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Goed tennis in spannende partijen…

Van Malkenhorst Oliebollentoernooi jeugd Verburch
Door Susan van Leeuwen

Vrijdag 29 december is het Van Malkenhorst Oliebollentoernooi
gespeeld. Dit jaarlijks terugkerende toernooi is altijd een leuke
afsluiting van het tennisjaar voor de jeugd van Verburch Tennis. Niet alleen leuk, maar ook lekker, want de oliebollen van

Bakkerij Van Malkenhorst smaakten uitstekend! Uiteraard is er
ook fanatiek getennist; zo’n 60 jeugdleden bonden de strijd met
elkaar aan in de Van der Valk sporthal.
(Lees verder op pagina 12)

AGENDA
20 jan. 10.00-11.30 uur
Open kerk, boekenmarkt en
		
Platenzolder
20 jan. 14.00 uur
Informatiebijeenkomst bedevaart
		
Bedevaart Israël
21 jan. 16.00 uur
Koor- en meezingconcert “Wij zingen
		
de monsters weg” o.l.v. Antoine Oomen
26 jan. 18.00 uur
Negende parochiediner
			
29 jan. Tot 4 feb.
Collecte Hersenstichting
6 febr. 13.30-16.00 uur
Repair Café maakt uw kapotte spullen
Elke dag		
Uw ‘geeltje’ voor Poeldijk Nieuws

Hervormde Kerk Fonteinstraat
OLV Kerk, Iepstraat 1 ’s-Gravenzande
(zie vorige Poeldijk Nieuws, pag. 7)
Oude Kerk Naaldwijk
Rest. & Partycentrum Vrienden
(zie Poeldijk Nieuws nr. 25, pag. 16)
Aan uw voordeur		
De Backerhof, Witteburg 2
NL95 RABO 0343 6024 15
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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

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:
Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
Koos Verbeek (voorzitter), Wilfred Bronswijk (penningmeester),
4e dinsdag van de maand spreekuur bij de verpleegkundige
Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan Goeijenbier (hoofdredacteur),
van 13.00 - 14.00 uur in de Wittebrug 52
Erik van der Sande (commercie), Gabrielle Zwinkels (secretaris).
Verloskundigen: 06 24713713
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174 630358
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van
Sociaal makelaar Thomas Mooijman: 06 – 24 335 443
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Harry Stijger, Etiènne Zwinkels.
op zoek
naar
Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo Poeldijk.
___________________________________________________
Dierenbescherming Westland: 0174 630863
kinderopvang?
Noordermeer Uitvaartverzorging: 0174 – 25 74 74
Kopij Poeldijk Nieuws
Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Peuteropvang Hummeloord: 0174 243859,
Adverteren in Poeldijk Nieuws?
e-mail: info@peuteropvanghummeloord.nl
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of Koos Verbeek
(06-53714151)
www.poeldijknieuws.nl
Pieter van Foreest: 015 515 5000,
Bezorging:
bezorging@poeldijknieuws.nl
www.pietervanforeest.nl
Kopij:
redactie@poeldijknieuws.nl
Wonen, zorg, behandeling en thuiszorg.
Kom gerustWijkverpleging:
langs bij smallsteps
westhof
in de Brede school
Westhof.
Team Poeldijk
Thuis, Rijsenburgerplaats
25
Advertenties:
advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij:
dinsdag vóór 12.00 (even weken)Wij bieden: peuteropvang, vakantieopvang, voorschoolse,
Smallsteps
Kinderopvangopvang.
in Brede school Westhof:
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken)
tussenschoolse
- en naschoolse
0174-246992 Kinderdagverblijf 0-4 jaar.
___________________________________________________
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Voorschoolse- tussen (overblijf), en

www.kinderopvang-westhof.nl
Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes
na-schoolse opvang 4-13 jaar, vakantieopvang.
Familiebericht: 		Poeldijknieuwtjes:
1/8 pagina: € 35,00
Particulier: € 5,00
Kinderopvang Simba
1/6 pagina: € 50,00
Zakelijk: € 20,00
voor dagopvang 0-4 jaar, peuteropvang 2-4 jaar,
1/4 pagina: € 65,00
BSO 4-13 jaar (opvang voor-, tussen- en na schooltijd
en in vakanties): 0174-243104 / info@kdvsimba.nl
1/3 pagina: € 90,00
1/2 pagina: € 110,00
___________________________________________________
CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.

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.

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.

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

JOS VRANKEN
Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520
GemeenteBelang Westland

Ideeën, vragen en opmerkingen: vraag@gemeentebelangwestland.nl

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:
JOHN WITKAMP 06 52588023
E-mail: info@lpfwestland.nl
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
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Inzamelingsactie voor onderzoek tegen taaislijmziekte

Koos Janssen zingt voor goede doel
Onder de naam SING4AIR verzorgt de Poeldijkse volkszanger
Koos Janssen zaterdag 27 januari 11 optredens op 11 locaties
voor het goede doel: SKATE4AIR. Koos wordt weer vergezeld
door Ruud Kouwenhoven en dansgroep Gym Fitness Poeldijk. Sing4air werd in 2017 voor het eerst georganiseerd door
de Westlandse tak van de landelijke organisatie SKATE4AIR.
SKATE4AIR zamelt geld in voor onderzoek naar taaislijmziekte.

Bakkerij Van Malkenhorst

geldig van 15 t/m 27 januari

Organisatie Sing4air 2017
Deelnemers schaatsen vele kilometers op de Oostenrijkse Weissensee of het Runnmeer in Zweden en laten zich hiervoor sponsoren. Onder hen is ook een groep Westlanders die niets laat om
zoveel mogelijk geld op te halen voor het doel. Zoals Sing4air, wat
onmogelijk zou zijn zonder een club enthousiaste vrijwilligers.
Om 18.00 uur worden de optredens even onderbroken voor HAPPEN4AIR, een diner van winterse kost in pop-up restaurant De
Spaansche Vloot in ‘s-Gravenzande. Vanaf daar kun je ook in de
bus stappen om Koos en de danseressen op hun tour te volgen.

Koos Janssen (2e van rechts) tijdens Sing4air 2017
Tourschema Sing4air 27 januari
week
47tevoren.
20/11 Dansgroep Gym Fitness begint steeds 15 minuten
van
25/11
Elk optreden Koos Janssen duurt 30 minuten. 100 gram ros14:00 uur
Monster - Westerhonk
bief + 100 gram
15:00 uur
De Lier - Schaatsmuseum beenhamsalade,
slechts € 3,99
16:00 uur
Ter Heijde - Duinhof
17:00 uur
Poeldijk - Jumbo Boere
bij aankoop van
3 kogelbiefstuk,
18:00 uur
‘s-Gravenzande - De Spaansche
Vloot
steakmes!
Inclusief Happen4AIR – Winterse kost. Vanafgratis
hier kun
je mee
naar alle locaties met de borrelbus.
week 4827/11 2/12
20:00 uur
Hoek van Holland - Café Prinsgourmet
Hendrik express,
persoon
21:00 uur
Kwintsheul - De Jachthaven per
slechts € 6,75
22:00 uur
Honselersdijk - Café de Zwink
hele grillworst,
23:00 uur
De Lier - De Witte
slechts € 4,99.
24:00 uur
Wateringen - Scrumpy
(kunnen hier wat
01:00 uur
Naaldwijk - De Pianobar
pieten bij?)
en diner
ja ik ben
nog
Voor tourschema, informatie en reservering voor
of bus
kijk
steeds dringend
je op de facebookpagina van skate4air-westland
bij
evenement
op zoek naar een
Sing4AIR. Website www.skate4air-westland.nlverkoopster.
E-mail westland.
skate4air@gmail.com.

Eierkoeken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4+2 gratis
Koolhydraatarmbrood
Roomboter koekjes

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

 .  .  .  .  .

van € 2,95 voor € 2,35

 .  .  .  .  .  .  .  .

van € 4,85 voor € 3,95

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Geldig van 15 t/m 20 januari
Geldig
van 20 t/m 25 november
VLEESWARENKOOPJE

Geldig van 22 t/m 27 januari
Geldig
van 27 nov. t/m 2 dec.
VLEESWARENKOOPJE

100 gram
GRAM rosbief
KIPROLLADE
150 GRAM express,
FILET AMERICAIN +
100
+ +
gourmet
150 gram
GRAM beenhamsalade
VLEESSALADE
100 GRAM
ZEEUWSSPEK
100
per
persoon
SLECHTS €
€ 3,99
4,50
SLECHTS
slechts
slechts €€ 3,99
6,75
KEURKOOPJE

KEURKOOPJE

2 ROOKWORSTEN
bij
aankoop van
3 kogelbiefstukSLECHTS € 5,50
steakmes!
MAALTIJD VAN DEgratis
WEEK
350 GRAM HUTSPOT + HACHEE
SLECHTS € 3,50

HACHEEPAKKET:
hele
VLEES,grillworst
UIEN EN KRUIDEN
slechts €€ 7,45
4,99
SLECHTS
MAALTIJD VAN DE WEEK

350 GRAM ZUURKOOL +
ROOKWORST EN JUS
wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.
SLECHTS € 3,50

Marco van der hout,
Hout, keurslager
marco
keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk - Telefoon 0174-245262
www.marcovanderhout.keurslager.nl
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Ter ere van de 80e verjaardag van Frits Brabander zijn de nazaten van Toon en Jans Brabander-Greve en zijn vrienden op de foto gezet.

Poeldijk Nieuwtje

ROBVREUGDENH

IL.NL

Ik zoek een hulp voor één ochtend per week om het huis
schoon te houden. Dichtbij Poeldijk en Vroondaal.
Mevr. Van Dijk – Damen,
Boomaweg 25, 2553 EA Den Haag, tel. 0174-248877
Bedankt voor de enorme belangstelling tijdens mijn
revalidatie. Ik wens iedereen een gezond, goed, gelukkig,
gewoon, gezellig 2018.
Mart Mank

Rijbewijs B
Rijden vanaf 16,5
Automaat of schakel
BE van

af

Aanhanger (BE) rijbewijs
In één dag, meerdere
dagen of losse uren

€ 380,-

Ook voor mensen met
autisme, PDD-NOS,
ADHD of faalangst

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620

www.nederwerk.nl
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Inzamelingsactie

De Westlandse Nieuwjaarsduik

Voorzitter Roel Batelaan van de Monsterse Reddingsbrigade overhandigt na afloop van de duik het mooie bedrag van € 802,81 aan
Pamela Breas, bestuurslid van Inloophuis Carma.

