
deInfo
kerk.bij:
Later hep d’r nog
es ’n jonge gozer ‘t zelfde kunsie uitgehaald,
maar
die
had
alleen
zware sjek. Nou, niet te harde, die
Website:
www.poeldijknieuws.nl
lucht…!

Nieuwbouw
Verbouw
Ontwikkeling

Wij helpen u deze te realiseren
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T 0174 28 60 80

HU

Gezocht

BEL VO
OMTRENT

www.borgdorff.nl
Volg ons via:

Voorvertrouwen
alle klussen in waard
Uw
en rondom het huis!

Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur
zaterdag
Broch Klus, Richard
Broch11.00 - 17.00 uur, of op afspraak.
Poeldijksevaart 1a, 2685 EE Poeldijk
Telefoon:
06 410 14 714 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35
Jan Barendselaan
richard@brochklus.nl,
www.brochklus.nl
info@chrisvanwaes.nl
/ www.chrisvanwaes.nl
93 x 138 mm, De Poeldijer

H

10

7 NOVEMBER 2018

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

De deur van de hemel
Ivo Mijdam en Adriaan Tromp, twee Nederlandse toeristen vonden in Hersonissos op Kreta een handtas waarin bijna elfduizend
euro zat. Omdat ze die bij de politie hadden afgegeven, ontvingen
ze als beloning van de Griekse organisatie voor toerisme een week
gratis vakantie. Zo wordt goed gedrag beloond.
Om in de hemel te komen, kan een mens zich inspannen zoveel als
hij wil, maar het lukt hem echt niet. Je kunt nog zoveel goede werken
doen, maar je komt er niet een week door in de hemel, niet een dag,
zelfs geen seconde, laat staan de eeuwigheid.

ons samen met ds. Siebelink voor op de viering van het Heilig
Avondmaal op zondag 25 november. In de avonddienst gaat ds.
Sparreboom ons voor. We hopen en bidden dat we gezegende
diensten met elkaar mogen hebben en we hopen op u en jullie in
zowel de morgen als de avonddiensten te mogen rekenen.

Zaterdag 17 november

Open kerk Fonteinstraat
Zaterdag 17 november staat de kerk opnieuw open voor een ieder
die behoefte heeft aan een gesprek, een ontmoeting of zomaar
een kopje koffie of thee. Gemeenteleden zijn van harte welkom
om bezoekers op te vangen. Dus ook u en jij van harte welkom
tussen 10.00-11.30 uur. Neem ook iemand mee die belangstelling
heeft getoond voor de kerk en alles waar daar gebeurt.

Boeken en platenverkoop
Zaterdag 17 november van 10.00-11.30 uur is er verkoop van
boeken, dvd’s, cd’s en oude grammofoonplaten in de Hervormde Kerk in de Fonteinstraat in Poeldijk. Op de Platenzolder vind
u veel elpees, singletjes, 78 toeren platen en alle soorten cd’s.

Nee niet op grond van eigen werken, maar door het geloof in Jezus
Christus gaat de deur van de hemel voor ons open. Hij is Zelf de deur.
Kerkdiensten
Woensdag 7 november, dankdag voor gewas en arbeid.
19.30 uur: proponent J. IJzerman, Hardinxveld-Giessendam.
Zondag 11 november 10.00 uur: ds. C.E. Lavooij, Vaassen.
19.00 uur: ds. G. van Velzen, De Lier.
Zondag 18 november 10.00 uur: ds. D. Siebelink, Reeuwijk.
19.00 uur: ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht.
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool.
Maandsluiting De Terwebloem
Vrijdag 30 november om 19.00 uur, is er weer een maandsluiting
in de Terwebloem in Poeldijk. Ds. Mast zal de meditatie verzorgen
en de Joy Singers brengen enkele liederen ten gehore. We hopen
op een gezegend uur met elkaar! Commissie Gemeentewerk.
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 is: Jan.van.
Geest@live.nl of 06-49417025
Voor vervoer naar de maandsluiting in de Terwebloem kunt u bellen met Bep Stijger tel. 280057.
Bij de kerkdiensten
Zondag 11 november wordt de morgendienst geleid door onze
oud-predikant ds. C.E. Lavooij uit Vaassen. In de avonddienst gaat
opnieuw ds. Van Velzen voor. Zondag 18 november bereiden we

Muziek en boeken van alle tijden en voor alle smaken voor een
lage prijs. Kom kijken naar de grote verzameling en vind waar u
al heel lang naar op zoek was. De opbrengst is bestemd voor vervanging van het leiendak van de kerk. Koffie en thee staat voor u
klaar.
Oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van 27 november tot en met
1 december op: Monsterseweg 112, Poeldijk, naast hotel-restaurant Unicum-Elzenhagen.
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Elke week mee repeteren in Scheveningen

Meezingen in Valentijns concert
Zilte Zoenen?
‘Een liefdevol woord kan drie wintermaanden verwarmen.’ (Japans gezegde). Bij Valentijnsdag wordt vaak gedacht aan zonneschijn, rozenblaadjes en romantische uitjes in de buitenlucht.
Die dag is elk jaar op 14 februari, midden in de winter. Het lijkt
ons interessant die twee te rijmen, liefde en winter. Op het
eerste gezicht misschien tegenstrijdig, koud tegenover warm.
Brengt de winter ons niet vaak dicht en warm bij elkaar? Hebben we niet veel meer behoefte aan een warme omhelzing in de
koude wintermaanden?

