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Zinderend Valentijnsconcert aan zee

Kwekers in de Kunst: zilte zoenen

Ik heb heel stil naar haar geluisterd
De lieve dingen die ze zei
Toen heeft de zee me ingefluisterd
Kom nog een beetje dichterbij
(Uit: ‘Lieverd’ van Toon Hermans)
Na de twee succesvolle Valentijnsconcerten presenteert Kwekers in de kunst Zilte zoenen 3. Ook nu weer een afwisselend

theaterconcert dat zee én liefde bezingt en knipoogt naar ‘Scheveningen, 200 jaar badplaats’. Bijzonder in de versie van dit
feestjaar 2018 is dat een ensemble van topmuzikanten van het
Residentie Orkest het concert begeleidt. Opera, musical, kleinkunst, muziek uit films en ander verrassend repertoire passeren de revue. Van Toon Hermans naar Stephen Sondheim, van
Onedin Line en Titanic naar De Parelvissers en oude fado.
(Lees verder op pagina 14)

AGENDA
Tot 4 feb.		
Actie Kerkbalans 2018
			

Zie brief van uw kerk
(én pagina 11)

29 jan. tot 4 feb.

Collecte Hersenstichting

Aan uw voordeur		

3 feb. 10.00-11.30 uur

Open kerk, boekenmarkt en platenzolder

Hervormde Kerk Fonteinstraat

6 febr. 13.30-16.00 uur

Repair Café maakt uw kapotte spullen

De Backerhof, Wittebrug 2

8 tot en met 14 feb.
Carnaval Poeldijk De Blauwkonters
			

Zie programma carnavalsweek
(op pagina 19)

Elke dag		

NL95 RABO 0343 6024 15

Uw ‘geeltje’ voor Poeldijk Nieuws
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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?
Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Kopij Poeldijk Nieuws
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven
Effero Uitvaartverzorging: 070-3889433
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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Poeldijk Nieuwtje
25 jaar geleden heb ik mijn gedichtenbundel
“Het Kleine Heelal” uitgeleend en nooit meer terug
ontvangen. Ik heb het gekregen van mijn leraar Nederlands
in een moeilijke periode van mijn leven. Er staat een
persoonlijke noot in geschreven. Wat zou het fijn zijn om
dit boekje weer in mijn bezit te hebben.
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Bakkerij Van Malkenhorst

Trees van der Sande-van Rodijnen
treesvandersande@caiway.nl

Collectanten voor Poeldijk gezocht

Collecteer voor Hersenstichting

geldig van 29 januari t/m 10 februari

Door Jan van de Laar, coördinator Hersenstichting Poeldijk

In de week van 29 januari tot en met 3 februari vraagt de Hersenstichting uw steun. Vele enthousiaste collectanten gaan
in Poeldijk op pad om geld in te zamelen voor ruim 4 miljoen
mensen met een aandoening. Er zijn verschillende hersenaandoeningen: beroerte, hersenletsel, autisme, dementie, hersentumor en de ziekte van Parkinson. Een op de vier mensen krijgt
ooit met een hersenaandoening te maken.

Appelcaketaartje

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

van € 6,95 voor € 5,50

Beschuit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . van € 3,05 voor € 2,40
Vikorn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . van € 2,85 voor € 2,00

De opbrengst van de collecte gaat naar wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een
betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Voor
dit werk is veel geld nodig, geef daarom aan de collectant. Ook
zoeken wij voor Poeldijk nog enkele collectanten. U kunt zich opgeven bij Jan van de Laar, tel. 0174 240178. Laten wij allen van dit
heel belangrijke doel een succes maken.

Vieringen in De Terwebloem

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

week06-57319910.
47 20/11 Geestelijk verzorger: Mevr. Rafael Maria Theuvenet,
25/11
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 245789.
100 gram rosbief + 100 gram

beenhamsalade,
Vrijdag 2 februari 15.00 uur: Woord- en Communieviering
door
slechts € 3,99
diaken Ronald Dits.
Woensdag 7 februari 19.00 uur: Rozenkransgebed
in de multibij aankoop
van
3 kogelbiefstuk,
functionele ruimte.
gratis steakmes!
Vrijdag 9 februari 15.00 uur: Woord- en Communieviering
Rafael
Maria Theuvenet.
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 29 jan. t/m 3 febr.
Geldig
van 20 t/m 25 november
VLEESWARENKOOPJE

