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Nauwe samenwerking met De Phoenix in Wateringen 

Bas Vermeulen: ‘Pius X blijft 
Poeldijks’ 
Door Nelly Schouw-Zaat

Goed Poeldijks Nieuws aan het begin van het nieuwe jaar: Pius 
X al sinds jaren verankerd in de Poeldijkse samenleving, blijft 
hier, behoudt naam én leden. Maar: het wordt sterker door har-
monieuze samenwerking met Wateringse muziekvereniging De 
Phoenix. Omgekeerd gooien de Poeldijkse musici het op een ak-
koord met De Phoenix. ‘Een soort verkering’, zegt Pius X-voorzit-
ter Bas Vermeulen (65) bij een kop koffie in het repetitielokaal in 
De Veiling, voorheen De Leuningjes. ‘Wij zijn naar elkaar toege-
groeid. Net als verkering moet zoiets tijd krijgen om te besluiten 
tot een daadwerkelijke afronding. Die is definitief na de laatste 
besprekingen op 18 december. Besturen en leden van de beide 
verenigingen zijn het eens. Nu is het zaak die verandering inhoud 
te geven. Ik ben optimistisch over de toekomst van onze beide 
verenigingen’.

1919 – 2019: Klaas, Jan en Michel Vis

Drie generaties Vis Tweewielers 
Poeldijk
Door Nelly Schouw-Zaat

Honderd jaar in tweewielers, gedu-
rende drie generaties. Bij Vis Twee-
wielers aan de Rijsenburgerweg in 
Poeldijk wordt 2019 een bijzonder 
jubileumjaar. Michel Vis dook in 
de geschiedenis van zijn opa Klaas, 
zijn vader Jan en die van hemzelf. 
Oftewel: van een winkel in de Voor-
straat, via een bunker naast het Ver-
burch sportpark tot de huidige zaak 
die de laatste jaren ook een veran-
dering ten goede onderging: midden 
in een splinternieuwe woonwijk.

Lees verder op pag 4.Opa Klaas Vis

Michel Vis

Jan Vis

5 jan. 10.00-11.30 uur        Boeken- en platenmarkt   Hervormde Kerk Fonteinstraat 
5 jan. vanaf 13.00 uur       Deo Sacrum krantenactie   Poeldijk-Centrum, stapelbouw
8 jan. 13.30-16.00 uur      Repair Café    De Backerhof
19 jan. 12.30-18.00 uur       11e Bridge- en Klaverjasdrive  Aula ISW-school Margrietlaan
27 jan. tot 3 febr.        Collecte Hersenstichting   Aan uw voordeur
         (zie pag. 10 dit nummer)   

Lees verder op pag 3.
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BELANGRIJKE NUMMERS EN ADRESSEN
 
Alarmnummer: 112
Politie Westland: 0900 8844,
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk, www.politie.nl
Gemeente Westland: 140174
Dr. Schijen  0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw  0174 247373, noodlijn 0174 241947
Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808

Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
Wij hebben tijdelijk het spreekuur niet beschikbaar.
Verloskundigen: 06 24713713
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174 630358
Sociaal makelaar Poeldijk: Helma van der Wijden 06 40 73 73 99, 
mail: h.v.d.wijden@vitiswelzijn.nl
Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999
Dierenbescherming Westland: 0174 630863
Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26
Effero Uitvaartverzorging: 070-3889433

Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.3500 thuis bezorgd en 490 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Peter van Iersel (penningmeester), 
Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan Goeijenbier (hoofdredacteur), 
Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Harry Stijger, Etiènne Zwinkels.
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo Poeldijk.
___________________________________________________
Kopij Poeldijk Nieuws 
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of 
Erik van der Sande (06-25575372)
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken)
___________________________________________________
Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes
Familiebericht:   Poeldijknieuwtjes:
1/8 pagina: € 35,00 Particulier: €  10,00
1/6 pagina: € 50,00  Zakelijk:  €  25,00
1/4 pagina: € 65,00
1/3 pagina: € 90,00
1/2 pagina: € 110,00
___________________________________________________
Staat u ook achter Poeldijk Nieuws? 
Het maken van ons dorpsblad kost geld. Wilt u achter Poeldijk 
Nieuws staan? Maak dan uw bijdrage direct over op NL95 RABO 
0343 6024 15 t.n.v. Poeldijk Nieuws. Richtbedrag per woonadres 
per jaar is € 27,50. Méér mag natuurlijk ook: wij investeren uw 
geld in uw Poeldijk Nieuws. 

Poeldijk Nieuws digitaal
Wilt u Poeldijk Nieuws liever digitaal ontvangen? Dat kan, laat 
het ons weten via info@poeldijknieuws.nl en u kunt ons dorps-
magazine elke 14 dagen online lezen.

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

GEVRAAGD: Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s,
boeken, landkaarten en alles over de Westlandse kerkgeschiedenis. 

J.N.M. van Leeuwen Voorstraat 14-5, 2685 EM Poeldijk - Tel. 0174 246148 
lions.lr@kabelfoon.nl

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI
Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174 625459

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

GemeenteBelang Westland
Ideeën, vragen en opmerkingen: vraag@gemeentebelangwestland.nl

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.
JOS VRANKEN

Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

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

Peuteropvang Hummeloord: 0174 243859,
e-mail: info@peuteropvanghummeloord.nl

Pieter van Foreest: 015 515 5000, 
www.pietervanforeest.nl
Wonen, zorg, behandeling en thuiszorg.
Wijkverpleging: Team Poeldijk Thuis, Rijsenburgerplaats 25

Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:

Nico van Rijn tel.nr. 06-23029692
Mauro Steentjes tel.nr. 06-25107851
Peter Duijsens tel.nr. 06-53401068

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:
JOHN WITKAMP 06 52588023

E-mail: info@lpfwestland.nl
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Geldig van 20 t/m 25 november Geldig van 27 nov. t/m 2 dec.

100 gram rosbief + 
100 gram beenhamsalade

 slechts € 3,99

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk 

 gratis steakmes!

gourmet express, 
per persoon

 slechts € 6,75

hele grillworst 
 slechts € 4,99

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

wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.

week 47 20/11 - 
25/11
100 gram ros-
bief + 100 gram 
beenhamsalade, 
slechts € 3,99
 
bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk, 
gratis steakmes!
 
week 4827/11 2/12
gourmet express, 
per persoon 
slechts € 6,75
 
hele grillworst, 
slechts € 4,99.
(kunnen hier wat 
pieten bij?)
 
en ja ik ben nog 
steeds dringend 
op zoek naar een 
verkoopster.

  

Geldig van 19 november t/m 1 december

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM GEGRILDE 
ACHTERHAM + 
100 GRAM AMBACHTELIJKE 
CORNEDBEEF

 SLECHTS € 3,99

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM JACHTSCHOTEL

 SLECHTS € 3,99

Vrijdag 23 november hebben wij 
een heerlijke proeverij voor kerst!

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROOKVLEES + 
150 GRAM FILET AMERICAIN

 SLECHTS € 4,75

KEURKOOPJE
HELE RING GEKOOKTE WORST 

 SLECHTS € 7,50

MAALTIJD VAN DE WEEK
1 KG GEGRILDE SPARE-RIBS +
BAKJE SAUS

 SLECHTS € 9,95

  

31 december t/m 5 januari

KEURKOOPJE
RUNDER- EN/ OF H.O.H. GEHAKT 
 2E 500 GRAM HALVE PRIJS!

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

KEURKOOPJE
4 SAUCIJSJES + 4 SLAVINKEN 
 SLECHTS € 7,50

7 t/m 12 januari

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN  
GELUKKIG, LIEFDEVOL EN  

SMAKELIJK 2019 TOE!

(vervolg voorpagina)

Er waren meerdere redenen die aan 
deze samenwerking ten grondslag 
lagen. Harmonie en fanfare is in het 
hele land nog wel erg populair, toch 
werd het gemis aan jonge aanwas 
en muzikanten tussen de 30 en 50 
jaar, steeds sterker. Het had gevolg 
voor de jeugdopleiding die kweek-
vijver moet zijn voor deelname in 
het grote orkest. ‘Want je kunt als 
jonge muzikant oefenen en stude-

ren, uiteindelijk is meespelen in een groot orkest met een uitge-
breid repertoire, de beste scholing en ook het podium dat iedere 
muzikant nodig heeft’, legt Vermeulen uit. Voor de overige orkest-
leden heeft een te klein middenkader gevolgen bij het repertoire. 
Het was voor de beide besturen een grote zorg hoe het verder 
in de toekomst zou moeten. Er werden contacten gelegd tussen 
de Poeldijkse en Wateringse muziekverenigingen. ‘Het bleek 
dat onze beide orkesten elkaar door samenwerking uitstekend 
konden aanvullen. De Phoenix had een grotere bezetting. Pius 
X was wat sterker in het slagwerk. Door samenvoeging konden 
we elkaar prima aanvullen en ontstond precies de combinatie die 
voor beide partijen interessant was. Er was dan ook al regelmatig 
sprake van hulp in de bezetting over en weer. Het was een ver-
rijking en er was ook bereidheid van de musici om een stap te 
zetten en een nieuw instrument te gaan bespelen. Zo speelden 
drie leden van Pius X bugel, een koper instrument dat past in een 
fanfarekorps, maar niet voorkomt in een harmoniebezetting. De 
bugelblazers van Pius X werden omgeschoold tot trompet- en ba-
ritonspelers en blazen nu hun partij in het gezamenlijk orkest’.

Een nieuwe dirigent
Een ander punt dat de beide verenigingen verbond was dat zij elk 
voor zich sinds kort werden geleid door inval-dirigenten. De be-
sturen waren allebei op zoek naar een nieuwe dirigent en het was 
logisch dat de orkesten het meest gebaat zouden zijn met één diri-
gent. Bas Vermeulen: ‘Invulling van die vacature was een taak van 
het bestuur van De Phoenix en dat is heel zorgvuldig gedaan. Er 
waren vier kandidaten geselecteerd die ieder twee proefdirecties 
hebben gedaan. Dan ben je al gauw twee à drie maanden verder. 
Dán komt het er op aan de juiste persoon te kiezen. Kort geleden 
is Hardy Li benoemd, afkomstig uit Hongkong en studeert directie 
aan het conservatorium in Den Haag. Hardy zit in afronding van 
zijn studie en wij zijn erg blij met hem. Zijn  benoeming werd op 7 
december definitief. Daarom heeft Pius X moeten besluiten geen 
Nieuwjaarsconcert te geven, de tijd was te kort. Wel komt er een 
mooi voorjaarsconcert op zaterdag 16 maart, in de mooie nieuwe 
zaal van De Veiling. Er is dan ook officieel afscheid van Jeannet 
Hubbeling. Zij droeg de voorzittershamer van De Leuningjes over 
aan Jos Vranken, nu bestuursvoorzitter van De Veiling’.

Samen mooie muziek maken
Besturen van Pius X en De Phoenix hebben ook afgesproken dat 
de orkesten (slagwerk, leerlingen en groot orkest) in Poeldijk én 
Wateringen actief blijven optreden. Zo blijft Pius X in Poeldijk 
verantwoordelijk voor de grote plaatselijke donateursconcerten, 
Muziekfestival van Rondje Poeldijk, Koningsdag, Dodenherden-
king en Sinterklaasmusical. In september werd samengewerkt bij 
Rondje Poeldijk toen de orkesten samen  optraden. Bas Vermeu-
len: ‘De historische binding tussen Poeldijk en Pius X blijft onver-
kort bestaan. Zo zal het ook in Wateringen met De Phoenix zijn. 

Gezamenlijk muzikaal optrekken is ons gemeenschappelijk doel. 
Daar hebben we allemaal plezier in en dat plezier is hard nodig 
om samen mooie muziek te kunnen maken.’

Poeldijk Nieuws wenst alle lezers:

Gezond, vredig én gelukkig 2019!
Door Jan Goeijenbier, hoofdredacteur Poeldijk Nieuws

Weer een nieuw jaar: het is 2019. Het 
bestuur, de redactie, de bezorgers, alle 
vrijwilligers dus die Poeldijk Nieuws 
elke 2 weken weer voor u mogelijk ma-
ken wensen u alle goeds voor dit nieu-
we jaar! Wij hopen dat u de Kerstdagen 
en jaarwisseling goed en fijn hebt kun-
nen doorbrengen met iedereen die u 
lief is. Dat is lang niet iedereen gegeven 
en bepaald ook niet vanzelfsprekend.

