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6 en 20 jan. 10.00-11.30 uur Open kerk, boekenmarkt en platenzolder Hervormde Kerk Fonteinstraat

13. jan. 19.00 uur Speciale viering Jos Vranken  Bartholomeuskerk
  60 jaar toonkunstenaar (zie pag. 22)  

26 jan. 18.00 uur  Negende parochiediner Rest. & Partycentrum Vrienden 
   (zie pag. 16)

Elke dag  Uw ‘geeltje’ voor Poeldijk Nieuws NL95 RABO 0343 6024 15

AGENDA

‘Toen ik voor ’t eerst dirigeerde wist ik meteen: dit is wat ik wil…’

Poeldijker Jos Vranken jr. zestig jaar koordirigent
Door Nelly Schouw-Zaat

Op 13 januari is in de Bartholomeuskerk een feestelijke kerk-
dienst, waarin Jos Vranken jr. herdenkt dat hij zestig jaar koor-
dirigent is. En denk maar niet dat Jos het na zoveel jaar en met 
duizenden repetities en uitvoeringen in het verleden ‘op een 
akkoordje’ gooit met de partituur. Het moet allemaal kloppen 
met de zangers en zangeressen, de orgelbegeleiding en de litur-

gie. Zo hoort het nou eenmaal bij deze muzikale Poeldijker. Jos’ 
muzikale roots liggen in Den Haag, waar zijn vader Jos Vranken 
dirigent was van het parochiekoor in de Elandstraat. Hij was 5 
jaar toen hij al een beetje noten kon lezen en aan de piano zat 
te pingelen. 

(Lees verder op pagina 12)

GELUKKIG 2018



2 4 JANUARI 2018
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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
4e dinsdag van de maand spreekuur bij de verpleegkundige
van 13.00 - 14.00 uur in de Wittebrug 52
Verloskundigen: 06 24713713
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174 630358
Sociaal makelaar Thomas Mooijman: 06 – 24 335 443
Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999
Dierenbescherming Westland: 0174 630863
Noordermeer Uitvaartverzorging: 0174 – 25 74 74
Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26

Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.800 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), Wilfred Bronswijk (penningmeester), 
Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan Goeijenbier (hoofdredacteur), 
Erik van der Sande (commercie), 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 Koos Verbeek 
(06-53714151)  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: €  5,00
1/6 pagina: € 50,00  Zakelijk:   €  20,00
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 25,00. Méér mag natuurlijk ook: wij investeren uw 
geld in uw Poeldijk Nieuws. Mail: info@poeldijknieuws.nl of bel 
met Koos Verbeek 06-53714151.

MISSIE ONTWIKKELING VREDE (M.O.V.)
GEBRUIKTE KLEDING AF TE GEVEN BIJ:

Jos Grootscholten, Wateringseweg 97a, telefoon 0174-245330
Mevr. G. v. Dijk, Villa Corentho, Voorstraat 4a, telefoon 0174-245665

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

Kom gerust langs bij smallsteps westhof in de Brede school Westhof. 
Wij bieden: peuteropvang, vakantieopvang, voorschoolse, 
tussenschoolse - en naschoolse opvang. 

www.kinderopvang-westhof.nl

op zoek naar 
kinderopvang?

Smallsteps Kinderopvang in Brede school Westhof:
0174-246992 Kinderdagverblijf 0-4 jaar. 
Voorschoolse- tussen (overblijf), en 
na-schoolse opvang 4-13 jaar, vakantieopvang.

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:
Peter Duijsens, 06-53401068, info@duijsens.net

Mauro Steentjes, 06-25107851, mauro.sje@gmail.com
Rob Joosten, 0174-246311, ellyvictoza@gmail.com

Nico van Rijn, 06-23029692, nvanrijn@caiway.nl

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

E-mail: info@lpfwestland.nl
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Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

geldig van 2 t/m 13 januari

Tompoucen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3+1 gratis

Koolhydraatarmbrood   .  .  .  .  .  van € 2,95 voor € 2,35

Koolhydraatarme crackers (kaas-sesam en zonnepit) 

van € 2,80 voor € 2,25 

Wij wensen u een 
gezond & gelukkig 

nieuw jaar toe!

Bakkerij Van Malkenhorst

Niet alleen thuis met Kerstmis

Kerstdiner in de pastorie
Tekst en foto’s: Harry Stijger

Op Eerste Kerstdag was er in de pastorie een kerstdiner voor al-
leenstaanden, georganiseerd door de PCI van de rooms-katho-
lieke Bartholomeusparochie en de diaconie van de Nederlands 
Hervormde Gemeente Poeldijk. Ruim voor aanvangstijd waren 
de eersten van de 21 gasten er al. Zij werden ontvangen met kof-
fie of thee en een lekker kerstkoekje. Aan het begin verwelkom-
de Jan van Dijk namens beide kerken de gasten. Het kerstdiner 
werd verzorgd door het gezin Stijger, Rita Veening en Gerard de 
Bloois. 

Bij de borrel werd een cocktail van gerookte kip en whiskysaus 
geserveerd. Tussen de gerechten speelde Trudy Broch op haar ac-
cordeon kerstliederen, die volop werden meegezongen. Na een 
heldere groentesoep was het tijd voor het hoofdgerecht: ‘draad-
jesvlees’ met aardappelen, sperziebonen en stoofpeertjes. Daar-
na las dominee Adriaan Molenaar een kerstverhaal. Na het toetje 
van vanille ijs met boerenjongens, verse slagroom versierd met 
aardbeien was het voor sommige gasten voldoende zij keerden 
huiswaarts. Anderen dronken nog een kopje koffie of thee, voor-
dat ze naar huis werden gebracht. Ze hebben allemaal genoten 
van het kerstdiner en de gezelligheid met elkaar, zodat ze niet 
alleen thuis, zonder familie de kerst hoefden door te brengen.

  

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 2 t/m 6 januari Geldig van 8 t/m 13 januari

4 SLAVINKEN
 SLECHTS € 4,00

100 GRAM ACHTERHAM + 
100 GRAM CERVELAAT

 SLECHTS € 3,99

4 VARKENSSAUCIJZEN + 
500 GRAM RUNDERGEHAKT

 SLECHTS € 7,95

100 GRAM LEVERKAAS + 
100 GRAM GEGRILDE 
BOTERHAMWORST

 SLECHTS € 2,99

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

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN PART-TIME MEDEWERKER.
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REMMERT KEIZER

WIJ WILLEN U VAN HARTE UITNODIGEN VOOR ONZE 

NIEUWJAARSRECEPTIE EN HET 
LOSSEN VAN HET STARTSCHOT

Datum: Vrijdag 19 januari 2018
Aanvang: 19.30
Locatie: Restaurant De Viersprong, 
 Nieuwlandsedijk 10, ’s-Gravenzande

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 10 januari 2018 via een 
mailtje aan nieuwjaarsreceptie@kiesgbw.nl.

BSO Simba actief op stakingsdag 12 december

Kinderen brengen kerststukjes 
naar ouderen
Door Ellen van den Ende   

De meeste basisscholen waren dinsdag 12 december dicht 
door de staking in het basisonderwijs. Een flink aantal kinderen 
kwam daarom de hele dag gezellig naar de BSO van Simba. Om 
een speciaal tintje aan de dag te geven, wilden we graag wat 
doen voor ouderen in onze buurt. Met het maken van kerststuk-
jes voor ouderen in Terwebloem, Opmaat en Duinhof konden 
we voor een leuke dag en veel blije gezichten zorgen.

’s Morgens vroeg was de Simba bus al op weg naar tuincen-
trum De Carlton in ’s-Gravenzande om de pakketjes voor de 

kerstukjes op te halen. De hele bus was volgeladen met kerst-
takken, kerstballen, oase en kaarsen. Al vroeg waren de pak-
ketjes binnen en ging iedereen aan de slag, de kinderen kon-
den al hun creativiteit kwijt en er een prachtig kerststukje van 
maken.

Blije gezichten
’s Middags waren de kerstukjes klaar, BSO Monster bracht de 
kerststukjes naar De Opmaat en Duinhof en BSO Poeldijk naar 
De Terwebloem. De kinderen gingen allemaal lopend met hun 
zelfgemaakte kerststuk naar het verzorgingshuis. Daar werden 
we warm ontvangen door personeel en de ouderen. Er waren 
vooral blije gezichten. De kerststukjes werden overhandigd en 
na nog even met elkaar kletsen namen de kinderen afscheid 
en gingen weer terug naar de BSO. Simba bedankt De Terwe-
bloem, Opmaat en Duinhof en wenst alle ouderen een geluk-
kig en vooral gezond 2018!
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MOLENAAR 
SPELT

SPELT  
EIERKOEKEN

www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 2 t/m 6 januari

van 3,15
€2,75

van 2,60
€2,25

4stuks

4 18 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Henk van Kester
Door diaken Ronald Dits

Op 23 december is, op 92-jarige leeft ijd, Hendrikus Nicolaas van 
Kester in woonzorgcentrum De Terwebloem overleden. Henk is ge-
boren op 22 september 1924 en opgegroeid in Poeldijk, aan de 
Wateringseweg. Het gezin kende 12 kinderen waarvan Henk een 
van de jongsten was. De kleintjes moesten zich alti jd rusti g hou-
den en zo was Henk ook, rusti g en bescheiden. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog moest hij in Duitsland werken, waar hij meemaakte 
dat Darmstadt werd gebombardeerd. Dit heeft  veel indruk op hem 
gemaakt. Eenmaal terug in Nederland ging hij werken in het tuin-
dersbedrijf bij broer Koos. Later kreeg Henk een eigen bedrijf, hij 
kweekte bloemen en Leny Grootscholten kwam daarvoor bij hem 
langs. Na een leuk praatje werd er beter kennis gemaakt. De liefde 
groeide en ze trouwden op 18 februari 1954. Ze gingen wonen 
aan de Wateringseweg 4 en kregen vier zonen en twee dochters. 
Bij het huis was een tuindersbedrijf, maar Henk startt e ook een 
bedrijf aan de Verburghlaan en later aan de Nieuweweg. Hij was 
een zorgzame vader die zijn humor gebruikte in de opvoeding. Zijn 
kinderen herinneren zich vooral zijn gezegdes en de goede normen 
en waarden die hij ze heeft  bijgebracht. Henk keek graag voetbal, 
ging geregeld naar ADO en volgde de wedstrijden op de televisie. 
Ook ging hij graag vissen met kinderen en later de kleinkinderen. 
Hij was meer dan 25 jaar acti ef als collectant in de parochie en 
vele jaren als drager. Tussen 1980 en 1990 zijn de bedrijven over-
gegaan op zijn zonen en kwam er meer ti jd voor vakanti es en zijn 
hobbykas. Omdat Leny sinds 2006 afh ankelijk van de rolstoel was, 
verhuisden ze in 2014 naar een appartement in de Terwebloem. 
Door geheugenproblemen moest Henk worden overgeplaatst 
naar kleinschalig wonen aldaar, waar Leny hem eenvoudig kon op-
zoeken. Door het NORO-virus werd zijn lichaam ernsti g verzwakt 
en hij overleed. De uitvaartplechti gheid vond plaats op 29 decem-
ber in de H. Bartholomeuskerk waarna Henk is begraven op de 
parochiële begraafplaats. Gods woord is als zaad in Henk gezaaid 
en hij heeft  dat doen groeien door woord en daad. Onze hoop is 
dat hij in Gods huis zal worden opgenomen en daar verder leeft , 
maar dat hij ook in onze herinneringen mag zijn.

In dankbare herinnering 
Kees van Kester
Door diaken Ronald Dits

Op 15 december is, op 95-jarige leeft ijd, Cornelis Maria van Kester 
in woonzorgcentrum De Terwebloem overleden. Kees is geboren 
op 14 december 1921 en opgegroeid aan de Wateringseweg in 
Poeldijk. Het tuindersgezin bestond uit 12 kinderen. Kees had 
spannende verhalen over de Tweede Wereldoorlog, toen hij 
moest werken voor de Duitsers maar hen daarnaast ook plaagde. 
Hier is Kees zijn zorgeloze karakter al waar te nemen. Tijdens een 
bruiloft  ontmoett e hij Jo van der Drift  (uit Monster) en ze trouw-
den op 31 maart 1948. Ze gingen wonen aan de Poeldijkseweg 
waar Kees een tuindersbedrijf was gestart op land van de vader 
van Jo. Kees was een harde werker, maar daarnaast een man 
met humor. Hij had vaak een gevatt e opmerking, waarbij hij 
hield van een beetje ondeugend zijn. Het gezin werd uitgebreid 
met vier zonen en twee dochters, die van een zorgeloze jeugd 
genoot. Kees was moeilijk kwaad te krijgen. Hij was een vogel-
liefh ebber, vogels hield hij in een volière maar hij herkende ook 
vogels in de natuur. In 1981 ging hij minder werken en hij stopte 
defi niti ef in 1986. Hij bleef nog wel langskomen bij de tuinders-
bedrijven van zijn zonen voor kleine klusjes, maar daarnaast ge-
noten hij met Jo van uitjes en vakanti es met de auto. Kees ging 
in die ti jd ook veel biljarten. De gezondheid van Jo werd slechter 
en Kees werd haar liefdevolle verzorger. Toen dat thuis niet meer 
ging, was een verhuizing naar De Witt e Brug noodzakelijk. Met 
pijn in het hart verlieten ze de Poeldijkseweg. Jo ging verder ach-
teruit en zij werd opgenomen in de Naaldhorst waar Kees haar 
iedere dag bezocht. In 2010 overleed Jo. Kees verhuisde naar De 
Terwebloem waar hij met liefde werd verzorgd. De verzorgers 
kwamen vaak even bij Kees voor een praatje wat hij zeer op prijs 
stelde. De laatste jaren ging zijn gezondheid verder achteruit, 
zijn gezichtsvermogen werd ook minder, totdat hij overleed. 
De uitvaartplechti gheid vond plaats op 20 december in de H. 
Bartholomeuskerk waarna Kees is begraven op de parochiële 
begraafplaats in Monster. Kees is heengegaan zoals hij alti jd is 
geweest, in alle eenvoud en rust. Dat hij bij de goede God de 
eeuwige rust mag vinden.