Geldig van 5 t/m 10 februari
Geldig
van 27 nov. t/m 2 dec.
VLEESWARENKOOPJE

100 gram
GRAM rosbief
GEGRILDE
HELE GRILLWORST
100
+ HAM +
gourmet
express,
100 gram
GRAM beenhamsalade
EIERSALADE
100
per persoon SLECHTS € 4,99
SLECHTS €
€ 3,99
3,99 KEURKOOPJE
slechts
slechts € 6,75
FILETLAPJES,
KEURKOOPJE
NATUREL
OF
GEKRUID
4 RUNDERSTOOFLAPPEN
bij
aankoop van
hele grillworst
ELKE 4e GRATIS
3 kogelbiefstukSLECHTS € 7,45
slechts € 4,99
steakmes! MAALTIJD VAN DE WEEK
MAALTIJD VAN DEgratis
WEEK
350
GRAM
BOERENKOOL
+
350 GRAM HACHEE
SLECHTS € 3,50 ROOKWORST EN JUS
SLECHTS € 3,50
wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.

Marco van der hout,
Hout, keurslager
marco
keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk - Telefoon 0174-245262
www.marcovanderhout.keurslager.nl
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Vier vrijwilligers gaan onderhoud doen

Aanleg schaatsbaan langs Bredenel
Half januari zijn er op het perceel langs Bredenel door het bedrijf van Ronald Hofstede graafwerkzaamheden verricht om er
een ijsbaan te creëren. Op het perceel van het bedrijf van Huub
van Leeuwen die voor enkele jaren zijn grond beschikbaar heeft
gesteld. Intussen hebben zich vier vrijwilligers aangemeld die
bereid zijn om bij vorst de zorg voor de schaatsbaan op zich te
nemen.

Verheugend is dat na het verlies van de schaatsbaan door woningbouw naast onze kerk, een ondernemer bereid is zijn grond
voor enkele winters af te staan voor gebruik als schaatsbaan. Bedrijven die het graafwerk willen doen en vrijwilligers die zich in
gaan zetten voor het gebruik van de ijsbaan. Wat een geweldige
mensen hebben we in Poeldijk en omgeving die zich voor onze
gemeenschap inzetten. Als het nu nog gaat vriezen dan kunnen
we onze schaatsen aanbinden!
Ronald Hofstede

Wateringseweg 18, 2685 SR Poeldijk, www.rcmhofstede.nl
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In dankbare
herinnering
In
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Piet van
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Henk
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Kester

Door diaken Ronald Dits
Door diaken Ronald Dits
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In dankbare herinnering
Kees van Kester

Wilt u goud of
zilver verkopen?

Door diaken Ronald Dits

Op 15 december is, op 95-jarige leeftijd, Cornelis Maria van Kester
in woonzorgcentrum De Terwebloem overleden. Kees is geboren
op 14 december
1921
en opgegroeid
aan de Wateringseweg in
Chris van
Waes
is naast antiquair
Poeldijk.
Het
tuindersgezin
bestond
uit
12 kinderen. Kees had
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vakkundige taxatie een goede prijs. en ze trouwden 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 gevatte 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 vogelliefhebber, vogels hield hij in een volière maar hij herkende ook
vogels in de natuur. In 1981 ging hij minder werken en hij stopte
deﬁnitief in 1986. Hij bleef nog wel langskomen bij de tuindersbedrijven van zijn zonen voor kleine klusjes, maar daarnaast genoten hij met Jo van uitjes en vakanties met de auto. Kees ging
t/mgezondheid
vrijdag 11.00van
- 17Jo
.30werd
uur slechter
in die tijdGeopend
ook veel woensdag
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dat thuis niet meer
ging, was een verhuizing naar De Witte Brug noodzakelijk. Met
Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35
pijnJan
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hart verlieten ze de Poeldijkseweg. Jo ging verder achinfo@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl
teruit en zij werd opgenomen in de Naaldhorst waar Kees haar
iedere dag bezocht. In 2010 overleed Jo. Kees verhuisde naar De
93
x 138 mm, De Poeldijer
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,
Aanbieding
geldig:
januari totdat
t/m 3 februari
zijn gezichtsvermogen
werd
ook 29
minder,
hij overleed.
De uitvaartplechtigheid vond plaats op 20 december in de H.
Bartholomeuskerk waarna Kees is begraven op de parochiële
begraafplaats in Monster. Kees is heengegaan zoals hij altijd is
WESTLANDSgeweest,
in alle eenvoud en rust. Dat hij bij de goede God de
KRACHT
eeuwige
rust mag vinden.