Poeldijk Nieuws zet zich schrap voor het vierde jaar in haar bestaan 
en gaat er met volle energie tegenaan. Dat mag ook vanzelfsprekend 
klinken, maar is het niet. De belangrijkste basis waarop ons dorps-
magazine kan  bouwen is mooi, erg mooi. Vele tevreden lezers en 
adverteerders, die – en dat is niet erg Westlands – zeggen ‘dat het 
goed gaat, het fijn leest en er ook nog eens mooi uitziet’, zijn natuur-
lijk geweldig. 

Financieel gezond houden
Ook Poeldijk Nieuws ontkomt niet aan de harde wereld van centen. 
Prijzen stijgen, zoals btw. Eerder besloten wij alleen nog in het dorp 
te verschijnen, niet meer in nieuwe buitenwijken. Onze oplage heb-
ben wij daarom aangepast. Het bekende geeltje hebben wij met ‘een 
knaak’ verhoogd naar € 27,50. Wij zijn erg blij als veel lezers dát be-
drag in 2019 met net zoveel enthousiasme aan ons overmaken! Ook 
de advertentietarieven stijgen licht. Dat alles om uw dorpsmagazine 
financieel gezond te houden. Ook de Business-club van Verburch 
moet dat. Daarom in dit nummer opnieuw hun advertentie. Die 
stond niet goed in het vorige nummer.

Bas Vermeulen
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0174 - 27.00.90

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

Westland Verstandig: 2019 het jaar van 
Poeldijk?
De nieuwbouw van veel woningen, de nieuwe exploitatie van de Leuningjes, 
opstellen van een omgevingsvisie voor centrum, allemaal zaken die in 2019 op 
de rol staan in Poeldijk. Westland Verstandig meent dat ook het (te voorziene) 
ruimtegebrek bij Verburch, het maken van een dorpsplein in de Voorstraat en 
verbetering verkeerscirculatie in 2019 aangepakt moeten worden. Niet alles 
hoeft te wachten op de nieuwe visie, want een aantal zaken kunnen nu al 
beetgepakt worden. Hetzelfde geldt voor de nieuwe bestemming van het oude 
Dario Fo-gebouw. Het is natuurlijk niet goed dat het pand leeg blijft staan en 
kostbare tijd verloren gaat. 

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

(vervolg voorpagina)

Michel: ‘Mijn opa Klaas Vis begon in 1919 in de Voorstraat met 
verkoop en reparatie van rijwielen. Opa Klaas oefende zijn vak op 
drie verschillende plekken aan de Voorstraat uit, het langst naast 
de Bartholomeuskerk. De fietsenstalling van de kerk viel ook on-
der zijn beheer. Hij werkte dan ook, vaak tijdens de missen, in de 
stalling door. Toen waren er elke ochtend kerkdien-
sten, dus moest opa Klaas die uren toch benutten 
voor reparaties’. 

In de oorlogsjaren moest Klaas samen met zijn zoon 
Jan vele fietsen onder dwang van de Duitse bezet-
ters repareren. Die fietsen stonden gestald in een 
bunker naast de ingang van sportpark Verburgh. 
Een hele omwenteling in de branche deed zich in 
de 50er jaren voor door de komst van de bromfiets. 
Met zoon Jan verkocht Klaas Vis honderden Beri-
ni’s, Puchs en Solexjes. Ook Poeldijk ging massaal 
over op gemotoriseerde tweewielers. Het bracht 
nieuwe bloei in de rijwielzaak, er werden ongeveer 
evenveel bromfietsen als fietsen verkocht. In 1958 
vond opa Klaas het welletjes. Hij droeg de zaak over 

aan zoon Jan, in een opbloeiende economie in de jaren ’60. Het 
bromfietsgebruik kende toen zijn hoogtepunt. Daarna werd het 
assortiment buiten de vertrouwde tweewieler uitgebreid met 
seizoensgebonden artikelen, zoals kerstbomen en vuurwerk, 
maar ook speelgoed. Jan Vis besloot zijn zaak eind 1970 te ver-
plaatsen naar de huidige locatie aan de Rijsenburgerweg. 

Vrije tijd en recreatie
‘Er veranderde veel in het consumptiepatroon van die jaren. De 
fiets werd steeds meer vervoermiddel voor  vrije tijd en recrea-
tie’, gaat Michel Vis verder. ‘Mijn vader zag dat in en besloot zich 
geheel te richten op de functie van de fiets en vooral op de uit-
breiding van het aanbod. In 1994 nam ik de zaak over van vader 
Jan, hij bleef altijd geïnteresseerd en was tot aan zijn overlijden 
in 2002 heel vaak in de werkplaats. De komst van de elektrische 
fiets in 2005 betekende weer een nieuw tijdperk. Het is een ge-
weldig product, ik heb mij er geheel in gespecialiseerd. Daarnaast 
is er ook veel verbeterd en vernieuwd in mountainbikes, race-, 
kinder- , stads- én cargofietsen. Je kunt zeggen dat het hele vak 
in een hogere versnelling is gekomen. Daarom vieren wij het 
100-jarig bestaan aan de Rijsenburgerweg. Door veranderingen 
rondom onze zaak, van industrieterrein tot mooie woonwijk met 
veel nieuwe inwoners, past ook ons bedrijf zich weer aan in de 
nieuwe tijd’.
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding is deze week geldig van wo t/m za

3-BROOD AANBIEDING
Heerlijk, knapperig en vers brood!

Wist u dat: 
ONZE 3-BROOD AANBIEDING NORMAAL ELKE WEEK GELDIG IS VAN MA T/M WO

3 stuks  
al vanaf

€5,88

20 18 JANUARI 2017

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

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

ING  67 49 94 256
G-rekening  99 60 86 048
BTW nr  8006.95.288.B.01
KvK  27232515

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling/reparatie
H APK /roetmeting

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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Puzzel nr. 1
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

Puzzel voor deze week:
Deze week de Nieuwjaarspuzzel, de oplossing heeft  alles te ma-
ken met dit nieuwe jaar. Het is een cijferpuzzel. Bij juiste invul-
ling 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
11 een rondje van niets
12 enkelvoudig werd langzaam het touw losgelaten
13 geef me de hand
14 geeft  geen aanleiding tot feest
15 het fabelachti g wit paard is zijn hoorn verloren
16 niet zo best op het rekest
17 op de uitkijk staan zonder W
18 tweezijdig nummer waarop u meer dan acht moet slaan.
19 V (Romeinse lett er)
20 zero

Zet de gevonden getallen van de vragen 11, 14, 16, 15, 9, 20, 5, 
6 achter elkaar en stuur het op.

Uitslag van Puzzel nr. 23: Van Sint naar Kerst. Gelukkige winnaar 
is Wil van Os, op de foto met haar welverdiende slagroomschnitt .

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T (0174) 28 62 00

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk
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I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

Op 19 december is, op 85-jarige leeft ijd, Petrus Cornelis Persoon 
in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft  overleden. Piet is ge-
boren op 15 januari 1931 en opgegroeid in Poeldijk aan de 
Wateringseweg. Het tuindersgezin bestond uit 11 kinderen. Zijn 
vader overleed toen Piet zes jaar oud was. In zijn jeugd heeft  hij 
daarom in een internaat in Oudenbosch gewoond. Na het doorlo-
pen van de Lagere Tuinbouwschool ging hij werken in het tuinders-
bedrijf van het gezin Persoon. Piet kende zijn latere echtgenote 
Annie (ook uit Poeldijk) al langere ti jd, maar opeens sloeg de vonk 
over. Ze trouwden op 3 september 1959 en gingen wonen naast 
het ouderlijk huis. Piet startt e zijn eigen tuindersbedrijf. Samen 
met Annie kreeg hij drie zonen en later vier kleinkinderen. Piet 
was een harde werker met veel humor, tot op hoge leeft ijd was 
hij nooit ziek en zijn zonen genoten van een onbezorgde jeugd. 
Hobby’s had Piet in die ti jd weinig. In 1994 gingen Piet en Annie 
wonen in de De Boerstraat en zijn zonen zett en het bedrijf voort. Er 
kwam meer ti jd om met zijn boot te varen en te bridgen, maar Piet 
bleef daarnaast ook doorwerken. Ook ging hij met Annie fi etsen en 
met de kleinkinderen beleefden zij leuke uitjes. Daarnaast kwam 
er ti jd voor reisjes naar het buitenland. Vanaf zijn 78e begon Piet 
problemen te krijgen met zijn gezondheid, waarbij hij een grote 
steun had aan zijn vrouw Annie. Uiteindelijk overleed hij in alle 
rust in het ziekenhuis. De uitvaartplechti gheid vond plaats op 27 
december in de H. Bartholomeuskerk waarna Piet is gecremeerd in 
crematorium Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgesto-
ken naar de andere kant van het aardse leven, in het vertrouwen 
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

Corry werd geboren op 23 mei 1931 in Hoeven, Noord-Brabant. Ze 
groeide op de boerderij op, samen met twee broers en twee zussen. 
Na de lagere school werd duidelijk dat ze het boerenleven niet zag 
zitt en. Schooljuff rouw, dat leek haar wel wat. Op haar 12e jaar ging 
ze dus naar de nonnen in Oudenbosch, op de kostschool. Na haar 
opleiding kon ze al snel aan de slag op een school in Bosschenhoofd.  
Een zus van Corry en een zus van Tinus van Dijk schreven met el-
kaar. In het begin van de oorlog bezocht ze Poeldijk, en leerde zij 
Tinus kennen. Op 5 maart 1957 traden Corry en Tinus in het huwe-
lijk. Ze kon al snel aan de slag op de Bartholomeus jongensschool 
in Poeldijk. Het overdragen van kennis en begeleiden van kinderen 
was haar passie, haar lust en haar leven. Ze was er ook erg goed 
in. Niet alleen het lesgeven zelf, maar ook de manier waarop ze 
omging met de kinderen, maakte indruk. Ze was een lieve, acti eve 
en betrokken juf, streng edoch rechtvaardig. In de loop der jaren 
schonk ze het leven aan Peter, de tweeling Theo en Mart en dochter 
Irene. Ook zij mochten genieten van het kennis overdragen, waar-
door onder meer Nederland al vroeg geen geheimen meer voor 
hen had.  Het werk en de zorg voor het gezin wist Corry met veel 
kunst- en vliegwerk met elkaar te combineren. Op haar 61e stopte 
zij met werken, maar loslaten was moeilijk. Tien jaar lang kreeg 
menigeen nog bijles van haar. In 2015 bezocht zij nog een reünie 
waar ‘juf Van Dijk’ vele oud-leerlingen van de Bartholomeusschool 
en haar eerste klas uit 1959-1960 zag en sprak. De laatste jaren 
waren door lichamelijke problemen en dementi e verre van plezie-
rig, waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem ging wonen. Op 20 
december is haar leven dan ten einde gekomen. 

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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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 

Diep ingrijpend, zoals bij de herders toen

Wat bracht Kerstmis ons?
Door pastor Berry Lansbergen

In het evangelie volgens Lucas worden de 
herders nog iets verder gevolgd. Nadat 
de herders het kind in de kribbe zagen in 
Bethlehem en verteld hadden hoe ze op de 
hoogte waren gebracht, gaan de herders 
weer terug naar hun velden. Zij verheerlijk-
ten en loofden God om alles wat zij hoor-
den en zagen. Ook wij keren na het kerst-
feest en de jaarwisseling weer terug naar 
het leven van alledag. Geen uitgebreide 
maaltijden meer, geen glaasjes wijn bij het eten, geen kerstboom 
en kerststal meer, geen vuurwerk.