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Het afscheid in 
vertrouwde handen.

0174 25 74 74
Kerkstraat 43b   |   2295 LB  Kwintsheul
info@noordermeeruitvaart.nl   |   www.noordermeeruitvaart.nl

18-01-1918                                                                       18-01-2018

Op 18 januari 2018 hoopt onze lieve moeder Bep 
Witkamp-Zuiderwijk haar 100ste 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.

100 JAAR

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

Vrijdag 5 januari 15.00 uur: eucharistieviering met pastor Berry 
Lansbergen.
Vrijdag 12 januari 15.00 uur: eucharistieviering met pastor P. Lin-
ders.
Woensdag 17 januari 11.00 uur: viering kleinschalig wonen met 
Rafael Maria Theuvenet. 
19.00 uur: Rozenkransgebed.

Soms wordt er asociaal geparkeerd

Parkeren in hart Poeldijk
Bij grote festiviteiten in het Hart van Poeldijk is er soms een te-
kort aan parkeerplaatsen. Dan is het zoeken naar een parkeer-
plaats en dat kost wat meer tijd en wat verder lopen naar je 
bestemming. Soms wordt daarbij ten onrechte gebruik gemaakt 
van de parkeerplaatsen van Jumbo. De supermarkt heeft eigen 
parkeerplaatsen die alleen voor bezoekers van de Jumbo zijn 
bestemd.

Ook wordt op andere plekken soms 
asociaal geparkeerd. We ontvangen 
berichten dat er gewoon op de stoep 
wordt geparkeerd, waardoor mensen 
niet meer met een fiets hun eigen 
huis kunnen verlaten. Ook worden 
auto’s zo geparkeerd dat bewoners 
niet meer met hun eigen auto hun 
parkeerplaats kunnen verlaten. Dit 
is onaanvaardbaar! Spreek mensen 
daarop aan als u dit ziet gebeuren. We doen een dringend be-
roep op u allen om anderen niet te hinderen en wat verder te 
zoeken naar een parkeerplaats. Vaak is er dan nog ruimte bij de 
Fonteinstraat of langs het Poeldijksepad. Wij rekenen op uw me-
dewerking!
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Huiszegen
Door Els Geelen, pastoraal werker 

Er bestaat een oud gebruik om aan het begin 
van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. 
Vaak schreef een priester aan de ingang van 
ieders huis het jaartal en daarbij de letters 
C+M+B. Je kunt ook een voorgedrukte kaart 
ophangen. Die ziet er dan zo uit 20 C+M+B 
18. Deze letters worden in verband gebracht 
met de namen die vanuit de traditie aan de 
wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar. 
Maar deze letters betekenen nog meer: zij zijn ook de beginlet-
ters van de zegentekst “Christus Mansionem Benedicat”, vertaald: 
“Christus zegene dit huis”. 

De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige 
openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring 
aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Drie-
koningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste 
wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze fees-
ten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) 
en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

Het gebed van de priester bij het zegenen van het huis is: U God, 
almachtige Vader, smeken wij ootmoedig voor dit huis, voor zijn be-
woners en voor al wat er in is: opdat Gij U moogt gewaardigen het 

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 I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
Tel. 0174-764338, e-mail: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werkster E. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
Tel. 06 3628 6952, e-mail: geelen@rkwestland.nl

Parochie website: www.rkwestland.nl 
E-Mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat:
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel: 06 5147 7580, e-mail: info@rkwestland.nl 

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

te zegenen en te heiligen en met alle goed te verrijken: geef hun, 
Heer, van de dauw des hemels overvloed en van de vruchtbaarheid 
der aarde levensonderhoud, en gelief de verlangens van hun gebed 
tot het uitwerksel Uwer erbarming te geleiden. Gewaardig U dus 
bij onze intrede in dit huis te zegenen en te heiligen, gelijk Gij U ge-
waardigd hebt te zegenen het huis van Abraham, Isaac en Jacob. 
En mogen binnen de wanden van dit huis de engelen van Uw licht 
wonen en het en zijn bewoners bewaren. Door Christus onze Heer, 
Amen. In sommige van onze kerken wordt op de aanbidding van de 
Wijzen, ofwel het feest van Driekoningen, een huiszegen uitgereikt 
aan de parochianen. 

Deze huiszegen is dan gezegend door de priester of diaken. In ande-
re kerken worden ze helaas niet uitgereikt, maar u kunt de huiszegen 
hieronder uitknippen en meenemen naar de viering van Driekonin-
gen. Het gebruik van de huiszegen is oud en bij velen in onbruik ge-
raakt. Maar het kan altijd opnieuw weer worden opgepakt, zo ook 
in mijn eigen woning: de zegen hangt boven de voordeur. 

CHRISTUS + MANSIONEM + BENEDICAT
20C + M + B18

CHRISTUS + ZEGENE + DIT + HUIS

Mede namens de collega’s wens ik u een Zalig Nieuwjaar toe waarin 
wij als pastoraal team op 1 april onze nieuwe collega diaken Burge-
ring mogen verwelkomen. 

Kerkbalans 2018 komt eraan
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 
zijn weer in volle gang. Het thema is dit jaar: 
‘Mijn kerk verbindt’. Tussen 22 januari en 3 fe-
bruari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net 
als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie be-
langrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze pa-
rochianen  om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar 
we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de 
financiële basis voor onze parochie. We hopen dan ook dat we 
weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze 
belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Helpt u mee?
Vrijwilligers zijn druk in de weer om Kerkbalans goed voor te be-
reiden. We zoeken nog mensen die ons kunnen helpen met het 
bezorgen en ophalen van de enveloppen. Heb u hier en paar uur 
voor over? Neem dan contact op met Lonny Zuiderwijk (0174-24 
43 97 of abhmzuiderwijk@kabelfoon.net).

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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14 t/m 21 november 2018

8-daagse bedevaart Israël  
Israël, het land van de Bijbel, het land van Jezus. Treed samen 
met ons in de voetsporen van Jezus en bezoek onder andere 
het Meer van Galilea, de Dode Zee, de Hof van Olijven, maar 
ook Jeruzalem en Bethlehem. Samen met (naar schatting) 1000 
andere Nederlandse pelgrims vieren we tijdens de Nederlandse 
Dagen in november 2018 de Eucharistie in de openlucht op de 
Berg van de Zaligsprekingen. 

Tijdens onze bedevaart laten wij ons inspireren op plekken die 
wij kennen uit de Bijbel en treden wij in de voetsporen van Je-
zus.  We beginnen onze reis in Galilea. Zo varen wij over het Meer 
van Galilea en bezoeken we plaatsen die we vanuit de Bijbel ken-
nen: Kapernaüm en Betsaïda. Met 1000 andere Nederlandse pel-
grims vieren we tijdens de Nederlandse Dagen de Eucharistie in 
de openlucht op de Berg van de Zaligsprekingen. We bezoeken 
de prachtige Basiliek van de Aankondiging in Nazareth, waar een 
Vesperviering is. Vanuit Galilea trekken we naar Bethlehem. On-
derweg bezoeken we de doopplek in de Jordaan en de Herders-
velden buiten Bethlehem. Na Bethlehem, met de Geboortekerk 
en  Jericho, kunnen we in de Dode Zee ‘zwemmen’ en bezoeken 
we het indrukwekkende Massada. Tenslotte komen we in Jeruza-
lem waar zoveel plekken te vinden zijn die we kennen uit het le-
ven van Jezus. Wat dacht u van de Olijfberg, de Hof van Olijven en 
de Heilige Grafkerk? Tenslotte lopen we samen de Via Dolorosa: 
de weg die Jezus heeft afgelegd met het kruis op zijn schouders. 
Laat jij je inspireren en ga je met ons mee op deze adembene-
mende reis van 14 t/m 21 november?

Informatiebijeenkomst zaterdag 20 januari 
Voor wie meer wil weten over deze bedevaart organiseren we 
een informatiebijeenkomst zaterdag 20 januari om 14.00 uur in 
de O.L.V. tenhemelopnemingkerk, Iepstraat 1 ’s-Gravenzande. 
Ook als u niet van plan bent om met deze bedevaart mee te gaan 
maar wat meer over Israël wilt horen, bent u van harte welkom.

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 6 en 7 januari: Openbaring des Heren
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de heilige 
Machutuskerk Monster.
Zondag 09.30 uur (nieuwe aanvangstijd): woord- en communie-
viering met het Bartholomeuskoor. Voorganger: pastoraal werk-
ster Els Geelen. Intenties: Corry Lipman-Dukker, Leen de Vreede 
en Jo de Vreede-van Paassen, Wilhelmine Janssen, Jo van Nier-
op-de Brabander.

Weekeinde 13 en 14 januari: 2e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: feestelijke eucharistieviering t.g.v. het 60-ja-
rig toonkunstenaarschap van Jos Vranken. Met Bartholomeus-
koor, liturgisch koor Cantate Domino en projectdeelnemers. 
Voorganger: pastoor Jaap Steenvoorden. Intenties: Uit dankbaar-
heid bij het 60-jarig jubileum van toonkunstenaar Jos Vranken, 
Paul van Kester, Riet Hoogervorst-van Lier.

Zondag 09.30 uur: woord- en communieviering met volkszang en 
cantor. Voorganger: diaken Ronald Dits. Intenties: Jaargetijde Mart 
van Zijl, Ploon Barendse-van der Klugt, Piet Persoon, Bets Ooster-
veer-van Kester, Jan van Marrewijk, Lenie Gregoire-Zuijderwijk.

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 De Backerhof
Donderdag 11 januari 19.00 uur: eucharistieviering met pastor 
Max Kwee.
Donderdag 18 januari 19.00 uur: rozenkrans bidden door Koos 
van Leeuwen en Janus Brabander.

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

Zakcentje verdienen met bezorgen van ons dorpsmagazine?
Poeldijk Nieuws wordt elke 14 dagen huis-aan-huis bezorgd, nu ook in 600

nieuwe huizen tegen Poeldijk aan. Poeldijkseweg, Uithofslaan, Nieuweweg, Madestein
en Vroondaal. Ben je 15 jaar of ouder, wil je een aardig zakcentje bijverdienen en 

ben je om de 2 weken op woensdagmiddag beschikbaar? 
Bel dan Mieke Janssen (246 592/06-24274885) 

of mail: bezorging@poeldijknieuws.nl 

Bartholomeuskerkhof 

Ronald Dits zegent urnenmuur in
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Het leven kan zo mooi zijn

Het kan wel!
Door Annemiek Koremans

Ik weet nog niet hoe we oud en nieuw zijn doorgekomen, maar 
Kerstmis vond ik een geweldige belevenis, met vele momenten 
van bezinning, dankbaarheid en hoop. Alle ingrediënten voor 
een prettig samenzijn waren er. Wat een ongelooflijk mooi con-
cert van koor Musica, een knapenkoor uit Roden, orkest, solisten 
als Wendy Krikke, een klasgenoot van het conservatorium en het 
orgel in onze Bartholomeuskerk. Achthonderd mensen ademloos 
bijeen. Met “lichtshow” en opvallend helder geluid. Muziek die 
vlekkeloos overging van orkest naar orgel, solo’s met samenzang. 
Waar een dorp groot in kan zijn. Chapeau!