Uw vertrouwen waard

ELKE POELDIJKER SMULT!

DONKER

van 2,93

ZONDER
TOEVOEGING
VAN LACTOSE EN
E-NUMMERS

€2,25
Het afscheid in
vertrouwde handen.

SKI TAARTJE

nu voor

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

0174 - 27.00.90
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0174 25 74 74

€6,95

Kerkstraat 43b | 2295 LB Kwintsheul
| www.noordermeeruitvaart.nl
info@noordermeeruitvaart.nl
www.bakkerijvdberg.nl
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H. Bartholomeus		
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Telefoon 0174-245058
Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875
Openingstijden secretariaat: dinsdag 9.30-12.00 uur
donderdag 9.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor Max Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
Tel. 0174-764338, e-mail: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werkster Els Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
Tel. 06 3628 6952, e-mail: geelen@rkwestland.nl
Website: www.rkwestland.nl
E-Mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat:
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel: 06 5147 7580, e-mail: info@rkwestland.nl
R.K. PARO
CHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

Zoeken naar wat je hart verwarmt en vertroost

De veertigdagentijd
Door pastor Berry Lansbergen

Op 14 februari vieren we Aswoensdag, met
het askruisje op ons voorhoofd beginnen we
aan de 40 dagen voor Pasen. We spreken
over Aswoensdag omdat as dan een belangrijke rol speelt. As is een symbool van de betrekkelijkheid en de vergankelijkheid van het leven. Hoe betrekkelijk ons leven is ervaren
we steeds weer opnieuw als zich grote rampen voordoen, wanneer
veel mensen sneuvelen in oorlogen en maken we ook mee in kleine
kring als we afscheid moeten nemen van mensen. Soms nog heel
jong. Wat is een mens? Wat na onze dood overblijft is stof en as.
Op Aswoensdag kan íedereen het askruisje ontvangen. Met as krijg
je een kruisje op je voorhoofd getekend en de voorganger zegt:
“Mens, bedenk dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.” Het
askruisje ontvangen is een teken van inkeer, bewustwording van
de broosheid en vergankelijkheid van ons bestaan. Met Aswoensdag begint de veertigdagentijd. Waarom veertig dagen? Omdat de

effero

"het huis
uit dragen om
te begraven
"

uitvaartverzorging
crematie - begrafenis

(070) 388 94 33 | www.effero.nl

evangelies ons vertellen dat Jezus zich veertig dagen lang terugtrok
in de woestijn om te vasten, te bidden en zich te bezinnen op de weg
die Hij te gaan had. In stilte wilde Hij met zichzelf in het reine komen
en nadenken over wat God van Hem vraagt. De woestijn is daarvoor
de aangewezen plek.
Nadenken over ons leven
Woestijn is een beeld. Het kan staan voor een belangrijke, vaak
moeilijke tijd van je leven. Woestijn is een ruige plek, woest, zoals
het woord al zegt. Het is geen plek om te blijven. Het is er onherbergzaam: ’s nachts erg koud, overdag moordend warm. Je kunt
er in een dagenlange zandstorm terechtkomen. De grote vraag is
altijd weer, ook in onze tijden van technische almacht: waar is water? Verdorsten is het grote gevaar dat je loopt. Je kunt er jezelf en
elkaar vreselijk tegenkomen. Er is geen luxe, geen brood en spelen;
je wordt teruggeworpen op het kale bestaan, op jezelf, op je God. Je
hebt alleen de grond onder je voeten en de eindeloze verten. Voor
sommigen is de woestijn heel bekend terrein, ook al zijn ze er nog
nooit geweest. Het leven is soms zo kaal en hard, dat het woestijn is.
Denk alleen maar aan mensen die een stevige lichamelijke of psychische ziekte overkomt, of een andere grote crisis. Dat kunnen ware
beproevingen zijn die je brengen bij de kernvragen van het leven. Je
moet dan vaak heel diep gaan, en nieuwe moed ligt niet voor het
opscheppen. Allerlei materiële en andere zaken blijken heel relatief
te worden, je moet op zoek naar wat je hart echt verwarmt en vertroost. De woestijn is dan ook een goed beeld voor de veertigdagentijd, als we kunnen nadenken over ons leven. Waardoor laten wij ons
leiden in ons leven? Moeten we onze keuzes misschien bijstellen? En
God? Die kom je dan soms tegen, als nieuw, als nooit tevoren, als
toch dragende grond onder je voeten.