Maar heeft dat kerstfeest bij ons nog wat teweeggebracht? Hebben 
wij in het vieren ervan – en terug in onze eigen leef- en werkvel-
den een eigen ervaring waarop we verder kunnen? Waardoor we 
in staat zijn God te loven en te verheerlijken om wat aan ons is ge-
openbaard? Wat zou het fantastisch zijn als we kunnen zeggen dat 
er deze Kerstmis ook aan ons iets is geopenbaard. Dat de geboorte 
van het Kind, de Redder, ook aan ons iets heeft duidelijk gemaakt. 
Diep ingrijpend net als toen voor de herders. Van hen kunnen we 
leren dat het niet alleen om uiterlijke zaken gaat. Voor de herders 
veranderde er niet veel aan hun sociale, financiële en maatschap-
pelijke positie. Maar in henzelf was er wel degelijk iets veranderd. 

Hemel en aarde hadden elkaar geraakt, daar in die velden en bij 
de stal. Het zijn soms kleine momenten waarop dat gebeurt, vaak 
bepaalde onverwachte situaties en echt niet alleen bij het vieren 
van Kerstmis. Het gaat om waakzaamheid, ervoor open staan, er 
ontvankelijk voor zijn. Want die nieuwe hemel en die nieuwe aarde 
zijn zo nu en dan ook hier te ontdekken. Momenten van Gods aan-
wezigheid onder ons, momenten dat hemel en aarde elkaar raken. 
Ik wens u die waakzaamheid en veel van die momenten toe in het 
pas begonnen jaar. Moge het voor U en allen die u dierbaar zijn een 
gelukkig, gezond en vredig jaar worden.

Verhoging bijdrage misintenties en tarieven
Binnen parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin zijn 

er enkele jaren geleden tarieven vastgesteld voor huwelijken, 
speciale vieringen, uitvaarten, dopen en misintenties. De tarie-
ven gelden voor alle parochies in onze federatie. Het federatiebe-
stuur heeft de volgende bedragen met ingang van 1 januari 2019 
vastgesteld:

MISINTENTIES  € 12,00  (richtlijn)
DOPEN   € 52,50  (richtlijn)
HUWELIJK 
De tarieven gelden ook voor huwelijken buiten de federatie.
Door de week  € 375,00
Zaterdag   € 525,00   *
JUBILEUM 
Aparte viering  € 275,00
Weekendviering  Vrije gift
OVERLIJDEN 
Opbaren     € 120,00
Condoleren zonder avondwake  € 225,00
Avondwake (gebruik kerk + koor)  € 275,00
Uitvaart (met voorganger + koor)  € 450,00
Voorganger bij plechtigheid in aula 
crematorium/begraafplaats  € 350,00

*  Bedragen zijn inclusief de gebruikelijke kerkversiering, exclusief 
de misboekjes. Namens het federatiebestuur, Peter Zuidgeest, 
voorzitter.

Voor wie erover denkt priester of diaken te worden 

Oriëntatiedag Vronesteyn 
Door rector Walter Broeders

Zondag 10 februari staan de deuren van Vronesteyn wijd open: 
het Voorburgse huis aan de Vliet ontvangt dan belangstellenden 
die nadenken over hun plaats in de kerk. Misschien denk je er-
over priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij 
komt kijken. Of je denkt dat het diaconaat iets voor je is, maar 
wil je daar meer over weten. Mogelijk wil je met iemand praten 
omdat je gelooft dat je roeping voelt, maar...

Op de oriëntatie dag kun je met al je vragen terecht bij de rector 
van de priester- en diakenopleiding, bij de spirituaal (een gees-
telijk leidsman in de opleiding) en natuurlijk bij de studenten. Je 
krijgt informatie over de studie, geestelijke vorming en stages. Je 
ziet het huis waar de studenten wonen, de kapel, de bibliotheek, 
de woonkamers. Studenten kunnen je vertellen hoe het is in Vro-
nesteyn je vorming en toerusting te krijgen en je studieboeken 
laten zien. Vanaf 14.00 uur zijn er 2 groepen: over priesterschap 
én diaconaat. Vronesteyn is makkelijk te bereiken: vijf minuten 
lopen vanaf station Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je 
komt?  Zie: www.vronesteyn.nl. Tel.: 070-3873804, of 06-271 401 
17. Email: w.broeders@bisdomrotterdam.nl, Park Vronesteyn 14, 
2271 HS Voorburg.

Kerkberichten 

Parochie H. Bartholomeus
 
Weekeinde 5 en 6 januari: Openbaring des Heren. 
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de heilige 
Machutuskerk Monster.
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Daar voelt uw kind 
zich thuis! 

Dagopvang & buitenschoolse opvang
 in Monster en Poeldijk. 

Bel 0174-243104 of kijk op www.kdvsimba.nl

Professionele opvang in een 
huiselijke sfeer

Zondag 11.00 uur (nieuwe aanvangstijd): eucharistieviering met 
dames en heren Bartholomeuskoor. Voorganger: pastor Max 
Kwee. Intenties: Jeanne de Vette-Groenewegen, Piet van der 
Valk, Co van der Bol- Zuiderwijk, Kees van Zijl, Leida Vriend-Vlaar 
en dochter Daniëlle Zwinkels. Voor een 89-jarige echtgenoot, va-
der en opa.

Weekeinde 12 en 13 januari: Doop van de Heer. 
Zaterdag 19.00 uur: Woord- en Communieviering met Cantor. 
Voorganger: pastoraal werker Els Geelen. Intenties:  alle zieken 
in de parochie.  
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met dames en heren Bar-
tholomeuskoor. Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Jaar-
getijde Rien van Kester, Gerard Enthoven, Lenie Grégoire-Zuij-
derwijk.

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

Vieringen in De Backerhof 
Donderdag  10 januari 19.00 uur: Eucharistieviering met pas-
toor Jaap Steenvoorden. 
Donderdag 17 januari 19.00 uur: Rozenkrans bidden.

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

Op 18 januari 2019 hoopt onze lieve moeder Bep  
Witkamp-Zuiderwijk haar 101ste verjaardag te vieren.

Wilt u haar feliciteren??
Ons lijkt het leuk als zij verrast zou worden met  

heel veel felicitatie kaarten. Haar adres is:  
Mevrouw Witkamp Zuiderwijk  

Triangel, Kamer 117
Hoofdstraat 104

2678 CM De Lier.

  Namens haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

18-01-1918 18-01-2019101 jaar
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Kans op auto ti jdens 
Winter Was Weken 
Januari staat in het teken van de BOVAG Winter Was Weken bij 
Carwash Westland. Bij elke wasbeurt ontvangt u een kanskaart 
met kans op een auto ter waarde van €10.000 of een winter-
sportcheque.

Deelnemen aan de acti e kan door acti veren van de unieke code 
van de kanskaart voor 11 februari op www.winterwasweken.nl. 
De winnaar van de hoofdprijs mag een nieuwe of gebruikte auto, 
met garanti e uitzoeken voor een maximumbedrag van € 10.000. 
Onder alle deelnemers wordt wekelijks een wintersport reische-
que verloot ter waarde van € 445. Ook krijgt elke deelnemer 2 
weken een grati s krant naar keuze. Meer informati e vindt u op 
www.carwash-westland.nl en via Facebook en Twitt er. 

Klaverjassen in Westlands museum
In de wintermaanden organiseert het Westlands Museum eens 
per maand klaverjaswedstrijden. De eerstvolgende keer is op 
donderdag 19 januari. Dan kunt u gezellig klaverjassen en tus-
sen de drie rondes door het museum en de historische tuin be-
zoeken. Voor de winnaars zijn leuke prijzen te winnen.

De kaartwedstrijd begint om 
13.30 uur; inschrijven vanaf 
13.00 uur. Inschrijfgeld is € 
4,00 en is inclusief bezoek aan het museum en koffi  e of thee. 
Inschrijving is voor iedereen vrij en u hoeft  zich niet vooraf aan 
te melden. U vindt het museum aan de Middel Broekweg 154 in 
Honselersdijk. Telefoon: 0174 – 62 10 84.

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

We hebben ruim 200 spellen in huis, maar spelers kunnen ook 
een eigen spel meenemen. Er is alti jd iemand die het uit kan leg-
gen. We spelen (strategische) bordspellen, kaartspellen en dob-
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. 

Acti viteiten
Naast onze spellenavonden hebben ook andere acti viteiten, 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 be-
gonnen de dag om 11 uur in de ochtend, met koffi  e en thee met 
wat lekkers erbij. Iedereen had wat lekkers meegenomen voor de 
dag, soms zelfs zelfgemaakt.  Het was gezellig druk. Ook hadden 
veel spelers spellen meegenomen, zodat er veel keus in spellen 
was. Er werd steeds in andere groepscombinati es gespeeld, zo-
dat er steeds afwisselende groepjes waren. Zo werden  gespeeld: 
The fi ve tribes, King of Tokyo, Karuba, Mysti ca, Gepakt en Gezakt, 
Cold express, Sky, Doodle Quest, the Hobbit. Om 23.00 uur sloten 
we af, met ons hoofd vol spellen.

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

Ben jij een enthousiaste, sportieve vrijwilliger en heb  
je affiniteit met ouderen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Je begeleidt dan onze fysiotherapeut bij het geven van 
de hart-beweeggroep “Hartkracht” van Pieters  
Behandel Praktijk. Deelnemers zijn mensen die na hun 
hartrevalidatie begeleid willen blijven sporten. 

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

Waar? 
Gymzaal in basisschool de Verburch-hof  
(gebouw Westhof), De Ruijtbaan 81 te Poeldijk.

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

Openingstijden: vrijdag 09.00-18.00 uur 
zaterdag 09.00-17.00 uur

Iedere vrijdag en zaterdag 
staan wij aan de Slachthuiskade 4, met een bloemenkraam.
U kunt bij ons terecht voor mooie boeketten, losse bloemen en 

fleurige arrangementen. 

Voor rouwbloemwerk en bruidsbloemwerk 
kunt u ons ook  telefonisch bereiken buiten openingstijden. 

Marja Brabander 06-53523092 info@pureflower.nl 
Karin Koelewijn 06-51851715 www.pureflower.nl

Pure flower wenst u een fleurig en kleurrijk 2019! 
De bloemenkraam is gesloten op 4 en 5 januari. 

Vanaf het tweede weekend in januari 2019 zijn we weer ieder weekend open en 
staan wij graag voor u klaar. 

Tot ziens bij Pure flower!
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Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
De Leuningjes, Julianastraat 49, 
2685 BB Poeldijk 
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/zangkorendeosacrum
Bank: Rabobank Westland Naaldwijk
Rekening: NL83 RABO 0142 2105 52

Agenda
Vrijdag 4 januari 20.45 uur: nieuwjaarsborrel voor koorleden 
met introducé
Zaterdag 5 januari 13.00 uur: krantenactie in de stapelbouw van 
Poeldijk Centrum
Woensdag 9 januari 13.30 uur: bijeenkomst Kinderen voor Kin-
deren Sing Along (groepen 1 t/m 4).
16.00 uur:  bijeenkomst Kinderen voor Kinderen           Sing Along 

(groepen 5, 6 en7).
19.00 uur:  bijeenkomst Kinderen voor Kinderen Sing Along (tie-

ners vanaf groep 8).

In de kerk
Zaterdag 5 januari 19.00 uur: geen viering.
Zondag 6 januari: Openbaring des Heren, Drie Koningen,

 11.00 uur:  dames en heren Bartholomeuskoor 
en projectzangers Kerst Hoogmis 
zingen de Pastoralmesse van A. Di-
abelli.

Zaterdag 12 januari 19.00 uur: viering met cantor
Zondag 13 januari 09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor 
zingen tijdens de viering.

Dirigent, bestuur en leden van de zangkoren Deo Sacrum wen-
sen u een voorspoedig en muzikaal 2019 toe!

Uitslag Kerstloterij Stichting Vrienden van Deo Sacrum

Hoofdprijs: reischeque Lotnr: 0300
1e prijs:   reischeque 3529
2e prijs:   Kerstpakket 2241
3e prijs:   Kerstpakket 1210
4e prijs:   6 flessen wijn 1527
5e prijs:   6 flessen wijn 3371
6e  prijs:  Kerststol 1017
7e prijs:   Kerststol 3226
8e prijs:   Kerststol 0044
9e prijs:   Kerststol 0034
10e prijs: Kerststol 0605
11e prijs: Kerstbonbons 0317
12e prijs: Kerstbonbons 3591
13e prijs: Kerstbonbons 3134
14e prijs: Kerstbonbons 2071
15e prijs: Kerstbonbons 2560
(De winnaars hebben hun prijs inmiddels ontvangen!)

