Het Hele Westland 18 juli 2012

NIEUWS & ACHTERGRONDEN
Blik op de tuin

Roos in de
problemen
Tot ongeveer twee weken geleden
had ik het idee, dat alle planten in
de tuin goed uit de winter waren gekomen. Helaas is de werkelijkheid
anders. Een van mijn twee rozen op
stam, een ‘Schneewitchen’ heeft namelijk het loodje gelegd. Dat is jammer want beide rozen stonden als
poortwachters langs het tuinpad. Na
een van de vele zomerstormen van
de afgelopen weken hingen bij roos
‘1’ de bladeren en de knoppen slap.
Vermeende oorzaak van het euvel:
vochtverlies door de harde wind, zou
u zo kunnen denken. Oplossing: extra water geven en afwachten…Maar
helaas, de stelen droogden verder
in en wat restte was een kale stam.
Met moeite is het lelijke gedrocht dat
overbleef van mijn eens zo gewaardeerd roos inmiddels aan de aarde
onttrokken. De echte oorzaak van
zijn heengaan staat er niet bij en nu
verkeer ik in een dilemma wat terug
te planten: een nieuwe roos of iets
anders op stam?
Een roos op dezelfde plaats terugplaatsen is wel mogelijk, maar kan
niet zomaar i.v.m. de aaltjes die het
voorzien hebben op de wortels van
de nieuwe aanplant. Aaltjes zijn er
verantwoordelijk voor dat de roos
niet zal aanslaan (rozenmoeheid). Er
zijn dan een aantal opties. U kunt het
gat waarin de roos staat diep uitgraven en nieuwe grond aanbrengen;
in dit geval is het wel verstandig om
aan de grond mycorrhiza en nuttige
bodembacteriën mee te geven om
snel aanslaan van de roos te bewerkstelligen. U kunt ook gewo(o)n(e)
afrikaantjes (Tagetes patula) planten.
Afrikaantjes hebben namelijk een
aaltjesdodende werking, zodat u aan
het einde van het seizoen gewoon
een nieuw exemplaar kan neerzetten. Een derde mogelijkheid is om
de nieuwe roos planten in een grote
kartonnen doos en deze op de plek
van de oude roos planten. Tegen de
tijd dat het karton is verteerd, zijn de
aaltjes niet meer schadelijk.
Ondanks deze mogelijkheden ben ik
er nog niet uit. Voor het evenwicht
in de borders is het misschien wel
mooi om een nieuwe roos te planten,
maar wat ik niet weet is waarom de
roos na goed te zijn uitgelopen het
toch niet gered heeft. Misschien voor
de veiligheid toch maar een andere
heester op stam? Ik ben bang dat ik
toch weer voor een roos zwicht. Zeker na mijn ervaring van twee weken
geleden, toen ik in een stadspark in
Winchester (Engeland) een enorme
border met allerlei heerlijk ruikende
rozen ben tegen gekomen.
Anneke
T @blikopdetuin
Vragen kunt u stellen via: info@westland.groei.nl; activiteiten van Groei
en Bloei afdeling Westland vindt u
op: westland.groei.nl.

Ballorig
’s-Gravenzande
opent deuren
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Nelleke Vollebregt:

‘Ik hergebruik mijn jeugd in mijn kunst’
In de nieuwe rubriek MensenLeven
komen Westlanders met een bijzonder of
opvallend levensverhaal aan het woord.
Deze week de eerste editie.
Haar vader was schizofreen. En daardoor had ze het niet gemakkelijk in haar
jeugd. Maar de negatieve ervaringen met
deze ziekte heeft Nelleke Vollebregt om
kunnen zetten in positieve gedachten.
Gedachten die ze vervolgens weer omzet
in kunst en zo hoopt ze mensen, die te
maken hebben met schizofrenie, te kunnen helpen.
door Geraldine Mars
In haar prachtige atelier in de vroegere
bedrijfsschuur achter haar huis, gelegen aan het randje van Den Haag in het
voormalige Wateringen, zit Nelleke Vollebregt (56) te stralen. Ze is gelukkig.
Gelukkig met waar ze nu mee bezig is:
kunst. Kunst waarin haar diepste gevoelens en ervaringen naar boven komen in de vorm van tekeningen, schilderijen, objecten en gedichten. Sinds
een paar jaar weet ze op deze manier
om te gaan met haar herinneringen.
Herinneringen aan haar jeugd waarin
haar vader de hoofdrol speelde: “Ik ben
de oudste van twaalf kinderen en geboren in Naaldwijk. Via een paar andere
woonplaatsen ben ik op mijn zestiende
in Kwintsheul terechtgekomen. Daar
woonden we in een tuindershuis naast
een tuin waar mijn vader groentes en
dergelijke wilde gaan kweken, maar
dat is er nooit van gekomen. Hij leed
aan schizofrenie. In die tijd was dat een
ziekte waar de medische wereld, maar
ook wij en onze omgeving niet goed
mee om wisten te gaan. Mijn vader had
deze ziekte waarschijnlijk al toen hij
trouwde. Hij had wanen en dacht op
een gegeven moment dat hij de zoon
van God was. Dat is moeilijk voor ons
geweest.”

Dagdromen
Communiceren met haar vader was
praktisch onmogelijk. Nelleke wilde het
graag en probeerde het steeds, maar

dat mislukte. “Mijn vader was een artistieke man en tekende heel mooi. Ik
had zo graag willen weten wat hij dacht
en wat zijn droom vroeger was. Had hij
liever filosoof of kunstenaar willen worden? Ik ben er nooit achtergekomen. Al
had hij af en toe heldere momenten,
communicatie was niet echt mogelijk.
Ik heb altijd de drive gehad om mijn
vader normaal te laten denken, hem
beter te maken. Maar het lukte niet.
Ik heb mijn vader gemist, al was hij er
wel. Ik had in die tijd een eigen manier
om te overleven, namelijk door veel te
dagdromen. De werkelijkheid was te
erg en door mijmeringen kon ik mijn
positieve kijk behouden. Ik werd al
vroeg ingeschakeld om te helpen in het
huishouden en dat gedurende zes dagen in de week, maar op zondag mocht
ik wat voor mezelf gaan doen. Dan ging
ik altijd tekenen en liedjes en gedichten
schrijven. Dingen die ik bedacht had,
omzetten in beelden en woorden. Dat
vond ik heerlijk.”

Bevrijding
Voor de moeder van Nelleke werd het
leven met man en gezin ondraaglijk. Ze
ging naar Gelderland en kreeg de zeven jongste kinderen toegewezen. De
vijf oudste kinderen bleven met vader
in Kwintsheul wonen. Het werd een
onhoudbare situatie die uiteindelijk
leidde tot het in 1978 gedwongen laten opnemen van vader. Een moeilijke
beslissing, maar voor de kinderen een
opluchting: “Het was voor ons een bevrijding. Eindelijk konden we gaan leven. We kregen geestelijke bijstand en
hulp bij het zoeken naar werk. Ik ben in
de bejaardenzorg terechtgekomen. Als
sport ben ik gaan wielrennen bij Westland Wil Vooruit, net zoals mijn broer.
Geweldig vond ik dat. Ik heb meegedaan aan het Nederlands kampioenschap en werd zelfs negentiende! Toen
ik mijn man Albert leerde kennen, ben
ik daarmee gestopt. Nu gaat het weer
kriebelen; ik denk dat ik binnenkort
mijn wielrenfiets een opknapbeurt laat
geven.”