Licht komt letterlijk terug

Laatste Kerstfeest: Maria Lichtmis
Het getal 40 heeft een bijzondere betekenis in ons geloof. De 40
dagen vasten voor Pasen. Mozes trok 40 jaar met het volk Israël
door de woestijn. De 40 dagen na Kerstmis is het Maria Lichtmis, vroeger was dit in de liturgie ook het einde van de kersttijd,
de afsluiting van alle feesten die met Kerstmis verbonden zijn.
Officieel heet het feest: ‘Opdracht van de Heer’.
In de Joodse traditie was het gebruik dat de eerstgeborene na 40
dagen naar de tempel werd gebracht. De ouders offerden dan
een duif en een lam, of als ze arm waren alleen twee duiven. In
christelijk perspectief betekent het dat Jezus voor de eerste keer
door zijn ouders naar de tempel werd gebracht, het huis van zijn
hemelse Vader. Je zou kunnen zeggen dat Jezus op deze dag voor
het eerst aan het grote publiek werd getoond. Na de herders en
de wijzen zag iedereen dat Gods Zoon in de wereld kwam. Daarmee is Maria Lichtmis het laatste feest rond de menswording
van God, het einde van het Kerstfeest. Maria Lichtmis is dus veel
meer een Christusfeest dan een Mariafeest. Waarom dan toch
die naam? Dat komt door samensmelting van een aantal tradities. In het jodendom was het gebruik dat vrouwen 40 dagen na
een bevalling weer naar de tempel gingen. En voor Maria geldt
heel speciaal dat zij met de geboorte van Jezus meewerkte aan
het in de wereld brengen van het licht. Ook hier ligt een duidelijk
verband tussen Kerstmis en Lichtmis. Begin februari is ook het
vroege begin van de lente, het licht komt ook letterlijk weer terug. In het oude Romeinse rijk was het al een heidens lichtfeest,
dat later een christelijke betekenis kreeg.
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Kerkberichten

Adventskrans: Kerstmis is dichtbij
Door Pieter BrochH. Bartholomeus
Parochie

Show Vogelvereniging Westland

Weekeinde 3 en 4 februari: 5e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de heilige
Machutuskerk Monster.
Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering met de Vrouwenschola. Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Jaargetijde Koos
Grootscholten, Corry Lipman-Dukker, Paul Rodenrijs, Piet van der
Arend, Jo van Nierop-de Brabander.
Weekeinde 10 en 11 februari: 6e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: Woord- en communieviering met Cantor.
Voorganger: pastoraal werker Els Geelen. Intenties: Nel van der
Voort-van Os, Riet Kester-Janssen.
Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering met het dames en heren Bartholomeuskoor. Voorganger: pastor Berry Lansbergen. Intenties:
Theo Enthoven, Harry en Grarda Heuchemer, Jan van Marrewijk,
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Afscheid nemen in huiselijke sfeer

Uitvaartcentrum Lupine
“Het Familiehuys”
Monsterseweg 92
2685 LK Poeldijk
T. 0174 - 27 00 90
info@lupine.nl
www.hetfamiliehuys.nl
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Ga mijn best doen voor nieuwe mijlpaal

In één woord: geweldig!
Door Jos Vranken jr.