Tal van kerstvieringen en –borrels. Als lid van de cliëntenraad in De 
Terwebloem genoot ik met de bewoners van een heerlijk kerstdiner. 
Wat was iedereen opgedirkt en op zijn best!. Een ruimte vol geroeze-
moes, kerstmuziek zacht op de achtergrond, kerstversiering en een 
waar feestmenu. Vrijwilligers serveerden de gangen uit en aten ge-
zellig mee. Topkoks en assistenten van Pieter van Foreest in de keu-
ken. Een moment van geluk voor en met onze oudere medemensen, 
die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Wat ben ik toch trots op 

deze voorziening in ons dorp. Wat een mentaliteit, wat een betrok-
kenheid en wat maken we er met elkaar een zo fijn mogelijke oude 
dag van. We willen allemaal zo oud mogelijk worden, maar oud zijn 
met verval van geest en lichaam is niet wat een mens wil. Opname 
in een verpleeghuis als schrikbeeld voor de toekomst, wie kent het 
niet. Geloof me, “opname” in De Terwebloem als laatste fase in je 
leven, kan ook het einde zijn in de goede betekenis van het woord. 
Daarvoor zijn we continue in gesprek met management en bestuur. 
Ze luisteren, ze doen. Chapeau!

“Kom op met die publieke toiletten”
Een kop in de krant én onderwerp in de gemeenteraad. “De ge-
meente moet nu echt vaart zetten achter het plaatsen van openbare 
wc’s. Dat vindt de voltallige raad in een unanieme motie.” Onge-
looflijk maar waar, ze zijn het eens, maar beseffen niet dat er allang 
publieke toiletten zijn. Vijf jaar geleden deed het PGW onderzoek 
naar toegankelijkheid en beschikbaarheid van openbare toiletten. In 
alle 11 dorpen stellen organisaties of winkels hun toilet beschikbaar 
aan (winkelend) publiek, al of niet tegen vergoeding. Het platform 
bracht hier een brochure en tal van publicaties over uit. Zo kan elke 
Poeldijker naar het – al of niet toegankelijke – toilet in De Backer-
hof, De Terwebloem en de (toenmalige) Leuningjes. Vorig jaar is er 
gevraagd of ze slechte ervaringen hadden en is de brochure geactu-
aliseerd. In de 11 dorpen zijn ruim 35 publieke toegankelijke toilet-
ten, laat staan waar je allemaal niet terecht kan als je gewoon kan 
lopen! Het kan allemaal al lang maar is blijkbaar niet bekend. Rond 
de feestdagen ben ik weer een jaartje ouder en wijzer geworden. 
Zo veel mooie berichten en bezoek van lieve mensen. Ik blijf er in 
geloven: het kan! Daarom hoop ik samen met anderen onze stem en 
visie ook in 2018 te laten horen. We geven de moed niet op. Als start 
van het nieuwe jaar, mijn woorden en gedachten die ik afgelopen 
Kerst meegaf aan de mensen die het lang niet altijd met me eens 
zijn, maar mijn intenties en acties wel oprecht respecteren.

Beste mensen,
Dank voor jullie aanwezigheid, woorden, hulp, praktische onder-
steuning en samenwerking. Er komt weer een nieuw jaar aan, vast 
met vreugde en verdriet. Ik hoop dat we de veerkracht vinden om 
onze tegenslagen en teleurstellingen te verwerken, maar bovenal 
te genieten van alles wat goed of mooi is. Niets is vanzelfsprekend! 
De wereld raast voort, ik kan het niet meer bijhouden en doe er ook 
geen moeite meer voor. Steeds duidelijker wordt dat economische 
groei meer schade dan geluk oplevert. Het is gewoon nooit genoeg 
bij sommigen. Het gaat niet meer om doelen van organisaties, 
maar om registraties, werk in de bovenste regionen. Meer beleid, 
managers en procedures, ten koste van wie en wat? Waarom? Ik 
hoop jullie te mogen ontmoeten in dit nieuwe jaar, met wederzijds 
respect, openheid en vertrouwen zaken ondernemen. Gezellig, met 
veel relativering en humor de samenleving mooier maken voor hen 
die (kwetsbaar of niet) de afbraak van voorzieningen en fatsoen niet 
kunnen bijhouden! Voor een ieder van jullie met mensen die je lief 
zijn wens ik een voorspoedig en gezond 2018. Maar mijn grootste 
wens voor het nieuwe jaar is dat we met zijn allen meer betrouw-
baar voor elkaar worden. Het leven is voor mij geen Expeditie Robin-
son of Wie is de Mol. Vanuit de visie van Pieter van Foreest: samen, 
waarbij je je zelf kan zijn en we kwaliteit aan het leven van onze 
oudere, zorgbehoeftige medemens toevoegen. Weg ijdeltuiten, 
machtswellustelingen, blaaskaken, narcistjes, egotrippers. Betrok-
kenheid, interesse, inzet, verantwoordingen rechtvaardigheid …Het 
leven kan zo leuk zijn! Dikke knuffel van mij, Annemiek.

Ons Dorp
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Westland werkt!

fractie@cdawestland.nl CDAWestland CDAWestland www.cdawestland.nl

Einde discussie De Leuningjes?
Op 12 december heeft de meerderheid van de raad ingestemd met 

de herstart van De Leuningjes. De gemeente trekt de portemon-nee 

om het gebouw weer op orde te brengen, zodat de stichting haar 

werk kan voortzetten. CDA Westland heeft tegen het voorstel 

gestemd. Na 12 december is er nu een nieuwe werkelijkheid waar 

wij – zij het met enig “tandengeknars” – dan maar het beste van 

gaan maken. Wij zullen daarbij speciaal letten op de kosten en de 

vernieuwing van het bestuur. De kosten moeten absoluut binnen het 

krediet van 1,8 miljoen blijven en wij rekenen op gemotiveerde 

nieuwe bestuurders die voor een gezonde exploitatie gaan zorgen. 

Een aanscherping van de huurovereenkomst tussen gemeente en 

de stichting lijkt ons ook op zijn plaats, zodat voor iedereen duidelijk 

is wie voor welke kosten verantwoordelijk is. 

Intussen – eerlijk is eerlijk – moeten wij in andere dorpen proberen 

uit te leggen dat zalencentra daar niet op steun van de gemeente 

hoeven te rekenen als er onverhoopt asbest gevonden wordt. Dat 

blijft schuren.

Wij blijven kritisch over de voorgestelde samenwerking tussen De 

Leuningjes en de WOS. Over de WOS is op dit moment geen enkel 

plan bekend, zelfs niet bij het college. Als de WOS echt nieuwe 

huisvesting wenst, dan vraagt dat een geheel eigen onderzoek naar 

de beste plek voor een aanvaardbaar prijskaartje, waar dan ook in 

Westland.

Straks gaat er in Poeldijk een participatietraject starten over de toe-

komst van het centrum. Daar staan wij van harte achter. Wij hopen 

dat heel veel Poelukkers zich hier met enthousiasme voor gaan 

inzetten. Met dan als resultaat een breed gedragen centrumplan. 

Wat ons betreft: appartementen in Voorstraat 88, verlevendiging 

Voorstraat, herontwikkeling  locatie WitteBrug met respect voor archi-

tectuur en plannen van de kerk, verbetering verkeersafwikkeling door 

en buiten het centrum.

Poeldijk blijft zo de komende tijd volop in de belangstelling staan. Wij 

hopen op een grote opkomst bij het participatietraject. Die kans krijg 

je maar één keer!

Wij wensen iedereen een mooi 2018.

CDA Westland

Bezoek onze website www.cdawestland.nl

(Advertentie)
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‘Hij geeft inspiratie en zet mensen in beweging’

God aan het werk
Door ds. A.J. Molenaar

Ik zie veel goeds om me heen als ik rond-
kijk. Van buren die elkaar helpen tot vrij-
willigers bij De Zonnebloem, van mantel-
zorgers tot mensen die zich in het zweet 
werken voor de ‘Ride for the Roses’. Op al-
lerlei terreinen kijken mensen naar elkaar 
om en zetten ze zich in. Geweldig!

De vorige keer dat ik in Poeldijk Nieuws 
schreef had ik mijn donkere bril opgezet: 
wat is er veel onenigheid te zien en zich afzetten tegen anderen. 
Maar het is goed om, juist aan het begin van een nieuw jaar, eens 
de andere bril op te zetten: wat is er veel moois, wat is er veel me-
demenselijkheid te zien in de maatschappij! Als je het maar zien 
wilt.

Zag ik de vorige keer de schaduw van de boze rondwaren, gelukkig 
is er ook een andere kracht die in de maatschappij doorwerkt. Een 
kracht is het die maakt dat mensen nuttig willen zijn voor een an-
der. Een impuls die mensen collecte laat lopen ook al regent het, ze 
vrijwilliger maakt bij een taalcursus, of ze naar Delft of Den Haag 
laat rijden om bloed te doneren zonder dat ze er iets voor krijgen. 
Gelukkig is deze kracht er ook, en ik zie hier Gods Geest in. Hij is alom 
actief in de wereld, in gelovige en ongelovige mensen, in grote en 
kleine dingen. God laat deze wereld niet zomaar over aan het ge-
stook van de boze! Hij biedt tegengas. Gods Geest geeft ongemerkt 
inspiratie en zet mensen in beweging. 

Wij maken keuzes, en dat is onze eigen verantwoording. En te-
gelijk wordt er aan je getrokken, van twee kanten zelfs. De vraag 
voor het nieuwe jaar is: door welke impuls laten wij ons beïnvloe-
den? Kies je voor jezelf alleen, of laat je je in beweging zetten voor 
iets groters? Wat zou jij, wat zou u kunnen doen in dit nieuwe 
jaar? Ik hoop van harte dat er ook in 2018 weer veel goedheid en 
naastenliefde zal bloeien in Poeldijk en omstreken. Een gezegend 
jaar toegewenst!

Kerkdiensten
Zondag 7 Januari 10.00 uur: ds. L. den Breejen, Delft.
19.00 uur: ds. H.E.J. v.d. Laan, Valkenburg.
Zondag 14 januari 10.00 uur: ds. A.J. Molenaar.  
19.00 uur: ds. A.J. Molenaar

Bij de kerkdiensten
Zondag 7 januari is er tweemaal een gastvoorganger. ‘s Morgens 
begroeten we ds. L. den Breejen uit Delft, ‘s avonds ds. H.E.J. van 
der Laan uit Valkenburg (ZH). Zondag 14 januari leid ik beide 
diensten. In dit nieuwe jaar volgen we tot Pasen het evangelie 
van Johannes. We beginnen met lezen in Johannes 1, over Johan-
nes de Doper die wijst op Jezus. Staat Hij ook centraal voor ons? 
De avonddienst is een leerdienst over de vraag ‘wat is nu eigen-
lijk geloof?’ Is het een gevoel? Is het bepaalde ongeloofwaardige 
dingen toch voor waar aannemen? Is het blind vertrouwen? En 
is alle geloof wel even goed, is er ook waardeloos of zelfs vals 
geloof? Hopelijk vinden we op deze vragen een antwoord waar 
we iets mee kunnen. 

Op adem komen met de psalmen 
Nog even aandacht voor de Psalmen-gespreksgroep, die deze 
maand samenkomt op donderdag 11 januari. Ik benadruk: het is 
niet nodig om je voor een heel seizoen vast te leggen! Elke avond 
is afzonderlijk te volgen, dus je kunt komen als je gelegenheid 
hebt. Eén keer, af en toe, wat je maar wilt. Op adem komen met 
een psalm, zeg maar!  Aanvang: 20.00 uur in de Hervormde kerk, 
Fonteinstraat 6, Poeldijk. Hartelijk welkom.

Open kerk
Zaterdag 6 januari van 10.00-11.30 uur is de kerk in de Fon-
teinstraat weer open voor een praatje, koffie of thee en voor zo-
maar even een moment van aandacht. Iedereen is welkom. Kom 
ook en breng anderen mee!

Kerkelijke stand
Een goede ledenadministratie is voor het goed functioneren van 
het kerkenwerk van groot belang. Wilt u daarom adreswijzigin-
gen direct doorgeven aan het kerkelijk bureau: Verburghlaan 38, 
2685 SZ Poeldijk tel. 242570, e-mail: bogaardij@hotmail.com. Bij 
voorbaat hartelijk dank!

Ruimte reserveren voor vergaderingen
Wilt u, als u een ruimte van de kerk wilt bespreken voor een ver-
gadering of kring, dit steeds zo spoedig mogelijk doen bij: Ineke 
Bogaard tel. 242570 of mail: bogaardij@hotmail.com met onder-
werp: ‘reservering’. U ontvangt dan een bevestiging terug.

Open kerk boekenmarkt en platen-
zolder
Zaterdag 6 en 20 januari staat de Her-
vormde Kerk in de Fonteinstraat voor ie-
dereen open van 10.00 -11.30 uur. U bent 
welkom voor een goed gesprek, u kunt de 
kerk bezichtigen, koffie of thee staat voor 
u klaar. Er is een boeken- en dvd-markt, 
met voor elke smaak een boek of een 
mooie film, en u kunt naar de platenzol-
der voor Lp’s, singletjes, Cd’s en oude 78 
toeren platen van “His Masters Voice”.  