Themaviering Pinkstermorgen
Een nieuw project bij Deo Sacrum: Misa Criolla. Ken je die of wil 
je deze Argentijnse muziek leren kennen? Doe dan mee aan onze 

themaviering op Pinkstermorgen, zondag 9 juni, in samenwerking 
met Jorge Martina & Ensemble del Sur? Meer informatie. zangko-
ren@deosacrum.nl, kamerkoorcouleurvocale@outlook.com

Kinderkoor en School-Kerst-Koor 
en Kinderen voor Kinderen Sing-
Along
Door Toos de Vreede

Het School-Kerst-Koor zong met het kinderkoor tijdens de Ge-
zinsviering op Kerstavond. Dit was weer een succes. Wat heb-
ben ze gezongen zeg....heel goed en hartstikke leuk! We hebben 
heel veel complimentjes gekregen en daar zijn we natuurlijk erg 
blij mee! Ik was twee keer op de scholen om de kerstliederen uit 
de Gezinsviering te oefenen. 

De generale repetitie was zaterdag voor Kerstmis in de kerk. 
Naast onze koorkinderen zijn er in Poeldijk nog heel veel kinderen 
die mooi kunnen zingen, hebben we gemerkt. Naar die kinderen 
zijn we op zoek... We hopen dat de kinderen die bij het Kerstkoor 
waren, het zó leuk vonden om te zingen dat zij het kinderkoor ko-
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DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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Aan doorgaand vaarwater en nabij 
het gezellige centrum in fraai halfrond 
appartementencomplex ‘Vreeburgh’ 
gelegen royaal 3-kamer hoekappartement.

Vraagprijs: € 395.000,- k.k.

In gezellige, kindvriendelijke en autovrije 
straat gelegen kluswoning met 3 
slaapkamers en zonnige achtertuin 
gelegen op het Zuidwesten. 

Vraagprijs: € 190.000,- k.k.

Bloemenstraat 26 te Poeldijk vraagprijs € 190.000,- k.k.
In gezellige, kindvriendelijke en autovrije straat gelegen kluswoning met 3 slaapkamers en zonnige 
achtertuin gelegen op het Zuidwesten. 

Martin Luther Kingstraat 25 te ‘s-Gravenzande vraagprijs € 395.000,- k.k.
Aan doorgaand vaarwater en nabij het gezellige centrum in fraai halfrond appartementencomplex 
‘Vreeburgh’ gelegen royaal 3-kamer hoekappartement.

men versterken. Wij hebben leuke plannen met het kinderkoor en 
daar kunnen nog meer kinderen aan meedoen. Woensdag 9 janu-
ari pakken we de draad weer op voor onze Kinderen-voor-Kinde-
ren Sing Along. Meedoen kan nog steeds en kinderen vanaf groep 
4 zijn welkom! Voor informatie: zie elders op deze pagina.

Wil je méér weten of je aanmelden? Mail naar: kinderkoorwest-
land@gmail.com, of kom gezellig woensdag 9 januari naar de 
eerstvolgende bijeenkomst. "Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig ge-
droomd." 

Koos Verbeek  Atiko Advies
Voor:

Managementondersteuning
Bedrijfsadvisering
Visieontwikkeling
Herstructurering
Sanering, Ruimte voor Ruimte

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

“O God, waarom?”

Ons grootste geluk
Soms is er een “storm” of een “aardbeving” nodig in ons leven 
nodig, in figuurlijke zin, om onze ogen te openen voor het ware 
geluk. In de zomer van 1831 ontwortelde een tornado een gigan-
tische boom in de Oeral. De volgende morgen vond men onder de 
wortels van de boom groene stenen: een laag van smaragden was 
blootgelegd.

En na een enorme aardverschuiving op één van de hellingen van het 
Himalaya-gebergte in India schitterden kleine, blauwe steentjes in 
het zonnelicht. Het waren de saffieren van Kasjmir. Misschien was 
er afgelopen jaar  in uw of jouw leven ook een storm of aardbeving. 
Misschien stelt u de vraag: “O God, waarom?” Het was misschien 
een ziekte, een sterfgeval, misschien zorgen, teleurstellingen of een 
groot verdriet. Toch kan dit u en jou ertoe brengen om dan de groot-
ste schat te ontdekken die er is.

In zulke perioden kan en wil God de ogen van een ieder openen voor 
Zijn Zoon Jezus Christus. Hem te kennen en te bezitten als je Redder, 
is het grootste geluk dat ons deel kan worden. Hij gaat met u mee in 
dit nieuwe jaar 2019, in blijde en droeve dagen.
 
Kerkdiensten
Zondag 6 januari 10.00 uur: ds. J. Henzen, Wateringen.

19.00 uur: ds. A. Vastenhoud, Den Haag.
Zondag 13 januari 10.00 uur: ds. G. van Meijeren, Utrecht. 

19.00 uur: ds. L. den Breejen, Delft.
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en ne-
vendienst voor kinderen van de basisschool.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan er 
voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u gehaald met 
de auto en weer thuisgebracht. Contactadres: Jan.van.Geest@live.
nl, of 06-49417025.

Bij de kerkdiensten
De eerste zondag van het nieuwe jaar gaat onze buurpredikant 
ds. Henzen uit Wateringen ons voor. In de avonddienst gaat onze 
consulent ds. Vastenhoud voor. Zondag 13 januari heten wij ds. 
Van Meijeren uit Utrecht voor het eerst welkom in Poeldijk. Hij de 
classispredikant van de classis Zuid-Holland Zuid. De avonddienst 
wordt door ds. Den Breejen geleid, al jaren een regelmatige voor-
ganger in onze kerk.

Bijbelgespreksgroep
Donderdag 10 januari hopen wij verder te gaan met de gelijkenis 
van het onkruid. Aanvang 20.00 uur.

Open kerk
Zaterdag 5 januari is er voor het eerst in het nieuwe jaar “open 
kerk”. Allen die meer willen weten over kerk en geloof zijn van 
harte welkom. Er is koffie of thee en er zijn vrijwilligers voor een 
gesprek of een luisterend oor. U en jij bent van harte welkom in 
de kerk aan de Fonteinstraat tussen 10.00 en 11.30 uur.

Boeken- en platenmarkt 
Ook is er 5 januari van 10.00-11.30 uur weer gelegenheid om 
boeken en platen te kopen op de boeken- en platenmarkt en in 
de creahoek kunt u met een aantal mensen aan de slag om cre-
atief bezig te zijn. Vanaf 11.30 uur is er een lekkere kop soep te 
koop om de ochtend met elkaar af te sluiten. Wees welkom!

27 januari tot 3 februari in Poeldijk

Collecteer mee voor 
Hersenstichting
Van 27 januari tot 3 februari is de collecte van Hersenstichting 
collecte. Veel enthousiaste collectanten gaan in Poeldijk op pad 
om geld in te zamelen voor ruim 4 miljoen mensen met een her-
senaandoening. Er zijn veel verschillende hersenaandoeningen 
zoals beroerte, autisme, dementie, hersentumor, migraine en 
de ziekte van Parkinson. Een op de 4 mensen krijgt ooit in met 
zo’n hersenaandoening te maken.

De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschap-
pelijk onderzoek en voorlichting, om zo een bijdrage te leveren 
aan een betere toekomst. Om dit te bereiken vragen wij u ons te 
helpen door u op te geven als collectant. U helpt uw medemens 
ermee. Een paar uurtjes collecteren voor 4 miljoen mensen is een 
kleine moeite met een groot effect. Wij rekenen op u. U kunt zich 
opgeven bij de collecte coördinator van Poeldijk. Jan van de Laar, 
Voorstraat 14 app8, tel. 240178, e-mail: jan.katy@hetnet.nl. 

Bijzonder nieuwjaarsconcert 6 januari in Naaldwijk

Slagwerkgroep Pius X treedt op in 
De Naald
Door Peter van der Knaap

De Slagwerkgroep van Pius X Poeldijk, sinds begin dit jaar in sa-
menwerking met die van De Phoenix uit Wateringen, verzorgt 6 
januari op uitnodiging van Cultuurweb een optreden tijdens het 
nieuwjaarsconcert in De Naald. Dit speciale concert, onder de 
titel “Knallend Westland”, wordt dan twee keer uitgevoerd, om 
13.00 en 16.15 uur. Het concert is een combinatie van muziek, 
dans, theater en belooft een geweldig spektakel te worden. 
Naast onze percussiegroep, werken ook mee Blazers Collectief 
West, Elke Vierveijzer, Dans Creatie, Theater School Koperen 
Kees, Greenport Bones en Muziekmeesters Westland. 



113 JANUARI 2019

10 4 JANUARI 2017

Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

Wie van jullie hep Stove Mietje nog gekend? Niemand zeker. 
Nou, ik herinner me nog toen ik as heel klein meissie hele ver-
hale over d’r hoorde. Stove Mietje was feitelijk d’r bijnaam. Dat 
was in de Poelek heel gewoon, al die bijname. Nou nóg trou-
wes met zoveel mense die dezelfde achternaam hebbe. Mietje 
was zo’n oud wijffi  e dat erreges achteraf woonde. Ze was nogal 
kerks, dus dikkels doordeweeks maar zeker alle zondage liep ze 
bij weer en wind naar de kerk. Niet dat Mietje nou zo vroom 
was, dat gloof ik nie. ’t Ging haar meer om ’n paar cente te ver-
diene. Ze liep met stove.

Een stoof was een vier-
kant soort houte kissie, 
an ene kant geopend 
en an de bovekant vijf 
gate d’r in. Je ziet die 
dinge nou nog wel es 
in anti ekwinkels en zo. 
Mietje zett e ’n klein 
ijzeren vuurpotje in 
de stoof. Dat dee ze in 
het kerkportaal. Daar 
stopte Miet een paar 
houtskooltjes in ’t pot-
je en stak die an. Van 
lieverlee begonne die 
kooltjes te gloeie en 
zo had Mietje een rij 
warme stove in het portaal. Tege de ti jd 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 fi ets en 
je hatt er ook die met de paardewagen of met de sjees kwamme 
angereje. Kwesti e van standsverschil. Maar één ding hadde ze al-
lemaal met de winterdag: kouwe tene!

Kooltjes gloeiden
Dus Mietje verhuurde dan zo’n warme stoof voor ’n paar cente. 
De mense namme de stoof mee in de kerkbank en zett e 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 
vrouwebank zat met d’r dochters ging ’t net zo. Sommige droege 
klompe, maar die wiere uitgedaan in ’t portaal. Andere ware def-
ti g en hiele d’r mooie lakschoene met gespe an, maar die konne 
de kou toch nie tege houwe. Rond zo’n stoof in de kerk konnie wel 
ruike dat die kooltjes gloeiden, maar geen mens hatt er last an.

Pijptabak
Nou was Mietje een ouwe vrijgezelle vrouw. Wel alti jd vriendelijk 
tege de mense, maar nooit verkering gehad en geen man geroke. 
Dat maakte d’r wel een beetje somber. Maar ze hatt er wat op 
gevonde. Sti ekem dee ze een paar plukkies pijptabak die ze nog 
in haar kast had gevonde van d’r vader zaliger, op die gloeiende 
kooltjes en ja hoor: er steeg een geurige herenlucht op tusse die 
kerkbanke! De mense keke om zich heen. In de kerk hoort ‘t naar 
wierook te ruiken en niet naar ’n rooksalon, zaggie ze denke. 
Stove Mietje blij! Eindelijk was ze weer in de zevende hemel in 
de kerk. Later hep d’r nog es ’n jonge gozer ‘t zelfde kunsie uit-
gehaald, maar die had alleen zware sjek. Nou, niet te harde, die 
lucht…!

Broch Klus, Richard Broch
Poeldijksevaart 1a, 2685 EE Poeldijk
Telefoon: 06 410 14 714
richard@brochklus.nl,   www.brochklus.nl

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

Ruime, uitgebouwde tussenwoning met 
zonnige achtertuin met 4 slaapkamers, 
gelegen in kindvriendelijke woonwijk 
op een woonerf met speelpleintje aan 
de achterzijde.