Aan alle kinderen van Poeldijk
Lieve kinderen van Poeldijk.
Op 17 november wordt jullie dorp een bisschopsrijk,
Want dan komt Sint weer binnen varen
Met zijn gezellige grote Pieterschare.
Hij zal aanleggen bij De Terwebloem,
En de handen van kinderen vullen doen
Met lekkers uit het verre Spanjeland.
In ruil voor tekeningen gemaakt met kinderhand.
Sint is heel nieuwsgierig naar de nieuwe zaal
Van de Leuningjes, ik denk jullie allemaal
Want daar gaat het feest beginnen
En mogen de kinderen vanaf twee uur naar binnen.
Tot ziens op 17 november bij De Terwebloem
Groet, Sint en Piet
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We nodigen je graag uit om mee te doen in het projectkoor van
het Valentijns concert van Kwekers in de kunst ‘Zilte Zoenen 4’ op
14 februari. De repetities van het koor zijn vanaf 1 november wekelijks op donderdag van 20.00-22.00 uur. Kosten voor deelname
zijn € 100,-, met de ooievaarspas 50% korting. Na de tweede repetitie op 8 november ontvang je van ons een mail met alle gegevens nodig voor betaling van de deelnemersbijdrage. Repetities
zijn in de Blauwe Loods, Scheveningen. Kranenburgweg 203 (tegenover het Zuiderstrandtheater). Je kunt parkeren voor de deur
op het parkeerterrein. Let op: De toegangsroute is gewijzigd! Inen uitgang van het parkeerterrein zijn aan de Hellingweg, te bereiken via de Kranenburgweg (noordkant Verversingskanaal). Je
ontvangt van ons een gratis uitrijkaart. Ook zin om mee te doen?
Meld je aan via Tanja@kwekersindekunst.nl.
Meer info www.kwekersindekunst.nl.

12

7 NOVEMBER 2018

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Alhoewel oktober soms als de maand van de vallende bladeren
wordt vermeld, geldt hij meer specifiek als de wijnmaand. Vandaar dat in de omvangrijke wijngebieden van Frankrijk, Spanje,
Duitsland en Italië in deze tijd van het jaar op grote schaal wijnfeesten worden georganiseerd. Westlandse kasdruiven werden
in hun glorietijd (1910-1960) voor het merendeel in de maanden
augustus en september geoogst, terwijl het product in genoemde
landen meestentijds pas in oktober oogstrijp is. Een gegeven dat
vanzelfsprekend alles te maken heeft met het feit dat voornoemde wijngebieden voor het grootste deel afhankelijk zijn van de
grillen van moeder natuur. Alleraardigst dat ook Nederland zich
de laatste jaren als wijnland wat meer ontwikkelt.
Met name de uitstekende mergelbodem in het Zuid-Limburgse
heuvelland leent zich bij uitstek voor de teelt van wijndruiven. Wat
de Romeinen daar in het verre verleden al in het klein probeerden,
krijgt eeuwen later op dezelfde plekken een herkansing. Nieuwe
kansen die erop wijzen dat, gezien de tot nu behaalde resultaten,
de aanplant van wijngaarden op bepaalde gronden zich verder zal
ontwikkelen. In dat verband geeft het de wijnboeren (in spé) uiteraard een kick dat de Europese Commissie zo bereidwillig was de
Limburgse wijn de ‘Beschermde Oorsprongsbenaming’ te verlenen.
Druiven in Limburg niet ontdaan van overtollige korreltjes
Terwijl deze regels op papier worden gezet, is de oogst bijna voltooid in de provincie die maar liefst een derde van de Nederlandse

oogst voor zijn rekening neemt. In tegenstelling tot de Westlandse kas- of tafeldruif, worden druiven in wijngaarden vrijwel niet
gekrent (ontdaan van overtollige korreltjes of besjes). Ondanks
de wat kleinere korrels van natuurdruiven exploiteert wijngaard
‘Sint Martinus’ een druivenproeverij. Een teken dat natuurdruiven
‘uit het vuistje’ het menselijk interieur op aangename wijze weten
te verrassen. Bijgaande opname werd in Poeldijks eerste officiële veilinggebouw geproduceerd, een accommodatie die in 1901
in gebruik werd genomen. Dat er bijna 120 jaar geleden goed is
nagedacht, bewijst de bouwlocatie. Het hoekje Gantel/Nieuwevaart beschouwde het veilingbestuur als het beste dat Poeldijk
te bieden had. Ondanks die gunstige ligging en de kwaliteit van
het gebouw was er na enkele jaren al een tekort aan ruimte. Niet
voorzien was dat de aanvoer in een korte spanne tijd zo fors zou
toenemen dat vóór 1910 al tot uitbreiding van de veiling moest
worden overgegaan. Met kunst en vliegwerk werd elke m2 benut
tot het bestuur in het midden van de jaren twintig een resoluut
besluit nam. Uitbreiden was niet meer aan de orde, een aanmerkelijk grotere veiling beschouwde men als enig alternatief. Het
was dé manier om de tekortkomingen van de bestaande veiling
het hoofd te kunnen bieden. In 1928 bereikte men consensus over
de bouw van een nieuw complex op een steenworp van de bestaande. Een gebouw dat in 1929 met de nodige tamtam (een
grootse tentoonstelling) werd geopend. Prentjes laten zien dat de
nieuwbouw langs de Monsterseweg/Nieuweweg tot en met 1969
het nodige leven in de Poeldijkse brouwerij bracht. Over hoe het
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Westlandse veilingwezen vanaf 1970 geleidelijk om zeep is geholpen, wordt ditmaal gezwegen.
Ook van Westlandse druiven werd soms wijn gemaakt
Zoals vermeld werd dit kiekje in een van de laatste jaren van de eerste veiling (1901-1929) vervaardigd. De op de voorgrond prijkende
druiven zijn, gezien het meermalig fust bedoeld voor binnenlandse
consumptie. De kwaliteit was onvoldoende voor exportdoeleinden.
Voor het buitenland bedoelde druiven werden toen al in eenmalige
bakjes aangevoerd. Daarom is het zeker niet uitgesloten dat van het
hier gepresenteerde ‘tweede soort’ product druivensap of zelfs wijn
is gemaakt. Een karweitje dat ook door onze voorouders al regelmatig werd gebezigd. Dat in ogenschouw nemend, past de opname uitstekend bij het ‘wijnpraatje’ dat u zojuist tot u heeft genomen. Het
heeft er alle schijn van dat, in hoofdzaak door de grote aanvoer, een
drietal bestuursleden zich heeft laten vereeuwigen. Vandaar dat we
tussen een aantal kwekers een met donkere hoed getooide veilingvoorzitter Jan Barendse (in de openstaande deur) aantreffen. Meer
naar rechts, eveneens in pak één met hoed, Jan van den Berg (secretaris/penningmeester) en rechts Marinus Sengers (betaalmeester).
De toenmalige grote verscheidenheid aan producten maakte dat de
Westlandse veilingen, vooral in het hoogseizoen, volop in trek waren bij toeristen en dagjesmensen. Bezoekers die bij het aanschouwen van zoveel lekkers vast en zeker trek kregen…….
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Nodig door groei van het dorp

Oproep: nieuwe collectanten
Leger des Heils
Door Bep Stijger-de Winter, wijkhoofd Poeldijk

Eind vorig jaar gingen in Poeldijk 9 collectanten de pad op om te collecteren voor het
mooie werk van het Leger des Heils. Helaas
konden niet alle straten worden ingedeeld,
maar toch een mooi resultaat van € 858,53.
Omdat Poeldijk blijft groeien en er steeds
meer straten bijkomen zou het geweldig zijn
als er wat meer collectanten waren.
Draag jij het Leger des Heils een warm hart toe en zou je een wijk
willen lopen dan mag je mij bellen om je gegevens door te geven.
Ik neem dan contact met je op tegen de tijd dat de laatste collecte
dit jaar zich weer aandient. Die is van 26 november t/m 1 december. Alvast bedankt voor jullie reactie! Bep Stijger (280057).