Muziek van alle tijden, Jazz, Country, Religieuze zang- en orgelpla-
ten, Top 2000,  oud Hollands, Indonesisch, Hawaii, nu ook al Sin-
terklaas-, Kerstmuziek en platen voor de kinderen. Kom kijken en 
vind die LP die u wilt hebben. Koffie en thee zijn gratis. Opbrengst 
is bestemd voor restauratie van het leiendak van de kerk.
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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

Chr. gemengd koor  
“Immanuel” Poeldijk
opgericht 20 maart 1976
secr. Monsterseweg 112
2685 LL Poeldijk
Tel. 0174-244012
Bank: NL26 INGB 0003 5061 02

Wij wensen alle lezers van Poeldijk Nieuws natuurlijk een heel 
gelukkig en gezond 2018 toe. Na het geweldige optreden Eerste 
kerstdag in de Hervormde Kerk beginnen we woensdag 10 janu-
ari met een nieuw repertoire. Een moment voor u of jou dus om 
eens kennis te komen maken met ons koor. Voor 2018 staan de 
eerste optredens ook al weer op de agenda. We repeteren elke 
woensdagavond van 19.45-21.30 uur in de Hervormde kerk, Fon-
teinstraat 6 Poeldijk.
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Kerst met Kikker
Door Marja Altena

Woensdag 14 december was er weer een Kikkervoorstelling op 
WSKO De Verburchhof geheel in het teken van Kerstmis. Het 
kerstf eest leek bijna aan de neus van Kikker voorbij te gaan. 
Terwijl iedereen druk bezig was met de voorbereidingen, vroeg 
Kikker zich af wat er allemaal gaande was. Niemand had ti jd 
voor hem, zelfs zijn lieve Eend niet! Varken tuigde haar kerst-
boom op met roze ballen, want dat was haar lievelingskleur.

Haas zoefde door het bos om zijn kerstkaarten op ti jd te bezorgen 
en Eend sjouwde met de grootste kerstboom, die ze maar kon vin-
den. Kikker had inmiddels op de kalender gezien dat het kerstmis 
was en wist nog net op ti jd een klein boompje te bemachti gen. 
Daarna viel voor iedereen een sti lte. Kikker probeerde de lamp-
jes tevergeefs te laten branden. Haas proostt e maar met zichzelf, 
Varkentje wist niet hoe ze in haar eentje zo’n grote kerstt aart op 
kon krijgen en Eend vond kerst vieren vreselijk in haar eentje. Ze 
besloot om Haas en Varkentje op te halen, maar daarmee was de 
club nog niet compleet. Vliegensvlug vertrokken ze naar Kikker, 
die een gat in de lucht sprong, toen hij iedereen weer zag. Haas 
stak de stekker van de lampjes in het stopcontact en kerst kon be-
ginnen. Om het feest compleet te maken, brachten de dieren een 
toost uit. Het werd een bijzondere voorstelling, muzikaal omlijst 
door pianospel van Keith en Daan (groep 6). Die ochtend werd de 
voorstelling herhaald voor onderbouw en kleuters van collega-
school WSKO Maria Montessori in Naaldwijk.
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(vervolg van voorpagina)
‘Grootvader kwam naast mij zitten en begon mij meteen maar les 
te geven’, blikt Jos (78) nu terug in zijn appartement aan het End-
hof in Poeldijk. Hij ging al gauw met vader mee naar de koorzolder 
als de zangers moesten zingen en het duurde dan ook niet lang of 
Josje, die eigenlijk nog een jongensstem had, bij de tenoren van 
het zangkoor in de Elandstraatkerk stond. ‘Ik kwam na de lagere 
school op de middelbare school, maar ik had het er niet naar mijn 
zin en dat zag mijn vader ook in. Hij reisde naar Utrecht en vroeg 
de directeur van de Kerkmuziekschool te spreken. Eigenlijk was ik 
nog te jong, maar ik werd als vijftienjarige toch aangenomen aan 
de kerkmuziekschool. We kregen daar les van mensen als Her-
man Strategier en Albert de Klerk. Het was een interne opleiding. 
Je had een eigen chambrette, een kamertje met een bed en een 
kast, een tafeltje en stoel. Elke dag was er een kerkdienst in de 
kapel en kregen studenten steeds wisselende taken: misdienaar, 
organist of dirigent. Dat was nogal wat, want als dirigent moet 
je overwicht hebben om een koor te leiden. Dan sta je als jonge 
student voor een koor met geoefende zangers. Toen ik dat voor 
’t eerst deed wist ik meteen: dit is wat ik wil! Het was voor mij 
opeens volkomen duidelijk.’ 

Soldaat Vranken met een ‘dienstfiets’
In 1958, nadat hij de opleiding aan de Kerkmuziekschool had vol-
tooid, werd Jos benoemd tot dirigent van het parochiekoor in de 
Dominicaner kerk in Tiel. Het was een tijdelijke aanstelling omdat 
de dirigent tuberculose had en een langdurige kuur moest onder-
gaan. ‘Toen ik eens na een huwelijksmis een kistje sigaren kreeg 
aangeboden, werd mij door de koorleden te verstaan gegeven 
dat die sigaren eigenlijk aan de zieke dirigent moesten worden 
aangeboden. Zo naïef waren we toen nog: een man met een lon-
gaandoening een kist sigaren overhandigen…’ Na zijn tijd in Tiel 
kwam er een verzoek om in Arnhem een zangkoor te gaan leiden. 
Het was ook in de tijd dat Jos Vranken eigenlijk in militaire dienst 
moest, ofschoon er een soort code was dat mensen in religieuze 
beroepen vrijgesteld werden van dienstplicht. Zijn medestudent 
Sietse Koopmans werd inderdaad afgekeurd wegens een te sterke 
bril. Jos, die ook een flinke bril nodig had, verwachtte ook een 
afkeuring. Mis! Hij werd goedgekeurd en zelfs een herkeuring 
bracht geen uitkomst. Hij kreeg een officiersopleiding bij de artil-
lerie in Breda en moest zich behelpen met een soldatenbrilletje, 
een ‘dienstfiets’ zoals die werd genoemd. Een van de officieren in 
Breda zag dit en hij maakte er een eind aan. Soldaat Vranken was 
niet langer meer dienstplichtig.

‘Speeltafel stond hoogst ongemakkelijk’
‘Ik stond op straat en was zonder baan. Maar ik kon terecht in 
mijn oude Haagse kerk aan de Elandstraat. Daarnaast werd ik mu-
ziekleraar op een school in Loosduinen en al gauw kwamen er 
verzoeken van zangkoren uit het Westland, ’s-Gravenzande (Con-
cordia) en van het Liers Gemengd Koor. Intussen was er in Poel-
dijk ook het een en ander aan de hand. Daar ging ik werken als or-
ganist/dirigent. Dat was in die tijd ongebruikelijk, maar het kwam 
financieel goed uit want de Poeldijkse kerk werd verbouwd. De-
ken Dijsselbloem was tevreden en door de verbouwing van de 
kerk werd ook het orgel verbeterd. Ik kan rustig zeggen dat het 
orgel in de Bartholomeuskerk nu een der mooiste kerkorgels in 
de wijde omgeving is. Deken Dijsselbloem heeft de voltooiing van 
die verbouwing niet mee mogen maken. Ik heb zijn uitvaartmis 
gespeeld, net twee weken na mijn aanstelling! Toen was de op-

stelling van de speeltafel ten opzichte van het koor nog hoogst 
ongemakkelijk, zeker als je én dirigent én organist moet zijn.’

Nog niet uitzwaaien
Poeldijk groeide in die periode uit tot hét korendorp in de omge-
ving. Maar ook hier loopt het aantal zangers en zangeressen nu 
sterk terug, parallel aan de tendens in alle kerken. Toch blijft het 
koorleven in Poeldijk nog sterk functioneren. Jos Vranken legde 
in 1994 zijn taak neer in Poeldijk en werd in 1995 opgevolgd door 
Evert Wagter, die op zijn beurt werd opgevolgd door Jos Beijer. Na 
het overlijden van Beijer in 2009 kwam Jos weer terug als tijdelijk 

Poeldijker in beeld 
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organist/dirigent en sloot zijn Poeldijkse loopbaan definitief af in 
2013 met de Matthäus Passion van Bach. Nu is hij nog werkzaam 
in de twee Wateringse parochies waar de twee koren tot één 
koor worden gevormd en dirigeert hij het koor Cantate Domino 
in Den Haag. Daarnaast begon hij in Poeldijk het Perosikoor waar-
in mannen op afroep bij uitvaarten zingen, in de eigen parochie 
en in andere kerken. Landelijk en internationaal gaf Vranken in de 
loop der jaren de toon aan. Zoals het project ‘Tonen 2000’, maar 
ook zijn dirigentschap van Groot Mannenkoor Zwolle, het Almelo’ 
s Christelijk Mannenkoor en de Christelijke Oratorium Vereniging 
Scheveningen bracht hem tot ver over de landgrenzen. Onder 
meer in Suriname en op Curaçao waar hij hielp met lesgeven aan 
jonge dirigenten. Nu, na zestig jaar, ziet Jos Vranken jr. zichzelf 
nog niet ‘uitzwaaien’. (Zie ook pag. 22)
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De recreanten volleyballers van Verburch, na afloop van hun jaarlijkse oliebollentoernooi. (Foto: Gerard Goeijenbier)

Zaterdag 13 januari

Open huis Quintus badminton 
Hebt u het goede voornemen in 2018 meer te gaan sporten? 
Misschien is badminton iets voor u. Zaterdag 13 januari houdt 
badmintonvereniging Quintus open huis van 09.00-12.00 uur. 
Wij willen dan laten zien, dat badminton een energieke en leuke 
sport is, die snel te leren is. 

Badminton kan gespeeld worden vanaf 5 jaar tot 60+ op alle mo-
gelijke niveaus, recreatief en competitie. Deze zaterdag is er voor 
de jeugd een speciaal “wie neem je mee toernooi”. Natuurlijk 
kunt u ook een shuttle slaan, dan hebt u wel zaalschoenen nodig. 
Niet in de gelegenheid om langs te komen, maar wel geïnteres-
seerd? Kijk dan op onze site voor de speeldagen, u bent altijd 
welkom! BC Quintus verzorgt ook clinics, daar wordt de basis van 
badminton uitgelegd. Zoekt u iets leuks om met collega’s, buren, 
of vriendengroepen te doen, misschien iets voor u? U kunt ons 
vinden op het sportcomplex, de Leeuwerik 1 te Kwintsheul. Meer 
informatie: www.badminton-quintus.nl of telefonisch 296318.

Frits Brabander is al jarenlang vrijwilliger bij Voetbalvereniging 
Verburch. Afgelopen juli is hij 80 jaar geworden en heeft dat sa-
men met familie en vrienden gevierd. Hij wenst iedereen een goed 
jaar toe.

Poeldijk Nieuws wenst iedereen

Gezond en gelukkig 2018
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Door Koos van Leeuwen

Het leven in het Westland was een eeuw geleden zeker niet altijd 
een onverdeeld genoegen. Ondanks dat de streek aanmerkelijk 
groener was dan tegenwoordig, heersten er in sommige buurten 
toestanden die we ons in 2017 nauwelijks meer voor kunnen stel-
len. De prentbriefkaart die u onder ogen heeft mag dan van onge-
kende schoonheid zijn, de bewoners van de zich op de achtergrond 
bevindende blokjes woningen waren lang niet altijd even gelukkig 
met het leefklimaat in en om hun stulpjes. De negentiende-eeuw-
se huisjes die op de hoek Voorstraat/Nieuweweg waren gesitu-
eerd en als ‘De Muizenval’ bekendheid genoten, stonden met de 
kop tegen de Nieuweweg aan. 

Zij voldeden niet of nauwelijks meer aan de eisen die er (zelfs) toen-
tertijd aan gesteld mochten worden. Dat er de laatste jaren voor de 
afbraak een bord met de tekst ‘Onbewoonbaar verklaarde wonin-
gen’ op de huisjes was aangebracht, zal u dan ook nauwelijks verba-
zen. Elke vergelijking met thans geldende voorwaarden en eisen om 
een woning te kunnen betrekken, is dan ook onredelijk. De periode 
waarin de streekhistorie mijn warme belangstelling heeft, bestrijkt 
nu meer dan een halve eeuw. In die lange tijd kwamen mij verhalen 
van personen, wier wieg in een der woninkjes stond, ter ore die mijn 
haren ten berge deden rijzen. Met name het feit dat de zolder tussen 
de woningen niet was voorzien van een normale tussenwand, doch 
aanvankelijk slechts uit rietmatten bestond, verbaasde mij zeer. Vast 
staat ook dat zusjes en broertjes in een en dezelfde zolderruimte, 
slechts gescheiden door een schermpje, van hun nachtrust konden 
genieten. 