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

Tot in de puntjes verzorgde eengezins-
woning met aanbouw over de gehele 
breedte van de woning, zonnige achter-
tuin, 4 slaapkamers en nokverhoging.

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29
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www.bas1s.nl | Voorstraat 18 
2685EM Poeldijk | 0174-246000

Ontwerp 
 

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

Na brand juni 2018

Dankbijeenkomst De Witte Brug
Vitis Welzijn organiseerde op 17 december een bijeenkomst 
voor vrijwilligers en bewoners van De Witte Brug getroffen door 
of betrokken bij de brand in juni vorig jaar. Ook de brandweer 
en medewerkers van woningbouwvereniging Arcade waren er-
bij.

Wethouder Piet Vreugdenhil, die waarnemend burgemeester Ag-
nes van Ardenne verving, sprak zijn grote waardering uit voor alle 
betrokken vrijwilligers. Er werden twee grote taarten aangesne-
den als dank. Een mooie afsluiting met mooie woorden van een 
brand, die bij vele bewoners enorm ingreep.

Ons gecombineerde percussie-ensemble bestaat uit enthousiaste 
slagwerkers en staat onder leiding van instructeur en dirigent Mi-
chel Ponsioen. Slagwerknummers tijdens dit nieuwjaarsconcert 
op 6 januari gespeeld gaan worden zijn o.a.: “Rak Kan Kan”, een 
ritmisch nummer van de onbetwiste Mambo Koning Tito Puente. 
“Played Alive (The Bongo Song)” van het Safri Duo, dat destijds 
alle hitlijsten haalde, in een speciaal melodisch arrangement on-
dersteund door danseressen van Dans Creatie. “Villains of the 
Wild West”. In dit stuk van Michel Ponsioen staan de schurken uit 
het wilde westen van weleer centraal waarbij de spanning tussen 
oploopt. Voor het publiek is hierbij niet alleen veel te horen, maar 
zeker ook iets te zien. Natuurlijk wil je dit gevarieerde concert bij-
wonen, dus reserveer nu je kaarten! Op: www.westlandtheater.
nl, of bel 636900. 

Heel dorp praat mee over centrumvisie 

Start centrumplan Poeldijk
Diezelfde dag waren alle verenigingen en organisaties betrok-
ken bij Poeldijk-Centrum uitgenodigd om te discussiëren over 
wat zij belangrijk vinden voor een sfeervol centrum van Poel-
dijk. De genoemde punten worden als startpunt gezien van het 
participatietraject Centrumplan Poeldijk.

De bijeenkomst volgde op een raadsbesluit in december 2017. 
Toen werd besloten om De Leuningjes voor maximaal 10 jaar op 
te knappen én door te gaan met de visie Centrumplan Poeldijk. 
Daar is de visie van Hart van Poeldijk onderdeel van.  
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

In de hoop dat u de feestdagen goed heeft verteerd, wordt u nog-
maals een gelukkig en gezond 2019 toegewenst. Voor de wer-
kende mens zijn de vrije dagen rond kerst en nieuwjaar intussen 
geschiedenis en is het gewone levensritme weer van kracht. Ook 
de jaarlijkse eindejaarsvakantie voor leerlingen in basis- en voort-
gezet onderwijs is praktisch ten einde. Binnen enkele dagen gaan 
ook zij voor het tweede trimester aan de slag. Zoals gebruikelijk 
wordt in deze rubriek rondom vakantieperioden af en toe ruimte 
gemaakt voor foto’s met leerlingen van de plaatselijke basisscho-
len. Van de meisjes en jongensscholen, voorheen binnen de be-
bouwde kom gesitueerd, zijn redelijk wat foto’s in omloop. 

Voor het bemachtigen van een bruikbare klassenfoto van de ‘School 
met de Bijbel’ ofwel de Christelijke school aan de Monsterseweg, 
moet altijd meer moeite worden gedaan. Oorzaak is dat de Pro-
testantse gemeenschap in ons dorp, ten opzichte van de katholie-
ken, lange tijd klein was en bovendien in het buitengebied stond. Er 
zijn dan ook naar evenredigheid foto’s van voorhanden. Omdat de 
aanhouder niet zelden aan het langste eind trekt, kwamen er in het 
voorbije najaar plots een paar exemplaren richting Voorstraat. Het 
doet mij dan ook deugd dat er nu een meer dan zestig jaar oud kiek-
je kan worden geplaatst met leerlingen, waarvan zowel roep- als fa-
milienaam (met dank aan Annie Meijboom-Vellekoop) bekend zijn. 
Toen deze groep werd vereeuwigd was de school nog geen veertig 
jaar oud, op de bestaande locatie zou er nog een dertigtal volgen. 
Jaren waarin duidelijk werd dat de Christelijke school in een wat 
klein jasje groots moest presteren, een opdracht die lang niet altijd 
meeviel. Na zeventig jaar (1916-1986) kwam het dan ook tot een 

verhuizing van de Monsterseweg naar de Verburghlaan. Men had 
geluk dat de meisjesschool beschikbaar kwam en zich uitstekend 
leende voor het beoogde doel. Na wat bouwkundige aanpassingen 
starten de leerlingen het schooljaar 1986/1987 in ‘De Regenboog’ 
(een nieuwe naam in een dito situatie). Daarmee was het ruimtege-
brek in elk geval opgelost.  

Een stukje historie
Vóór 1916 genoten kinderen van Protestantse huize bijna allemaal 
onderwijs aan de Christelijke school aan de Monsterse Rijnweg. De 
lange weg naar Monster die kinderen veelal met de benenwagen 
aflegden, was sommige Poeldijkse ouders een doorn in het oog. 
Weliswaar voldeed de school volledig aan de verwachtingen, een 
gelegenheid wat dichter bij huis had duidelijk des ouders voorkeur. 
Om het echt zover te laten komen, was gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Al rond 1914 werd de basis gelegd voor Christelijk onder-
wijs aan de Monsterseweg. Dat Koos de Zeeuw, samen met de ‘twee 
Jantjes’ Vellekoop en De Bruin een eerste aanzet gaven, staat vast. 
Het zou nog enkele jaren duren alvorens woorden werden omgezet 
in daden. De kalender van 1916 hing in de meeste huiskamers aan 
de wand toen de bedrijvigheid aan de Monsterseweg tijdelijk onge-
woon groot werd. De bouw van een eigen Christelijke school was 
gestart. Dat de noviteit al in schooljaar 1916/1917 in gebruik kon 
worden genomen, was bijzonder. Een teken dat de bouw, ondanks 
de door Wereldoorlog I veroorzaakte schaarste aan materialen, niet 
al te grote vertragingen kende. Over voortvarendheid bij de bouw 
had men dus niet te klagen. Dit in tegenstelling tot voorbereidingen, 
aanschaf van grond, verkrijgen van een vergunning en bovenal de 
kostenfactor. 
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

Op 19 december is, op 85-jarige leeft ijd, Petrus Cornelis Persoon 
in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft  overleden. Piet is ge-
boren op 15 januari 1931 en opgegroeid in Poeldijk aan de 
Wateringseweg. Het tuindersgezin bestond uit 11 kinderen. Zijn 
vader overleed toen Piet zes jaar oud was. In zijn jeugd heeft  hij 
daarom in een internaat in Oudenbosch gewoond. Na het doorlo-
pen van de Lagere Tuinbouwschool ging hij werken in het tuinders-
bedrijf van het gezin Persoon. Piet kende zijn latere echtgenote 
Annie (ook uit Poeldijk) al langere ti jd, maar opeens sloeg de vonk 
over. Ze trouwden op 3 september 1959 en gingen wonen naast 
het ouderlijk huis. Piet startt e zijn eigen tuindersbedrijf. Samen 
met Annie kreeg hij drie zonen en later vier kleinkinderen. Piet 
was een harde werker met veel humor, tot op hoge leeft ijd was 
hij nooit ziek en zijn zonen genoten van een onbezorgde jeugd. 
Hobby’s had Piet in die ti jd weinig. In 1994 gingen Piet en Annie 
wonen in de De Boerstraat en zijn zonen zett en het bedrijf voort. Er 
kwam meer ti jd om met zijn boot te varen en te bridgen, maar Piet 
bleef daarnaast ook doorwerken. Ook ging hij met Annie fi etsen en 
met de kleinkinderen beleefden zij leuke uitjes. Daarnaast kwam 
er ti jd voor reisjes naar het buitenland. Vanaf zijn 78e begon Piet 
problemen te krijgen met zijn gezondheid, waarbij hij een grote 
steun had aan zijn vrouw Annie. Uiteindelijk overleed hij in alle 
rust in het ziekenhuis. De uitvaartplechti gheid vond plaats op 27 
december in de H. Bartholomeuskerk waarna Piet is gecremeerd in 
crematorium Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgesto-
ken naar de andere kant van het aardse leven, in het vertrouwen 
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

Corry werd geboren op 23 mei 1931 in Hoeven, Noord-Brabant. Ze 
groeide op de boerderij op, samen met twee broers en twee zussen. 
Na de lagere school werd duidelijk dat ze het boerenleven niet zag 
zitt en. Schooljuff rouw, dat leek haar wel wat. Op haar 12e jaar ging 
ze dus naar de nonnen in Oudenbosch, op de kostschool. Na haar 
opleiding kon ze al snel aan de slag op een school in Bosschenhoofd.  
Een zus van Corry en een zus van Tinus van Dijk schreven met el-
kaar. In het begin van de oorlog bezocht ze Poeldijk, en leerde zij 
Tinus kennen. Op 5 maart 1957 traden Corry en Tinus in het huwe-
lijk. Ze kon al snel aan de slag op de Bartholomeus jongensschool 
in Poeldijk. Het overdragen van kennis en begeleiden van kinderen 
was haar passie, haar lust en haar leven. Ze was er ook erg goed 
in. Niet alleen het lesgeven zelf, maar ook de manier waarop ze 
omging met de kinderen, maakte indruk. Ze was een lieve, acti eve 
en betrokken juf, streng edoch rechtvaardig. In de loop der jaren 
schonk ze het leven aan Peter, de tweeling Theo en Mart en dochter 
Irene. Ook zij mochten genieten van het kennis overdragen, waar-
door onder meer Nederland al vroeg geen geheimen meer voor 
hen had.  Het werk en de zorg voor het gezin wist Corry met veel 
kunst- en vliegwerk met elkaar te combineren. Op haar 61e stopte 
zij met werken, maar loslaten was moeilijk. Tien jaar lang kreeg 
menigeen nog bijles van haar. In 2015 bezocht zij nog een reünie 
waar ‘juf Van Dijk’ vele oud-leerlingen van de Bartholomeusschool 
en haar eerste klas uit 1959-1960 zag en sprak. De laatste jaren 
waren door lichamelijke problemen en dementi e verre van plezie-
rig, waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem ging wonen. Op 20 
december is haar leven dan ten einde gekomen. 