‘De mensheid vindt het allerminst gek,
om het glas te heffen ‘op hun stek’.
Houden van Wijntje,
tevens van Trijntje,
is bloedje link, men krijgt steeds méér trek’.

Vind ons leuk op facebook!

Poeldijk Nieuws

Uw spaarwens
uit laten komen?
Wij helpen
kiest u
uDaarom
graag.
voor RegioBank

Van der Meer Verzekeringen
Dijkstraat 2

2675
HONSELERSDIJK
Van
derAX
Meer
Verzekeringen

T
E
I

Dijkstraat 2
(0174) 63 04 90
2675 AX HONSELERSDIJK
info@vdmverz.nl
63 04 90
T (0174)
E info@vdmverz.nl
www.vandermeerverzekeringen.nl
I www.vandermeerverzekeringen.nl
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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

Gemeenteraad
Puzzel
nr. 1draagt wethouder Emmen voor

Handbaldames leggen het nipt af

Bauke Arends nieuwe burgemeester MHV – Verburch: 32-29

Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar
ING
49 94 256 Poeldijk Nieuws,
puzzel@poeldijknieuws.nl of per
post 67
naar
G-rekening
99 60 86 048
BTW nr Hebt8006.95.288.B.01
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk.
u
suggesties voor een
KvK
27232515
leuke puzzel of wilt u er zelf een
maken
dan
zijn deze van harte
Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend
welkom! Dan is ons blad echt van
en voor Poeldijkers.
Puzzel voor deze week:
Deze week de Nieuwjaarspuzzel, de oplossing heeft alles te maken met dit nieuwe jaar. Het is een cijferpuzzel. Bij juiste invulling ontstaat er een aantal cijfers die het nieuwe jaar nog dikwijls
terugkomen.

1 de laatste is voor de es
2 de laatste komt voor heel kort
3 de soldaat moet salueren
4 de u moet uit de oppergod
5 deel van de voet minder ‘t
6 dit doet men met meel alvorens men er mee bakt
7 dubbel
8 een dier dat door de war is
9 een leuk stel
10 een op hol geslagen beest
Techniek gaat
prima samen.
technisch
installatiebedrijf
11 een rondje
van niets
12 enkelvoudig werd langzaam het touw losgelaten
Een Batenburg Techniek onderneming
13 geef
me de hand
Klimaatinstallaties
14 geeft
geen aanleiding tot feest
Loodgieterwerk
15 het fabelachtig wit paard is zijn hoorn verloren
Service en onderhoud
16 niet zo best op het rekest
Centrale verwarming
17 op de uitkijk staan zonder W
18 tweezijdig nummer waarop u meer dan achtGasinstallaties
moet slaan.
19
V (Romeinse lett
er) Bouke Arends (52)Luchtbehandeling
De gemeenteraad
draagt
bij de minister van
20
zero
Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties voor als nieuwe burwww.dekkervangeest.nl
gemeester van het Westland. Arends is
nu wethouder in Emmen
Zet
de gevonden
getallen van
vragen benoemd
11, 14, 16,
9, 20,
5,
en wordt
naar verwachting
18 de
december
en15,
beëdigd
Vlotlaan
578als
6burgemeester.
achter elkaar en
het op.
Hij stuur
was jaren
raadslid in Emmen
en
werd
daar
2681 TX Monster in
2010
wethouder
voor
de
PvdA.
Daarvoor
was
Arends
voorzitter
0174-212080
Het adres voor uw cv-installatie en sanitair
raad van bestuur van de Rijnbrink Groep in Nijverdal, een provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken en culturele organisaties.

Na een lange busreis kwamen we aan in Mill voor de vierde
wedstrijd van dit seizoen. Helaas brachten de eerste drie wedstrijden nog geen punten, dus deze avond moest het gaan gebeuren! Vanaf het startsein waren alle speelsters fanatiek en
speelden we volgens plan. Sterke dekking en snelle omschakeling zorgden voor een vroege voorsprong.

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

0174 - 27.00.90

Met mooie aanvallen kwamen wij op 3-8 in ons voordeel. We bleven scoren, maar de dekking liet wat gaatjes vallen en MHV kwam
dichterbij. Door twee snelle tegengoals vlak voor rust, gingen we
de kleedkamer in met nog maar één doelpunt voorsprong: 15-16.
In de kleedkamer werd het strijdplan voor de tweede helft uitgezet. We voelden dat de kans vanavond twee punten mee naar
huis te nemen volledig in eigen handen lag. Vlak na rust wisten
we dan ook de voorsprong verder uit te bouwen. Toch lukte het
niet dat tot het eind vol te houden. Beide ploegen wisten vaker
te scoren, waardoor we vlak voor tijd nog maar
met twee doelpunten voor stonden. Door
vreemde beslissingen van de scheidsrechters
en onzorgvuldigheid van onze kant, wisten we
onvoldoende te scoren, MHV pakte wel haar
puntjes. De eindstand werd 32-29 voor MHV.

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling /reparatie
H APK /roetmeting
Uitslag
van Puzzel57
nr. 23:
Van Sint naar
Gelukkige
winnaar
Nieuweweg
- Poeldijk
- Kerst.
Tel. 0174
- 245671
is Wil van Os, op de foto met haar welverdiende slagroomschnitt.