Allerminst optimaal woongenot
Daarenboven diende de overal in de omgeving aanwezige slootjes 
officieel als riolering. De buurtbewoners schroomden echter niet het 
watertje ook als afvalput te gebruiken. Handelingen die onwelrie-
kende geurtjes tot gevolg hadden waardoor het in de buurt wemel-
de van ongedierte met muizen als de grootste kolonie. Diertjes waar 

vooral het vrouwelijk deel van de bewoners niet van was gechar-
meerd. Temeer daar muizen op zijn minst enkele malen per jaar voor 
een aanwas zorgden die er niet om loog. Tellen we alles bij elkaar op 
komen we tot de conclusie dat het, bezien door een hedendaagse 
bril, bepaald geen voorrecht was om die oude woningen te mogen 
bevolken. Dat men destijds wat genuanceerder over woongenot 
dacht, is maar goed ook. Geklaagd werd er aanvankelijk zelden, me-
nigeen was al lang blij met een redelijk dak boven het hoofd. Toen er 
in de twintigste eeuw in het dorp geleidelijk van enige nieuwbouw 
sprake was, kwamen de bewoners van dit soort woninkjes uiteraard 
het eerst in aanmerking om te verkassen. Nadat de bewoners elders 
waren ondergebracht werd ‘de Muizenval’ nog voor de laatste oor-
log met de grond gelijk gemaakt.

Nog altijd goed toeven 
aan de Voorstraat
Het robuuste gebouw ter 
linkerzijde was Poeldijks 
eerste echte postkantoor. 
Een kantoor dat op de 
eerste juli 1915 in gebruik 
werd genomen en ruim 
vijftien jaar als zodanig 
functioneel zou blijven. Al-
hoewel de uit De Lier af-
komstige Benjamin Voor-
berg de grote man van het 
kantoor was, reikten ge-
zinsleden in drukke tijden 
de helpende hand. Overi-
gens ontplooide dezelfde 
Benjamin al van 1903 tot 
1915 in een ander pandje 
aan de Voorstraat soort-
gelijke activiteiten als 
brievengaarder. Wegens 
ziekte moest Voorberg 
zijn stiel kort na 1930 be-

eindigen, doch bleef in zijn fraaie stulpje wonen. Zoon Jan Voorberg 
was toen al jarenlang werkzaam in het Monsterse postkantoor en 
betrok na zijn werkzaam leven de woning van zijn ouders aan de 
Voorstraat. Intussen is het in 1931 nieuw gebouwde postkantoor 
aan de Julianastraat ook al weer lang verleden tijd. Daarna zwerven 
we met onze poststukken van hot naar her, er wordt echter telkens 
toch weer een locatie gevonden waar we als Poeldijkers terecht kun-
nen. Naast het postkantoor staat huize ‘Verburgh’, een woning die 
een kleine eeuw geleden werd gebouwd ten behoeve van de familie 
Van den Broek, doch thans in handen is van derden. Het zal u op-
vallen dat de bewoners in het eerste kwart van de vorige eeuw aan 
beide zijden van de weg, uitsluitend via een pittoresk bruggetje, hun 
woning moesten zien te bereiken. Tevens ontgaat het u vast niet dat 
de Voorstraat, behoudens het middenin aangelegde ‘paardenpad’, 
nog onverhard is. Weliswaar is een brok romantiek teloorgegaan, 
aan de Voorstraat is het nog altijd goed toeven.  
  
‘De Muizenval en het postkantoor,
bewoners zijn er al lang vandoor.
Landelijk Poeldijk,
aan brugjes zo rijk,
het paardenpad ging met hen teloor’.

Een praatje bij een plaatje
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Kijk altijd naar de Zonnebloem, die keert zich naar het licht. 
Velen ontvingen een uitnodiging voor het 55- jarig jubileum-
feest van de Zonnebloem. Voor eenieder stond er een stoel 
klaar in de tenniskantine van Verburch. We werden ontvan-
gen door de vrijwilligers met koffie of thee met een lekker 
koekje.

Toen alle zonnebloemetjes binnen waren, werden we welkom ge-
heten door Hans, de voorzitter. Daarna begon het feestprogram-
ma “De Eeuw van uw leven”. Het wordt een gezellige middag met 
Maghen Hilgersum en Nico Meijer. Heel bijzonder met zorg in 
elkaar gezet. Wat kan Maghen prachtig zingen en met haar quiz 
had ze ieders aandacht. Nico vroeg onze aandacht met zijn kennis 
en verkleedpartij. Jullie zijn een prachtig duo.

‘Wat zijn wij toch rijk in Poeldijk’

Jubileummiddag 55 jaar Zonnebloem Poeldijk
Door mevrouw Janny Thoen

In de pauze verwenden de vrijwilligers ons met een drankje en 
een hapje. En dan komt onze Koos met zijn zang.

Wij vinden het fijn om mee te zingen. Wat zijn wij toch rijk in 
Poeldijk. We hebben een Poeluks Zonnebloemlied. Een Poeldijks 
Volkslied, met je hand op je hart en nog vele andere bekende 
liedjes. Bedankt Koos. Het broodje kroket was bij ieder welkom. 
Heerlijk, een voldaan gevoel. Vrijwilligers, jullie krijgen een ap-
plaus voor het organiseren van de jubileummiddag. Bestuur, vrij-
willigers van nu en in het verleden, bedankt voor jullie inzet.
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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
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www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.
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Duijnisveld & zn b.v.
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Westland Verstandig: 
Inbreng burgers en verenigingen bij 
centrumplan Poeldijk belangrijk 

Net zoals alle dorpskernen moet ook het centrum van Poeldijk nog aantrekkelijker 
gemaakt worden. Met het centrumplan wordt -wat Westland Verstandig betreft in 
nauw overleg met de inwoners en verenigingen- begin 2018 gestart. Zeker nu het 
aantal inwoners gelukkig stijgt door o.m. nieuwbouw, verdienen de bestaande 
en nieuwe voorzieningen in Poeldijk aandacht van de gemeente. Daarbij hoort 
ook gewenste uitbreiding bij Verburch. Ook dat wil Westland Verstandig! Met de 
Leuningjes weer als cultureel centrum in Poeldijk en nieuwbouw van woningen 
moet dat alles voor de leefbaarheid en bruisendheid positief zijn. 

Wilt u contact: 
Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691 KX ’s-Gravenzande
06-53401068 / mail info@duijsens.net. 
Zie: www.westlandverstandig.nl. 
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In het kader van ons 55-ja-
rig jubileum waren er veel 
activiteiten zoals een high 
tea in Naaldwijk, een dag-
je varen over de Kager-
plassen, pannenkoeken 
eten in Katwijk, naar een optreden van het Westlands Man-
nenkoor, samen het varend corso kijken, varen tijdens Rondje 
Poeldijk, onze jubileummiddag, een uitje met de strandrups, 
een bezoekje aan Blijdorp, de Zonnebloemmiddag in de tennis-
kantine en de Winterfair met tombola. Ook hebben de vrijwilli-
gers pannenkoeken gebakken bij ‘Kleinschalig Wonen’ en in het 
restaurant van De Terwebloem. Op 14 en 15 december sloten 
we ons jubileumjaar af en zijn we naar tuincentrum Ockenburg 
geweest. Gezellig rondwandelen in kerstsfeer en samen genie-
ten van een heerlijke lunch in het restaurant. Door de capaciteit 
van het restaurant én de opkomst van onze gasten zijn we twee 
keer geweest. Dit was heel gezellig om ook een keer met een 
kleinere groep te gaan.

Een aantal gasten krijgt met regelmaat thuis bezoek van één van 
onze vrijwilligers. Na onze jubileummiddag in september in het 
kader van 55 jaar Zonnebloem Poeldijk schreef mevrouw Janny 
Thoen een stukje om u een impressie te geven van de sfeer die 
middag en om de aanwezigen na te laten genieten. Dat stukje is 
toen niet geplaatst, vandaar dat u het in deze Poeldijk Nieuws 
alsnog kunt lezen. Al onze Zonnebloemgasten kregen voor de 
kerst een attentie met kerstwens. Daar zat ook een enquêtefor-
mulier bij voor nieuwe ideeën om ook in 2018 weer verrassende 
en gezellige activiteiten voor u te kunnen organiseren. Fijn dat 
we het al van veel gasten retour hebben ontvangen. Dit willen we 
gebruiken bij het samenstellen van nieuwe activiteiten, zodat we 
kunnen aansluiten bij uw belangstelling en wensen. Als we het 

nog niet van u terug ontvangen 
hebben, dan is het fijn als u het 
bij ons inlevert. Ook willen wij 
u er op attenderen dat u uitno-
digingen voor activiteiten soms 
persoonlijk kunt ontvangen. We 
kunnen helaas niet altijd iede-
re gast persoonlijk uitnodigen, 
maar doen onze uiterste best. 
Daarom hangen wij uitnodigin-
gen altijd op meerdere plekken 
in ons dorp op, zoals in de Jum-
bo, huisartspraktijken, fysio-
therapie en apotheek. Als u bij 
de doelgroep hoort (of kent u 
iemand) en graag wil aanslui-
ten bij Zonnebloem Poeldijk, 
laat het ons dan weten. Tele-
foon: 06- 54745922 (Els Duij-
nisveld). Met de Zonnebloem 
kan er zoveel meer dan je 
denkt. We gaan van 2018 met 
elkaar weer een mooi Zonne-
bloemjaar maken. 

Enquête over Zonnebloem activiteiten in 2018 

Er kan zoveel meer dan je denkt
Door Els Duijnisveld

Allereerst willen wij ieder-
een in Poeldijk en in het 
bijzonder u als onze Zonne-
bloemgast een goed, geluk-
kig, gezellig en gezond 2018 
toewensen! Aan het begin 
van dit nieuwe jaar kun-
nen we terugkijken op een 
mooi jubileumjaar. Zonne-
bloem Poeldijk ‘leeft’ met 
veel gemotiveerde vrij-
willigers en enthousiaste 
gasten die graag meedoen 
met de activiteiten.
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Kerstmis Poeldijk 2017
(Foto’s: Koos Verbeek)

Kindje wiegen.

Bartholomeuskerk in het avondrood.

Een volle Bartholomeuskerk bij de Hoogmis Eerste Kerstdag.

Kerstviering in Hervormde Kerk.
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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 Hallo laagsteprijsgarantie

Bij iedere € 5,- boodschappen 
ontvangt u een zegel.

Met een volle spaarkaart  
(al bij 5 zegels) kunt u een keuze 
maken voor een connect product 
met hoge korting.

Looptijd actie: 
10 januari t/m 20 februari 2018

Adverteren in Poeldijk Nieuws 
voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim 
3.800 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. 
Ook zijn er bijna 450 digitale abonnees, die het magazine 
elke 2 weken ontvangen. 

Poeldijk Nieuws bewijst zich als een waardevol 
advertentiemedium voor de bovenlokale consumenten- én 
zakelijke markt! Als u nieuwe klantcontacten zoekt, 
is adverteren in Poeldijk Nieuws voordelig en doeltreffend! 
Vraag vrijblijvend om alle informatie en tarieven: 

Bel naar: 0174-700263 of
Koos Verbeek: 06-53714151 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171 of
Erik van der Sande : 06-25575372
Info bij: advertenties@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
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Bij Argos Poeldijk kunt u behalve een volle tank 
ook terecht voor: een schone auto, uitgebreid assortiment 

autoartikelen, kleine wasjes/grote wasjes, het huren van een boedelbak, 
pasfoto’s, een lekker bakkie, een zak duurzame koffiebonen, staatsloten, 
krasloten, toto, een verfrissend drankje, een ijsje, een zak ijsblokjes, een 
zak chips, koekjes, een reepje chocola, dropjes, tabak (nix18), beltegoed, 
telefoonaccesoires, giftcards, bloemen, een tijdschrift en natuurlijk een 

glimlach van één van onze medewerkers 
 
 
 

onze openingstijden: 
ma-vr 06.00 tot 21.00 uur 
za 07.00 tot 21.00 uur 
zo 09.00 tot 21.00 uur 
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’T Witt e Paard-Driebanden wint!
Door Henk Zwinkels

Op 7 december werd in Café ’T Witt e Paard de fi nale gespeeld van 
het Estafett e Biljart Toernooi. De winnaar was het team van ’T 
Witt e Paard Driebanden. 
Elk team bestaat uit vier spelers, die in drie spelsoorten uitkomen: 
libre, één bandstoten en driebanden. In dit estafett etoernooi ont-
moeten alle verenigingen elkaar in 5 avonden één keer. Een tamelijk 
ingewikkelde constructi e, maar uiteindelijk komt het er op neer dat 
het team dat de meeste winstpunten behaalt, rekening houdend met 
de handicap (elke speler heeft  een eigen moyenne, ofwel handicap) 
wint. Het winnende team van ’T Witt e Paard Driebanden bestond uit 
Leo Rombout, Joop Buur, Koos van Leeuwen en Piet Duyndam. Coos 
Bos, eigenaar van ’T Witt e Paard, reikte als hoofdscheidsrechter de 
felbegeerde beker uit. 