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 15 t/m 20 januari

SPELT
BOLLEN

van 2,20

4

stuks

€1,95

BOTERKOEK

van 4,95

€3,95
0174 - 29 29 26 | www.silene-uitvaart.nl
0174 - 29 29 26 | www.silene-uitvaart.nl

www.bakkerijvdberg.nl

eming

S

6
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H. Bartholomeus		
Techniek gaat

R.K. PARO
CHIE

111, 2685 EK Poeldijk
prima samen.
technisch Voorstraat
installatiebedrijf

Telefoon 0174-245058
Techniek
onderneming
Algemeen nummer:Een
NLBatenburg
91 RABO
01422
06 334
Klimaatinstallaties
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875
Loodgieterwerk
Openingstijden
secretariaat: dinsdag 9.30-12.00 uur
Service en onderhoud donderdag 9.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Centrale verwarming
Pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
Gasinstallaties
Tel. 0174-764338, e-mail: kwee@rkwestland.nl
Luchtbehandeling
Pastoraal werkster E. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
Tel. 06 3628 6952, e-mail: geelen@rkwestland.nl
www.dekkervangeest.nl
Parochie website: www.rkwestland.nl
Vlotlaan 578
E-Mail: bartholomeus@rkwestland.nl
2681 TX Monster
Federatiesecretariaat:
0174-212080
Het adres voor uw
cv-installatie
sanitair
Dijkstraat
25,en
2675
AV Honselersdijk
Tel: 06 5147 7580, e-mail: info@rkwestland.nl
H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

Veertig dagen na Kerstmis

Maria Lichtmis
Door pastor Max Kwee

Als ik dit
schrijf is het 2 januari. Kerkelijk geAUTO
zien
zijn
we
nog steeds in de kersttijd. Kerst
BEDRIJF
nog maar kort geleden gevierd. Eerste Kerstdag hoorden we in de Evangelielezing: “Het
ware
Licht, dat iedere mens verlicht, kwam
www.autobedrijfwvanderende.nl
in de wereld.” En ook: “en toch erkende de
wereld Hem niet.” De Voor
tragiek al
wordt
uw:direct
duidelijk. Hij is licht in de duisternis, verlichting in moeilijke tijden.
Reparaties
Later zou Jezus aan zijnH
leerlingen
zeggen: “Jullie zijn het licht in de
wereld. Jullie licht moet
schijnen
voor de mensen.” (Mattheus 5,
H Schadewerk
verzen 14 en 16).

H Bandenspecialist

Licht, ook belangrijk in H
de Aircovulling
kerk, in de vieringen./reparatie
Velen steken voor
de viering een kaarsje aan bij het Mariabeeld. Kaarsen rond of op
/roetmeting
het altaar branden al. InH
deAPK
advent wordt
elke week een extra kaars
aangestoken op de adventskrans. We gebruiken kaarsen in veel
Nieuweweg
- Poeldijk
- Tel. rond
0174
245671
soorten
vieringen, 57
van doopkaars
tot kaarsen
de -baar
van een

18 JANUARI 2017

overledene.
De paaskaars
als centrale bron van licht, teken van de In
In
dankbare
herinnering
verrezen Heer in ons midden. Niet lang na het afsluiten van de Kersttijd, na aanvang
de ‘gewone tijd door het jaar’, vieren we op 2 Ke
Henk
vanvanKester
februari weer een feest dat met licht te maken heeft: Maria LichtDoor
diaken
Ronald
Dits
mis. Ook
bekend
als ‘Opdracht
van de Heer in de tempel.’ Het is 40
dagen na kerstmis. Maria en Jozef voldoen aan diverse religieuze
Op
23 december
is, op
92-jarige
leeftijd,
Hendrikus
van
verplichtingen
als zij,
40 dagen
na Jezus’
geboorte,
HemNicolaas
opdragen
in
Kester
in woonzorgcentrum
De Terwebloem
overleden.
Henk is gede tempel.
Het Licht van de Wereld,
Christus, wordt
binnengebracht
boren
op 22 september
1924religie.
en opgegroeid
in Poeldijk,
aan tijde
in het centrum
van de joodse
Al in de vierde
eeuw werd
Wateringseweg.
Het
gezin
12 kinderen
waarvan
Henk een
dens dit christelijke
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eenkende
processie
gehouden.
Later ontwikkelde
van
de jongsten
was. De kleintjes
zich alti
jd rusti
g houhet zich
tot een Maria-feest.
In onzemoesten
dagen worden
tijdens
deze
vieden
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was Henk
ook, en
rusti
g en
bescheiden.
Tijdens de
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ring en
vaak
gewijd
een
plechtige
lichtprocessie
gehouden.
Wereldoorlog
in Maria
Duitsland
werken,
waar
hijbetekenissen
meemaakte
We denken aanmoest
Jezus,hij
aan
en aan
het licht.
Alle
dat
Darmstadt werd
Dit kunnen
heeft veel
indruk op hem
en verwijzingen,
zoalsgebombardeerd.
hierboven vermeld,
meetrillen.
gemaakt. Eenmaal terug in Nederland ging hij werken in het tuindersbedrijf
broer
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een en
eigen
hij
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weer
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Jezus’Later
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ene situaties
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en later
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of zij kan helpen.
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Maria
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Hij was meer dan 25 jaar actief als collectant in de parochie en
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Blasiuszegen

n

The agri and food centre of the world
TE KOOP:
bouwkavels vanaf ca. 2.000 m 2
TE HUUR:
bedrijfshallen en kantoren

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

0174 - 27.00.90

Doo

Op 1
in w
op 1
Poe
spa
moe
Hie
bru
den
waa
van
met
hiel
met
gen
liefh
vog
deﬁ
bed
not
in d
en K
ging
pijn
teru
iede
Terw
kwa
stel
zijn
De
Bar
beg
gew
eeu

17 JANUARI 2018

er ook een processie met kaarsen. Vandaar de naam ‘lichtmis.’
Op 3 februari viert de kerk het feest van de Heilige Blasius. Zijn
voorspraak wordt sinds jaar en dag aangeroepen ten behoeve
van onze gezondheid. Na afloop van de H. Mis kunnen zij die daar
prijs op stellen, de Blasiuszegen ontvangen.
Beide feesten worden gevierd op vrijdag 2 februari:
09.00 uur St. Joseph kerk Wateringen
19.00 uur H. Bartholomeus kerk Poeldijk
19.00 uur St. Adrianus kerk Naaldwijk
Er worden bekende Maria liederen gezongen en ‘nieuwe’ kaarsen
worden gewijd. Ook is er een lichtprocessie. Na afloop van de H.
Mis kunnen degenen die daar prijs op stellen, de Blasiuszegen
ontvangen. Het beloven mooie vieringen te worden, waarvoor
alle parochianen van harte worden uitgenodigd.
Kerkbalans 2018
Voorbereidingen voor de actie
Kerkbalans zijn in volle gang. Het
thema dit jaar is: ‘Mijn kerk verbindt’. Tussen 22 januari en 3 februari krijgt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net
als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen een bijdrage. Een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen
niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans zijn 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 bereiden. We zoeken nog mensen die kunnen helpen met bezorgen
en ophalen van de enveloppen. Hebt u hier een paar uur voor
over? Neem dan contact op met Lonny Zuiderwijk (24 43 97 of
abhmzuiderwijk@kabelfoon.net).

Spanning binnen de RK-kerk

Homo én christen?
Door diaken Ronald Dits

Dinsdag 6 februari komt professor Chatelion Counet naar het
Westland. In zijn boek ‘Genie of misgeboorte’ wordt de positie
van Paulus als homohater ontmaskerd. Chatelion Counet zal ons
hierin meenemen, waarna we op zoek gaan naar de positie van
de homoseksuele mens binnen de Rooms-Katholieke kerk. Hierover zijn veel vragen en onduidelijkheden. Homoseksuele mensen zijn welkom binnen onze kerk, maar ervaren ze dat ook zo?
Twee jaar geleden maakte paus Franciscus zijn excuses voor de
behandeling van homoseksuelen door de kerk van Rome. Wat
kunnen we nog meer doen?
Chatelion Counet is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam voor Bijbel in de Nederlandse cultuur. Tevens is hij secretaris voor de Conferentie Nederlandse Religieuzen. Om 20.00
uur start de lezing in verenigingsgebouw Fata Morgana in Monster, Choorstraat 99. Inloop vanaf 19:45 uur, koffie of thee staan
klaar. Na de lezing is er een korte pauze – ongeveer om 20:45 uur
– waarna er gelegenheid is voor vragen en discussie. De avond
eindigt om 22.00 uur. U bent van harte welkom.
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9-daagse bedevaart naar Lourdes per bus 7 t/m 15 mei

Ontmoet Maria bij de grot in Lourdes
Een jong meisje loopt langs een bergriviertje in de Franse Pyreneeën. Met haar zusje en een vriendinnetje sprokkelt zij hout.
Plotseling hoort ze een zacht geruis. Als ze opkijkt, ziet ze in een
nis in de rotswand een mooie dame. Het lijkt alsof de wereld om
hen heen niet meer bestaat. Het meisje ziet alleen nog maar die
dame in het wit. Ze voelt zich direct bij haar thuis en voert hele
gesprekken met haar, Bernadette Soubirous.
Zo begon precies 160 jaar geleden de geschiedenis van Lourdes
als bedevaartplaats. Dat meisje was Bernadette Soubirous. Veel
pelgrims die Lourdes nu bezoeken, hebben precies dezelfde ervaring. Als ze bij de grot van de verschijningen staan, is het net alsof drukte en geroezemoes om hen heen verdwijnen, alsof Maria
alleen nog aandacht voor hen persoonlijk heeft. Een bedevaart
naar Lourdes is een persoonlijke ontmoeting met Maria en haar
Zoon.
Ga mee naar Lourdes
Wilt u die ervaring zelf beleven? Ga dan mee. Westlandse Bedevaarten biedt van 7 tot en met 15 mei een reis naar Lourdes aan.
Pastor Martien Straathof begeleidt de bedevaart in een volledig
verzorgd programma. Hoogtepunt is uiteraard de mis aan de grot.
Indrukwekkend zijn ook de grote internationale plechtigheden,
soms met wel meer dan 25.000 pelgrims uit tal van landen. Daarnaast is Lourdes een gezellig stadje met tientallen winkeltjes en
terrasjes. Uiteraard is het mogelijk een excursie naar de Pyreneeën te maken.

Informatiebijeenkomst
Zaterdag 10 februari houden we in de H. Machutuskerk Monster,
vlakbij de oudste Lourdesgrot van Nederland, een informatiebijeenkomst over deze Westlandse bedevaart naar Lourdes. U
bent welkom aan de Choorstraat 103 te Monster, de bijeenkomst
begint om 14.00 uur.

Voor wie erover denkt priester of diaken te worden

Oriëntatiedag Vronesteyn
Door rector Walter Broeders

Zondag 25 februari staan de deuren van Vronesteyn wijd open.
Het Voorburgse huis aan de Vliet ontvangt dan belangstellenden die nadenken over hun plaats in de kerk. Misschien denk je
erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal
bij komt kijken. Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je
is, maar wil je eerst weten wat dat inhoudt. Of misschien wil je
eens met iemand praten omdat je gelooft dat je roeping voelt,
maar...
Op de Oriëntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector
van de priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal
(een geestelijk leidsman betrokken bij de opleiding) en natuurlijk
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bij de studenten. Je krijgt informatie over opleiding, studie, geestelijke vorming en stages. Je ziet het huis waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, bibliotheek
en de woonkamer. De studenten kunnen je vertellen hoe het is
om in Vronesteyn je vorming en toerusting te krijgen en je de
studieboeken laten zien. Om 14.00 uur wordt iedereen welkom
geheten, daarna is er alle ruimte voor informatie en vragen in 2
groepen: een over het priesterschap, de ander voor degenen die
meer willen weten over het diaconaat. Vronesteyn is gemakkelijk
met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je komt?
Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl. Adres:
Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg, 070- 3873804, mobiel:
06-271 401 17. E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl. Graag tot
ziens!

Bijzonder viering:
Vrijdag 2 februari 19.00 uur: Maria Lichtmis/Blasiuszegen met
het Bartholomeuskoor. Voorganger: pastor Max Kwee.
Kerk open
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om zomaar even binnen te lopen voor een stil moment, alleen of met
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.
Vieringen in De Backerhof
Donderdag 25 januari 19.00 uur: woord- en communieviering
met Trees van der Sande-van Rodijnen.
Donderdag 1 februari 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).