Duijnisveld & zn b.v.
Monsterseweg
Duijnisveld
& zn b.v.52 2685 LJ Poeldijk
T (0174) 52
28 62
00 LJ Poeldijk
Monsterseweg
2685
Duijnisveld & zn b.v.
I www.duijnisveld.nl
T (0174)
28 62 00
Monsterseweg 52 2685 LJ Poeldijk
I www.duijnisveld.nl
T (0174) 28 62 00
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Eerst thuis de ballen opwarmen….

Uitslagen klaverjassen en jokeren

Jeu de Boules Verburch ’97

Onderlinge Vriendschap

Winter in het land, koude Jeu de Boules in je
hand zou je denken, maar dat hoeft echt niet.
Iedereen heeft wel een plekje thuis waar je de
ballen voor de wedstrijd begint kan opwarmen. Dat is natuurlijk belangrijk om je een prettig gevoel mee
te geven. Ook een doekje bij de hand om de ballen warm en
schoon te houden.

Gezelligheid kent geen grenzen, zo was het ook tijdens onze
herfstmarathon op 27 oktober. Men had er veel zin in, dat bleek
de hele dag. Ik sprak veel mensen en die waren enthousiast. Die
spraken: ‘zo leuk, sfeervol en mooie prijzen’. Daar hadden wij
ook voor gezorgd. Niet alleen wij, ook onze trouwe sponsors.
Onze dankbaarheid is daarom groot.

Door Piet de Quaasteniet

Als je dan ook nog met je maa
tje goed je best doet en de
punten in de wedstrijd weet
te maken, kan het zijn dat
jouw team én de tegenstanders het er warm van krijgen.
Wij bij Jeu de Boules Verburch
’97 zijn dan ook blij dat we in
de winter een mooie speelhal
hebben om het spel te spelen.
Winterseizoen 2018-19
Nu al hebben we een afspraak met onze Boulesvrienden uit Leiderdorp, zij hebben geen hal maar proberen toch het hele jaar
door te spelen. Woensdag 6 maart komen deze boulende stieren
in Poeldijk een overdekt balletje spelen. Voor veel van onze leden
zijn er nog genoeg speelmiddagen voor onderlinge wedstrijden,
Sint en Kerst komen er ook nog aan voor gezellige uurtjes Jeu de
boulen. Onze wedstrijdspelers in de Westlandse competitie gaan
de komende weken hun uiterste best doen. We willen onze leden
die om gezondheidsredenen even niet kunnen spelen het beste
wensen. Hopelijk gaan we jullie weer zien en wensen we jullie
beterschap. Meer informatie: www.’97pjdb.nl.

Klim op podium van de bieb!
Bespeel je een instrument? Hou je van zingen? Altijd al iets
willen voordragen? Klim dan vrijdag 9 november op het podium in Bibliotheek ’s-Gravenzande! Toon je talent aan het grote
publiek. Jong, oud, alles kan en iedereen mag meedoen! Deze
avond wordt met Muziekmeesters Westland en Koperen Kees
georganiseerd.
Toegang is gratis, iedereen is van 19.00-21.00 uur harte welkom
om te komen kijken naar geweldige optredens. Deelnemers vanaf
12 jaar kunnen zich aanmelden via www.bibliotheekwestland.nl.

Door Cor Mol, voorzitter

Onze sponsors waren: Restaurant Vrienden, Stath Sportprijzen,
Keurslager Van den Hout, M. Vis Bike Totaal, Bakkerij Van Malkenhorst en Jumbo Boere. Dank ook aan iedereen die zijn of haar
steentje bijdroeg, maar vooral aan alle deelnemers. Als die er niet
waren ging het feest niet door en wat een feest was het!
Uitslagen
Klaverjassen		
J. Hayema – Th. Sta
11081
W. Koremans – D. van Leeuwen 10468
E. van der Kruk – H. van Wezel
10235
W. van den Berg – K. van Kaen
10051
N. Luiten – H. van Ruijven
10032

Jokeren
G. de Kok
T. Kleijn
N. Zeeman
W. Mulder
L. Sta

102
107
120
143
143

Heeft u al een nieuwe agenda? Noteer dan alvast de datum van
onze voorjaarsmarathon: zaterdag 23 februari.

Vrijdag 9 november in partycentrum Vrienden

Prinsenverkiezing De Blauwkonters
Net als ieder jaar is begin november de
prinsenverkiezing van carnavalsvereniging De Blauwkonters. Een zeer feestelijke
avond, met wat gezonde spanning bij eenieder, want wie is toch die nieuwe prins in
het komende carnavalsjaar? Het antwoord op die vraag horen
wij vrijdag 9 november bij ‘Vrienden’ in de Voorstraat.
Naast het avondvullende programma, wordt de avond door DJ
Aron voorzien van de nodige (carnavals)hits waarbij de voetjes
zeker van de vloer zullen gaan. De avond start om 19.30 uur. Na
het afscheid van jeugdprins Lorenzo en zijn page Danielle is om
21.11 uur de bekendmaking van hun opvolgers. Rond de klok van
22.00 uur begint het afscheid van Prins Mark de eerste en zijn
Page Debby. Om 23.11 uur is de bekendmaking van de nieuwe
prins en page. Wij hopen iedereen die avond bij ”Vrienden” te
mogen ontvangen om er
samen een groot feest
van te maken! Heb jij al
een vermoeden wie de
nieuwe prins is, of ben je
benieuwd naar wat anderen denken? Op onze
facebookpagina kun je
die brandende vraag beantwoorden: wie wordt
prins carnaval 20182019? www.facebook.
nl/deblauwkonters.
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OPLOSSING:

AMSTERDAM
ANKARA
ATHENE
BELGRADO
BERLIJN
BOEDAPEST
BOEKAREST
BRUSSEL
DUBLIN
HELSINKI
KIEV
KOPENHAGEN
LISSABON
LONDEN
LUXEMBURG
NICOSIA
PARIJS
PRAAG
REYKJAVIK
RIGA
ROME
SARAJEVO
SOFIA
STOCKHOLM
TALLINN
TIRANA
VILNIUS
WARSCHAU
WENEN
ZAGREB

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. 21 Lettergreep Filippine: Vallende bladeren,
herfst, de winter komt, maar daarna ook weer de lente, zie onze
website! De oplossingen staan op: http://poeldijknieuws.nl/
puzzel/. Van de 28 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, is de gelukkige winnaar Ineke Enthoven-Zuidgeest, op de
foto met de slagroomschnitt van Bakkerij Van Malkenhorst.