Het is zondag 14 januari, Ine en ik zitten thuis
tussen prachtige bloemen en vele kaarten en
kijken om naar een enorm feest! Ingezet door
Poeldijk Nieuws dat op onnavolgbare manier
aandacht gaf aan de historie van die 60 jaar!
Daar zijn we heel trots op en we kijken herhaald
naar de tekst en de foto’s. Interessant is het om
te weten te komen, wie de mysterie-man is op
de achtergrond links! Zeker weten: mijn broer
is het niet!
Dan mocht ik in de aanloop naar de 13e januari
repeteren met het “versterkt koor”. Dat alleen al
was een feest, met een sterk reünie-gehalte en
een groot enthousiasme! Een beetje melancholiek ook, had je zo’n koor maar elke week… Een dergelijk gevoel
bekruipt je ook, als je de zo druk bezochte kerk ziet. Was dat maar
elke week zo! Medewerking van onze jongste kleindochter Eva bij
de voorbeden, onze bevlogen pastoor Steenvoorden: wat leerzaam, humorvol en inspirerend! Ook van de prachtig versierde
kerk in de pauselijke kleuren was het genieten! Het wordt dan wel

Ballonvaart: een oude wens
De felicitaties van gemeentebestuur, vergezeld van een prachtig
kristal, van het episcopaat met de Laurentius plaquette en het
bestuur van de Bartholomeuskerk vergezeld van een wel zeer
toepasselijk sculptuur, waren indrukwekkend. De vele bloemen,
andere geschenken en vooral ook het grote aantal mensen dat
kwam gelukwensen, uit het Westland en van ver
daarbuiten waren overdonderend! Denk aan een
ballonvaart - oude wens van de oude jubilaris een gezamenlijk cadeau in een cheque van € 600.
Het overkomt je allemaal!
Speeches vol vriendschap en collegialiteit
Een “Liber Amicorum” vol met herinneringen
van allerlei dierbare mensen waarmee gewerkt
mocht worden en waarbij allerlei mooie herinneringen zijn opgehaald! Daarmee kom ik aan
het allerbelangrijkste: de uitingen van respect,
bewondering, saamhorigheid, genegenheid en
vriendschap van zoveel mensen in deze prachtige
Bartholomeuskerk: in één woord: geweldig!! Vanaf deze plaats wil ik en ook namens mijn vrouw
Ine eenieder hartelijk, héél hartelijk bedanken
voor de bijdrage aan dit prachtige gebeuren!
Nu ik dit heb mogen meemaken, ga ik mijn best
doen, om een nieuwe mijlpaal te bereiken!!

duidelijk dat mensen die de jubileumcommissie vormen, enorm
veel werk verricht hebben en daar heel veel tijd in hebben gestoken! De uitvoering van de Missa Te Deum Laudamus was welhaast
een unieke. Er is nauwelijks nog een plek te bedenken, waar deze
mis te beluisteren is. En door de medewerking van de blazers van
Pius X, is het ook werkelijk uniek! Immers, de
jongste zoon (Louis) van
Hendrik Andriessen arrangeerde vanuit de orgelbegeleiding de zetting
voor blazers in 1962 voor
Poeldijk.
(Foto Kees van Leeuwen)

(Foto’s Rolf van Koppen Fotografie)
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Koek en zopie brengen € 540,00 op voor Villa Joep

Geslaagd Winterwonderland feest
bij Simba
Zaterdag 20 januari vierde Kinderopvang Simba haar 20-jarig
jubileum en was de Zeester omgetoverd tot een prachtig Winterwonderland. Ouders en kinderen uit Poeldijk en Monster
konden zich vermaken met allerlei winterse activiteiten. Wakvissen, slee-rodeo, pinguïns voeren en ijspegel vangen. Klimmen op de stormbaan, knuffelen met Olaf en Elsa of sneeuwbal
gooien. Ook tafels waar je een winterse knutsel kon maken waren erg in trek.

Voor alle leeftijden was er volop leuks te doen, er waren dan ook
alleen maar lachende, winters geschminkte gezichten te zien. Op
een ‘green screen’ kon een foto met winterse achtergrond gemaakt worden. Zo had iedereen direct een leuke herinnering aan
het feest. Buiten werd er door jong en oud geschaatst op de overdekte schaatsbaan. Om op te warmen waren er kraampjes met
koek en zopie. De heerlijke poffertjes en verse erwtensoep waren
te koop voor het goede doel. Hiermee is maar liefst € 540,- opgehaald voor Villa Joep, het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker. De fantastische opkomst van ouders en kinderen maakten
het tot een geweldig feest. Bedankt voor jullie komst en op naar
het volgende jubileum!