Lotte en Anita nieuwe
mascottes WK KassieBouwen
Lotte van Rijn en Anita Voskamp zullen
als nieuwe mascotte het gezicht gaan
vormen van het kampioenschap Van
der Ende WK KassieBouwen 2012. Dat
maakte de Stichting De Zaaier, ontwikkelingshulporganistie uit Maasdijk en
initiator van de wedstrijd, bekend.
Gedurende enkele weken werd het
Westlandse publiek in de gelegenheid gesteld om via de website van
De Zaaier een keuze te maken uit drie
kandidaten voor de mascotte 2012. Per
persoon was het mogelijk om één stem
uit te brengen. De overwinning van
Lotte en Anita was nipt, want ze hadden slechts enkele stemmen meer dan
de twee andere kandidaten. De dames
zullen net als in 2011, ook dit jaar weer
deelnemen aan het kampioenschap.

Het WK KassieBouwen wordt dit jaar
gehouden op 10 november op het ABC
terrein in Poeldijk.
Het Van der Ende WK KassieBouwen
evenement is een activiteit van Stichting de Zaaier, een Westlandse hulporganisatie, die al meer dan 25 jaar
bestaat. Ze richt zich met kennis van
de agrarische sector, specifieke benodigdheden en financiële middelen, op
de ontwikkeling van enkele landelijke
gebieden in Congo. Met de organisatie van het Westlands kampioenschap
hoopt De Zaaier meer aandacht voor
haar activiteiten te krijgen en financiële middelen te genereren voor enkele
nieuwe projecten in Congo.
Voor meer informatie kijk op www.dezaaier.com.

Zaterdag 14 juli heeft overdekt speelparadijs Ballorig haar deuren geopend
aan de Monsterseweg in ‘s-Gravenzande. Tussen 10.00 en 11.00 uur konden
kinderen gratis naar binnen om alles
uit te proberen. Ballorig ‘s-Gravenzande
biedt kinderen een mega-trampoline,
een autocircuit en grote klimtoestellen.
Voor ouders is er gratis wifi. Het is de
vijfentwintigste vestiging in Nederland
van de overdekte speeltuinen.

Nelleke Vollebregt: “Ik creëer ruimte bij mensen om kwetsbaar te mogen zijn.”

Hergebruik
Terugkijkend op haar leven komt Nelleke tot een bijzondere conclusie: “Ik
heb een speciale jeugd gehad. Hoewel
ik hem niet over zou willen doen, zou
ik hem ook niet hebben willen missen.
Ik zag toen al overal voordelen in en
had een positieve kijk op dingen, dat
heb ik van mijn moeder. Mijn moeder
leeft nog, ze is een krachtige vrouw.
Mijn vader leeft niet meer, hij is op

73-jarige leeftijd overleden. Ik hergebruik nu mijn jeugd: het negatieve heb
ik omgezet in iets positiefs en dat doe
ik door mijn kunst. Ik merk dat mijn
kunst de mensen raakt en dat ze er iets
van zichzelf in herkennen. Als ik uitleg geef over een schilderij en daarbij
over mijn schizofrene vader vertel, herkent iemand anders dingen in zijn demente moeder of schizofrene zwager.
Soms staan mensen alleen maar naar

Vierdaagse lopers voor Philippine Aid Fund
Na de oproep die de stichting Philippine Aid Fund enkele weken geleden
deed, hebben een aantal enthousiaste
lopers zich gemeld die zich, tijdens
het volbrengen van de Nijmeegse Vierdaagse, willen laten sponsoren voor het
goede doel. Een groep van tien en een
groep van twee mensen hebben zich
aangemeld: De groep van tien personen bestaat uit; Els van Vliet, Hans en
Truus Middendorp, Lida Daniëls, Paul
en Tineke van Dijke, Willeke (achternaam onbekend - red.), Sofie Durand

en Wil Durand. De andere groep van
twee personen bestaat uit Joke van
Gaalen en Dirk Lock. Deze mensen
kunnen nog steeds gesponsord worden. Banknummers van de stichting
zijn: Rabobank: 101267827, ABN/AMRO:
623660792 en Postbank 7894622. Meer
informatie over de stichting Philippine
Aid Fund is te vinden op www.philaidfund.org. Het doel van de stichting is de
realisatie van een ziekenhuis, het White
Sand Hospital, in de armste regio van
de Philippine.