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

Darmklachten
Zwangerschapskwalen
Spit
Incontinentie
Tinteling in vingers

Brandend maagzuur
RSI klachten

Stijve/pijnlijke nek
Schouderklachten

Burn-out
Hoofdpijn
Hooikoorts

Kramp

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog
vragen?
Groeipijnen
Dan bent u van harte welkom op ons open inloopspreekuur
elke woensdag van
bij kinderen
Pijnlijke
benen nr 4 in Wateringen.
Knieproblemen
15.00 tot 17.00 uur aan het
Tolland
Theo Holierhoek 06-154 65 554
en/of Anita Holierhoek Heskes 06-246 43 947 beantwoorden al u vragen.
Kijk voor extra aanvullende informatie op onze website: www.bsrwestland.nl

Pijnlijke heup

Rugklachten
Hernia
Blaasproblemen

Tenniselleboog

Astma
Vermoeidheid

Whiplash

Duizeligheid
Migraine
Allergie

Body Stress Release kan hierbij helpen!
Maar vaak krijgen mensen juist op
Wat is Body Stress Release? Wat is BSR Body Stress Release?
stress= vastgezette spierspanning
vakantie last
hun
knieën,
nek of
(Bodyvan
Stress
= rug,
vastgezette
spierspanning,
ReleaseBody
= loslaten)
Release= loslaten.
schouders of worden ziek de eerste paar
ontstaat
wanneer
dagen. DitBody
is een
stresslogisch
ontstaatproces.
wanneer het lichaam er niet inBodystress
slaagt overbelasting
door
stress het
er niet in
slaagt een te veel
Je ontspant
en het lichaam
krijgt bij een zware val,lichaam
te verwerken.
Dit kan gebeuren
ongeluk, langdurig
verkeerde
aan stress
en spanning
op de juiste
dus eindelijk
tijd en of
ruimte
om wat
werkhouding
emotionele
of chemische stress. Deze
stress wordt
in het lichaam
manier
te
verwerken.
Deze
stress gaat
knelpunten
en
problemen
op
te
lossen.
vastgezet. Zenuwbanen kunnen hierdoor bekneld raken waardoor goede communicatie
zich vastzetten
hetDoor
lichaam waardoor
Vaak is ermet
daarna
nog wel
een periode
de hersenen
verstoord
wordt. Het resultaat: klachten
van allerlei in
aard.
communicatie
van,komen
met name, het
van pijnvrij
bewegen
en ontspanning
Body
Stress Release
(BSR) toe te passen wordt dede
spierspanning
losgelaten,
wordthet
verstoord.
maar al snel
doemen
vragen,
zenuwbanen
vrij,deherstelt
de communicatie met dezenuwstelsel
hersenen en verbetert
zelfhelend
knelpunten
en problemen
van het
vermogen
van het lichaam
waardoor klachten verdwijnen.
Het zelf herstellend vermogen van het
dagelijks leven en het werk al weer op.
Met als gevolg dat klachten weer snel
Body stress kan lichaam!
leiden tot:
terugkeren en men weer niet kan doen
BSR gaat ervan uit dat het lichaam voor

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.

Body Stress Release helpt!

LAST VAN UW LIJF?

Darmklachten

BSR is voor iedereen - jong of oud, vrouw of man, ziek of gezond. Maar vooral voor

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.

Heeft
onderrug bij het opstaan
geaccepteerd?
Zorgen
omu die
de stijve
toekomst,
Inademen
van Is u verteld die favoriete sport
maar niet meer te beoefenen vanwege die zere knie? Vaak is het niet nodig en kan het
financiële zorgen,
insecticiden, opnemen van
body stress zijn en dat is te verhelpen! De kwaliteit van het leven kan hierdoor voor
concurrentie
op het werk,
conserveringsmiddelen
iedereen vergroot
worden!
het verlies van een geliefde,
in voedsel,
boosheid, relationele
schoonmaakmiddelen,
problemen.
cosmetica.

Emotionele
Chemische
iedereen die testress
horen heeft gekregen
dat hij maar metstress
zijn klachten moet leren leven.

Dus heeft u last van:
Rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, menstruatiepijn, fi bromyalgie, maag/darm/
BSR maakt
gebruik van een
speciale, comfortabele
behandelbank.
U hoeft hier niet
op te
blaas
problemen,
hooikoorts,
bedplassen,
overgevoeligheid,
hyperactief
klimmen
en
u
blijft
volledig
gekleed,
en rusteloosheid bij kinderen, 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.

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

Fysieke stress

Voor wie is Body Stress Release?

Voor wie
is Body
Zwangerschapskwalen
Echter,
zodraStress
de grensRelease?
tussen gezonde en overmatige stress
te vaak wordt overschreden,
Rugklachten
Spit
Voor is
iedereen!
Jong
of oud, vrouw
of wordt dan door het lichaam
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Incontinentie
man,vastgezet
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om het lichaam te beschermen. Het lichaamBlaasproblemen
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heeft in vingers
Maaruvooral
iedereen
die
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horen
heeft
zelf geen invloed op. Deze vastzittende spanning noemen
weheup
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in het
zenuwstelsel.
Dit ontregelt de communicatie vanGroeipijnen
en naar
kinderen
haar de
klachten
leren leven.
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Het zenuwstelsel
heeft vele functies, waaronder het besturen van debijspieren,
benen
Knieproblemen
Kijk ook
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even het
voor
de organen,
desite
zintuigen,
spijsverteringskanaal, enPijnlijke
de hormonen.
Wanneer het
zenuwstelsel
niet meer optimaal functioneert, ervaart u vaak in eerste instantie stijfheid,
ervaringen
van cliënten.
gevoelloosheid, pijn of gebrek aan energie. Uiteindelijk ontstaan
er klachten op allerlei
Kramp
Maar hoe
komt men dan aan die vastgezette
gebieden.
spierspanning?
Tintelende voet of teen
Body stress kan worden veroorzaakt door:
Dit zijn de 3 hoofd-oorzaken:

Tenniselleboog

veel klachten en fysieke ongemakken
Body stress kan leiden tot:
zelf wel een oplossing heeft. Indien
Duizeligheid
Burn-out
klachten dus langdurig aanblijven
Migraine
Hoofdpijn
Allergie
Hooikoorts
betekend dit dus dat de communicatie
tussen hersenen en lijf is verstoord.
Whiplash
Stijve/pijnlijke nek
Het zelf herstellend vermogen van het
Schouderklachten
Wat is body stress?
Astma
lichaam
is
ongekend.
Door
toepassing
Het woord ‘stress’ roept vaak negatieve associaties op: Vermoeidheid
te druk, vervelend, deadlines
van BSR
activeren/stimuleren
wij dit mate ook noodzakelijk. Het houdt ons Brandend
enzovoort.
Toch is stress in een bepaalde
lichaam maagzuur
RSI klachten
proces
van
zelfherstel.
actief, fit, alert en zet aan tot vooruitgang.