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen

Lange staat van dienst onderwijskrachten
Die zorgen vergden bij de realisatie van de school veel van de werkers 
van het eerste uur. Temeer daar het Bijzonder onderwijs in 1916 nog 
niet met het Openbaar onderwijs gelijk was gesteld. Het betekende 
niets minder dat ouders van de leerlingen (plus wat ‘gulle gevers’) op 
moesten draaien voor bouw en onderhoud van het schoolgebouw. 
Bijzonder onderwijs mocht, openbaar onderwijs was bijna heilig bij 
de overheid. Toen de Christelijke school eenmaal draaide, moest al-
les in het werk worden gesteld om het hoofd boven water te hou-
den. Een prima ontwikkeling deed zich voor toen contacten tussen 
schoolbestuur en Raiffeisenbank in 1930 resulteerden in het stichten 
van een bankgebouw waarin bank én Protestantse verenigingsleven 
onderdak kregen. De gemeenschap heeft ter plekke ongelooflijk veel 
baat gehad van het gebouw voor Christelijke en Sociale Belangen. 
Dat men later de naam van het eerste schoolhoofd C. Fontein (1916-
1943) aan het gebouw heeft verbonden, was een terecht eerbetoon 
aan de man die maar liefst 27 jaar lang de school door de moeilijke 
eerste decennia leidde. Opvolger F.C. Groen gooide er nog een schep-
je bovenop en bleef twee jaar langer, terwijl juf Veerman 22 jaar 
volmaakte. Absoluut recordhouder is en blijft de man die de hier ge-
plaatste foto mede siert, met name meester G.J. Scholten. Plusminus 
35 jaren was hij actief aan de school die hem zo lief was. Door achter-
aan plaats te nemen, zorgde meester Scholten voor een uitstekend 
overzicht over zijn ‘kudde’. Hoewel hij een plekje dichtbij zijn jas en 
hoed in nam, lijkt hij geen aanstalten te maken het klaslokaal te ver-
laten. Voor hem staan van links naar rechts: Rinus Hoogenraad, Teun 
van der Nol, Tiny Storm, half verscholen achter een forse haarstrik 
herkennen we Piet Bernard, terwijl Leen den Broeder het bovenste 
rijtje completeert. Vanaf links zittend op het voorste bankje stellen 
Teuna Koornneef, Simone Vellekoop en Ina Siepman zich aan u voor. 
Achter hen zit rechts Pleunie van Marion, vervolgens drie gestrikte 
jongedametjes, centraal zien we Annie Vellekoop (met hand schuin 
voor zich), erachter Ellie Kuivenhoven, naast haar Nellie van Asselt en 
als laatste, met stropdas Kees Lange. Heel jammer dat het Christelij-
ke onderwijs, ruim een eeuw geleden in Poeldijk gestart, door allerlei 
regelgeving en ontwikkelingen uiteindelijk ter ziele is gegaan.    

‘Een school voor Christelijk onderwijs,
een ultieme wens, werd grote prijs.
Protestants Poeldijk,
de koning te rijk,
kinderen kreeg iets mee, stapsgewijs’.
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Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming
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De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling/reparatie
H APK /roetmeting

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671
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BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

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

Meer weten? www.optiflor.nl
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Petra van der Meijden wil een reünie

‘Dario Fo producties vullen nog 
veel herinneringen’
Door Nelly Schouw-Zaat

Jarenlang vulden de klanken van de studie piano en zangers en 
solisten de gangen en vertrekken. Altijd waren er wel repetities. 
En elders in het gebouw van Dario Fo aan de Voorstraat in Poel-
dijk waren naaisters bezig met het vervaardigen van kostuums. 
Van hoepelrokken tot zigeunerkleding en van tuindersbroeken 
tot huishoudschorten. Het passeerde allemaal in de meest let-
terlijke zin de revue. Wie denkt dat dit voorgoed achter de his-
torie van het toneeldoek verdwenen is, vergist zich. Dario Fo 
bestaat niet meer. Maar de herinneringen leven voort.

Petra van der Meijden uit Wateringen is zo iemand die deze mooie 
jaren van het Dario Fo huis nog altijd in haar gedachten koestert. 
Vanuit haar appartement aan de Prins Clausstraat in Wateringen 
heeft zij uitzicht op de Poeldijkse Bartholomeuskerk. Met heim-
wee denkt zij aan de jaren dat zij mee zong in producties als ‘Car-
men’, ‘de Kromme Jongens’ en ‘Turandot’ en niet te vergeten de 
‘Twaalf Kernen Opera’, die uitgevoerd werd ter gelegenheid van 
de totstandkoming van de gemeente Westland.  Albums vol foto’s 
prijken in Petra’s boekenkast. Zij kijkt er vaak met enige  wee-
moed naar. Maar vooral mist zij het gezamenlijk werken aan die 
uitvoeringen met zangers, zangeressen, orkestleden, kleedsters. 
decorbouwers en technici.

‘Wat zou het prachtig zijn om eens een grote reünie te kunnen 
organiseren’, zegt deze 66-jarige vrouw, moeder van twee zonen 
en oma van vijf kleinkinderen. ‘Ik zie het voor mij, de vele collega 
zangers en zangeressen en al die anderen die onze producties als 
het ware droegen. Natuurlijk de familie Sekrève uit Kwintsheul en 
Wilma die in Monster woonde. Rick Schoonebeek, de dirigent en 
zijn vrouw die zangles gaf. Wilma Sekrève als echt theaterdier. Zij 
leerde ons dat zingen bij Dario Fo onvoorwaardelijke inzet vereis-
te. Kijk, zei Wilma dan, zó moet je houding zijn. Trots, zelfbewust, 
uitdagend. Dán wist je het. Dat was het karakter van Carmen. 
Toen wij met een groepje zangeressen een koor van tuinders-
vrouwen in ‘De Kromme Jongens’ uitbeeldden, was het weer an-
ders. We droegen krulspelden in ’t haar en bonte schorten van-
wege ’t werk in de tuin. De jongens hadden ‘vuile klaauwe’ op z’n 
Westlands. We hadden met elkaar zóveel plezier, vooral met het 
passen van de kleren.’

De veertig knopen van de Koning
De kostuumnaaisters hadden handen vol werk met het vervaar-
digen van toneelkleding. Heel wat lappen van oude gordijnen 
werden tot fraaie kleding omgetoverd. Miep van der Ende-van 
Oosten, een van de naaisters, kan zich nog herinneren dat op het 
allerlaatste moment, kort voor een première aan het kostuum 
van de koning de knopen ontbraken. Veertig knopen moesten 
in allerijl nog aan de koninklijke jas worden genaaid. ‘Eén knoop 
per minuut’. Tijdens de wielerronde van Wateringen afgelopen 
zomer kwam Petra een van de oude kennissen uit de Dario Fo 
tijd tegen, de oma van Froukje Heskes. Ze hadden het er natuur-
lijk over en waren het er over eens dat het de moeite waard zou 
zijn een reünie te organiseren. Petra ontdekte bij andere West-
landse evenementen, zoals het Varend Corso, meer mensen die 
betrokken waren geweest. Ook daar waren positieve reacties te 
horen. Zij plaatste een oproepje in het Algemeen Dagblad. Het 
aantal reacties was niet erg groot. ‘Sommige mensen zetten in 
hun e-mail dat zij ook wel fotomateriaal beschikbaar hadden. 
Maar daar gaat het mij niet om. Wij willen niet meer optreden 
zoals toen. We willen elkaar ontmoeten en onze herinneringen 
delen’. Vandaar Petra’s wens: wie wil die goeie ouwe tijd voor 
één keer helpen herleven,- de vele repetities in Poeldijk, mooie 
momenten bij uitvoeringen, de plannen en dromen die toen sa-
men werden gekoesterd? Petra: ‘Als veel mensen zich aanmelden 
kunnen we dat plan verder uitwerken. Kijken waar en wanneer 
de reünie kan. Ik wacht gespannen af wat dit gaat opleveren. Wie 
weet leven zo oude vriendschappen weer op en worden nieuwe 
vriendschappen gesloten’. Meer info: petravandermeijden52@
gmail.com
   
Gebouw Dario Fo wacht nog op nieuwe bestemming
     
Het markante gebouw aan de Voorstraat tot 2015 in gebruik bij 
Dario Fo, wordt nu anti-kraak verhuurd. De gemeente is eigenaar 
van het pand en heeft de startnotitie ‘Centrumplan Poeldijk’ op 
de agenda. Het pand ligt strategisch in het centrumplan voor 
toekomstige ontwikkeling van het centrum. Er moet dus iets mee 
gebeuren, maar een jaar geleden, in het dossier De Leuningjes, 
zag de gemeenteraad geen mogelijkheden het gebouw te be-
stemmen voor sociaal maatschappelijk leven. Marcel Zuidgeest 
van het CDA Westland: ‘Eind november zijn in een vergadering 
van de EFO-commissie de kaders van het Centrumplan Poeldijk 
vastgesteld. Aan de hand daarvan wordt gestart met de inwoners 
van Poeldijk tot een breed gedragen plan te komen. Dan wordt 
ook bekeken wat de toekomst van het Dario Fo gebouw is. De 
CDA-fractie heeft de voorkeur om het beeldbepalende gebouw in 
ieder geval te behouden voor Poeldijk’.

Foto: Willem de Bruijn

Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: Rafael Maria Theuvenet (06-57319910).
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 245789.

Vrijdag 4 januari 15.00 uur: Woord- en Communieviering met Ra-
fael Maria Theuvenet.
Vrijdag 11 januari 15.00 uur: Woord- en Communieviering met 
André Zwinkels.
Woensdag 16 januari 19.00 uur: Rozenkransgebed.
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Puzzel
Puzzel nummer 1

Puzzel nr. 1: Januari Rebus. Oplossingen met naam, adres en te-
lefoonnummer binnen 14 dagen per mail naar puzzel@poeldij-
knieuws.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. 25 Sinterklaasraadsel: Kom naar buiten alle-
maal. Oplossingen staan ook op: http://poeldijknieuws.nl/het-
blad/puzzel/. Van de 43 inzenders, die het bijna allemaal goed 
hadden, is de gelukkige winnaar Elsa Heppe, op de foto met de 
slagroomschnitt van Bakkerij Van der Berg. 
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In dankbare herinnering

Voor de vele blijken van medeleven, die wij van u  
zowel persoonlijk als schriftelijk mochten ontvangen, 
na het overlijden en bij de indrukwekkende uitvaart 
van mijn lieve man, onze vader en opa

Bert Wensveen
zeggen wij u heel hartelijk dank.
Mag hij in uw hart blijven voortleven zoals hij dat 
bij ons zal doen.

Jopie Wensveen-van Bergenhenegouwen
Kinderen en kleinkinderen

Poeldijk, december 2018

In memoriam

Bert Wensveen (87)
Door pastor Max Kwee.    

Bert werd op 2 november 1931 geboren aan de Wateringseweg 
in Poeldijk. De familie bestond uit bouwers. Hij ging bij zijn vader 
in de zaak werken, maar wilde graag stukadoor worden. Op de 
avondschool haalde hij zijn diploma’s en begon daarna zijn eigen 
zaak. Hij gaf leiding aan zo’n 8 tot 10 werknemers. 

Op een dansavond leerde hij Jo van Bergenhenegouwen kennen. Na 
7 jaar verkering en na toewijzing van een huisje, trouwden ze. Ze 
gaven het leven aan Anita, Ron en Monique. Bert was altijd in de 
weer voor zijn gezin en voor anderen. Hij heeft heel veel voor kerk 
en parochie gedaan. Hij richtte de dragers vereniging op, was daar 
lang voorzitter van en was heel lang drager. Ruim veertig jaar was 
hij lid van zangkoor Deo Sacrum en was er bestuurslid. Later werd 
hij lid van het Perosikoor. In de kerk en in de pastorie deed hij heel 
veel aan onderhoud, stukadoorswerk en andere klussen. Ook op het 
kerkhof was hij vaak bezig met klussen. Als waardering voor dit alles 
ontving hij in 2006 de Parochiepenning.  

Ook buiten de kerk was hij heel actief. Hij was Sinterklaas, Prins Car-
naval, jeugdleider bij Verburch voetbal en voorzitter van de Bridge-
club Poeldijk. Ook richtte hij een hengelsportvereniging op. Verder 
was hij elf jaar lid van de gemeenteraad en was een jaar wethouder. 
Bert was eerlijk en direct, heel rechtvaardig. En ook vaak ondeu-
gend. Op 19 november is hij onverwacht overleden in de leeftijd van 
87 jaar. We denken in dankbaarheid aan hem terug. Moge hij opge-
nomen zijn in het huis van God de Heer.

Heide: ‘eer om 10 jaar mensen blij met bloemen te 

mogen maken’

Nieuwe eigenaren, Flor-Flor wordt 
De Steiger Bloem 

Door aanhoudende fysieke klachten kan ik mijn vak helaas niet 
meer uitoefenen. Gelukkig hebben we een enthousiast stel ge-
vonden dat onze bloemenwinkel sinds het begin van dit nieuwe 
jaar heeft overgenomen. Ik vond het een eer om bijna tien jaar, 
eerst vanuit de kas en later vanuit onze winkel, zoveel Westlan-
ders en anderen blij te mogen maken met mijn bloemwerken. 