Voor multifunctioneel deel van de kerk

Plannen parochiebestuur nog
steeds actueel

Hartelijk dank alle gevers ….
Voor alle mooie bloemen, voor de kerstversiering in de H. Bartholomeus kerk. Zo konden we er weer iets moois van maken. Veel
dank namens de Bartholomeus parochie en de versierings-groep.

Kerkberichten

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 20 en 21 januari: 3e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de heilige
Machutuskerk Monster.
Zondag 09.30 uur: (let op nieuwe aanvangstijd) eucharistieviering met het Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor Berry Lansbergen. Intenties: Theo Enthoven en Christiaan van der Knaap,
Barbara Helderman en overleden familie, Jac. Schouw en de families Schouw en Schulte, Nel van der Voort-van Os, Toos van der
Valk, Cees van der Hoeven.
Weekeinde 27 en 28 januari: 4e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering met het Bartholomeuskoor.
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Bep van Zijl-Zwinkels.
Zondag 09.30 uur: woord- en communieviering met volkszang
en cantor. Voorganger: VOLT-groep Poeldijk. Intenties: familie
Van der Loos-van Leeuwen, Gerard en Kees Koot, Riet Hoogervorst-van Lier, Anthonia Mank- Pieterse, Arie van Vliet, Wilhelmine Janssen, Piet Gregoire, Henk van der Valk en Corrie van der
Valk-Zuijderwijk.

Zoals bekend gaat de gemeente investeren in het revitaliseren
van de grote zalen in De Leuningjes. Na dit besluit hebben we
als parochiebestuur nog eens alle plannen voor ons kerkgebouw tegen het licht gehouden en komen tot de conclusie dat
niets doen zeker geen optie is. Verkleining van het liturgisch
centrum voor de zondagse vieringen is noodzakelijk. Nu wordt
de afstand tussen de voorganger en de kerkbezoekers steeds
groter, terwijl het juist essentieel is om elkaar te ontmoeten
en te spreken.
Daarnaast beleven we gelukkig een aantal vieringen per jaar
waarop onze kerk nog geheel of bijna geheel gevuld is. Bij het
verkleinen van het liturgisch centrum is dan ook noodzakelijk dat
onze kerk ook voor grotere vieringen geschikt moet blijven. Daar
is ook steeds het doel op gericht geweest en zal dat ook blijven.
Tevens is het belangrijk dat ons kerkgebouw ook voor een bredere groep van onze dorpsgenoten kan worden gebruikt voor méér
dorpse activiteiten. De plannen voor het multifunctioneel maken
willen we dan ook verder voortzetten. Eerst gaan wij praten met
een kleine groep direct betrokkenen. Dit voorjaar hopen we met
een informatieavond alle parochianen en Poeldijkers te informeren over de stand van zaken en voortgang.
Kerk met Kerstmis tweemaal helemaal vol!
De afgelopen maand december hebben we kunnen genieten van
een prachtig concert van Musica in onze kerk met ongeveer 900
aanwezigen. Op eerste Kerstdag zat de kerk ook weer vol met
ruim 800 mensen!
Toneelvereniging Sint Genesius
In het voorjaar hoopt onze toneelvereniging Sint Genesius een
toneeluitvoering in de kerk op te voeren. Daarvoor zal een standbouwer gevraagd worden om de toneelzaal aan te kleden en te
belichten. Een mooie gelegenheid om ons kerkgebouw weer voor
een grote groep bewoners open te stellen. Als u vragen of opmerkingen heeft vernemen we deze graag van u: E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl.
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we Jezus vragen ons te helpen deze tweevoudige houding aan
te nemen van vertrouwen in de Vader en liefde voor de naaste.”

”De Ster”

In Restaurant
& Partycentrum
Benieuwd
naar de Vrienden
verschillende

Negende
soortenparochiediner
Opti-flor phalaenopsis?
Door Harry Stijger

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Vrijdag 26 januari organiseert de Commissie Kerkenveiling Poeldijk met Restaurant & Partycentrum Vrienden voor de negende
keer een gezellig parochiediner. Het diner bestaat uit een voor-,
hoofd- en nagerecht, koffie met bonbon, en is inclusief fris, bier
of wijn. Tussen de gangen door genieten van Poeldijks entertainment met muziek en dans.

uitzetten van alle lichten
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
licht - geluid - domotica

Techniek gaat
prima samen.

technisch installatiebedrijf

Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080

Een Batenburg Techniek onderneming

AUTO
BEDRIJF

Adverteren in Poeldijk Nieuws is voordelig en doeltreffend!

Meer weten? www.optiflor.nl

Poeldijk Nieuws komt elke 14 dagen fullcolour op 3.800 privé- én zakelijke
adressen in groot-Poeldijk en gaat naar 450 digitale abonnees.
www.autobedrijfwvanderende.nl

Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of Koos Verbeek (06-53714151)
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Koopgelegen nabij het gezellige
centrum van Naaldwijk.
S

Prachtig gelegen riant en luxe 3-kamer
semi-penthouse in kleinschalig
appartementencomplex “De Geuzen Burght”
gelegen in hartje centrum met royaal
en zonnig dakterras, fietsenberging en
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parkeerplaats in de onderbouw.
OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.
Vraagprijs: € 495.000,- k.k.
Vraagprijs: € 219.000,- k.k.
Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen
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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
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‘Moet ik over ze oordelen?’

Positief over de politiek
Door ds. A.J. Molenaar

Ik hoor nogal eens mensen die heel kritisch
zijn op de overheid. Sterker nog, ik doe er
zelfs soms aan mee. Of het nu gaat om de
lokale politiek of ministers, altijd weten
anderen precies wat de hoge heren niet
goed doen en wat er niet deugt. Nu is er
inderdaad genoeg op aan te merken op
heel wat bestuurders persoonlijk en op
hun beslissingen, helaas. Ik merkte echter
bij mezelf dat een negatieve houding je cynisch maakt, en dat is
geen vruchtbare houding. Je zou vergeten dat er gelukkig ook heel
veel wél goed gaat in het Westland en in Nederland. Nog sterker:
je gaat onterecht de mensen wantrouwen die zich naar eer en geweten inzetten voor het algemeen belang.
Ik ging eens nadenken wat vanuit een christelijke overtuiging de juiste houding is tegenover de overheid. Is dat alles wat ze doet nauwlettend volgen? Nee, dat is geen christenplicht, ongeïnformeerd zijn
is geen zonde. Moet ik over ze oordelen? Jezus zegt ‘oordeel niet
opdat je niet geoordeeld wordt’. Ik mag sowieso alleen een oordeel
over iets of iemand hebben als ik me echt in de zaak verdiept heb
– meestal niet dus. Ik hóef over een heleboel zaken helemaal geen
mening te hebben! Bovendien, als een politicus niet integer blijkt,
dien ik niet ‘zie je wel’ te denken, daar hoor ik bedroefd over te zijn.
Dat is heel iets anders!
In de Bijbel vond ik echter één ding dat ik wel moet doen: bidden
voor de overheid. Wat zou het zegenrijk werken als mensen na het
lezen van het politieke nieuws niet allerlei kritische kanttekeningen
plaatsten, maar als ze allemaal een schietgebedje deden: ‘Heer,
geef hen wijsheid over dit onderwerp’! Of als u niet zo van het bidden bent: dat u ze in uw hart wijsheid wenst. Een heel andere houding, die je blik op bestuurders verandert.
Daarom is mijn goede voornemen voor 2018: minder uitgebreid het
politieke nieuws volgen, en het plaatselijke en landelijke bestuur
noemen in mijn dagelijks gebed. Benieuwd wat dat doet met mij,
en met hen!
Kerkdiensten
Zondag 21 januari 10.00 uur: ds. A.J. Molenaar.
19.00 uur: ds. D.G.R.A. Beekman, Noorden.

Zondag 28 januari 10.00 uur: ds. J.W. v.d. Bosch, Piershil.
19.00 uur: ds. A.J. Molenaar.
Bij de kerkdiensten
Zondag 21 januari staat centraal wat Jezus zegt in het vierde
hoofdstuk van het Johannes-evangelie, over ‘de oogst en de arbeiders’. Een beeldspraak, waarin de oogst staat voor alle mensen op aarde. Wie gaat de oogst binnenhalen voor God? Hoe? En
wat is de rol van u en mij hierbij? In de avonddienst gaat voor ds.
D.G.R.A. Beekman uit Noorden, die we ook op Oudejaarsmorgen
reeds mochten begroeten. Zondag 28 januari gaat ‘s morgens
voor ds. J.W. van den Bosch uit Piershil. Deze jonge predikant was
nog niet eerder in Poeldijk; ik ruil deze zondag met hem van kansel. De avonddienst is een leerdienst waarin ik zelf voorga. Het
onderwerp is ‘de heilige Drie-eenheid’. Heel kort samengevat: er
is maar één God, en toch zeggen we dat Jezus ook God is, althans
de Zoon van God. En dan heb je ook nog de Heilige Geest… Hoe
zit dat allemaal?
Bidden op zaterdagochtend
Zaterdag 20 januari is er, zoals elke derde zaterdag van de maand,
gelegenheid om met elkaar te bidden. Het thema is ‘kinderen en
kleinkinderen’. Jonge kinderen, maar ook volwassenen, kinderen
van jezelf, maar ook voor die van anderen. Zowel binnen als buiten onze gemeente, ze hebben ons gebed nodig. Er is vast genoeg
om voor te bidden! Ook bidden we om een zegen over de kerkdiensten en het kerkenwerk. We komen samen om half tien, in de
kerkenraadskamer, voorafgaande aan de Open Kerk.
Op adem komen met de psalmen
Nog even aandacht voor de Psalmen-gespreksgroep, die donderdag 25 januari samenkomt. Ik benadruk: het is niet nodig je voor
een heel seizoen vast te leggen! Elke avond is afzonderlijk te volgen, dus je kunt komen als je gelegenheid hebt. Eén keer, of 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 20 januari van 10.00-11.30 uur is de kerk in de Fonteinstraat weer open voor een praatje, koffie, thee of voor zomaar even een moment van aandacht. Iedereen is welkom; kom
ook en breng anderen mee!
Ruimte reserveren voor vergaderingen
Wilt u, als u een ruimte van de kerk wilt bespreken voor een vergadering of kring, dit steeds direct doen bij: Ineke Bogaard tel.
242570 of per mail: bogaardij@hotmail.com met onderwerp “reservering”? U ontvangt dan een bevestiging terug.
Maandsluiting “De Terwebloem”
Vrijdag 26 januari is de eerste maandsluiting in het nieuwe jaar,
aanvang 19.00 uur. Onze eigen predikant ds. Molenaar hoopt de
dienst te leiden. Muzikale medewerking verleent Chr. Zangvereniging “Con Amore” uit De Lier o.l.v. de heer Van Duyvenvoorde;
hij bespeelt ook het orgel.