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.

(Body Stress = vastgezette spierspanning, Release = loslaten)

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

Wat is Body Stress Release?
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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

KUBO Westland Proms …

Agenda

Natuurlijk mogen wij bij onze lofbetuigingen onze soliste en ladyspeaker Francis van Broekhuizen niet vergeten. Dank voor de
prachtige zang en humoristische verhalen. Onze dank gaat ook
uit naar Het Promenade Orkest en Wim Voogd (piano) voor hun
virtuoze spel én begeleiding. Emiel Vogels, het combo van Fine
Tuning en Daniël
Sieczkowski (accordeon) mogen
ook niet ongenoemd
blijven. Last but not
least danken wij
onze dirigent Steven van Wieren,
die met zijn bezielende leiding
het beste uit een
ieder wist te halen! Grote dank
aan de sponsoren, onze leden
van de Club van
100 en extra
dank aan alle
vrijwilligers die
dit concert voor
én achter de
schermen mogelijk maakten!

Woensdag 7 november 16.00 uur: kinderen vanaf groep 1, eerste
bijeenkomst Red het Sinterklaaslied.
Woensdag 14 november 16.00 uur: kinderen vanaf groep 1,
tweede bijeenkomst Red het Sinterklaaslied.
Woensdag 21 november 16.00 uur: kinderen vanaf groep 1, derde bijeenkomst Red het Sinterklaaslied.
(alle bijeenkomsten zijn in De Leuningjes)
Elke donderdag 20.00 uur: repetitielokaal Deo Sacrum De Leuningjes, repetitie Popkoor Fine Tuning.
20.00 uur: Emmastraat 11, Monster, repetitie Kamerkoor Couleur-Vocale.
Elke vrijdag 19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartholomeuskoor.
In de kerk
Zaterdag 10 november 19.00 uur: geen viering.
Zondag 11 november 09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen de Missa in C van J.E. Eberlin.
Zaterdag 17 november 19.00 uur: viering met cantor
Zondag 18 november 09.30 uur: heren Bartholomeuskoor zingt
de Messe a tre voci machili van Don L. Persosi.

25 november: Sinterklaasmusical

Start actie ‘red het Sinterklaaslied’

Een groot succes!
Door Toos de Vreede

Het zit er op: twee avonden was het een geweldig muzikaal
feest van herkenning tijdens de KUBO Westland Proms in de zo
goed als uitverkochte Oude Kerk van Naaldwijk! Wij danken u
als publiek hartelijk voor uw enthousiasme, uw lovende reacties, maar ook het meezingen en zelfs dansen! Zonder musici en
koor geen concert, maar zonder publiek geen compleet concert!

Nog een paar weken en dan komt Sint Nicolaas naar Poeldijk:
de hoogste tijd om het Sintrepertoire uit de kast te halen en
op te poetsen voor gebruik. Net als voorgaande jaren gaan we,
hopelijk weer met héél veel kinderen de Sintliederen oefenen.
Wij nodigen alle kinderen vanaf groep 1 van de basisschool uit
om bij ons te komen oefenen voor dit grote feest.

...uw persoonlijke makelaar!

Zondag 25 november laten wij de geoefende liederen aan het
grote publiek horen met de Sinterklaasmusical. De Sint-oefen-bijeenkomsten zijn op de woensdagen 7, 14 en 21 november om
16.00 uur in het repetitielokaal in De Leuningjes. Juffrouw Ylette
gaat dan, hopelijk samen met heel veel kinderen, de allerleukste
Sinterklaasliedjes leren. Kom jij ook?

Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief !!
Bel 0174 730 179
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KBO Poeldijk
16 november in gemeentehuis

PLUStival in Naaldwijk
Vrijdag 16 november organiseert de Seniorenraad in het nieuwe
gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk het 2de PLUStival
met het motto: “Senior, de wereld verandert, bijblijven!” Sprekers zijn Hugo Borst en Dick Pons (Zorgverzekeraar DSW). Het
PLUStival heeft een groot en breed aanbod aan informatie voor
senioren uit het hele Westland.
Programma
12:30 ontvangst met muziek van Marien van den Berg
13:00 opening door wethouder Piet Vreugdenhil
13:30 gymnastiek/huistest
14:10 Hugo Borst: lezing over Alzheimer (raadzaal)
14:20 Tai Chi / Chi Kung/Knarrenhof
(Hét alternatief voor mantelzorg)
15:10 gymnastiek/Lokale Alliantie
(veilig financieel ouder worden)
15:20 Signeersessie Hugo Borst (Anjerzaal)
15:40 DSW-presentatie: directeur Zorg D. Pons (raadzaal)
16:00 Tai Chi/Chi Kung / Leven lang leren (bibliotheek Westland)
16:30 Loterij (Anneke van Vliet en Jerry Mensing)
17:00 afsluiting

Stands op benedenverdieping gemeentehuis: Westland Partners,
Vitis Welzijn, De Vereeniging, Rabobank, Huistest, Tai Chi/Chi
Kung, Creatief Idee, Vier het leven, Seniorweb, Pallia, KBO/PCOB,
Groepswonen Ouderen, Podoloog, Rode Kruis, Veiligheidsregio/
Brandweer, Mantelzorg-Inloop, Endelivery, Bewegingscoach, Biefit, gezondheidswinkel, Alzheimer Café, Wereldwinkel Naaldwijk,
Cor de Bruin fietsen, E-health slaaprobot, Zorgrobot LEA, Seniorenraad Westland. Muzikale omlijsting Marien van den Berg.
Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Een spreuk is een korte uitspraak die op een lange ervaring berust.”
“Wat is liefde? Dat is gemakkelijker gedaan dan gezegd.” (Eric van
der Steen)