Het doet mij ook erg verdriet om te moeten stoppen maar ben 
blij dat de bloemenwinkel blijft bestaan. Alle klanten die nog een 
cadeaubon van Flor-Flor hebben kunnen die tot eind 2019 inwis-
selen bij de nieuwe eigenaren van onze bloemenwinkel. Ik wil 
jullie allen bij deze ook bedanken voor de leuke contacten met 
jullie en de vaak lieve reacties op mijn bloemwerken. Veel liefs en 
geluk, Heide Flor-Flor.

Carola en René gaan 15 januari open 
Wij zijn Carola en René, wij openen 15 januari “De Steiger Bloem”. 
U kunt er natuurlijk terecht voor uw bekende “Westlandse boe-
ket” en voor bloemen, planten, boeketten, bloem- en rouwwerk. 
Verder vindt u in onze winkel steigerhouten meubeltjes, die kun-
nen in alle gewenste maten gemaakt worden. We hopen dat de 
“vaste” Flor-Flor klanten, particulier én zakelijk hetzelfde vertrou-
wen zullen vinden. Graag zien we u binnenkort in onze nieuwe 
winkel aan de Jan Barendselaan 76. Een fleurige groet, René en 
Carola. 
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Jeugdkoor van 20 enthousiaste kinderen

Kerstviering KBO Poeldijk                                                                                                 

De kerstbijeenkomst zondagmiddag 16 december werd fees-
telijk gevierd in de aula van de ISW school. Bestuursleden en 
conciërge Leo hadden de zaal de zaterdag ervoor sfeervol inge-
richt. We werden ontvangen met koffie en thee met iets lekkers 
erbij. Jeugdkoor Mojeko uit Monster luisterde de middag met 
leuke liedjes op. Dirigente Annemieke van Lier vertelde over de 
geschiedenis van het koor, dat onderdeel is van het koor Me-
dea. De groep van circa 20 enthousiaste kinderen zong naast 
bekende teksten ook een Engels nummer. Ze mochten er ook bij 
bewegen en dat was niet aan dovemans oren gericht.  

Pastor Ronald Dits sprak in de korte woorddienst over het belang 
van ontmoeten en vooral ook naar elkaar omzien. Ook legde hij 
voor de kinderen enkele oud-Nederlandse woorden uit. Leny van 
Leeuwen las een spannend kerstverhaal voor over een beeldje 
van Jozef (uit een Kerstgroep) dat begraven was in de tuin. Er 
werd doodstil naar geluisterd en liep gelukkig goed af. Riet Groot-
scholten herdacht de overleden leden van 2018 en sloot dat af 
met een mooi gedicht. Daarna werden wij door onze vrijwilligers 
ruimschoots voorzien van koffie, thee maar natuurlijk ook advo-
caat met slagroom of een ander drankje én de warme hapjes. Bij 
het naar huis gaan was er voor iedereen een mooie kerstster. Het 
was weer een geslaagde, gezellige middag.

Vakantieweek                                                                                                   
Er is door onze reiscommissie natuurlijk al weer een locatie voor 
ons gereserveerd. Vanaf de dag dat deze Poeldijk Nieuws uitkomt 
(3 januari) kunt u zich opgeven bij de leden van de reiscommissie. 

Dat zijn Corrie van der Voet-van der Bogaert, Irenestraat 104, tel. 
247608 en Lida Zuiderwijk, Beatrixstraat 119, tel. 06 19038168. 
We gaan naar hotel de Postelhoef in Luyksgestel, ten zuiden van 
Eindhoven in Brabant. De vakantieweek is van vrijdag 11 tot 18 
mei. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zelfredzaam zijn. 
Onze reisbegeleiders zijn bijzonder aardig, maar zijn geen ver-
zorgsters of verpleegkundigen. Nadere gegevens over deze reis 
volgen later in Poeldijk Nieuws.    

Nieuwjaarswens                                                                                          
Het KBO-bestuur wenst alle inwoners van Poeldijk en de lezers 
van Poeldijk Nieuws een goed en gezond 2019.

Kaarten                                                                                                        
In het nieuwe jaar starten we weer met het bridgen en klaverjas-
sen op dinsdagmiddag 8 januari bij VRIENDEN.

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                              
“Leer van andermans fouten, het leven is te kort om ze allemaal 
zelf te maken.”
“Herinneringen die je later wilt hebben moet je nu maken.”

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

KBO Poeldijk
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

Wie van jullie hep Stove Mietje nog gekend? Niemand zeker. 
Nou, ik herinner me nog toen ik as heel klein meissie hele ver-
hale over d’r hoorde. Stove Mietje was feitelijk d’r bijnaam. Dat 
was in de Poelek heel gewoon, al die bijname. Nou nóg trou-
wes met zoveel mense die dezelfde achternaam hebbe. Mietje 
was zo’n oud wijffi  e dat erreges achteraf woonde. Ze was nogal 
kerks, dus dikkels doordeweeks maar zeker alle zondage liep ze 
bij weer en wind naar de kerk. Niet dat Mietje nou zo vroom 
was, dat gloof ik nie. ’t Ging haar meer om ’n paar cente te ver-
diene. Ze liep met stove.

Een stoof was een vier-
kant soort houte kissie, 
an ene kant geopend 
en an de bovekant vijf 
gate d’r in. Je ziet die 
dinge nou nog wel es 
in anti ekwinkels en zo. 
Mietje zett e ’n klein 
ijzeren vuurpotje in 
de stoof. Dat dee ze in 
het kerkportaal. Daar 
stopte Miet een paar 
houtskooltjes in ’t pot-
je en stak die an. Van 
lieverlee begonne die 
kooltjes te gloeie en 
zo had Mietje een rij 
warme stove in het portaal. Tege de ti jd 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 fi ets en 
je hatt er ook die met de paardewagen of met de sjees kwamme 
angereje. Kwesti e van standsverschil. Maar één ding hadde ze al-
lemaal met de winterdag: kouwe tene!

Kooltjes gloeiden
Dus Mietje verhuurde dan zo’n warme stoof voor ’n paar cente. 
De mense namme de stoof mee in de kerkbank en zett e 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 
vrouwebank zat met d’r dochters ging ’t net zo. Sommige droege 
klompe, maar die wiere uitgedaan in ’t portaal. Andere ware def-
ti g en hiele d’r mooie lakschoene met gespe an, maar die konne 
de kou toch nie tege houwe. Rond zo’n stoof in de kerk konnie wel 
ruike dat die kooltjes gloeiden, maar geen mens hatt er last an.

Pijptabak
Nou was Mietje een ouwe vrijgezelle vrouw. Wel alti jd vriendelijk 
tege de mense, maar nooit verkering gehad en geen man geroke. 
Dat maakte d’r wel een beetje somber. Maar ze hatt er wat op 
gevonde. Sti ekem dee ze een paar plukkies pijptabak die ze nog 
in haar kast had gevonde van d’r vader zaliger, op die gloeiende 
kooltjes en ja hoor: er steeg een geurige herenlucht op tusse die 
kerkbanke! De mense keke om zich heen. In de kerk hoort ‘t naar 
wierook te ruiken en niet naar ’n rooksalon, zaggie ze denke. 
Stove Mietje blij! Eindelijk was ze weer in de zevende hemel in 
de kerk. Later hep d’r nog es ’n jonge gozer ‘t zelfde kunsie uit-
gehaald, maar die had alleen zware sjek. Nou, niet te harde, die 
lucht…!

Broch Klus, Richard Broch
Poeldijksevaart 1a, 2685 EE Poeldijk
Telefoon: 06 410 14 714
richard@brochklus.nl,   www.brochklus.nl

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

Ruime, uitgebouwde tussenwoning met 
zonnige achtertuin met 4 slaapkamers, 
gelegen in kindvriendelijke woonwijk 
op een woonerf met speelpleintje aan 
de achterzijde.

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

Tot in de puntjes verzorgde eengezins-
woning met aanbouw over de gehele 
breedte van de woning, zonnige achter-
tuin, 4 slaapkamers en nokverhoging.

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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Ontwerp 
 

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

Familiekamer Silene 
Rijsenburgerplaats 27
2685 GA Poeldijk
(nabij de Terwebloem)

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

Afscheid nemen en thuis zijn
Familiekamer Silene.
Een fijne huiskamer om na een 
overlijden, in alle rust en privacy, 
bij uw dierbare te zijn.
Silene biedt een intieme, sfeervolle 
 omgeving en heeft alle comfort 
om samen te zijn met uw naaste 
familie en vrienden.

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

Familiekamer Silene 
Rijsenburgerplaats 27
2685 GA Poeldijk
(nabij de Terwebloem)

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

Afscheid nemen en thuis zijn
Familiekamer Silene.
Een fijne huiskamer om na een 
overlijden, in alle rust en privacy, 
bij uw dierbare te zijn.
Silene biedt een intieme, sfeervolle 
 omgeving en heeft alle comfort 
om samen te zijn met uw naaste 
familie en vrienden.

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl
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In memoriam

Icoon Verburch handbal: Jan 
Hijmans (72)
Door Karin Heemskerk en Peter van Leeuwen

Hoewel we er allemaal al rekening mee hielden, is het overlijden 
van Jan Hijmans een pijnlijk moment voor alles wat Verburch is. 
In de vroege jaren ‘70 van de vorige eeuw kwam hij vanuit de 
Haagse Schilderswijk naar Poeldijk, op instigatie van ‘Wim Z.’, de 
legendarische handbalvoorzitter van die dagen. Jan handbalde,  
was ook scheidsrechter. Daar was bij Verburch ernstig behoefte 
aan! Hij ontwikkelde zich tot internationaal scheidsrechter en met 
Wim Wang bouwde hij een enorme reputatie op: samen floten ze 
wedstrijden bij de WK in Canada. Decennialang was hij bij Ver-
burch-handbal niet weg te denken.

Hij was jarenlang trainer van verschillende meisjesteams, vaak 
meerdere avonden per week, werd 
ook voorzitter van de handbaltak van 
Verburch en zat in commissies. Zijn 
mening stak hij nimmer onder stoelen 
of banken en kon fel van leer trekken 
als bepaalde ontwikkelingen hem niet 
zinden. Jan was nauw betrokken bij 
de totstandkoming van de sporthal en 
vanaf minuut één, de opening in 1980, 
vrijwilliger. Hij ‘draaide’ zijn diensten 
op de zaterdagmorgen, maar was 
ook niet te beroerd om in de week een 
dienst over te nemen. Hij leidde ver-
gaderingen, behartigde sporthal-be-
langen in het hoofdbestuur, hield ver-
bouwingen nauwlettend in de gaten 
en regelde en passant ook het hele 
verhuurrooster van de sporthal, een 
helse klus! Ook bij de gemeente leerde 
men hem kennen als een branieschop-

per die niet met zich liet sollen. Maar voor Verburch was hij een ge-
weldig ambassadeur! Achter de sporthal ligt al jaren een pad naar 
de buitenvelden van de handbal dat bij een verjaardag of jubileum 
werd omgedoopt tot ‘Jan Hijmanspad’. Als hommage aan Jan voor 
al zijn inspanningen. Al snel werd gezegd dat dat de enige plek was 
waar Jan over zich heen liet lopen. 

Hij ontving veel onderscheidingen: Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau, lid van verdienste Verburch voetbal, erevoorzitter hand-
bal en de beheercommissie sporthal. Hij kreeg de waarderingsprijs 
van de gemeente Monster, door het Nederlandse Handbal Verbond 
werd hij onderscheiden met de Gouden Fluit. Voor Jan was het in 
vrijwel alle discussies zwart of wit, het was ja of nee. Duidelijk! Er be-
stond geen tussenruimte, geen grijs. “Die bal moet erin!” Dat was zo 
tot op het laatste moment: zijn naderend einde was onafwendbaar 
en kennelijk was voor hem duidelijk dat verzet ertegen zinloos was. 
Hij legde zich erbij neer: er was geen weg terug. We wensen Corrie, 
Marcel en Angela, hun partners en de kleinkinderen sterkte met het 
verwerken van het verlies van hun echtgenoot, vader en grootvader.  
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In uitverkochte Bartholomeuskerk 

Wonderfull kerstconcert koor 
Musica
Zaterdag 15 december gaf de Westlandse Koorvereniging Mu-
sica in een uitverkochte Bartholomeuskerk in Poeldijk haar 
jaarlijkse Kerstconcert. Naast de samenzang van bekende Kerst-
liederen wist dirigent Gerard Brëas de hele kerk mee te laten 
zingen met het refrein van “For unto us a Child is born” van Tom 
Parker. Een concert met vele hoogtepunten. 