Kerkbalans 2018 komt eraan!
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle
gang. Het thema dit jaar is: ‘Mijn kerk verbindt’. Tussen 22 en 27
januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen.
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Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie
voor de kerk van belang. Daarom vragen we al onze gemeenteleden elk jaar een bijdrage. Een vrijwillige, maar we kunnen niet
zonder! De inkomsten uit Kerkbalans zijn de financiële basis voor
onze kerk. Wij 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 bereiden. We zoeken nog mensen
die ons kunnen helpen met wegbrengen en ophalen van de enveloppen. Heeft u hier een paar uur voor over? Neem dan contact
op met ouderling/Kerkeraad J. Bogaard, Verburghlaan 38 tel.
242570 email: bogaardij@hotmail.com. Slotavond van de actie
Kerkbalans 2017 en toezegging 2018 is op vrijdag 2 februari om
20.30 uur.
Oud papiercontainer
De oud-papiercontainer staat klaar van 24 tot en met 27 januari op Monsterseweg 112, Poeldijk, (naast hotel-restaurant Unicum-Elzenhage).
Boekenmarkt en platenzolder
Zaterdag 20 januari van 10.00-11.30 uur is er verkoop van boeken, dvd’s, cd’s en oude grammofoonplaten in de Hervormde
Kerk. Op de platenzolder vindt u lp’s, singletjes, cd’s en 78 toeren platen van “His Masters Voice”. Muziek en boeken van alle
tijden, voor alle smaken voor een kleine prijs. Wij hebben weer
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een enorme collectie ontvangen, ruim 4000 boeken. Naast goede
lectuur zijn er ook veel theologische boeken (protestant en R.K.)
en wetenschappelijke boeken. Kom zaterdag 20 januari naar de
grote verzameling kijken en vindt wat u al heel lang zocht. Opbrengst is bestemd voor vervanging van het leiendak van de kerk.
Gratis koffie en thee.

Vieringen in De Terwebloem
Geestelijk verzorger: Mevr. Rafael Maria Theuvenet, 06-57319910.
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 245789.
Woensdag 17 januari 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 19 januari 15.00 uur: eucharistieviering met pastor Martien Straathof.
Woensdag 24 januari 11.00 uur: viering K.S.W. Nieuweweg en
Zweth Rafael Maria Theuvenet.
Vrijdag 26 januari 19.00 uur: maandsluiting Hervormde Gemeente.

Wilt u goud of
zilver verkopen?
Waarom u voor ons kiest:
√
√
√
√
√

Persoonlijke aandacht
Hoog percentage snel verkocht
Uitstekende woningpresentatie
Eigen website van uw woning
Hoge klantwaardering (9.1)

Stefan de Jager:
‘’Ik help u graag met een
succesvolle verkoop of
aankoop!’’
Arnold Spoelplein 101 • Mauritskade 61 • Den Haag • 070 - 346 84 00
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of kijk op www.korporaalenbertels.nl

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
Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur
zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak.
Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl
93 x 138 mm, De Poeldijer
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(vervolg voorpagina)
’s-Morgens kwamen de Tenniskids in actie, jeugdspelers tot 12
jaar die in 3 verschillende fases, Rood-Oranje-Groen tennissen leren in trainingen en wedstrijden. Tijdens het Oliebollentoernooi
werden zij in poules passend bij hun fase ingedeeld. De Tenniskids slaan echt een leuk balletje, trotse ouders konden zien hoeveel hun zoon of dochter al geleerd heeft. De jongsten, Tenniskids
Rood speelden fanatiek hun partijtjes; Rick Schoonenboom werd
winnaar in deze poule. Bij de Tenniskids Oranje 2 poules en dus
ook twee winnaars: Marijn Mulder en Rik Zuidgeest. De Tenniskids Groen poule werd gewonnen door Beau van Os. Een knappe prestatie van de vier kanjers, zij ontvingen een mooie beker.
’s-Middags speelde de jeugd van 12 jaar en ouder tegen elkaar in
verschillende poules. Twee poules met jongens en 2 met meiden.
Er is heel goed getennist, we zagen spannende partijen. Er kon
er maar één winnen in elke poule.. Bij de meiden in poule 1 won
Cindy van der Pot, in poule 2 Femke Ammerlaan. Bij de jongens
poule 1 won Hugo Barendse, in poule 2 Koen Bosch. Ook zij ontvingen een mooie beker. De jeugdcommissie van Verburch Tennis
kijkt terug op een geslaagde dag met goed en gezellig tennis en
natuurlijk genoten we van de overheerlijk oliebollen van Bakkerij
Van Malkenhorst!

Van 10 tot en met 18 maart

Verburch Onings
Open Wintertoernooi
De 5de editie alweer van het KNLTB Open Wintertoernooi in het
Westland, georganiseerd op ons Onings Tennispark in Poeldijk.
Het toernooi wordt georganiseerd van 10 tot en met 18 maart,
iedereen met een KNLTB-tennispas kan meedoen. De inschrijving van het toernooi is inmiddels geopend.
Er worden mix en dubbel gespeeld, dit jaar is er voor het eerst
een 60+ poule. Hét toernooi ter voorbereiding voor het komende competitieseizoen en zomertoernooien en hét enige officiële KNLTB Open wintertoernooi in het Westland. Leuk als je ook
meedoet! Opgeven kan via de website www.verburchtennis.nl

Van 7 tot en met 14 februari

Bezoek van de Blauwkonters?
De carnavalstijd breekt aan. Carnaval is voor jong en oud en
daarom willen wij iedereen in het zonnetje zetten. Kent u iemand die het op prijs stelt als er een kleine delegatie van CV de
Blauwkonters op bezoek komt in de week van woensdag 7 tot
en met 14 februari?
Dan kunt u dit doorgeven
via secretariaat@deblauwkonters.nl. Verblijf in het
ziekenhuis of thuis maakt
niet uit. Vermeld in de mail
graag naam, adres en telefoonnummer. Wordt er een
kind geboren in diezelfde
week, komen wij ook graag
beschuit met muisjes eten.

Auré mijn lieve blinde geleidehond

Vier poten,
een zwarte vacht en
twee waakzame ogen.
Een lieve kop
Blindelings loop ik met haar
zij links, ik rechts.
Stap voor stap zorgt ze
voor een veilig pad,
over de zebra’s langs een fiets en obstakels
Veilig de trap op en af.
Zij wijst de trapleuning aan
Naar brievenbus en lift
Met openbaar vervoer en auto
Naar kerk en schaakvereniging.
Naar winkels en de zee
Als ze vrij loopt op het strand
Dan lig ze te rollebollen in het zand
Ze speelt met andere honden
met zwemmen de zee in
en duikt in de golven
en blijf dicht bij mij
om over mij te waken.
Soms trekt ze, soms draalt ze,
soms zucht ze, soms dwaalt ze,
maar altijd leidt ze mij
door mijn onzichtbare wereld.
Ik voel warmte en haar zachte vacht,
hoor haar hijgen
en merk haar zorg en aandacht.
Is waaks tegen vreemden
Van Auré word ik blij
Door haar voel ik mij vrij.
Bertus Groot
(Oud-Poeldijker)
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De Kreek in ‘s-Gravenzande bestaat 50 jaar

op
op zoek
zoek naar
naar
kinderopvang?
kinderopvang?

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

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:
Koos Verbeek:
Wilfred Bronswijk:
Erik van der Sande :
Info bij:
Website:

0174-700263 of
06-53714151 of
06-21253171 of
06-25575372
advertenties@poeldijknieuws.nl
www.poeldijknieuws.nl
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Showroom
Showroom
Mercuriusplein2 2
Mercuriusplein
2685LP
Poeldijk
2685LP
Poeldijk
(0174) 61 48 48

(0174) 61 48 48
06 - 22 69 31 52
06 - 22 69 31 52
www.nederwerk.nl
www.nederwerk.nl

Openingstijden:
Openingstijden:
Maandag t/m
t/m vrijdag
Maandag
vrijdag
13:00 -- 17:00
17:00
13:00
Zaterdag & ‘s avonds op

Zaterdag & ‘s avonds op
afspraak geopend
afspraak geopend

Grafmonumenten • Assieraden • Keien & Zuilen • Restauratie • Inscriptie’s lakken

Grafmonumenten
• Assieraden
• Keien & Zuilen
• Restauratie
• Inscriptie’s
lakken
Opschuurwerkzaamheden
• Vervolginscriptie
• Urnen
• Gedenkplaten
• Persoonlijk
advies
Opschuurwerkzaamheden • Vervolginscriptie • Urnen • Gedenkplaten • Persoonlijk advies

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

Uw vertrouwen waard
Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl
93 mm x 67,5 mm, voorpagina Poeldijker

Thea Kleijberg begon met 12 leden

Poeldijk groeit: meer collectanten nodig

55+ Quintus Badminton 20 jaar

Collecte Leger des Heils: € 858,53

Het is alweer 20 jaar geleden dat bij Quintus Badminton een
55+plus groep werd opgericht. Thea Kleijberg begon destijds vol
enthousiasme met 12 leden. De groep werd groter en groter en
nog steeds wordt er elke maandagmiddag fanatiek gespeeld door
circa 40 leden van 55+. Intussen zijn veel van deze leden over
de 70, maar zoals blijkt, is badminton voor alle leeftijden. Reden
0 6het
- bestuur
5 4 97 01
- iinn fhet
o @zonnetje
westlan
hoveniers.nl
voor
om 33
Thea
tedzetten!

Eind november, begin december gingen in Poeldijk 9 collectanten de pad op om te collecteren voor het mooie werk van het
Leger des Heils. Helaas konden niet alle straten worden gedaan,
maar er is toch een mooi resultaat van € 858,53. We bedanken
de gulle gevers en natuurlijk onze collectanten heel hartelijk
hiervoor.

Door Bep Stijger-de Winter, wijkhoofd Poeldijk

Zelfhypnose training
27 januari 2018 10.00 - 17.00 uur
Magic ZEN Silence Retreat
Stilte weekend (Nagele, Flevoland)
2, 3 en 4 februari 2018
Reiki Helingsavond
5 februari 19.30 - 22.00 uur
Reiki I cursus
9 & 10 februari 10.00 - 17.00 uur
Mediteren... kun je leren!
3 maart 10.00 - 17.00 uur

coaching • hypnose • trainingen

Het nieuwe tijdelijke adres is:
Voorstraat 88
2685 EP Poeldijk
ingang om de hoek (Fonteinstraat)