Hoekse rugbyers Europees kampioen
op het Italiaanse zand
The Hookers hebben goed gepresteerd
op het officiële Europees kampioenschap Beachrugby in Lignano, Italië. De
Hoekse rugbyers wonnen er de Europese titel.
Eerder namen de Hookers altijd deel
aan strandtoernooi op Ameland en dat
deden ze niet onverdienstelijk. Na een
internationaal toernooi in Zeebrugge,
was het team klaar voor een officieel
internationaal toernooi in Italië, op uitnodiging van de Italiaanse beachrugby
organisatie. Het Hoekse team won de
eerste dag alle wedstrijden en mocht
daarom op dag twee aantreden in de
kwart, halve en hele finales. De kwartfinale tegen Belief Tonga was zwaar,
maar de snoeiharde aanvallende manier van verdedigen van The Hookers
had succes.

Ook in de halve finale tegen Marseille
leverde dat winst op.
In de finale troffen de mannen uit Hoek
van Holland het team uit Padova, de
winnaar van 2011. Padova bestaat uit
semi-profs die veelal uitkomen in de
hoogste klassen van het Italiaanse rugby en wist vorig jaar op overtuigende
wijze de titel naar zich toe te trekken.
Voor het oog van Italiaans publiek, dat
het eigen Padova aanmoedigde, speelden The Hookers zoals zij het hele toernooi deden. Elke fout van de tegenstander werd keihard afgestraft met een try.
Met een 2-2 op slag van het eind signaal
bleef de wedstrijd tot het laatste moment spannend. Thijs Mostert wist uiteindelijk de wedstrijd te beslissen en
zorgde voor de historische winst voor
The Hookers.
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mijn schilderijen te kijken en worden
emotioneel. Of ze beginnen spontaan
over zichzelf of een familielid te vertellen of reageren later via mijn site. Ik
creëer ruimte bij mensen om kwetsbaar te mogen zijn. Naast mijn beeldende kunst zijn voor mij woorden in
de vorm van gedichten heel belangrijk
waardoor het scala groter wordt om
meer dingen uit te kunnen drukken.
Omdat het zo ongrijpbaar is moet je

veel dingen gebruiken om het duidelijk te maken. Ik wil in de toekomst ook
graag lezingen geven, gecombineerd
met mijn kunst. Zo haal ik uit het leven
wat erin zit en geef daardoor mijn leven meer inhoud. En voel me gelukkig.
Ik heb altijd dromen gehad en ze zijn
uitgekomen. Als kind droomde ik er al
van om kunstenaar te worden en ook
die droom is werkelijkheid geworden.”

Duivensport

Moor grote overwinnaar
Barcelona 2012
Teun Moor uit Ter Heijde aan Zee heeft
goed gepresteerd in de duivenrace Barcelona 2012 waarbij de duiven op 6 juli
werden losgelaten. Van de ruim 25.000
duiven die gelost werden voor de monstervlucht van 1200 kilometer, kwamen
de duiven van Moor als eerste van het
Westland en als tweede van Nederland
binnen.

Nummer één, een doffer uit Zeeland
kwam vijf minuten eerder binnen dan
de duivin van Moor. De tweede duif die
in het Westland landde was ruim twee
uur later. Van alle deelnemende duiven
kwam de duivin van Moor als achtste
binnen. “Ze had een jong van tien dagen, dus daarom heeft ze zo hard gevlogen”, aldus Moor.

Teun Moor, samen met zijn vrouw Geertje Wagenmakers.
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Project Villa Hoogenburgh gepresenteerd
TC Glazen Stad doet
Rondje Tuindorp

Lotte van Rijn en Anita Voskamp zijn de nieuwe mascottes van het WK KassieBouwen.