Tanqplus Argos Poeldijk
Zelfde team, zelfde openingstijden, 
andere luifel!

onze openingstijden:
ma-vr 06.00 tot 21.00 uur
za 07.00 tot 21.00 uur
zo 09.00 tot 21.00 uur
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Puzzel: een invulraadsel

1. HERSEN   .    .    .    .    .    MEL   3e lett er
2. LUCHT    .    .    .    BANK    2e lett er
3. BLOEM   .    .    .    VIS    3e lett er
4. LEES    .    .    .    .    SLANG   3e lett er
5. LOOP   .    .    .    POORT    3e lett er
6. GIT    .    .    .    .    .    BOEK   2e lett er
7. VOOR    .    .    .    .    SLAGER   2e lett er
8. BERG    .    .    .    .    .    .    LEPEL   5e lett er
9. OVER    .    .    .    .    BANK   3e lett er
10. DOP    .    .    .    .    .    .    .    BEEN  5e lett er
11. DOL    .    .    .    STOF    2e lett er
12. ROGGE    .    .    .    .    .    BAKKER   5e lett er
13. BROM    .    .    .    .    .    WIEL   1e lett er
14. GOUD    .    .    .    .    .    VOET   3e lett er
15. BOTER    .    .    .    .    .    SCHOUW  4e lett er
16. BOS    .    .    .    .    .    SCHOON   2e lett er
17. MOT    .    .    .    .    .    PAK   4e lett er
18. ANSICHT    .    .    .    .    .    SPEL   4e lett er
19. ON    .    .    .    .    VROUW   1e lett er
20. ZEIL    .    .    .    .    .    GEWEER   5e lett er
21. WAS    .    .    .    .    PUT    2e lett er
22. SLAAP    .    .    .    .    ROET   3e lett er
23. DEUR    .    .    .    .    ZAK   3e lett er
24. STAM    .    .    .    .    STRONK   2e lett er
25. STAART    .    .    .    .    ANIJS   3e lett er
26. WINTER    .    .    .    .    .    LERAAR  2e lett er

Vul op de sti ppen een woord in, wat de laatste lett ergreep is van 
het eerste woord en de beginlett ergreep van het tweede woord. 
Zoals bijv. AARD APPEL TAART of PIT STOP LICHT.
Zet daarna de gevraagde lett ers van het ingevulde woord, naast 
elkaar en er ontstaat een zin. Deze zin is de oplossing. Maak met 
uw oplossing kans op een heerlijke slagroomschnitt .

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.

Tonny Vreugdenhil, winnares van de Poeldijk Nieuws Kerstpuzzel.   

Grafmonumenten  •  Assieraden  •  Keien & Zuilen  •  Restauratie  •  Inscriptie’s lakken 
Opschuurwerkzaamheden  • Vervolginscriptie  •  Urnen  •  Gedenkplaten  •  Persoonlijk advies
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Jan Barendselaan 66  /  2685 BV Poeldijk  /  T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl  /  www.chrisvanwaes.nl

Geopend 
wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur
za 11.00 - 17.00 uur.

Uw vertrouwen waard

0 6  -  5 4  97  01  33  -  i n f o @ w e s t l a n d h o v e n i e r s . n l

coaching • hypnose • trainingen

Start Zentuïtie™ I 

19 januari 9.30 - 12.00 uur 

Hypnose info-avond 

gratis toegankelijk 

2 februari 19.30 - 21.00 uur

Reiki-helingsavond

7 februari 19.30 - 22.00 uur

Zelfhypnose 

18 februari 10.00 - 17.00 uur

Het nieuwe tijdelijke adres is:
Voorstraat 88

2685 EP  Poeldijk
ingang om de hoek (Fonteinstraat)

Zwemles voor kids v.a. 4 jaar in kleine groepjes van 
maximaal 10 kids. Hoge kwaliteit en bovenal plezier.

Sluit nu een jaarabonnement af 
en ontvang de eerste 3 maanden

Streetdance voor de
 kids. Schrijf je nu in voor de vesting
Q-Fitness  Arnold Spoelplein.
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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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Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6 tel. 243663
Predikant     : Ds. A.J. Molenaar
  Jan Barendselaan 199
  2685 BS Poeldijk tel. 240939
Kerk.bureau : Verburghlaan 38 tel. 242570
  E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba : Mw. M. van der Pot-Cloose
  De Noorderhoek 23
  2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank : NL36 INGB 0003  9117 70
  NL09 RABO 0135 3652 36
  tnv. Hervormde gemeente Poeldijk

Kerkdiensten
Zondag 8 januari 
10.00 uur Ds.  A. Vastenhoud, Den Haag
19.00 uur Ds. E. van Rooijen, Bleiswijk 
Zondag  15 januari 
10.00 uur Ds.  A.J. Molenaar
19.00 uur Ds.  A.J. Molenaar, Themadienst “Schepping of evoluti e”
Tijdens alle morgendiensten: oppasdienst voor kinderen van 0 
t/m 4 jaar.

Bij de kerkdiensten
Zondag 8 januari is er tweemaal een gastvoorganger: ‘s morgens 
ds. A. Vastenhoud uit Den Haag en ‘s avonds ds. E. van Rooijen 
uit Bleiswijk. 
Zondag 15 januari leid ik zelf weer beide diensten. In de mor-
gendienst gaan we verder met het jaarthema ‘leven uit de Bron’. 
Ditmaal ligt de nadruk op het sámen leven uit de Bron, n.a.v. wat 
Jezus zegt over wie zijn familie is (Markus 3:35). We lezen uit het 
Markus-evangelie en gaan daarmee door tot Pasen. 
‘s Avonds is er een leerdienst over ‘schepping en evoluti e’. De 
Bijbel leert het ene, de wetenschap het andere. Hoe botst dat? 
Moet je kiezen, of kunnen ze samengaan? Onder dit alles de die-
pere vraag: maakt de moderne natuurwetenschap geloof steeds 
meer achterhaald of overbodig? Zoals u misschien weet ben ik 
zowel ds. als ir, dus ik meen van beide wel iets te weten...

Open kerk en boekenmarkt
Zaterdag 7 januari staan van 10.00-11.30 uur koffi  e en thee weer 
voor u klaar in de Hervormde kerk aan de Fonteinstraat. Ook al 
zijn de deuren dicht om het binnen warm te houden, u en jij zijn 
van harte welkom om even gezellig een “bakkie” te komen doen. 
Er is  natuurlijk ook gelegenheid voor een gesprek of gewoon om 
de kerk eens te bekijken. In de jeugdruimte is er boekenmarkt, er 
zijn weer heel veel boeken aangeleverd de afgelopen weken. U 
kunt ook op de orgelzolder ‘grasduinen’ in de voorraad puzzels, 
dvd’s en platen.

Het nieuwe jaar in
Door Ds. A.J. Molenaar 

Allereerst wil ik ieder die dit leest, een 
voorspoedig nieuw jaar 2017 toewensen. 
Of u nu oud bent of jong, in Poeldijk woont 
of niet: de beste wensen voor het nieuwe 
jaar! Of je kunt ook zeggen: veel heil en 
zegen. Deze derde manier vind ik eigenlijk 
nog het mooiste. ‘

Heil’ heeft  alles te maken met ‘heel’. Het is het 
tegenovergestelde van ‘stuk’ – in stukken, kapot. Wat is het mooi 
als je leven een eenheid is, in plaats van een verzameling losse frag-
menten. Scherven zelfs misschien... Wat is het mooi als je een mens 
tegenkomt die ergens voor leeft , ergens voor gaat. Heil, dat wil zeg-
gen dat er iets is dat je leven bijéénhoudt, en dat het je daarom goed 
gaat. Een groter verband. En dan denk ik onvermijdelijk aan geloof 
dat doel en richti ng wil geven aan een mensenleven. Dat wens ik 
ieder toe.‘Zegen’ is het andere wat ik u toewens. Het is een oeroud 
Bijbels woord. Al het goede, wil het zeggen, maar dan beleefd als 
iets wat je ontvangt. Zegen is méér dan voorspoed. Heel lett erlijk be-
tekent ‘zegen’ eigenlijk ‘groeikracht’. Gezegend worden wil zeggen 
ruimte krijgen om te groeien zodat je kunt zijn zoals je bent bedoeld. 
Het wil zeggen dat God erbij is in je leven. Als het goed gaat, maar 
ook als het moeilijk is. Wat dit nieuwe jaar gaat brengen? Niemand 
weet het Voorspoed en gezondheid, ze kunnen wegvallen. Maar heil 
en zegen zijn dieper. Een leven uit één stuk, gedragen door de goede 
God. Dat wens ik u allen toe. Dan zal 2017 een goed jaar zijn, wat de 
toekomst ook brengt. Veel heil en zegen in het nieuwe jaar!

Vieringen in De Terwebloem
Geestelijk verzorger: Mevr. Rafael Maria Theuvenet 06-57319910
Pastorale Raad: L. v. Leeuwen telefoon 245789
Vrijdag 6 januari 15.00 uur: Eucharisti eviering Pastor M. Straathof
Vrijdag 13 januari 15.00 uur: Eucharisti eviering Pastoor J. 
Steenvoorden.
Wij komen graag in contact met vrijwilligers die eenmaal per 
maand op woensdagavond met bewoners de rozenkrans willen 
bidden.

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

Medisch
Pedicure

Pedicure praktijk Verhoog
06-27000290

Sport Medisch Centrum Westland
Arckelweg 20 2685SM Poeldijk
pedicurepraktijkverhoog@gmail.com
www.pedicurepraktijkverhoog.nl

Pedicure praktijk Verhoog
06-27000290

Arckelweg 20, 2685 SM  Poeldijk
Witte Brug, 2685 ES  Poeldijk
pedicurepraktijkverhoog@gmail.com
www.pedicurepraktijkverhoog.nl

Medisch pedicure 
Sport pedicure

Manicure &  
voetmassage

Medisch pedicure 
& sport pedicure 
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Corrie van der Voet krijgt WestlandStek

Kerstviering
Zondag 17 december hadden we met zo’n 130 mensen in de 
ISW-Irenestraat onze jaarlijkse kerstviering. Na het welkomst-
woord door Ben Gardien kregen we een heerlijk kopje koffie 
of thee met iets lekkers erbij. Kamerkoor Couleur Vocale ver-
leende medewerking met twee korte optredens en muzikale 
ondersteuning bij liederen die meegezongen konden worden. 
Agaath Stijger kwam de lege kerststal “vullen” met beelden en 
woorden. Zij vertelde het Kerstverhaal gezien vanuit de figuren 
uit de stal.

Muisstil werd er geluisterd naar deze benadering, waardoor de 
essentie opnieuw dichtbij kwam. Het was het oude verhaal over 
mensen die niet meetelden, maar die wel geteld moesten wor-
den. En ongelooflijk maar waar: op reis onderweg kwam er nog 
een Mens bij. Die Mens werd juist door eenvoudige herders het 
eerst bezocht en herkend. Na deze voordracht door Agaath wer-
den de in 2017 overleden leden herdacht. Toen was het tijd voor 
een versnapering in de vorm van een advocaatje, drankje, choco-
laatje en hapje. En toen kwam voor bijna iedereen inclusief Corrie 
van de Voet een verrassing. Wethouder De Goeij werd door Ben 
Gardien verwelkomd; zij vertelde dat ze een gedeelte van onze 
viering had meegemaakt om de sfeer te proeven. Ze benadrukte 
vervolgens dat bezig zijn en elkaar ontmoeten zo belangrijk is, 
ook op latere leeftijd moeten we dat gewoon blijven doen. Toen 
riep zij Corrie van der Voet naar voren. In een leuke speech vertel-
de zij over het vele werk dat Corrie voor Poeldijk en de KBO in het 
bijzonder zoal had gedaan. Dat ging van het vroeger uitdelen van 
warme maaltijden in de Wittebrug, meer dan 15 jaar bestuurs-
lidmaatschap van de KBO, tot het organiseren en begeleiden van 

vakantieweken en dag-
jes uit. Ook haar opge-
wekte karakter werd 
vermeld.

Zij ontving de waarde-
ring van de gemeente 
met de oorkonde en 
de bijbehorende speld 
van de WestlandStek 
en een fraai boeket. 
Mooi was het en ex-
tra feestelijk, dat haar 
man Piet en kinderen 
en kleinkinderen bij 
de uitreiking aanwezig 
waren.

KBO Poeldijk

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

Vakantieweek 18 tot 25 mei
Het lijkt nog vroeg en het is nog ver weg maar sommige mensen 
willen al snel weten wanneer de vakantie week gepland is, zodat 
ze er in hun agenda rekening mee kunnen houden. We gaan dit 
jaar naar hotel De Postelhof in Oisterwijk- Brabant. In de week 
van 18 tot 25 mei. Dat u het alvast maar weet! Verdere gegevens 
volgens later in Poeldijk Nieuws.

Tweede Kamer stemt in met ouderenwoonakkoord
De Tweede Kamer heeft vlak voor Kerst ingestemd met de motie 
van Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) om een ouderenwoonakkoord 
te sluiten. De motie vraagt aandacht voor ouderen die zelfstandig 
willen wonen en ook zorg nodig hebben. Een ouderenwoonak-
koord moet ervoor zorgen dat ouderen zelfstandig kunnen wo-
nen, maar met anderen in de buurt en zorg bij de hand. 