Omdat Poeldijk blijft groeien en er steeds meer straten bijkomen,
zou het geweldig zijn als er meer collectanten bijkomen. Draag jij
het Leger des Heils een warm hart toe en wil je een wijk lopen,
bel dan 280057, dan zorg ik dat je gegevens bij het centrale punt
in Den Haag komen. Er wordt dan automatisch contact met je opgenomen tegen de tijd van de laatste collecte van het jaar. Alvast
bedankt voor jullie reactie!
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen
‘Sint Genesius’ mag dan Poeldijks oudste toneelvereniging
zijn, het was in de vorige eeuw
tijdelijk de enige toneelclub in
het dorp. De in 1903 opgerichte vereniging maakt in dit nog
prille nieuwe jaar de honderd
en vijftien jaren vol. De vereniging had één groot nadeel; om
lid te mogen worden diende
men man te zijn. Een feit dat
de dames allerminst lekker zat,
doch waar zij aanvankelijk weinig aan konden veranderen.
Toch lieten zij het er na verloop
van tijd niet bij zitten en ondernamen in de twintiger jaren
actie. Omdat bijna alle jongedames vanaf pakweg twaalf/
dertien jaar lid waren van kerkelijke verenigingen als Mariacongregatie, Garde of Sint Agnes
Patronaat, werd in die kringen voortdurend nagedacht over een
zinvolle invulling van de beschikbare tijd.
Vooral door de leden van het Sint Agnespatronaat schijnt er druk te
zijn uitgeoefend op het bestuur om een toneelclubje op te richten.
Om te voorkomen dat het Patronaat daardoor een fors aantal leden
zou verliezen, werd voorgesteld om een en ander van de grond te tillen onder de paraplu van dat Patronaat. Zonder de geestelijkheid erbij te betrekken was het stichten van een aparte onderafdeling in die
tijd echter tot mislukken gedoemd. Toenmalig kapelaan Henr. Theissen, in latere jaren gepromoveerd tot pastoor te Schipluiden, was
echter een verenigingsman in hart en nieren. Hij begreep de wens
van de jongedames en maakte met zijn ‘baas’ deken/pastoor Buijsman een afspraak. Een babbeltje dat bij die kleine, maar dappere
heer Buijsman in goede aarde viel. Een en ander valt af te leiden uit
een aantal fraaie foto’s dat vanaf het eind der twintiger jaren van de
vorige eeuw in omloop werd gebracht. Kiekjes waarop uitsluitend al
of niet vermomde plaatselijke actrices zijn te bewonderen.
Beperkt aantal leden, veel bewonderaars
Toneelverenigingen mogen dan qua ledental niet tot de grootste behoren, leden zijn meestal wel hondstrouw. Het lijkt erop dat iemand
voor het spelen van toneel in de wieg moet zijn gelegd, zij hebben
blijkbaar een bepaald gen. Acteurs en actrices genieten soms decennialang van repetities en bovenal uitvoeringen. Jarenlang sieren dezelfde koppies het fotopapier, betere bewijzen zijn nauwelijks
denkbaar. Tot op de dag van vandaag is er in dat opzicht zeer weinig
veranderd. De heren van ‘Sint Genesius’ maakten van hun jaarlijkse uitvoering al snel een traditie. Uitvoeringen die vanaf 1906 voor
donateurs en (betalende) belangstellenden, meestal in het Sint Vincentiusgebouw (toentertijd verenigingsgebouw, thans hotel Saint
Vincent) en bij uitzondering in hotel ‘Verburch’ plaatsvonden. Het
damestoneel daarentegen verzorgde in de wintermaanden regelmatig optredens in eigen gelederen en bij zusterverenigingen. Uitvoeringen, die vaak in het klooster ofwel de meisjesschool (donkere
school) ten beste werden gegeven. Dat de deuren van het vereni-

gingsgebouw bij gelegenheid ook voor hen wagenwijd open stonden, spreekt voor zich. Pas na de laatste oorlog kregen ook dames
de gelegenheid om lid worden van ‘Sint Genesius’.
Met de mannen in zee
Om gemengd toneelspelen waar te kunnen maken, was wederom
groen licht van de geestelijkheid nodig. De statige, doch beminnelijke, deken Gerardus Kuijs legde de dames geen strobreed in de weg
om met mannen in zee te gaan. Een feit waarvan de dames in daarop volgende jaren dankbaar gebruik maakten. Vanaf die tijd krijgen
we prachtige foto’s met toneelspelende personen van beiderlei kunne onder ogen. Het Sint Vincentiusgebouw bleek in de vijftiger jaren
al te weinig ruimte te bieden aan het bloeiende Poeldijkse verenigingsleven. Het zou nog tot halverwege de zeventiger jaren duren
voor het intussen ‘pensioengerechtigde’ verenigingsgebouw aan de
Voorstraat kon worden afgestoten. Gelijktijdig werd de omgeturnde
bloemenveiling ‘Het Westland’ aan de Julianastraat als ‘De Leuningjes’ in gebruik genomen. Op de cour van de meisjesschool (‘donkere
school’) stelt een vijftiental actrices zich aan het eind der twintiger
jaren vanaf links aan u voor.
Het zijn achteraan: Tini van Bergenhenegouwen, Toos de Brabander,
Wies Jansen (Ad.), Jeanne de Brabander en Marie Goeijenbier. Op
het middelste rijtje zijn Marie Zuiderwijk, Jo de Bruin, Lena Koppert,
Marie de Brabander en Jeanne van Bergenhenegouwen te bewonderen. Tenslotte zien we knielend achter een drietal bloemstukjes:
Jeanne van Kester, dan de huishoudster van hoofdmeester Henk van
Velzen, Jo Zwinkels, Tonia Meijer en Sien van Dijk. Een toentertijd
prachtig gezelschap dat jaren later een ongenode, wel zeer slanke
Hein op bezoek heeft gehad…
‘Dames, aanvankelijk niet zoveel,
speelden in Poeldijk al vroeg toneel.
Mét heren taboe,
nog lang niet aan toe.
Na de oorlog werd het één geheel’
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Ons Dorp

Op naar volgende evenement 2018
Door Annemiek Koremans

Voorlopig even geen oliebollen en appelflappen meer. Kerstversiering opgeruimd. Even niet meer zoenen, alhoewel mensen die
zeuren dat er te veel wordt gezoend op recepties en op het werk,
de essentie van contact in mijn ogen niet begrijpen. Er kan niet genoeg gezoend en omhelsd worden in deze koude tijd. Wel kunnen
we weer ophouden met al die beste wensen, we zitten in het nieuwe jaar. We nemen onze vreugde, verdriet, zorgen, ziekten, pijntjes, angsten, humor, goede voornemens gewoon mee. Er gaan
weer veel dingen veranderen in levens van mensen en in de maatschappij, maar of dit nu werkelijk komt door al die goede wensen
en zoenen die ik lieve mensen de afgelopen weken heb gegeven?
Wel veel mensen ziek door al dat gezoen, al vind ik dat persoonlijk
ook flauwekul. Je zoent of je zoent niet. Ga niet in de lucht staan
happen bij een wang of zitten zemelen dat je zo verkouden bent.
Dat zoenen is onwijs goed voor de opbouw van een goed bacterieel afweersysteem.
Mijn familie heeft de tactiek dat als ze verkouden zijn, ze niet langs
hun kwetsbare zus of nicht gaan. Gevolg dat ik 3 weken vervuild
thuis in mijn bed lig, zonder eten! Denk het niet. Grapje, ze zijn fantastisch voor hun zus en tante. Ook al behoor ik nu toch echt tot
de senioren van ons dorp, heb ik fantastische mensen om me heen,
het is en blijft bizar dat ik op mijn 62ste mijn vader en moeder de
afgelopen weken heel erg hebt gemist. Op een goede manier, maar
toch. Wat zullen ze deze weken weer hebben genoten boven van het
samenzijn van de clan beneden. Hoop dat velen deze ervaring met
mij mogen delen.
Westerstorm
Nieuwjaar en de eerste westerstorm van 3 januari zit er op. Van
code geel naar code oranje. Volgens mij is dat hetzelfde, alleen geven we verschillende kleuren aan hetzelfde verschijnsel. Er kan ook
echt niets, maar dan ook niets simpel in Nederland. Toch was deze
westerstorm iets unieks. Helaas heb ik niets horen gieren in mijn
huis en had die dag ook buiten niets te zoeken. Wel op tv gezien
dat de 5 sluizen dichtgingen en natuurlijk het verkeer ontregeld was.
Gelukkig was het nog vakantie. Het duurt trouwens niet lang meer
of ons eiland zal ook sluizen kennen. Het water op het bouwterrein
bij de Jumbo en op Heins nieuwe schaatsveldje stijgt gestaag. Het is
niks dat ze allemaal nieuwe straten en huizen bouwen in ons dorp,
maar straks kunnen wij weer met stenen uit onze tuinen gaan lopen
sjouwen. Ik het kader van de tegeltax - bestratingen uit de particuliere tuinen, gras erin en dan krijg je belastinggeld terug. Of ik denk
eerder dat je belastinggeld moet gaan betalen voor een terrasje in
je achtertuin, want water kan al lang niet meer op natuurlijke manier weg. De eerste regentonnen zijn al uitgereikt in De Lier. Het lijkt
mij een beter idee buitenzwembaden aan te leggen voor wateropvang! Net als de tuinders met hun grote waterbassins. Ieder dorp
een buitenbad! In het kader van verdichting van de verbouwing in
de centra lijkt het mij een win – win situatie. Qua innovatie toch een
idee? In Poeldijk noemen we het zwembad “’t Poeltje”.
Olympische Spelen
Waar ik me werkelijk op verheug zijn de 23ste Olympische Winterspelen, die de komende weken van 7 tot 25 februari worden gehouden in Zuid Korea en wel in Pyeongchang. Vanwege politieke rust,
de financiën, de vele sneeuw- en ijsvorming en ontelbare winter-

Foto: ANP
sport-atleten op dat stukje van de wereld besloot het IOC het daar
maar te organiseren. Er hoeft niet zoveel te worden bijgebouwd, alle
faciliteiten zijn aanwezig…?? Zou Camiel er voor of tegen hebben
gestemd of zou hij net als ik de ballen verstand van dit soort beslissingen hebben en alleen kunnen gissen dat het alles te maken heeft
met macht in de engste zin van het woord? Hoe dan ook, Noord- en
Zuid-Korea gaan in overleg om de oorlogsdreiging een beetje uit de
lucht te halen. Camiel Eurlings volgt op kosten van het IOC nog een
paar LOI-cursussen. Hoe trek ik de oren van mijn vriendin kapot, zonder dat iemand er over valt? Hoe kom ik geloofwaardig over? Kan
ik nog iets betekenen voor mezelf? Hij doet het allemaal voor de
atleten mensen! Dat zei hij als KLM-baas ook: het gaat niet om mij,
maar om passagiers en werknemers. Misschien kan hij nog ingezet
worden om die rode halve balletjes bij schaatswedstrijden op het ijs
te leggen.

Winterspelen als HET evenement van 2018. We kunnen het allemaal
weer meemaken, thuis of op het werk! We maken er tijd voor vrij.
Met moderne technologie is het niet moeilijk meer en hoef je ook
niet meer samen voor de tv te zitten. Al blijft dat natuurlijk wel het
meest gezellig, samen kijken, juichen en schreeuwen. Als die Nederlanders het goed doen daalt de arbeidsproductiviteit , maar stijgt
de arbeidsvreugde enorm. Wat is er nu mooier om mensen op eigen
kracht te zien strijden. Sportmentaliteit, meedoen belangrijker dan
winnen, fair play, financiële belangen, vallen en opstaan, worden
afgevoerd, risico’s, emoties, binding, chauvinisme, oranje, analyses,
zingen, Holland House, de koning en Maxíma, regeringsleiders, Rusland, misschien komt kleine Kim nog om het hoekje kijken, dope, beschuldigingen, ontkenningen, vreugde, verdriet, volkslied, rillingen,
gesprek van de dag, …Hoe succesvoller we zijn, hoe meer Poeldijk
meeleeft. Er komen oranje soezen, Koreaanse steile haarcoupes (ik
heb het vooraf al aangepast), Marco’s Olympische ski-worst, Action
de Pyeongchang kleedkist. Nu maar hopen dat het niet zo hard gaat
vriezen dat we in Nederland dan de Elfstedentocht moeten gaan
fietsen. Gelukkig hebben we ook de Paralympische Spelen in Zuid
Korea nog.

17 JANUARI 2018

17

Klimmen, tokkelen, bowlen, handboogschieten, zwemmen én een frietje

Verburch turnsters op Springdagen Sommelsdijk

Op 4 januari deed een groep Verburch-turnsters mee aan de Springdagen in Sommelsdijk. Springdagen zijn sportieve dagen voor Nederlandse gymverenigingen waar kinderen gebruik kunnen maken van allerlei soorten trampolines en springkussens van de turnsport. Er
wordt niet alleen gesprongen maar kinderen konden ook klimmen, tokkelen, bowlen, handboogschieten, zwemmen en kregen ook nog
eens een frietje. Meer info: http://www.springdagen.nl/filmpjes.html.