Onze “eigen” Wendy Krikken was weer geweldig. De solo’s van 
Remko Harms en de dames, The Three X-misses en het optreden 
van het koor kregen een daverend applaus. Het lied “Anthem for 
the World” gearrangeerd door Tom Parker op Verdi’s Triomfmars 
met het muzikale arrangement van Hi-Five en het Koper Ensem-
ble brachten met Auld Lang Syne van de The Dutch Pipes and 
Drums de hele kerk in vervoering. Bij aankomst werden de bezoe-
kers muzikaal verwelkomd en na afloop uitgeleide gedaan door 
The Dutch Pipes en Drums uit Tilburg. Zonder de andere musici 
tekort te doen: het concert was Wonderfull!

Top drie van het Westland in zicht 

December druk voor boulers
Door Piet de Quaasteniet

Allereerst wensen wij onze leden het 
beste voor 2019, dat het een gezond en 
sportief jaar mag zijn. Vorige maand was 
druk voor de vereniging, met een gezel-
lig Sint Nicolaas toernooi, een zwarte 
Piet die veel wist van de ’97 Verburch 
Jeu de Boules vereniging , maar gelukkig 
met een goed gevoel weer naar Spanje 
vertrok.

Donderdag 20 december namen de leden deel aan een Kerst-
toernooi met als afsluiting een gezellige maaltijd waar partner, 
vriendin of vriend ook aanwezig mochten zijn. Tussen deze on-
derlinge toernooien werd er ook nog gespeeld voor de WCK, de 
Westlandse Club Kampioenschappen. Dat gaat met kleine stapjes 
steeds beter, op dit moment is een plek in de top 3 in zicht, daar-
om wensen we de spelers veel succes in dit nieuwe jaar.

Iedereen is altijd welkom in het Jeu de Boules club gebouw, dat 
geldt natuurlijk ook voor nieuwkomers die willen gaan boulen. 
Meer informatie is te vinden op www.97pjdb.nl.
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Dinsdag 8 januari vanaf 13.30 uur

Repair Café in De Backerhof
Iets defect, snoer 
te kort, lekke band, 
knoop eraf, heggen-
schaar kapot? Laat het 

nazien bij het Repair Café. Onze vrijwillige reparateurs zitten op 
u te wachten! Het Repair Café leert mensen dat er alternatieven 
zijn voor weggooien van spullen en dat repareren vaak een hele 
goede optie is. Het maakt mensen enthousiast en waardevolle 
praktische kennis wordt overgedragen.

Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee 
of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Voor het 
Repair Café hoeft u zich niet aan te melden, u kunt gewoon 
binnenlopen. Of we, na de grote brand, op dezelfde plek kun-
nen zitten? We weten het zelf nog niet, maar we zijn in ieder 
geval dinsdag 8 januari in Poeldijk in De Backerhof.  Welkom 
vanaf 13.30-16.00 uur. Reparaties worden, onder voorbehoud, 
aangenomen tot 15.30 uur. Zie ook: www.repaircafe.org. 

Hummeloord en Simba bundelen hun krachten

Poeldijkse kinderopvang op de 
groei gemaakt
Door Nelly Schouw-Zaat      

Poeldijk groeit aan alle kanten. In het centrum en langs de 
buitenranden klinken bouwmachines en schuimt  pannenbier. 
Waar nieuwe straten zijn voltooid en jonge gezinnen nu huizen, 
hangen roze of blauwe ballonnen aan gevels, ten teken dat de 
Poeldijkse bevolking groeit. ‘Een fijne ontwikkeling’, zeggen 
Joke Hendriks en Sandra Lansink die onlangs besloten hun twee 
organisaties in de peuteropvang, dagopvang en buitenschoolse 
opvang samen te voegen. Zo kunnen zij voortaan in Poeldijk een 
breed pakket kinderopvang aanbieden. Aan Poeldijk Nieuws 
leggen zij uit hoe zij inspelen op die groeikans.

Joke Hendriks is al 28 jaar werkzaam in de kinderopvang. Haar 
peuterspeelzaal ‘Hummeloord’ was eerst in De Leuningjes en ver-
huisde in 2007 naar de Openbare Daltonschool. Sandra Lansink 
begon haar kinderopvang ‘Simba’ 1998 in Monster en breidde in 
2007 uit naar Poeldijk. Daar biedt Simba dagopvang in De Leu-
ningjes (waarbij de groepen nu een mooie ‘restyle’ krijgen!) en 

Een plek die als thuis voelt

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. 

www.dagopvangdewael.nl

DEELNAME

Deelname voor slechts 30 euro per dag.

ACTIVITEITEN

TUINIEREN

BUITENLUCHT BILJARTEN

KOKEN

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.

“Dagbesteding voor oudere en voor eenzame mensen”

06 154 732 92  Waellandweg 8 - 2681 LV Monster

EHBO VERENIGING ST. ALBERTUS 
WENST U ALLE GOEDS VOOR 2019
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dagopvang en buitenschoolse opvang in basisschool de Nieuwe 
Weg/Openbare Daltonschool Poeldijk. Hummeloord zocht een 
organisatie om zich bij aan te sluiten en vond in Simba de juiste 
partner.

Allerlei vormen van opvang
‘Er is in de loop van de jaren in de wereld van peuterspeelzalen en 
andere vormen van kinderopvang veel veranderd’, vertellen de twee 
dames in een van de groepsruimten van ‘Simba’. Er kwam steeds 
meer behoefte aan een andere structuur. Ouders van jonge kinde-
ren zoeken uit allerlei mogelijkheden voor hen en hun kinderen het 
best. Vaak werken beide ouders, de moeder vaak minder uren dan 
de vader. Haar werktijden zoveel mogelijk aanpast aan haar gezin. 
Dan heb je de schoolvakanties, ouders kunnen lang niet altijd, net 
als kinderen ook zes weken zomervakantie hebben. Nu is er voor 
kinderen ook dag- en buitenschoolse opvang. Dagopvang (hele dag) 
voor kinderen van 0-4, peuteropvang (ochtend of middag) voor 
kinderen van 2-4, als opstap naar de basisschool. Vanaf hun vierde 
gaan kinderen naar school en kunnen ze voor en na schooltijd en in 
schoolvakanties terecht bij de buitenschoolse opvang. Alle vormen 
zijn uitvoerbaar in een kleine organisatie, nog fijner en praktischer 
is om samen verder te gaan. We hebben samen een visie en meer 
mogelijkheden met locaties en de inzet van personeel’.

Hoge eisen aan opleiding en deskundigheid
Sandra: ‘De eisen aan deskundigheid van pedagogisch medewerk-
sters en aan opleiding van leidsters zijn hoog. Terecht natuurlijk, 
want ons werk is van groot belang voor de ontwikkeling van kin-
deren in hun eerste levensjaren. Naast het verzorgende aspect in 
de opvang, is er veel aandacht voor stimuleren van ontwikkeling 
en signaleren van mogelijke bijzonderheden en een kind verder 
op weg geholpen moet worden. Bij kinderen van 2-4 jaar is er 
altijd extra aandacht voor taalontwikkeling, sociaal-emotionele 
ontwikkeling en ook voor de zelfredzaamheid. Dat zijn aspecten 
die de overstap naar school eenvoudiger kunnen maken. Zonodig 
is er overleg met ouders en het consultatiebureau zodat we sa-
men kunnen bekijken wat het kind nodig heeft. Bij kinderen die 
thuis de Nederlandse taal nog niet spreken wordt op allerlei ma-
nieren extra aandacht gegeven aan het verruimen van de woor-
denschat. Door alles wat we doen en zien te benoemen, door 
voorlezen, liedjes zingen, samen spelen en thema activiteiten 
leren de kinderen er steeds nieuwe woorden bij. Alles gebeurt 
spelenderwijs, want plezier maken staat natuurlijk voorop’.
                     
Te duur?
Regelmatig wordt nog gesteld dat kinderopvang in allerlei vor-
men te duur zou zijn voor ouders. Wat wordt daar aan gedaan? 
Joke: ‘De kosten vallen voor de meeste ouders erg mee als je in 
aanmerking neemt dat werkende ouders kinderopvangtoeslag 
van de Belastingdienst kunnen krijgen. Voor ouders die niet wer-
ken is een bijdrage voor peuteropvang mogelijk. Vaak blijkt dat de 
aanvraag van die toeslag omslachtig en onduidelijk te zijn’. 
Sandra: ‘Er staat speciale rekenmodule op onze website waarmee 
de toeslag van de Belastingdienst op een eenvoudige manier be-
rekend kan worden. Ouders kunnen met hun eigen gegevens, zo-
als werktijden, aantal kinderen, leeftijd van de kinderen, aantal 
uren opvang, inkomen en gewenste soort opvang uitrekenen wat 
het totaalbedrag is. De overheid investeert heel behoorlijk in op-
vang van jonge kinderen. Als dat nodig is, kunnen onze medewer-
kers ouders met de inschrijvingen helpen. Het is beslist niet zo dat 
het inkomen van de moeder volledig aan kinderopvang op gaat. 
Juist door de vele vormen is altijd betaalbare en goede opvang 
te vinden’. 
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Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Hallo Jumbo actie

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

3 pakken

€ 4,–

Hallo laagsteprijsgarantie

20%
KORTING

1 + 1
GRATIS

van € 4,69 
voor

€ 3,69

Kipdrumsticks 
1 kilogram  

Jumbo  
eierkoeken  

10 stuks 

Grillworst Campina biolo-
gische yoghurt 

of melk

2e
HALVE PRIJS

€ 3,98
2 zakken
€ 1,50

2e ONS
HALVE PRIJS

Sun vaat-
wastabletten

Jumbo  
gerookte  
makreel 

Sultana Hardy’s wijnen 

4 4 JANUARI 2017

   Bestuur, Medewerksters en Oudercommissie 
   van Peuteropvang Hummeloord
   Wensen u een voorspoedig 2017 
  met veel speelplezier 
  voor alle peuters                    
  

                
                            

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’ 

Contactavond Postzegelvereniging 
Monster
Postzegelvereniging Monster heeft  donderdag 5 januari de eer-
ste contactavond van 2017. Dan wensen wij ieder natuurlijk het 
allerbeste, vooral een mooi fi latelisti sch jaar in goede gezond-
heid. We kijken ook vooruit naar onze deelname aan Kom in de 
Kas Westland in april waarbij we weer een postzegelberg van 
een miljoen postzegels willen hebben waaruit de jeugd mag 
grabbelen. Hiervoor is elke postzegel welkom.

Op de agenda verder een interessante presentati e over de post-
zegelserie ‘Juliana en face’ uit 1949. De hoge waarden, gezellig 
ruilen en handelen en een veiling met mooie kavels. Ook zijn onze 
schitt erende postzegels in de serie “Westlands mooiste” te koop. 
Ons streven is de fi latelie anno nu. Belangstellenden zijn van 
harte welkom, er is geen enkel voorbehoud voor leeft ijd, nati o-
naliteit, mannen of vrouwen, iedereen is welkom. Onze voertaal 
is Nederlands. De bijeenkomst is in gebouw OJOS, Choorstraat 
in Monster, aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Als u de 
bijeenkomst als introducé wilt bezoeken kunt u zich aanmelden 
bij de voorzitt er, N.J. (Klaas) Keijzer, telefoon 0174-241740.

2016......EN TOEN KWAM  ‘”POELDIJK NIEUWS’’
          EN........WIJ LEZEN NOG LANG EN GELUKKIG

 
GEFELICITEERD MET HET 1 JARIG BESTAAN

                          NICO JANSSEN

begeleiDing
interiM ManageMent
coacHing
strategiscHe Plannen
ProDuctontWiKKeling

gabrielle Zwinkels-gardien
www.advies-en-management.com
mzg@planet.nl

advies & management
gezondheidszorg
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Wij wensen u voor                   

het nieuwe jaar…

Bijzondere dagen

Fijne ontmoetingen

Mooie herinneringen 

Gezondheid & Vrede
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