Professionele opvang in een
huiselijke sfeer

Daar voelt uw kind
zich thuis!
Dagopvang & buitenschoolse opvang
in Monster en Poeldijk.
Bel 0174-243104 of kijk op www.kdvsimba.nl
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Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6 tel. 243663
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		 Jan Barendselaan 199
		 2685 BS Poeldijk tel. 240939
Kerk.bureau : Verburghlaan 38 tel. 242570
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		 De Noorderhoek 23
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‘Woorden wekken, maar voorbeelden trekken’

Heiligen

Door ds. A.J. Molenaar
Vanouds vormt de heiligenverering een
belangrijk punt van verschil tussen de
Rooms-katholieke kerk en de protestantse
kerken. In de Rooms-katholieke geloofsbeleving zijn heiligen niet weg te denken,
van de naam van parochies en kerken tot
schietgebedjes aan sint Antonius als er iets
kwijt is. Protestanten hebben juist weinig
met heiligen. Dat is te verklaren vanuit de
tijd dat deze kerken ontstonden.
In die tijd, aan het einde van de middeleeuwen, namen heiligen
soms in de praktijk de plek in van God. Sint Rochus was bijvoorbeeld
de heilige wiens voorspraak je kon inroepen bij de pest. In de praktijk
kwam het echter voor dat iemand boos uitriep “moge sint Rochus je
de pest laten krijgen!” Dan functioneerde deze heilige dus feitelijk als
god van de pest. Bovendien was er een levendige handel in botjes en
andere overblijfselen van heiligen, zogenaamde relieken, waaraan
allerlei magische krachten werden toegekend. Geen wonder dat de
kerkhervormers alle heiligen rigoureus de kerk uitgooiden!
De laatste tijd is echter iets boeiends op te merken. In de Rooms-katholieke kerk werden de heiligen veel minder belangrijk, heel wat
beelden zijn sinds de jaren zestig zelfs letterlijk uit de kerken verwijderd. Heiligen worden, als ik het goed zie, ook meer gepresenteerd
als voorbeelden dan als tussenpersonen richting de hemel. Bij protestanten groeit de laatste tijd echter juist het besef dat voorbeelden en verhalen over geleefd geloof belangrijk zijn. Geloof is geen
theorie, het stempelt als het goed is heel het leven. Dat dat kán, en
hoe dat eruit ziet, zie je in de levens van sommige gelovigen heel
goed. Daarom is het goed over hen te horen en hun herinnering levend te houden. Niet om ze te vereren, maar om ervan te leren! De
Bijbel vertelt hoe het leven met God er tweeduizend jaar geleden
uitzag. Maar hoe ziet zo’n leven er nú uit? Ik kan er natuurlijk vrome
woorden over schrijven, maar dat werkt meestal weinig uit. Woorden wekken, maar voorbeelden trekken. Daarom denk ik dat ik de
komende tijd gewoon eens wat verhalen ga vertellen, over ‘protestantse heiligen’. Wordt vervolgd!
Kerkdiensten
Zondag 4 februari 10.00 uur: ds. A.J. Molenaar.
19.00 uur: ds. D. van Vreeswijk, Zevenhuizen.

Zondag 11 februari 10.00 uur: ds. A.J. Molenaar, viering Heilig
Avondmaal.
19.00 uur: ds. A.J. Molenaar, dankzegging en nabetrachting Heilig
Avondmaal.
De Terwebloem
15.00 uur: ds. A.J. Molenaar, viering Heilig Avondmaal.
Bij de kerkdiensten
Zondag 4 februari hebben we een feestelijke dienst. Een aantal
mensen zal (her)bevestigd worden als ambtsdrager. Wat een zegen dat er gedreven mensen zijn die hun tijd willen geven aan
het werk van de kerk. Soms druk en veeleisend, maar ze mogen
weten dat ze het niet alleen hoeven te doen: God zelf wil helpen!
Uit de Bijbel lezen we Johannes 10 over de Goede Herder, en 1
Petrus 5 waar blijkt dat deze herder ook ‘onderherders’ in dienst
heeft. ‘s Avonds gaat voor onze oud-predikant ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen.
Zondag 11 februari vieren we het Heilig Avondmaal. We delen
brood en wijn ter gedachtenis aan Jezus Christus die zijn leven
gaf. In het zesde hoofdstuk van het Johannes-evangelie zegt Jezus
echter iets vreemds. Hij zegt dat je zijn vlees moet eten en zijn
bloed moet drinken, wil je eeuwig leven hebben. Hoe bedoelt
Hij dat? Het is misschien geen wonder dat dit Bijbelgedeelte afsluit met de mededeling dat veel van zijn volgelingen afhaakten…
‘s Middags vervolgen we de viering in ‘De Terwebloem’, voor degenen die niet naar de kerk kunnen komen, en ‘s avonds denken
we verder na over de woorden van Jezus die ik net aanhaalde.
Op adem komen met de psalmen
Nog even aandacht voor de Psalmen-gespreksgroep, die samenkomt op donderdag 8 februari. 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 de gelegenheid hebt. Eén keer,
of af en toe, wat je maar wilt. Op adem komen met een psalm,
aanvang 20.00 uur in de Hervormde kerk, Fonteinstraat 6, Poeldijk.
Open kerk
Zaterdag 3 februari is de kerk in de Fonteinstraat van 10.00-11.30
uur weer open voor een praatje, koffie, thee of voor zomaar even
een moment van aandacht. Iedereen is welkom. Kom ook en
breng anderen mee!