Handbaldames 1 delven net onderspit

Dongen - Verburch
Door Maxime de Kok

Zaterdag 6 januari speelden we een uit tegen Dongen. Een
nieuw jaar met nieuwe kansen. We reisden vol vertrouwen richting Brabant. Het startsignaal volgde en wij begonnen gelijk niet
scherp. We stonden in no-time een aantal punten achter. In de
aanval hadden we namelijk moeite om de ballen in de goal te
krijgen. Dongen had hier wat minder moeite mee en kwam zo
heel snel op een voorsprong. We gingen de rust in met 6 punten
achter op de Brabantse ploeg.
In de rust gaf Robbert aan dat we er alles aan moesten doen om
de punten mee naar huis te nemen. Die boodschap was duidelijk.
We begonnen de tweede helft heel sterk, kwamen terug en het
werd erg spannend! We verdedigden goed en liepen doelpunten
in. Hierdoor kwamen we uiteindelijk op één punt verschil. Do
was in vorm en had een aantal mooie stops. Ook het team was
goed op dreef, maar maakte helaas te weinig doelpunten. Het
werd uiteindelijk 29-27. Wij nemen het goede handbalspel van
de tweede helft mee naar volgende week.
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Vitis Welzijn
Vluchtelingenwerk, De Recycling en Vitis Welzijn

Mooie samenwerking
In de donkere dagen van januari zijn lichtpuntjes fijn, mensen
die de moeite nemen om een ander te helpen. Een aantal weken geleden zocht een vrouw uit Syrië contact, dankzij Vluchtelingenwerk, met de sociaal makelaar van Buurt Informatiepunt
Heenweg. Zij vluchtte vorig jaar met haar vijf kinderen uit Syrië.
Met niks kwam zij in Nederland, woont sinds een paar weken in
Heenweg en vroeg hulp met de inrichting van haar huis.
Vluchtelingwerk heeft haar geholpen, zoals met een uitkering.
Mevrouw is heel erg dankbaar, wil graag integreren maar weet
niet goed hoe. Met één belletje naar kringloopwinkel De Recycling, konden vier bedden en wat keukenspullen geregeld worden. Zij heeft hulp gevraagd voor het boodschappen doen en
klusjes in huis. De sociaal makelaar heeft contact gelegd met de
buurt en drie buurtbewoners gingen voor dit gezin aan de slag
gegaan. Een mooi voorbeeld van integratie in de buurt Door hulp
en samenwerking tussen Vluchtelingenwerk, kringloopwinkel De
Recycling, Vitis Welzijn en buurtbewoners werden de donkere dagen voor deze Syrische moeder met haar vijf kinderen een beetje
lichter.
Goedkope rijbewijskeuring senioren in ‘s-Gravenzande
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen
vrijdag 9 februari terecht bij Goedkope Keuringen en een maal
per maand in wijkcentrum Larix, Larixstraat 4. Voor informatie en
afspraak belt u het landelijk afsprakenbureau, 085 - 48 83 616.
Een datum reserveren kan via www.goedkopekeuringen.nl. Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 35,00, C/D/E (ook code 95)
en Taxipas € 55,00. Het is niet mogelijk rechtstreeks bij Larix af te
spreken. Vóór u naar de keuring gaat, moet eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag worden gekocht. Dat formu-

Klaverjassen én Carnaval

Jeu de Boules Verburch ‘97
Door Piet de Quaasteniet

Donderdag 4 januari stonden er weer veel leden van Jeu de
Boules Verburch ’97 klaar om hun mede-boulers een fijn en gezond 2018 te wensen. Met een plezierig 2017 met het 20-jarig
bestaan van de verenging achter de rug, kijken we vooruit naar
wat er dit jaar te beleven valt. Vrijdag 19 januari is er een, voor
de vrijwilligers van de Jeu de Boulesvereniging, of je nu de voorzitter bent of met een kop en schotel in de keuken staat om af te
wassen, maakt deze middag niet uit.
Een amateurvereniging draait op vrijwilligers die zich inzetten om er een
gezellige en sportieve vereniging van
te maken. Met veel van die vrijwilligers
gaan we er daarom een gezellige middag van maken. Woensdag 31 januari is
de eerste klaverjasmiddag in dit nieuwe jaar, voor € 3 wordt er gespeeld: 3

lier is te krijgen bij de gemeente en via mijn.cbr.nl (inloggen met
DigiD). Verwerken en beoordelen van de Eigen Verklaring door
het CBR kan tot 3 maanden duren. Ook inwoners van omliggende
dorpen zijn van harte welkom.

In Careyn Woerdblok Naaldwijk

Optreden Westlandse Harmonie
Zaterdag 20 januari treedt de Westlandse Harmonie van 19.0020.30 uur op in Careyn Woerdblok. Kom genieten van de mooie
muziek, aanmelden vooraf is niet nodig. Bezoekers betalen een
kleine bijdrage van € 1,00 voor koffie of thee. Muziek verbindt,
muziek geeft plezier, zorgt voor ontmoeting en vergroot het
welzijn van mensen. Vitis Welzijn en Fonds Westland maken dit
project ‘Welzijn met Muziek’ mogelijk, zodat koren en muziekverenigingen tweemaal per jaar een optreden verzorgen in het
Westland. Iedereen is gratis van harte welkom. Meer informatie:
www.welzijnmetmuziek.nl.

Klaverjassen en bingo
in De Backerhof
U kunt elke vrijdag om 13.30 uur in oneven weken klaverjassen in De Backerhof. U kunt klaverjassen op vrijdag 19 januari, op 2 en 16 februari. Spelleidster is
Marieke Persoon van kaartclub KCB klaverjassen. Aanmelden kan
bij Marieke en Leo Persoon via 242960. Hebt u zin in een gezellige bingomiddag? Elke zaterdag in de even weken kunt u bingo
spelen in De Backerhof. Aanvang 14.00 uur, de kosten zijn € 4,50
inclusief een kop koffie of thee. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Iedereen is van harte welkom!
boompjes. Voor de winnaars staan er altijd leuke prijzen klaar.
De kantine is om 13.00 open, de start is om 13.30 uur. Het eerste
bakkie koffie is voor niets. Iedereen is welkom voor een sportief
potje klaverjassen. Je komt verkleed als Kerstman of je trekt een
korte broek aan. Misschien zeg je ‘ik vind het helemaal niks om
me te verkleden’, maakt niet uit. Iedereen is welkom op de Carnavalsmiddag, donderdag 8 februari om mee te doen aan een gezellige middag. Bij Jeu de
Boules georganiseerd
door de activiteitencommissie. Aanmelden
kan je doen op het mededelingen bord. Hebben jullie of jij nog goede voornemens in dit
jaar je aan te melden
bij 97’ Verburch Jeu
de Boules? Dan ben je
van harte welkom. Op
www.97pjdb.nl staat
alle informatie over de
vereniging.
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Dinsdag 6 februari in De Backerhof

Weggooien is zonde..

Laat uw defecte apparaat nakijken in het Repair Café. Onze vrijwillige reparateurs zitten er, ook in dit nieuwe jaar, weer op te
wachten! Het Repair Café leert mensen dat er alternatieven zijn
voor weggooien en dat repareren vaak prima mogelijk is. Het
maakt mensen enthousiast en waardevolle praktische kennis
wordt overgedragen.

Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee of
gaat kijken bij een reparatie van iemand anders. Voor het Repair
Café hoeft u zich niet aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen.
Wij zijn dinsdag 6 februari in Poeldijk; zoals elke eerste dinsdag
van de maand kunt u ons vinden in De Backerhof “Vitis Welzijn”,
Wittebrug 2. U bent welkom tussen 13.30 en 16.00 uur. Reparaties
worden, onder voorbehoud, aangenomen tot 15.30 uur. Tot dan…
Meer informatie: www.vitiswelzijn.nl of www.repaircafe.org.

“Het adres voor zonwering,
rolluiken en horren,
óók voor reparaties!”

www.spruijtonderhoud.nl
www.spruijtonderhoud.nl
• 06-512 08 412

Hallo Jumbo actie
Coolbest

Optimel

kwark, vla of yoghurt

kuip

2 voor

Openingstijden:

Slimpie

limonade siroop

2 voor

€ 2,00

€ 3,00
Maandag t/m Zaterdag
08:00 tot 21:00 uur
Zondag
10:00 tot 19:00 uur

2 flessen

HALVE PRIJS

€ 2,50

Blueband

Canepa wijnen

2e pak

2 pakken
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€ 6,00

Varkenshaas
500 gram

voor

€ 5,99

Hallo laagsteprijsgarantie
Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28
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rust in het ziekenhuis. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 27
december in de H. Bartholomeuskerk waarna Piet is gecremeerd in
Op 7 december werd in Café ’T Witte Paard de ﬁnale gespeeld van
crematorium Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgestohet Estafette Biljart Toernooi. De winnaar was het team van ’T
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Driebanden.
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ken naar de andere kant van het aardse leven, in het vertrouwen
Elk team bestaat uit vier spelers, die in drie spelsoorten uitkomen:
Op 7 december werd in Café ’T Witte Paard de ﬁnale gespeeld van
libre, één bandstoten en driebanden. In dit estafettetoernooi ontdat
hijvanrust
mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.
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Witte Paard Driebanden.

ISW
weer
ineen
acti
e voor
Bij Argos
Poeldijk
kunt u terecht
voor
schone
auto. Westlandse senioren
BijIrenestraat
Argos
Poeldijk
kunt
u terecht
voor
een
ingewikkelde constructie, maar uiteindelijk komt het er op neer dat
Elk team bestaat uit vier spelers, die in drie spelsoorten uitkomen:
libre, één bandstoten en driebanden. In dit estafettetoernooi onthet team dat de meeste winstpunten behaalt, rekening houdend met
moeten alle verenigingen elkaar in 5 avonden één keer. Een tamelijk
de handicap (elke speler heeft een eigen moyenne, ofwel handicap)
ingewikkelde constructie, maar uiteindelijk komt het er op neer dat
wint. Het winnende team van ’T Witte Paard Driebanden bestond het
uitteam dat de meeste winstpunten behaalt, rekening houdend met
de handicap (elke speler heeft een eigen moyenne, ofwel handicap)
Leo Rombout, Joop Buur, Koos van Leeuwen en Piet Duyndam. Coos
wint. Het winnende team van ’T Witte Paard Driebanden bestond uit
Bos, eigenaar van ’T Witte Paard, reikte als hoofdscheidsrechter Leo
deRombout, Joop Buur, Koos van Leeuwen en Piet Duyndam. Coos
Bos, eigenaar van ’T Witte Paard, reikte als hoofdscheidsrechter de
felbegeerde beker uit.
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(zonne)Brillen

Mooie

* Kijk voor de voorwaarden op regiobank.nl of kom langs.
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Medewerkers van De Opmaat gaan met de opbrengst
us ahuiskals
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in
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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 kunKom Zilvervloot Sparen
nen ontspannen. Gezamenlijke huiskamers worden zo huiselijk
mogelijk ingericht met veloursgordijnen, vitrage, gordijnkoorden,
behang, vloerkleden, vintage meubeltjes en accessoires.
Van der Meer
Verzekeringen
Lesnacht
aan
eindexamenkandidaten
Een Tvan de drie acties is de traditionele lesnacht aan examenE
I
kandidaten:
de leerlingen betalen om donderdag 23 februari in
de nacht les te krijgen van docenten van school die dat vrijwillig doen. Net als vorig jaar is de actie met de hoogste opbrengst
een loterij. Leerlingen hebben allemaal loten meegekregen om
te verkopen (aan familie, buren, mensen van de sportvereniging). 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
Dijkstraat 2
2675 AX HONSELERSDIJK
(0174) 63 04 90
info@vdmverz.nl
www.vandermeerverzekeringen.nl

