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KBO Poeldijk
Katholieke Bond van Ouderen
Secr. Kees van Leeuwen, Zeereep 45,
2681 XD Monster, tel. 0174 – 24 57 89,
e-mail: kees@keesenleny.nl 

Rabobank Club Support:

Jeu de Boules: ruim €800,00
Er is € 807,61 binnengehaald 
bij de RABO clubkas campag-
ne; wij bedanken iedereen 
voor het stemmen op onze 
vereniging Verburch ’97 Jeu 
de Boules. Het is een heel bij-
zonder jaar, we hopen dat on-
danks corona iedereen gezond 
mag blijven en de banden met familie en vrienden blijft onder-
houden. Het is al de tweede keer dat we de Jeu de Boules moe-
ten sluiten om het virus buiten de deur te houden.

Als we dan ook dagen mee tellen dat we gesloten waren door te 
hoge temperaturen, dan is 2020 niet ons  beste jaar. We blijven 
natuurlijk hopen op betere tijden, dus vooruit blijven kijken en 
wie weet kunnen we dit jaar nog een keer de ballen hun werk 
laten doen. Aan een tafel zitten met zijn vieren, een gezellige 
middag  klaverjassen is er ook niet bij. Jammer, maar ook ons 
ledental loopt terug door het virus. Oudere leden, een operatie 
moesten doorstaan of overleden zijn. Gelukkig meldden zich ook 
mensen als nieuw lid aan. Allemaal veel sterkte, beterschap ge-

wenst en een vrolijk en sportief 
welkom aan onze nieuwe leden. 
Blijf Poeldijk Nieuws en www.
Verburch.nl volgen om op de 
hoogte te blijven van Verburch 
’97 Jeu de Boules.

KBO Poeldijk
Bij behandeling van ziekten

Samen beslissen belangrijk
KBO-PCOB doet met Vilans en NOOM het project “Samen beslis-
sen” over voorbereiding op behandeling in het ziekenhuis. Ziek 
zijn en behandeld moeten worden is moeilijk. Goed nadenken 
over wat je wel of niet wilt, wat je wilt blijven doen is belangrijk; 
de arts moet dat weten.

In een film vertellen patiënten en een ouderenarts over beslis-
sen zoals dat in veel ziekenhuizen gaat. Vertrouwen op medische 
kennis van artsen en behandelingen is belangrijk. Wat u vindt is 
ook belangrijk. Artsen moeten dat weten, elke patiënt is anders. 
Ouderen en ziekenhuizen praten erover, dan kan een arts reke-
ning houden met wensen van de patiënt en kan besproken wor-
den wat het beste bij iemand past.

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Pas als het tij verandert, ontdek je wie naakt zwemt.” 
(Klaas Knot)
“Pas op: chocola laat je kleren krimpen.”

Arnold Spoelplein 101  •  Mauritskade 61  •  Den Haag  •  070 - 346 84 00
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of kijk op www.korporaalenbertels.nl

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

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

   Hoog percentage snel verkocht
   Uitstekende woningpresentatie

Wegens voortdurende groei van onze organisatie zijn 
we op zoek naar enthousiaste mensen die graag in 
teamverband alle voorkomende productiewerkzaam-
heden willen verrichten. Hierbij kun je denken aan het 
oppotten, uitzetten, stokken, sorteren en afleveren van 
onze Phalaenopsis.

Mail je motivatiebrief en CV naar sollicitatie@optiflor.nl. 
Meer informatie? Bel dan 0174 705 110 en vraag 
naar Marc Grootscholten, operationeel manager.

PRODUCTIE
MEDEWERKER (M/V)
FULLTIME (38 UUR PER WEEK)

HEB J IJ  EEN FLEXIBELE EN POSITIEVE INSTELL ING 
EN BEN JE WOONACHTIG IN HET WESTLAND?