Op zondag 22 juli houdt TC Glazen Stad
haar 5e fietstoertocht deze zomer. Op
deze dag gaat de route over zo’n 70 kilometer naar Tuindorp. De hele route
is van begin tot eind uitgepijld en beschreven. De routebeschrijving krijgt
men bij de start mee. Iedereen met een
fiets kan deelnemen. Deelnemers bepalen de eigen snelheid. Voor leden is
deelname gratis en niet-leden dienen 2
euro te betalen. De start is bij de kantine van Westland Wil Vooruit in recreatiegebied De Wollebrand aan de Broekpolderlaan in Honselersdijk. Van 9.00
uur tot 10.00 uur kunt u starten. Onderweg is een koffiestop ingepland waar
de consumptie voor eigen rekening is.

Vakantiebezigheden
Heenweg

Basisschool
De Nieuwe Weg
ruimt op

Jeugdwerk Heenweg organiseert in de
zomervakantie leuke vakantiebezigheden voor kinderen van 5 t/m 14 jaar. De
week van 6 tot en met 11 augustus staat
in het teken van kinderkermis, flipperen, een brandweerdag, dagje Drievliet
en huttenbouwen. Meer informatie is
verkrijgbaar bij mevrouw R. Zuiderveen, Tulpstraat 7 te ‘s-Gravenzande,
telefoon 0174-418435. Aanmelden kan
ook via deze contactgegevens, of via
een mail naar jeugdwerkheenweg@
live.nl.

De WSKO basisschool De Nieuwe Weg
in Poeldijk gaat haar zolder opruimen
en de materialen verkopen voor het
goede doel. Het gebouw is dit jaar 50
jaar oud. Er liggen oude schoolwandkaarten, tafels en stoelen, materialen
waarmee kinderen vroeger leerden lezen, enzovoort. De opbrengst van het
opruimen wordt verkocht tijdens de
feestelijke opening van het schooljaar
op vrijdag 7 september op het schoolplein van De Nieuwe Weg van 16.00 tot
18.30 uur.
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Donderdagmiddag 5 juli vond de projectpresentatie plaats van nieuwbouwplan Villa Hoogenburgh te ‘s-Gravenzande. Kandidaten die zich in een eerder stadium bij Helm & Heus Makelaars
hadden aangemeld, waren in De Kiem
uitgenodigd. Rond 15.00 uur startte
de presentatie. Westlander Dirk den
Hoed van Den Hoed projectontwikkeling beet het spits af, waarna bouwer
Waal uit Vlaardingen de gedachtegang
LeefiD, de filosofie die mensen vrijheid
en zeggenschap geeft over hoe zij willen leven en wonen, op een duidelijke
manier presenteerde. Helm & Heus Makelaars heeft uitgebreid verteld over de
voortgang van het project en zij heeft
stil gestaan bij de aankoop van een appartement, onder voorbehoud van de
verkoop van de eigen woning.

Schetsen
Alle aanwezigen hebben tijdens de presentatie het ‘Villa Hoogenburgh IDeeënboek’ ontvangen. Hierin staan per
woningtype 2 suggestieplattegronden
vermeld. Omdat mensen bij Villa Hoogenburgh zelf uw nieuwe appartement
geheel naar eigen wens mag indelen,
ontving een ieder blanco schetsbladen
van zijn of haar favoriete woningtype
om zelf aan de slag te gaan met het
schetsen van de ideale woning.
Alle documentatie van dit bijzondere
project in het hart van ‘s-Gravenzande
(voormalige Horticoop-locatie), waaronder het IDeeënboek, de schetsbladen, prijslijst en dergelijke zijn verkrijgbaar bij Helm & Heus Makelaars aan
de Vreeburghlaan 1 te ‘s-Gravenzande.
Voor meer informatie bel 0174-419.000
of kijk op www.villahoogenburgh.nl.

Villa Hoogenburgh wordt gebouwd in het hart van ‘s-Gravenzande.
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