De motie vraagt voorts om aandacht voor initiatieven die het gat 
vullen tussen zelfstandig wonen en verblijf in een verpleeghuis. 
Steeds meer ouderen hebben behoefte aan nieuwe woonvari-
aties die meer veiligheid bieden en kansen op ontmoeting be-
vorderen. De Tweede Kamer wil dat het kabinet belemmeringen 
in de regelgeving wegneemt en met gemeenten, woningcorpo-
raties, ontwikkelaars, ouderenorganisaties en andere relevante 
partijen een ouderenwoonakkoord sluit.

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Lichtpuntjes: soms zijn ze groot, soms zijn ze klein, je hoeft ze niet 
te zoeken, je kunt ze ook zijn.”

“Laat het een jaar zijn vol gezondheid en vreugde zonder pijn en 
verdriet zodat je het hele jaar geniet.”
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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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Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
In s.c.c. “De Leuningjes”
Julianastraat 49, 2685 BB Poeldijk
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/zangkorendeosacrum
Bankrelatie: Rabobank Westland te Naaldwijk
Rekeningnummer: NL83 RABO 0142 2105 52

Agenda
Vrijdag 5 januari 
20.45 uur: Nieuwjaarsborrel voor koorleden met introducé.
Zaterdag 6 januari  
13.00 uur: krantenactie in de dorpskom (stapelbouw).
Zaterdag 13 januari
19.00 uur: jubileumviering Jos Vranken 60 jaar toonkunstenaar.

In de kerk
Zaterdag 6 januari 19.00 uur: geen viering.
Zondag 7 januari: Driekoningen
09.30uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen vanwege 
Drie Koningen delen uit de Mis van Hummel.
Zaterdag 13 januari: 
19.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen de Missa 
Te Deum Laudamus van Hendrik Andriessen met liturgisch Koor 
Cantate Domino en projectdeelnemers bij het 60-jarig jubileum 
van Jos Vranken als toonkunstenaar.
Zondag 14 januari:     
09.30 uur: viering met cantor.

Kinderkoor en School-Kerstkoor
Het School-Kerstkoor zong met het kinderkoor tijdens de gezins-
viering op Kerstavond. Dit was weer een groot succes. Zo’n 30 
kinderen stonden er op het grote podium voorin de kerk. Wat 
hebben ze gezongen, heel goed, hartstikke leuk! We kregen heel 
veel complimentjes, daar zijn we natuurlijk heel blij mee.

Twee keer ben ik op de scholen langs geweest om kerstliederen 
uit de gezinsviering te oefenen. De generale repetitie in de kerk 
beloofde al veel goeds, op Kerstavond was iedereen in supervorm. 
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 er kinderen bij het Kerstkoor wa-
ren, die het zó leuk vonden om te zingen dat zij het kinderkoor 
komen versterken. We hebben leuke plannen met het koor en er 
kunnen nog meer kinderen mee doen. Je bent van harte welkom! 
Kinderen vanaf groep 4 oefenen elke woensdag van 16.00-17.00 
uur in het repetitielokaal in de Leuningjes. In schoolvakanties oe-
fenen we niet. Ook voor kinderen van groep 1-2-3 is er de mo-
gelijkheid om te zingen. In het nieuwe 
jaar starten we met een nieuwe groep 
op de woensdag van 13.30-14.00 uur 
in De Leuningjes. Onder leiding van 
juffrouw Renate van Oostveen-Koent-
ze gaan de kinderen de allerleukste 
liedjes leren. We starten volgende 
week woensdag, 11 januari.

Stichting Vrienden Deo Sacrum 

Uitslag Kerstloterij
 

PRIJZEN LOTNUMMER
Hoofdprijs: Reischeque 0557
1e prijs:   Reischeque 1118
2e prijs:   Kerstpakket 3090
3e prijs:   Kerstpakket 3209
4e prijs:   12 flessen wijn 1101
5e prijs:   Kersttaart 0373
6e prijs:   Kersttaart 0015
7e prijs:   Kersttaart 0030
8e prijs:   Kersttaart 3017
9e prijs:   Kersttaart 0606
10e prijs: Kerstbonbons 0375
11e prijs: Kerstbonbons 0786
12e prijs: Kerstbonbons 1256
13e prijs: Kerstbonbons 3895
14e prijs: Kerstbonbons 3264

De prijswinnaars hebben hun prijs inmiddels in ontvangst geno-
men. Dirigent, bestuur en leden van de zangkoren Deo Sacrum 
wensen u een muzikaal en voorspoedig 2018 toe!

Speciale viering zaterdag 13 januari

Jos Vranken 60 jaar toonkunstenaar
Door Toos de Vreede

Zaterdag 13 januari vieren we tijdens de viering van 19.00 uur 
in onze kerk het 60-jarig toonkunstenaarschap van Jos Vranken. 
Samen met Liturgisch Koor Cantate Domino en een naar wij ho-
pen groot aantal zangers en zangeressen die deze Mis eerder 
zongen, voeren wij tijdens de feestelijke viering onder andere 
de Missa Te Deum Laudamus uit.  

Ook een dubbelkwartet van Muziekvereniging Pius X werkt mee. 
Steven van Wieren verzorgt de orgelpartij, muzikale leiding heeft 
de jubilaris. Wil je meezingen? Meld je aan via zangkoren@deo-
sacrum.nl, je krijgt dan snel meer informatie. De generale repeti-
tie is op vrijdag 12 januari om 19.30 uur in de kerk. Na afloop van 
de viering op 13 januari kunt u Jos Vranken tijdens de receptie in 
de kerk feliciteren.
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Poeldijkse scholen vertellen…

Informatieavond VO
Groep 7 en 8 hadden een VO-avond dat staat 
voor voortgezet onderwijs avond. Over de groep 
1 t/m 8 waren de middelbare scholen verdeeld. 
Eerst kreeg groep 8 alvast wat informatie over 
het voortgezet onderwijs, daarna mocht je naar 
een klas en daar werden presentaties gehouden 
van de scholen. Een leerling van groep 7 zei het 
volgende over deze avond: “Ik vond het heel leuk 

en ik heb er heel veel van geleerd. Ik ging naar de gasthuislaan 
en naar het groene lyceum. De gasthuislaan vond ik het leukst. 
Er zijn leuke activiteiten, zoals het kamp, de sportdagen en leuke, 
leerzame uitjes.” 
   
Naar de bibliotheek
Groep 7 ging een keer naar de bibliotheek Poeldijk. Daar kregen 
ze een cursus hoe je informatie moet opzoeken. Ze kregen een 
blad met vragen. Elke vraag moesten ze opzoeken op de compu-
ter. Toen gingen ze naar school terug. 

Kinderkoor
Groep 4 t/m 8 gingen naar het kinderkoor. Daar zingen ze kerst-
liederen. Op kerstavond zong het kinderkoor de kerstliederen in 
de kerk. Iedereen was hiervoor uitgenodigd om te komen kijken 
en naar de liederen te luisteren. 

Kerst op De Nieuwe Weg
Door Mart Struik en Daniëlle Brak

Wij vieren kerst, omdat Jezus Christus is geboren.  
Op De Nieuwe Weg doen wij veel leuke kerstactiviteiten, zoals 
kerststukjes maken. Van dennentakken en kerstversiering maken 
wij mooie stukjes. En natuurlijk hebben wij ook een kerstdiner.

De kinderen nemen van huis dan lekker eten mee. Het is heel 
gezellig. Dat deden we op 21-12-2017. Iedereen deed mooie kle-
ding aan. Dat was smullen! 
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NIEUW

Nabij het gezellige centrum van Naaldwijk 
gelegen, tot in de puntjes verzorgde 
eengezinswoning met vier slaapkamers, 
zonnige voor- en achtertuin en stenen 
berging.

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

NAALDWIJK
Bachlaan 26

TE KOOP

Dit is bij uitstek een mooie, vrijstaande 
woning aan de Emmastraat in Monster. 
Eenmaal binnen heb je direct het gevoel 
“hier wil ik niet meer weg”!

Vraagprijs: € 575.000,- k.k.

MONSTER
Emmastraat 72

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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ISW Irenestraat weer in acti e voor Westlandse senioren
Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)

In het eerste kwartaal van 2016 haalden de ruim 400 leerlin-
gen van ISW Irenestraat € 8000 op voor 2 Westlandse verpleeg-
huizen, De Terwebloem en Vlietzicht. Leerlingen en medewer-
kers gaven na afl oop aan nog een keer in acti e te komen voor 
Westlandse senioren. Aan de ene kant wordt zo goed mogelijk 
gezorgd voor bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen, aan 
de andere kant blijkt dat er toch steeds te weinig geld is om het 
de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. De school zocht 
samenwerking met verzorgingshuis De Opmaat in Monster. 
In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er 3 acti es om een op-
brengst voor De Opmaat te realiseren die enigszins in de buurt 
komt van de opbrengst in 2016.
  
Medewerkers van De Opmaat gaan met de opbrengst de huiska-
mers belevingsgericht maken: zo inrichten als bewoners vroeger 
gewend waren. Dementerende cliënten leven in gedachten in 
de ti jd dat ze nog een stuk jonger waren. Hun leefomgeving zo 
inrichten als vroeger geeft  hen een veilig en herkenbaar gevoel; 
bewoners zullen zich ook sneller thuis voelen en zich beter kun-
nen ontspannen. Gezamenlijke huiskamers worden zo huiselijk 
mogelijk ingericht met veloursgordijnen, vitrage, gordijnkoorden, 
behang, vloerkleden, vintage meubeltjes en accessoires.

Lesnacht aan eindexamenkandidaten
Een van de drie acti es is de traditi onele lesnacht aan examen-
kandidaten: de leerlingen betalen om donderdag 23 februari in 
de nacht les te krijgen van docenten van school die dat vrijwil-
lig doen. Net als vorig jaar is de acti e met de hoogste opbrengst 
een loterij. Leerlingen hebben allemaal loten meegekregen om 
te verkopen (aan familie, buren, mensen van de sportvereni-
ging). Er zijn 6000 loten en meer dan 20 prijzen. Alle loten en 
prijzen zijn via sponsors betaald (hoofdsponsors zijn net als vorig 
jaar Malkenhorst Makelaars en Boksman BV), waardoor de prijs 

van elk verkocht lot (€ 1 per stuk) 100% naar De Opmaat gaat. 
Hoofdprijs is een IPad tablet van € 400, 2e prijs een rondvaart 
voor een groep van 15 tot 20 personen door het Westland, 3e 
prijs een wedstrijdbal van ADO Den Haag met handtekeningen 
van alle selecti espelers. Andere prijzen zijn waardebonnen van 
25 tot 50 euro van bijvoorbeeld kapper, pedicure, bloemenzaak 
of kledingwinkel. Op www.isw.info/irenestraat staan alle prijzen.

Jan Barendselaan 80 ti jdelijk kringloopwinkel
De derde acti e, veel leerlingen hebben daar al weer zin in, is net 
als vorig jaar de winkel Jan Barendselaan 80 (voormalige bloe-
menwinkel De Kok). Een deel van de ruimte mag gebruikt worden 
en onze leerlingen gaan hier hun eerste verkoopervaring opdoen. 
Vorig jaar verkochten we vooral zelfgemaakte spullen en spullen 
van school, dit jaar wordt het gecombineerd met een ‘kringloop-
winkel’. De school heeft  via ouders en medewerkers spullen in-
gezameld. Zo heeft  Poeldijk eindelijk - zij het ti jdelijk - een kring-
loopwinkel. Van 25 januari t/m 17 februari is de winkel open op 
dinsdag (10.15-12.00), woensdag (12.30-15.15) en vrijdag (12.15-
14.15 uur). Daarna twee weken niet om in maart nog even open 
te gaan om spullen te verkopen die door leerlingen in de lesnacht 
zijn gemaakt en om de kringloopspullen ‘leeg’ te verkopen. Dat 
zal tussen 7 en 15 maart zijn. Op 15 maart is de trekking van de 
loterij en zal de opbrengst van de acti e bekend zijn. Komt u vooral 
langs in de ti jdelijke kringloop, ondersteun het goede doel, en 
laat onze leerlingen verkoopervaring opdoen!