Op de foto v.l.n.r.: Summer, Lisette, de heren Pieterson en De
Haas (foto Van Dommelen)
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 selectiespelers. Andere prijzen zijn waardebonnen van
25 tot 50 euro van bijvoorbeeld kapper, pedicure, bloemenzaak
of kledingwinkel. Op www.isw.info/irenestraat staan alle prijzen.
Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

Jan Barendselaan 80 tijdelijk kringloopwinkel
De derde actie, veel leerlingen hebben daar al weer zin in, is net
als vorig jaar de winkel Jan Barendselaan 80 (voormalige bloemenwinkel De Kok). Een deel van de ruimte mag gebruikt worden
en onze leerlingen gaan hier hun eerste verkoopervaring opdoen.
Vorig jaar verkochten we vooral zelfgemaakte spullen en spullen
van school, dit jaar wordt het gecombineerd met een ‘kringloopwinkel’. De school heeft via ouders en medewerkers spullen ingezameld. Zo heeft Poeldijk eindelijk - zij het tijdelijk - een kringloopwinkel. Van 25 januari t/m 17 februari is de winkel open op
dinsdag (10.15-12.00), woensdag (12.30-15.15) en vrijdag (12.1514.15 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 actie bekend zijn. Komt u vooral
langs in de tijdelijke kringloop, ondersteun het goede doel, en
laat onze leerlingen verkoopervaring opdoen!

Sluit nu een jaarabonnement af
en ontvang de eerste 3 maanden

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
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JAN BARENDSELAAN 70

Streetdance voor de
kids. Schrijf je nu in voor de vesting
Q-Fitness Arnold Spoelplein.

uitzetten van alle lichten
met één schakelaar?

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

info@lichtgeluiddomotica.com

POELDIJK
TELEFOON 0174 - 244111

licht - geluid - domotica
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Resultaten Meldpunt Ouderenwerkloosheid:

21

KBO Poeldijk

Hoogste tijd voor gesprek met
minister Koolmees
Begin december sloot het Meldpunt Ouderenwerkloosheid en
de uitkomsten liegen er niet om. 80% zoekt al meer dan een jaar
naar een baan, 47% zelfs meer dan twee jaar. KBO-PCOB wil met
minister Wouter Koolmees praten. “Met werkzoekende senioren er ook bij, want zij kennen de problemen én oplossingen het
best”, aldus directeur Manon Vanderkaa.

42%. KBO-PCOB brengt de Tweede Kamer op de hoogte van alle
uitkomsten. Manon Vanderkaa: “We willen met senioren samen
met minister Koolmees over de problemen en over de oplossingen praten. Nu de arbeidsmarkt verbetert en de perspectieven
voor 50-plussers nog zo slecht zijn, is het de hoogste tijd voor
zo’n gesprek.”
Vakantieweek in hotel De Paddestoel
In het vorige nummer berichtten we u over de aanstaande vakantieweek van 18 tot 25 mei in Oisterwijk. De naam van het hotel
werd daarbij niet correct vermeld; die moet zijn hotel De Paddestoel.

Hoge langdurige werkloosheid van 50-plussers valt op nu de
economie zo aantrekt. Programma’s als De Monitor en Radar besteedden er uitgebreid aandacht aan. Manon Vanderkaa: “Goed
dat dit onderwerp eindelijk de volle aandacht krijgt. Wie boven
de 50 is en werkloos raakt, komt heel moeilijk weer aan de slag.
Ongeacht je kennis, werkervaring of motivatie. Bijna een derde
van oudere werkzoekenden wordt nooit uitgenodigd voor een
gesprek. Senioren worden hier moedeloos van.”
47% zoekt langer dan 2 jaar
Ruim 400 senioren namen de moeite om de vragenlijst in te vullen op www.meldpuntouderenwerkloosheid.nl. Ruim de helft
(59%) is vrouw. De gemiddelde leeftijd is 59 jaar. Van de groep is
25% laag, 42% middelbaar en 33% hoog opgeleid. 77% is actief
werkzoekend, vanuit werkloosheid (68%) of vanuit een baan of
zelfstandig ondernemerschap (9%). De groep werkzoekende respondenten zoekt gemiddeld lang: 20% korter dan een jaar, 33%
tussen één en twee jaar en maar liefst 47% langer dan twee jaar.
Het gemiddeld aantal sollicitaties is 187, met uitschieters naar
5000 brieven en mails. De respondenten zijn gemiddeld 4 keer op
gesprek geweest. 32% is helemaal nooit op gesprek uitgenodigd.
KBO-PCOB vroeg ook naar belemmeringen van werkgevers om
senioren aan te nemen. 71% van de werkzoekenden wil best onder zijn of haar oude niveau solliciteren en werken. 56% is bereid
af te zien van seniorendagen. Een lager salaris is acceptabel voor

Westland Verstandig:
Voorstraat verfraaien!!
In Poeldijk wordt nu gewerkt aan ideeën voor een beter centrum. De Voorstraat
met zijn ligging en prachtige woningen leent zich natuurlijk prima om als centrale
as te fungeren. Mooi aankleden met bomen en het plaatsen van Oudhollandse
lampen zou op korte termijn al een nog fraaier aanzien geven. Waarom dat niet
al uitvoeren en in het voormalige Dario Fo-gebouw woningen realiseren zodat
ook aan die leegstand weer een einde komt. Westland Verstandig wil dat snel
realiseren en niet wachten op de nieuwe planning voor het centrum.
Wilt u contact:
Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691 KX ’s-Gravenzande
06-53401068 / mail info@duijsens.net.
Zie: www.westlandverstandig.nl.

KBO Poeldijk
Katholieke bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5,
2675 BK Honselersdijk, telefoon: 0174-245789.
e-mail: kees@keesenleny.nl
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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
In de kerk
Zaterdag 20 januari 19.00 uur: geen viering.
Zondag 21 januari 09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor
zingen de Messe brève no.7 in C – Charles Gounod.
Zaterdag 27 januari 19.00 uur: dames en Heren Bartholomeuskoor zingen de Franciscusmis van Frank Van Nimwegen.
Zondag 28 januari 19.30 uur: viering met cantor.
Kinderkoor
Het kinderkoor heeft plaats voor nieuw talent...
Kinderen vanaf groep 4 oefenen elke woensdag
van 16.00- 17.00 uur in het repetitielokaal van
het koor in De Leuningjes. In de schoolvakanties oefenen we niet.
Ook voor de kinderen van groep 1-2-3 is er de mogelijkheid om te
zingen. We zijn gestart met een nieuwe groep op de woensdag
van 13.30-14.00 uur. Onder leiding van juffrouw Renate van Oostveen-Koentze leren de kinderen de allerleukste liedjes.

Meezingen in Paas Hoogmis wat
voor jou?
Door Toos de Vreede
Traditiegetrouw zingen we tijdens de
Hoogmis op Paasmorgen de Krönungsmesse van W.A Mozart met feestelijke
motetten. Het Delphi Consort heeft wederom haar medewerking toegezegd. Naast leden van het Bartholomeuskoor nodigen we ook projectdeelnemers uit mee te
zingen. Er zijn in Poeldijk en omgeving heel veel mensen die de
Krönungsmesse inmiddels binnen of buiten Deo Sacrum gezongen hebben. Het is extra feestelijk als we een groot aantal oud-leden mogen verwelkomen. Zegt het voort, de eerste enthousiaste
aanmeldingen zijn binnen. Meer informatie: stuur een email naar
zangkoren@deosacrum.nl.
Vrijdag 16 februari
Dinsdag 20 februari
Vrijdag 2 maart
Dinsdag 6 maart
Dinsdag 13 maart
Vrijdag 16 maart
Dinsdag 20 maart
Dinsdag 27 maart
Zaterdag 31 maart
Zondag 1 april

19.30 - 20.45 uur
20.00 - 22.00 uur
19.30 - 20.45 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur
19.30 - 20.45 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur
10.30 - 13.00 uur
10.30 uur

repetitie dames en heren
repetitie dames en heren
repetitie dames en heren
repetitie dames en heren
repetitie dames en heren
repetitie dames en heren
repetitie dames en heren
slotrepetitie
generale repetitie
Hoogmis
18 JANUARI 2017
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Laterastraat 49 2672 HE Naaldwijk
06 23 43 08 90
westlandmontage@caiway.nl
www.westlandmontage.nl

Westland montage is een jonge snelgroeiende
onderneming uit Naaldwijk.

Wij zijn gespecialiseerd in het monteren en renoveren van keukens, en
voeren daarbij ook alle andere werkzaamheden uit die daar bij komen kijken.
Van een stopcontact vervangen tot een geheel nieuw verlaagd plafond. Wij
doen en regelen alles voor u. Altijd hetzelfde gezicht die u over de vloer krijgt.
Van a tot z nemen wij alles uit handen. Wij hebben een aantal vaste eigen
monteurs die hun strepen in de keukenwereld al hebben verdiend. Die met
veel plezier en passie hun werk uitvoeren. En elke klus tot een mooi einde
brengt. Onze sterke kanten liggen in het vakmanschap, passie en het leveren
van de hoogste kwaliteit. Wij geven niet voor niets standaard 5 jaar garantie
op de montage, en hangt er onverhoopt toch een deurtje scheef komen wij
deze kosteloos weer recht hangen.

Westland montage doet wat het belooft en meer.
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Poeldijkse scholen vertellen…

BreinRijk is een klas op de Verburch-hof, voor kinderen die net
iets meer aan kunnen. Vorig jaar zijn we gestart.
Dit jaar zijn we gestart met de golfbalchallenge van André Kuipers, waarbij de kinderen een golfbal een meter moeten laten
vallen en daar moet de bal zo lang mogelijk over doen. Inmiddels zijn we bezig met opdrachten van de Pittige Plustorens. De
kinderen van groep 5/6 hebben daar voor jullie elfjes of slagzinnen over gemaakt.
Elektriciteit
Snelle boten
En coole auto’s
Een vette stroomkring maken
Leuk

Jim

BreinRijk is anders dan in de klas
Op andere manieren denken komt
mij later van pas

Indy

Peperproject
Mijn droomschool
Een maquette maken
Bouwen, denken, evalueren, creativiteit
BreinRijk

Maud

Leuk
Stopmotion maken
Pittige plus torens
Ik samen met Indy
Lastig

Finet

Golfbalchallenge
Baan maken
Vertraag de bal
De baan moet stevig zijn
BreinRijk

Leuk
Samenwerken, levelwerken
Werken aan pluswerk
Alleen werken bij de
Werkplaats

Justen

BreinRijk
Leren werken
Leuk leerzaam grappig
Veel denken doen samenwerken
BreinRijk
In BreinRijk daar werkt iedereen
Rens
Ik ga er heel graag heen
Finn

Anouk

Leuk
Leren samenwerken
Pittige plustorens
Je bent met elkaar
BreinRijk

Door Stan

Leuk
Doel stellen
Hard gaan werken
Je moet leren samenwerken
Leerzaam

Sepp
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Rien Scholten stuurde Poeldijk Nieuws de namen:

Verburch A 1 junioren 1964-1965
In Poeldijk Nieuws nummer 23 van vorig jaar stonden 10 foto’s van Verburch voetbal zonder de namen. In de komende nummers plaatsen wij de ‘oplossingen’ van een aantal foto’s. Rien Scholten stuurde ons alle namen van foto 10! Staand van links naar rechts: Henk van
Bergenhenegouwen, Jan Zuijderwijk, Sjaak van der Zeijden, Wim Hoogervorst, Jan Schalke en Ton de Brabander. Zittend: Rien Scholten,
Theo van Ruiven, Theo van Dijk en Frans van Dijk. Leider Opa Theo van Dijk. (Verburch junioren A1 1964-1965)
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8 novemb er 2017

Tien foto’s, tien zoekplaatjes;

wie weet het?