Grieppreventie en vaccinatie

Actieplan KBO-PCOB tegen
wintersterfte vindt gehoor
Er waait een frisse wind in het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) als het om grieppreventie en vaccinatie van ouderen gaat. Het in april dit jaar gelanceerde ‘actieplan wintersterfte’ van KBO-PCOB vindt bij staatssecretaris
Paul Blokhuis een gewillig oor, een verheugend effect van onze
maandenlange lobby.
Aanleiding voor ons actieplan zijn de extreem hoge sterftecijfers
tijdens de afgelopen griepepidemie. Afgelopen winter stierven
ruim 9.000 mensen door griep. Ook de hoge werkdruk op de
spoedeisende hulp in ziekenhuizen was een groot probleem, er
werden veel operaties uitgesteld, mede door ziekte onder het
personeel. “Laten we snel de handen ineenslaan om volgende
winter een nieuwe stille ramp zo veel als mogelijk te voorkomen”,
zei directeur Manon Vanderkaa in haar oproep aan VWS. “Naast
meer vaccinaties tegen griep zijn goede voorlichting en verplicht
inenten van zorgpersoneel belangrijk in ons actieplan.” Blokhuis
neemt nu de handschoen op. Nederlanders krijgen vanaf volgende winter een nieuwe griepprik. Die zal meer effect hebben dan
het vaccin dat nu wordt gegeven, omdat het uit meer griepstammen is opgebouwd. Dat schrijft Blokhuis aan de Tweede Kamer.
Het nieuwe vaccin is opgebouwd uit vier griepstammen. Nu gebruikt Nederland nog, als een van de weinige landen in Europa,
een vaccin van drie griepstammen. Blokhuis gaat ook onderzoeken of het mogelijk is om het griepvaccin te verplichten onder
zorgpersoneel. Verder wil de staatssecretaris dat ouderen gevaccineerd worden tegen pneumokokken, als dat uitvoerbaar en betaalbaar is.

KBO Poeldijk

Katholieke bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5,
2675 BK Honselersdijk, telefoon: 0174-245789.
e-mail: kees@keesenleny.nl
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belspellen. 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 bij
dagtuincentrum
om 11 uur inOckenburgh
de ochtend,kunt
met ukoﬃ
e en thee met
O.a.
kiezen
wat lekkers erbij. Iedereen had wat lekkers meegenomen voor de
voor mooie soorten uit onze vijf sterren collectie.
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.

Benieuwd naar de exclusieve
collectie Phalaenopsis van
Opti-flor?

Meer weten? www.optiflor.nl
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Zaterdag 15 december in Bartholomeuskerk

Kerstconcert Koor Musica

Zaterdag 15 december geeft de Westlandse Koorvereniging
Musica haar jaarlijkse Kerstconcert in de H. Bartholomeus Kerk
in Poeldijk. Dit jaar komt het repertoire onder andere uit The
Young Messiah. Aan het concert werken mee Wendy Krikken
(Sopraan), Remko Harms (Tenor), The three X-Misses met Jorien
Zeevaart, Liliane de Graaf en Marianne van Houten.
Verder komen de The Dutch Pipes and Drums, Arthur Postma
(vleugel) Christian Grotenberg (synthesizer), Aarnoud de Groen

(orgel) Reinilde Buys (harp), Blaaskwintet Hi-Five en Koper-ensemble. Met het programma wil dirigent Gerard Breas zijn koor
Musica boven eerdere concerten uit tillen. Het concert begint om
20.00 uur, de kerk gaat om 19.30 uur
open. Kaarten kosten € 23,00 per
stuk en zijn verkrijgbaar bij de leden
van het koor, via de website www.
wkvmusica.nl of telefonisch: 06 - 21
673 845.

Bij Handbalvereniging Verburch

Voorbereiding Koor Musica kerstconcerten

Lian Vollebregt vrijwilliger van ‘t jaar Workshop met Marco Bakker
Handbal Verburch is gezegend met een heleboel enthousiaste
vrijwilligers. Zonder hen kan onze vereniging niet bestaan. Lian
is met recht een topper, een duizendpoot. Zij regelt de sponsorprijzen bij bakker Van Malkenhorst en de kaartverkoop bij
thuiswedstijden van Dames 1. Ook organiseert zij de populaire
klaverjasavonden.

“Meneer Breas, wat heeft u een geweldig koor!!” zei Marco
Bakker zaterdag 27 oktober. Bakker gaf in Partycentrum ’t Centrum in De Lier een workshop zangtechniek aan leden van de
Westlandse Koorvereniging Musica. Dat ter voorbereiding voor
de Kerstconcerten in Poeldijk op zaterdag 15 december en in
Monster op dinsdag 18 december.

Als er bij de derde helft mankracht achter de bar wordt gezocht
is Lian degene die komt. Zij is nu onze enige vaste vertegenwoordiger binnen de CEK van Verburch. Lian was daarnaast ook
een aantal jaren bestuurslid, zo
kunnen we nog wel even doorgaan. Daarom is Lian Vollebregt
gekozen tot vrijwilliger van het
jaar 2018. Zij ontving een bos
bloemen en een cadeaubon
van een tuincentrum. Met die
verrassing tijdens de algemene
ledenvergadering dankte het bestuur Lian heel hartelijk voor alle
uren en energie die zij de Vereniging levert.

De sfeer van de workshop was ontspannen maar ook zeer ambitieus. De dag is door de koorleden als heel nuttig ervaren. Koor
Musica is met 160 leden het grootste, gemengde koor in de regio
en staat vanaf haar oprichting in 1991 onder leiding van de dirigent Gerard Breas. Voor meer informatie over de Kerstconcerten:
www.wkvmusica.nl.
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Ons Dorp
Welkom aan nieuwe Poeldijkers op speciale bijeenkomst?