Op de foto v.l.n.r.: Summer, Lisett e, de heren Pieterson en De 
Haas (foto Van Dommelen)

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
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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

Volg ons op facebook: www.facebook.com/gielcaraVanimport

•	 Dealer	Weinsberg	en	LMC	caravans
•	 Verkoop	occasions
•	 BOVAG	onderhoud	en	schadeherstel
•	 Uitgebreide	kampeerwinkel

giel caraVan import
NieUWeWeG	57C
2685	AS	POeLDijk
0174-287900

Adverteren in Poeldijk Nieuws is voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws komt elke 14 dagen fullcolour op 3.800 privé- én zakelijke

adressen in groot-Poeldijk en gaat naar 450 digitale abonnees.
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of Koos Verbeek (06-53714151)
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Puzzel nummer 1: rebus 
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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

Openingsti jden secretariaat: dinsdag van 9.30-12.00 uur
  donderdag van 9.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
tel. 0174-764338 email: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werkster E. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
tel. 06 3628 6952 email: geelen@rkwestland.nl

Parochie Website: www.rkwestland.nl 
E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federati esecretariaat:
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel: 06 5147 7580 / email: info@rkwestland.nl 

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Anno Domini
Door pastor Max Kwee

Je ziet het nogal eens op oude gebouwen 
staan: ‘A.D.’ en dan een jaartal. Nee, 
dan gaat het niet over die krant. De ver-
melding ‘A.D.’ staat voor Anno Domini, 
in het jaar des Heren. Het is de mede-
deling: in het jaar van de Heer (bijvoor-
beeld 1800) is dit pand hier gebouwd of 
opgeleverd. Midden in ’s-Gravenzande, 
waar ik woon, staat het restaurant ‘De 
Spaansche Vloot’. Daar staat op ‘A.D. 
1642’. Indrukwekkend dat het gebouw 

er al zo lang staat. 

’Het jaar des Heren’. Vroeger had men dat besef nog. De ti jd om 
te leven, en dus ook elk jaar, wordt ons ten diepste gegeven. We 
kunnen de ti jd toch niet zelf maken? We kunnen niet zeggen, 
ziehier, ik produceer voor jou een jaar. Wij kunnen er natuur-
lijk wel veel mee. Heel veel plannen, organiseren, maar ook va-
kanti es en rustperiodes regelen. We hebben wel de uitdrukking 
‘ti jd maken’. We zeggen dan bijvoorbeeld: ‘Ik maak ti jd voor jou’. 
Maar dat betekent dat we de beschikbare ti jd anders verdelen. 
Nieuwe ti jd erbij kunnen we niet maken. 

Tijd is ons gegeven, nu, het nieuwe jaar 2017. Tweeduizend en 
zeventi en jaren geleden is het alweer dat Jezus geboren werd. 
We vierden het onlangs nog uitgebreid met kerstmis. Wat zal 
het nieuwe jaar ons brengen? Voorspoed of tegenslag? Goede of 
slechte ti jden? Mogen we nieuw leven verwelkomen, of zal een 
dierbare ons ontvallen? We weten het niet van tevoren en dat 
is misschien maar goed ook. Maar we proberen, in alle omstan-
digheden, er toch op te vertrouwen dat de Heer met ons is. Vlak 
voor kerstmis, op de vierde zondag van de Advent, hebben we 
gehoord: ‘Hij heet Immanuël’, hetgeen betekent ‘God met ons’. 
‘God met ons’, wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstel-
len? Is hij erbij als ik boodschappen doe? Is hij erbij als ik op 
de vereniging een biertje drink? Waarom niet eigenlijk? Hij kent 
ons, Hij weet wat wij doen, Hij weet wat ons bezighoudt. We 
mogen er op vertrouwen dat Hij er alti jd is. Hij wil ons alti jd de 
goede wegen wijzen. Hij wil met ons genieten van het leven in 
goede ti jden, en ons troosten, steunen en bijstaan in moeilijke 
ti jden. Niet alles zal onmiddellijk opgelost worden. Niet elk ge-
bed wordt verhoord zoals wij het willen. Zo werkt het niet. God 
zal verhoren op zijn manier, op zijn ti jd, volgens zijn wijsheid. De 
kunst voor ons is, om te vertrouwen op zijn wijsheid. Ook in het 
nieuwe jaar, dat ons gegeven wordt. Anno Domini. Wij wensen 
u een gezegend en mooi 2017.

Kerkberichten
Weekeinde 7 en 8 januari: Driekoningen (A).
Zaterdagavond 19.00 uur: geen viering! Er is een viering in de 
Heilige Machutuskerk te Monster.
Zondagochtend 11.00 uur: Driekoningenviering m.m.v. het 
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor B. Lansbergen. Intenti es: 
Adrie van Zijl, Piet van Veen, Geert van Vliet, Aad Broch, 
Geertruida van Huik-Grossat, Greet Bron.
Weekeinde 14 en 15 januari: 2e zondag door het jaar (A).
Zaterdagavond 19.00 uur: woord- en communieviering met 
volkszang en cantor. Voorganger: Pastoraal medewerker mw. Els 
Geelen. Intenti es: jaargeti jde Ard Enthoven, jaargeti jde Leny van 
Nierop, overleden familie Van der Elst, Niek Duijndam.
Zondagochtend 11.00 uur: Eucharisti eviering m.m.v. het 
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor M. Kwee. Intenti es: Uit 
dankbaarheid bij het 60-jarig huwelijk van Kees en Leny van 
Marrewijk-Barendse, overleden familie Van Marrewijk, overleden 
familie Barendse, overleden familie Van der Loos-van Leeuwen, 
overleden ouders en familie Van der Elst, Leida Vriend-Vlaar en 
jaargeti jde voor dochter Daniëlle, Theo van den Berg.
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om zo-
maar even binnen te lopen voor een sti l moment, alleen of met 
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vieringen in De Backerhof
Donderdag 12 januari 19.00 uur: Eucharisti eviering met pastor 
M. Kwee. 
Donderdag 19 januari 19.00 uur: Rozenkrans bidden. Dhr. J. 
Brabander.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u het secretariaat att ent maakt op 
personen, die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het zie-
kenhuis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn. (tel.245058).

• Baggerwerk in sloten, vijvers en grachten
• Eigen depot voor baggerspecie
• Maaiwerk van bermen en slootkanten
• Beschoeiingen en damwanden
• Sloten graven en dempen
• Aanleggen en verbreden van dammen
• Leveren en afvoeren van grond,

zowel over de weg als over water
• Brede rijplaten te huur

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingsswerken 06-20301432

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingswerken 06-20301432

Oplossingen met naam, adres en telefoonnummer binnen 14 
dagen per mail naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per post 
naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u 
suggesties voor een leuke puzzel of wilt u er zelf een maken? 
Van harte welkom, dan is ons blad echt van en voor Poeldij-
kers! In deze eerste week van 2018 puzzel nr. 1: een rebus, 
succes er mee! De winnaar krijgt weer een lekkere slagroom-
schnitt. 

Uitslag puzzel 25, letter Sudoku: Winterdag. Uitgebreide oplos-
sing: http://poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/. Van de 29 inzen-
ders, die het bijna allemaal goed hadden, is de gelukkige winnaar: 
Ineke van der Kaaij. Op de foto Ineke met de kerstschnitt van Bak-
kerij Van Malkenhorst.
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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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Hoogtepunten én mindere momenten

Jeu de Boule ‘97 Verburch Poeldijk
Door Piet de Quaasteniet

Beste boulers, we zitt en alweer in het nieuwe jaar. 2016 was 
een sporti ef jaar Jeu de Boule. Veel hoogtepunten en ook min-
dere momenten die we met onze leden deelden. We vergeten 
de mensen die we verloren hebben niet en wensen hun naasten 
veel sterkte toe.

Hoogtepunten waren er genoeg afgelopen jaar, in veel dorpen in 
ons Westland wordt er jeu de boule gespeeld met vaak leuke toer-
nooien. Met een kleine bijdrage kan er een heerlijke dag gespeeld 
worden. In Madestein, De Lier, ‘s-Gravenzande, Kwintsheul, 
Naaldwijk, Wateringen en natuurlijk het Rondje Poeldijk. Dit was 
voor velen het hoogtepunt van het seizoen, met mooi weer, veel 
deelnemers, veel sponsoren en weer veel vrijwilligers was het 
een dag om niet snel te vergeten. Ook bij ons was er het afgelo-
pen jaar veel te doen. De acti viteitencommissie zit niet graag sti l 
en organiseerde met een leuk programma geweldige middagen. 
Ook de vele vrijwilligers van onze vereniging deden veel goed 
werk en worden sporti ef bedankt. Als je ti jd en zin hebt, kom een 
kijkje nemen bij de Jeu de Boule Vereniging ’97 Verburch Poeldijk 
aan de Arckelweg. Alle leden van onze vereniging wensen we een 
fi jn, gezond en sporti ef 2017.

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
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Mede namens onze
medewerkers in de praktijk 

danken wij u hartelijk 
voor de vele goede wensen 

en wensen u wederkerig 
fijne Kerstdagen 

en een gezond 2016. 

De heer en mevrouw Schijen - van Leeuwe 
De heer en mevrouw Touw - van Basten Batenburg 
mevrouw Salman 

Wij wensen 
alle patiënten en bekenden 

Prettige Feestdagen 
en een 

Voorspoedig 
Nieuwjaar 

Praktijk voor 
Fysio- en Manuele Therapie Barendse 

Tandartspraktijk van Zijl 

wenst alle patiënten en bekenden 

Prettige Feestdagen 

en een 

Voorspoedig 2016 

van Velzenstraat I - telefoon 280493

Stomeri· 

• en een

Jan Barendselaan 72 • 2685 BV Poeldijk / Tel. 0174-283996 

Wij wensen al onze klanten en lezers 
een Gelukkig en gezond 2017 toe.

Voor al uw kledingreparaties en voor het reinigen van uw kleding 
staan wij altijd klaar om u van dienst te zijn.

Jan Barendselaan 72 • 2685 BV Poeldijk / Tel. 0174-283996

Stomerij

GUILHERAND

FRANCE

FONDEE EN 1995

GUILHERAND

FRANCE

FONDEE EN 1995

Bij ons kunt u ook pasfoto’s laten maken.
Klaar terwijl u wacht.

Dijkstraat 26 • 2675 AX  Honselersdijk
Tel. 0174 610027 • info@vincentvis.nl

Maandag gesloten

Mode op Maat
Wilt u dat ook leren?

Voor beginners, gevorderden en voor 
wie de kneepjes van het vak wil leren.
Alleen kinderkleding maken kan ook.

Inlichtingen en aanmeldingen
bij de cursusleidster
Anny Eeltink
Duinpan 24, Monster
Telefoon: 0174-247002

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

Bartholomeuskerk in de sneeuw. (Foto: Koos Verbeek)
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   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
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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

Wij wensen u een gezond en fleurig 2018! 

Vanaf 12 januari 2018 gaan wij weer open en 
staan we weer iedere vrijdag en zaterdag aan 
de Slachthuiskade 4, met onze bloemenkraam.
U kunt bij ons terecht voor mooie boeketten, 
losse bloemen en fleurige arrangementen!

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

Adres: Slachthuiskade 4 

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

Heerlijk plonsen in De Boetzelaer voor Brent, Rens, Viktoria, Nikki, 
Femke en Levi (leerlingen basisschool Verburch-hof).

In de Rank De Lier

Voorronde NK Legpuzzelen
Zaterdag 17 februari is in De Rank (De Lier) een voorronde van 
het NK Legpuzzelen. Dan maken teams van vier personen een 
1000 stukjes tellende Jan van Haasteren puzzel. De eerste 6 
teams die de puzzel foutloos leggen, verdienen een ticket voor 
de finale Nederlands Kampioen Legpuzzelen, op 24 maart. 

Wat in 2010 als geintje begon als de Open Veense Legpuzzel Kam-
pioenschappen, is uitgegroeid tot een jaarlijks kampioenschap. 
Het eerste jaar namen 24 teams deel; het winnende team deed 
ruim 2,5 uur over de Jan van Haasteren puzzel. Het record staat 
nu op 1 uur, 29 minuten en 53 seconden (2017). NK-deelnemers 
komen uit het hele land en zijn tussen de 12 en 75 jaar. Sommige 
teams komen voor de gezelligheid, andere teams strijden fana-
tiek voor een plek in de finale. Dit jaar is de 8e editie; vorig jaar 
deden 75 teams mee en was het NK op één avond. Door de vele 
aanmeldingen worden dit jaar 6 voorrondes gespeeld; de beste 
teams strijden op 24 maart voor de titel NK Legpuzzelen. Op de 
finale wordt traditiegetrouw 
een Jan van Haasteren puzzel 
gelegd. Deze plaat wordt tot 
op het laatste moment ge-
heim gehouden. Inschrijven 
voor een voorronde kan op 
www.puzzlingworld.nl. Aan-
vang 19.45 uur, De Rank, Van 
Weelystraat 2, De Lier.
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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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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!
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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.
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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

Sparen voor
uw kind of
kleinkind?

Kom Zilvervloot Sparen
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Mooie bonus als het kind 18 wordt*

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

93 x 138 mm, De Poeldijer

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

Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur
zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak.

Wilt u goud of 
zilver verkopen?

Chris van Waes is naast antiquair 
en juwelier ook gediplomeerd taxateur. 

Voor uw goud en zilver biedt 
Chris van Waes op basis van een 

vakkundige taxatie een goede prijs.

Uw vertrouwen waard