Verburch Voetbal zoekt
naar

namen

Op deze pagina’s 10 foto’s
van Verburch Voetbal door
de jaren
heen. Weet u ons wie er
op de foto’s staan? Laat
het ons weten
en stuur een mail naar info@p
oeldijknieuws.nl. Vermeld
het fotonummer en de namen
hierbij
van spelers, leiders en support
die u herkent. Als iederee
n goed zijn best doet plaatsen ers
een van de komende numme
wij in
rs van Poeldijk Nieuws
de foto’s
nog een keer. Dan met
alle namen. Maar dat hangt
ook van jullie kennis en speurzin af!

8 novemb er 2017

Foto 1
Foto 8

Foto 7

Foto
Foto44
Foto 9
Foto 2

Foto 5

Foto 10

Foto 3

Foto
Foto66
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Dekker van Geest Installaties B.V.

Puzzel nr. 2: woordzoeker winter

Puzzel

Deze week Puzzel nr. 2: Woordzoeker Winter. Oplossingen met
naam, adres en telefoonnummer binnen 14 dagen per mail naar
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws,
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. De winnaar krijgt een lekkere
slagroomschnitt. Hebt u suggesties 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.

20

Uitslag van de zeer
moeilijke puzzel in
Poeldijk Nieuws nr.
26, de Kerstpuzzel:
Een vredige sfeervolle
Kerst. De uitgebreide
18 JANUARI 2017
oplossing kunt u vinden op: http://poeldijknieuws.nl/het-blad/
puzzel/. Van de 18 inzenders, die het bijna
allemaal goed hadden,
is Hans van Koppen de
gelukkige winnaar, op
de foto met de KerstGa langs bij uw bloemist of tuincentrum!
schnitt van Bakkerij
Van den Berg.

Benieuwd naar de verschillende
soorten Opti-flor phalaenopsis?

Professionele opvang inEeneen
Batenburg Techniek onderneming
huiselijke sfeer

S
H
O
R
T
T
R
A
C
K
L
G
A
I
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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
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D S K
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ING

67 49 94 256

ZG-rekening
E L99 60 86E 048 I P O
BTW nr
8006.95.288.B.01
KvK
E R T27232515
E R P S
van UNETO-VNI
ILid
P
S
U
B F N
STEK-erkend
S E O N E L O
L K R E V O W
E T R K R D B
P F E L O E O
E O O E R R A
K P P D E E R
E E O N N T D
L O L O S N E
I G Z G N I N
E E
I K A W I
R W A R M E R

Z
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D
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E
N
E
S
T
A
A
H
C
S

PEKEL
ARRESLEE
POLEN
BEVROREN
SCHAATSEN
DAS
Techniek gaat
SFEER
DOOI
prima samen.
technisch installatiebedrijf
SHAWL
DOORLOPERS
SHORTTRACK
FEBRUARI
Een Batenburg
Techniek onderneming
SKI
GIPS
Klimaatinstallaties
SKIER
GLAD
Loodgieterwerk
SLEE
GONDEL
Service en onderhoud
SNEEUWPOP
IGLO
Centrale verwarming
SNEEUWSTORM
IJSMUTS
Gasinstallaties
SNERT
IJSPRET
Luchtbehandeling
SNOWBOARDEN
IJSWAL
VERKLEUMD
IJZEL
www.dekkervangeest.nl
VORST
JANUARI
WAK
KOEK
Vlotlaan 578
WANT
KOU
2681 TX Monster
WINTER
0174-212080
Het adres voorLIFT
uw cv-installatie en sanitair
ZON
NOREN
ZOPIE
OORWARMERS

AUTO
BEDRIJF
Meer weten? www.optiflor.nl

www.autobedrijfwvanderende.nl

Daar voelt uw kind
zich thuis!

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620

ROBVREUGDENHIL.NL

Dagopvang & buitenschoolse opvang
in Monster en Poeldijk.
0174-243104
of kijk op www.kdvsimba.nl
IN ÉÉNBel
DAG
UW AANHANGER
(BE) RIJBEWIJS

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling /reparatie
H APK /roetmeting
Nieuweweg 57 - Poeldijk - Tel. 0174 - 245671

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen
bus automaat

26

17 JANUARI 2018

Slagwerkers doen proef met Phoenix Wateringen

Nieuwjaarsconcert Pius X Poeldijk
Door Marjan Hansum-Wassenaar

Het traditionele nieuwjaarsconcert van Muziekvereniging Pius X
Poeldijk werd, vanwege de nog steeds altijd gesloten thuisbasis
De Leuningjes, ook dit jaar weer gehouden in de aula van het
ISW-gebouw te Poeldijk. Het concert werd goed bezocht, met
vrolijke klanken en de Radetzky-mars als gebruikelijke afsluiting
werd het nieuwe jaar ingeluid.
In zijn welkomstwoord memoreerde voorzitter Bas Vermeulen
het positieve besluit van de gemeenteraad begin december om
De Leuningjes zo op te knappen dat Pius X de
komende 10 jaar weer terecht kan in de grote
zaal. Hij bedankte de politieke partijen GBW,
WV, LPF en VVD voor hun moed en vertrouwen om De Leuningjes toch een tweede leven
te geven. “Een zaal zoals De Leuningjes is er
verder niet in het Westland, een gemeenschap
van 100.000 + inwoners verdient een dergelijke accommodatie,” aldus Vermeulen. Pius X
vertrouwt erop dat er de komende jaren weer
mooie dingen gaan gebeuren in Poeldijk en De
Leuningjes.
Muziek maken goed voor hersenontwikkeling
kinderen
Ook stond de voorzitter stil bij het geslaagde
Rondje Poeldijk, waar Pius X al jaren de muzikale invulling geeft aan de afsluiting op zondag.
De andere invulling van de laatste zondag met
het Muziekfestival oogstte veel bijval. Vooral
het aanbod van diverse muziekstijlen en jong,
regionaal talent een kans bieden om hun kunsten te vertonen voor een enthousiast publiek
viel in goede aarde. Binnenkort starten voorbe-

reidende activiteiten voor de editie 2018. Vermeulen zei dat teruglopende ledenaantallen bij muziekverenigingen zich ook doen
gelden bij hun vereniging en elders in de regio. “Geen goede
ontwikkeling, want het maken van muziek is voor de hersenontwikkeling van kinderen erg goed. Maar dat niet alleen, het geeft
ontspanning, vreugde, genot en zorgt voor een sociale functie
binnen de gemeenschap. Het is dan ook positief dat we met onze
buurvereniging de Phoenix uit Wateringen een proef van een half
jaar draaien om beide slagwerkgroepen met elkaar te laten oefenen en op te treden. Ook een lid van de slagwerkgroep van Fusica
draait mee. Zo ontstaat een groep die voldoende kwantiteit en
kwaliteit in huis heeft om mooie muziek te maken. Mede door de
inzet van besturen, coördinatoren, leden en dirigent/leraar Michel Ponsioen laten zij zien wat samenwerking kan betekenen.”

(Foto’s: Koos Verbeek)
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4,00 en is inclusief bezoek aan het museum en koﬃe 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.

Poeldijkse Zara Steentjes genomineerd
17 JANUARI 2018
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Pius X begint 2017 met mooi
Westlandse sportprijzen 2016
nieuwjaarsconcert
‘Waar bleef de stem van de vrouwen?’
Zondag 8 januari was de aula van ISW Poeldijk omgetoverd tot
Tuindersvrouw schrijft haar levenseen concertzaal. Het jaarlijkse nieuwjaarsconcert van Pius X
stond op de agenda. Nadat het vorig jaar helaas niet door kon
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Vrijwilliger gezocht

Iedere vrijdag
en zaterdag
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Marja Brabander 06-53523092
Karin Koelewijn 06-51851715
Karin Koelewijn 06-51851715

www.pureflower.nl

www.kapsalonheuchemer.nl
erbinding
In de salon nu gratis WiFi verbinding
olg ons op
gebruik van iPads. Volg
@salonheuchemer en op
.
Gebruik onze QR code
Jan Barendselaan 10, 2685 BT Poeldijk
T. 0174 24 55 35 - E. info@kapsalonheuchemer.nl

van de kanskaart voor 11 februari op www.winterwasweken.nl.
De winnaar van de hoofdprijs mag een nieuwe of gebruikte auto,
met garantie uitzoeken voor een maximumbedrag van € 10.000.
Onder alle deelnemers wordt wekelijks een wintersport reischeque verloot ter waarde van € 445. Ook krijgt elke deelnemer 2
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eind januari wordt bekend wie de Westlandse sportprijzen 2016
ontvangen.
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28 memoriam
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Dit voorstel willen wij
absoluut met minister Schippers bespreken. Het Zorginstituut
vindt dat middelen niet in het pakket thuishoren als er een nagenoeg gelijkwaardig geneesmiddel of voedingssupplement vrij
verkrijgbaar is. Zij wil dat deze middelen hetzelfde behandeld
worden als zelfzorggeneesmiddelen en adviseert de minister deze
middelen uit het GVS te halen. De minister besluit in het voorjaar of zij het advies van het Zorginstituut opvolgt. De Tweede
Kamer bespreekt dan de samenstelling van het basispakket 2018.
Verwachting is dat eventuele maatregelen over vergoeding van
vitamine D, mineralen en zware paracetamol per 2018 ingaan.
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Benieuwd naar de exclusieve
collectie Phalaenopsis van
Opti-flor?

De grootste collectie tegels …..

het mooiste sanitair …..

alle ruwbouwmaterialen …..

Citaten, spreuken en gezegden
Volg je hart, want dat klopt.
De beste deﬁnitie van liefde gaf mijn moeder laatst:
”Ik wordt eigenlijk van iedereen moe, behalve van je vader”.
(Rutger Bregman)

KBO Poeldijk

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

en professioneel gereedschap

BINGO..!
De eerste Bingoavond in het gloednieuwe jaar komt er aan! Elke
derde donderdag van de maand starten wij om 20.00 uur, de zaal
is open vanaf 19.30 uur. Na 7 ronden volgt er een superronde
met mooie prijzen. Ook de prijzentafel voor de loterij is niet mis
en goed gevuld! Zin in een gezellig avondje? Kom dan donderdag
19 januari naar de Saturnus 10 in Poeldijk. De koﬃe staat klaar!

DAAR KAN JE OP BOUWEN!
De Zeeuw Bouwmaterialen B.V.- Slachthuiskade 30 - Poeldijk
tel (0174) 245516 - fax (0174) 243412 www.imabodezeeuw.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 8.00 - 17.00 uur, za 8.00 - 12.00 uur.