Nieuwe Poelukkers, welkom!
Door Annemiek Koremans

Herfst! Vanmorgen hagel en onweersknal. Vannacht wintertijd en
1 uur langer rust. Al met al veel nieuws en analyses over klimaat
en zomer- of wintertijd. We wachten het maar af in ons dorp wat
het wordt. Intussen is er van alles aan de hand in Poeldijk. Zo ben
je druk, zo ben je ziek, even uitgeschakeld en zo staat er weer een
nieuwe wijk. Ik rijd over de Dr Weitjenslaan en kijk toevallig naar
rechts. Weer nieuwbouw, weer groei van Poeldijk. Ik herinner me
nog een bewonersbijeenkomst waar werd gepleit voor huisvesting voor de jeugd in Poeldijk. Ik hoop dat ze behouden blijven
voor onze cultuur, normen en waarden die zij van hun Poelukse
ouders meekregen. Ik vrees dat ze door de nieuwbouwprijzen niet
in hun Poeluk terecht kunnen.
Ongelooflijk wat er alleen al qua huisvesting verandert in ons dorp!
Dan hebben we het nog niet eens over al die mensen die van buitenaf deel gaan uitmaken van onze gemeenschap. Ik hoor de politiek
daar nooit over. Wel over hekken voor anders gekleurde mensen,
niet over onze eigen buitenlanders. Ik ken ze niet. Ze rijden of lopen
een nieuwe wijk in, met veel of weinig verwachtingen. Een nieuwe
gemeente, een dorp, een duur huis. Waarom kiezen ze voor Poeldijk,
ons dorp?
Welkom
Zouden we onze nieuwe inwoners niet eens een warm welkom bieden, omdat wij dat belangrijk vinden in ons dorp? Omdat wij met
heel veel gemeenschapsgeld een failliet gemeenschapshuis in stand
hielden en er heel graag een florerend huis van willen maken. Is
het idee om van de voorzitter van De Leuningjes – die overigens
met opgeheven hoofd in december uit ons dorp vertrekt – te eisen
voor onze nieuwe bewoners een bijeenkomst te organiseren waar
alle verenigingen zich presenteren aan onze medeburgers en een

goodybag te regelen met artikelen van onze winkeliers en ondernemers? Gratis, ter bevordering van ons gemeenschapsgevoel.
Poeldijk Nieuws
Beste, nieuwe inwoners van Poeldijk, wij heten jullie van hart welkom. Jullie krijgen om de 2 weken ons blad op je deurmat. Gratis.
Als u ons blad leest en waardeert vragen wij u elk jaar een geeltje
over te maken om uw leesplezier en onze kosten te dragen. Poeldijk
Nieuws is een dorpsblad met kerkelijk nieuws, columns over heden
én geschiedenis, interviews met ‘Poeldijkers in beeld’, ‘Ondernemers
in beeld’ en cultuur. Daarnaast hoopt de redactie van dit blad ook
doorgeefluik te zijn van het verenigings- en sportleven in ons dorp.
Dus: elke twee weken wat geschiedenis, prominenten en actualiteiten of meningen over Poeldijk.
Nieuwe burgemeester
Als u dit leest is onze nieuwe burgemeester gekozen! Zo benieuwd.
Het afgelopen jaar was er een interim, een prominent: ex-minister Agnes van Ardenne. Zij zou de bestuurscultuur in het Westland
verbeteren. Helaas, daar zitten we als burgers nog steeds mee. We
mochten haar groeten en zij zou terug groeten en Westland was
voor haar een stad in plaats van een samenleving van 11 kernen in
een gemeente Westland. Helaas als burger van het Westland heb
ik van deze interim geen meerwaarde kunnen ontdekken aan onze
eigenwijze, warme, Westlandse bestuur en cultuur.
Dood Wim Kok
Toen werd ik stil, geen woorden en dacht: hij maakte me echt politiek bewust. Ruim 20 jaar aanhanger van zijn partij. Door Srebrenica en de WAO mijn lidmaatschap opgezegd op grond van mijn
ideologie. Gewoon met menselijk falen of fouten een groot man.
Waar vind je ze nog in de huidige democratie/politiek? Vergeet onze
kwetsbare burgers en onze beschaving in Poeldijk niet. Geen hekken
er om heen. Geef ondernemers de ruimte en weg met de vele regeltjes. Welke politieke vertegenwoordiger vanuit Poeldijk laat ooit zijn
geluid horen anders dan in verkiezingstijd?
Poeldijk centrum
Ze komen er aan, de plannen voor de vernieuwing van Poeldijk Centrum. Ik ga letten of er net zulke mooie lantaarns komen
als op pleinen in Naaldwijk of ’s-Gravenzande! En natuurlijk burgerparticipatie!
Daar is de politiek helemaal dol op.
Diefstal
Toen werd er een nieuwe elektrische fiets
gestolen van Tiny, bij de Jumbo. De daders staan met gezicht op de buitencamera van Jumbo. De een sloopt het slot
en de ander gaat er mee heen. Maar Tiny
kan pas over 20 dagen aangifte doen bij
politie Haaglanden. Druk, druk, druk? De
waanzin ten top, maar het is echt waar.
Post servicepunt
Sta je bij je Poolse vrienden in de winkel
om een pakketje in te leveren via KPN
post. Bestaat niet meer in Poeldijk. Welkom nieuwe inwoners van Poeldijk!
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OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.

HU
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Jan Barendselaan 72 • 2685 BV Poeldijk / Tel. 0174-283996
Jan Barendselaan 72 • 2685VolgBV
Poeldijk / TTel.
0174-283996Volg ons via:
Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen
ons via:
0174 28 60 80 www.borgdorff.nl
Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

Voor alle klussen in
en rondom het huis!
Broch Klus, Richard Broch
Poeldijksevaart 1a, 2685 EE Poeldijk
Telefoon: 06 410 14 714
richard@brochklus.nl, www.brochklus.nl
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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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Professionele opvang in een
huiselijke sfeer

audicien

optometrie

contactlenzen

Brillenglazen

(zonne)Brillen

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

Hallo Jumbo actie
Maaslanderkaas

Jumbo
Pangasiusfilet

2e pak

HALVE PRIJS

2 stuks

€ 7,00

€ 3,99

Roomboter
appelflappen

Heineken 0%

Blue band boter

4 stuks

4 voor

€ 2,00
Openingstijden:

Oetker
pizza’s
2 pizza’s

div. soorten

20%

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

2e

HALVE PRIJS

Mona pudding
50 gram

2 stuks

€ 2,50
Gate Negro
wijnen
2 flessen

€ 7,50

Hallo laagsteprijsgarantie
Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

waa
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rig,
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