Zaterdag 3 februari

Boekenmarkt en
platenzolder
Zaterdag 3 februari 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 veel LP’s, singletjes,
CD’s en oude 78 toeren platen van “His Masters Voice”. Muziek en boeken van alle tijden en voor alle smaken voor een
kleine prijs.
Wij hebben een enorme collectie van ruim 4000 boeken ontvangen. Naast goede leeslectuur zijn er ook heel veel theologische
boeken (zowel protestant als R.K.) bij en ook veel wetenschappelijke boeken. Kom kijken naar de grote verzameling en vind waar
u al heel lang naar op zoek was. Opbrengst is bestemd voor vervanging van het leiendak van de kerk. Gratis koffie en thee.
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Mijn kerk ….?

Actie Kerkbalans
Sinds 1988 wordt in onze kerk gezongen en gebeden, geloofd
en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en begraven. Het is
een plek waar u altijd welkom bent en waar veel mensen zich
welkom voelen! Tijdens de afgelopen Kerstdagen hebben heel
veel mensen licht, troost en saamhorigheid gezocht in de verschillende diensten.
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Chr. gemengd koor
“Immanuel” Poeldijk
opgericht 20 maart 1976
secr. Monsterseweg 112
2685 LL Poeldijk
Tel. 0174-244012
Bank: NL26 INGB 0003 5061 02

Voor iedereen heeft de kerk een eigen waarde. Het thema van
de actie Kerkbalans is daarom ‘Geef voor je kerk’. De kerk kan
alleen bestaan dankzij de financiële steun van de leden. Daarom
ontvangt u een brief voor de actie Kerkbalans.
De bijdragen aan Kerkbalans zijn essentieel voor onze kerk. Mede
dankzij de trouwe bijdragen hebben we samen veel tot stand
kunnen brengen. Om ook in het komende jaar onze plannen te
kunnen realiseren, hebben we uw steun nodig. Daarom vragen
wij u om een bijdrage aan onze actie Kerkbalans. Mogen we op
uw bijdrage rekenen? Hartelijk bedankt.
Hebt u geen brief ontvangen en u wilt toch mee doen bel dan:
242570 of mail naar bogaardij@hotmail.com en u ontvangt alsnog de brief met de begroting en de gegevens.

Inmiddels hebben wij een begin gemaakt met het instuderen van
de liederen die wij Eerste Paasdag in de kerk hopen te zingen.
Ook staat een optreden in de Terwebloem op het programma op
23 februari. Reden genoeg voor alle leden om trouw naar de repetities te komen én om ons koor te komen versterken. Woensdag van 19.45-21.30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk.

Adverteren in Poeldijk Nieuws is voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws komt elke 14 dagen fullcolour op 3.700 privé- én zakelijke
adressen in groot-Poeldijk en gaat naar 450 digitale abonnees.

Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of Koos Verbeek (06-53714151)

Zakcentje verdienen met bezorgen van ons dorpsmagazine?
Poeldijk Nieuws wordt elke 14 dagen huis-aan-huis bezorgd, op ruim 3.700 adressen

Wij zoeken bezorgers voor de Monsterseweg en omgeving.
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
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Serie Westlands mooiste te koop

Presentatie zegels 1993 in Monster
Postzegelvereniging Monster heeft op donderdag 1 februari de
tweede contactavond van 2018 een primeur! Een interactieve
presentatie over postzegels met de titel: ‘De Nederlandse postzegels van 1993, na 25 jaar nader bekeken’. Ons lid Cees Janssen
leidt de aanwezigen interactief langs de overwegingen voor het
uitgifte programma 1993, hierin kunt u ook uw onderwerp voor
een uit te geven postzegel inbrengen.

Op 12 januari kreeg Riet Hogervorst-van Lier in De Terwebloem
een mooi boeket bloemen en een medaille voor 30 jaar trouwe
dienst bij het Sint Ceciliakoor. Riet is van alle markten thuis en heeft
al veel hand- en spandiensten verricht binnen het pastoraat voor
ouderen. Na de viering overhandigde Trees van der Sande-van Rodijnen haar namens de Pastorale Raad de bloemen en wenste Riet
nog veel zangplezier toe. Op de foto Riet in geanimeerd gesprek
met voorganger Paul Linders die haar ook van harte feliciteerde
met haar jubileum.

Ontwerp
Vergunningen
Advies

Bouwplannen
Wij helpen u deze te realiseren

Wonen
Utiliteit Zorg
Interieur
www.bas1s.nl
www.bas1s.nl || Voorstraat
Voorstraat 18
18
2685EM
2685EM Poeldijk
Poeldijk || 0174-246000
0174-246000

Nieuwbouw
Verbouw
Ontwikkeling

We kijken ook vooruit naar de geplande activiteiten, zoals onze
deelname aan Kom in de Kas Westland op 7 en 8 april in Honselersdijk. Dan willen we weer een postzegelberg van een miljoen
postzegels hebben waaruit de jeugd mag grabbelen. Hiervoor zijn
we druk aan het sparen, elke postzegel voor deze berg is welkom.
Natuurlijk is er ook gelegenheid om gewoon gezellig te ruilen en
handelen en een veiling met mooie kavels. Ook zijn onze schitterende postzegels in de serie ‘Westlands mooiste’ er te koop. Ons
streven is de filatelie anno nu te doen. Belangstellenden zijn van
harte welkom waarbij wij geen enkel voorbehoud maken voor
leeftijd, nationaliteit, mannen of vrouwen, iedereen is welkom.
Onze voertaal is Nederlands. De bijeenkomst is in gebouw OJOS,
Choorstraat 95 Monster, aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30
uur. Als u belangstelling heeft als introducé te komen kunt u zich
aanmelden bij de voorzitter, N.J. (Klaas) Keijzer, telefoon 241740.

we print with passion

Saturnus 2-6 2685 LX Poeldijk 0174 248 995 info@akxifo.nl www.akxifo.nl
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Omgestormde
Puzzel
nr. 1schutting binnen 24 uur weer overeind
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar
Jeu de Boules`97 Verburch
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws,

Voorstraat
111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesties voor een
Eerst nog maar even terug kijken: vrijdag 19 januari werden de
leuke
puzzel
er zelf eeninmaken
dan zijngezet.
deze Natuurlijk
van harte
vrijwilligers of
vanwilt
de uvereniging
het zonnetje
welkom!
Dan
is
ons
blad
echt
van
en
voor
Poeldijkers.
niet voor niets want de dag ervoor bulderde een storm met

windstoten van 143 km per uur en ging de schutting bij de buiPuzzel
voortegen
deze week:
tenbanen
de grond. Kijk, nog geen 24 uur later stond die
Deze
week
de
Nieuwjaarspuzzel,
de alle
oplossing
alles te maweer mooi overeind,
met dank aan
overigeheeft
vrijwilligers,
ook
ken
met
dit
nieuwe
jaar.
Het
is
een
cijferpuzzel.
Bij
juiste invulzij genoten de volgende dag van het jaarlijkse vrijwilligers
feestling
ontstaat
er een aantal
het nieuwe
jaar nog
dikwijls
je en
wij bedanken
medecijfers
al diedie
andere
vrijwilligers
voor
deze
terugkomen.
supermiddag.

1De volgende
de laatsteactiviteit
is voor de
bijes
de Jeu de Boulesvereniging staat ook al
2weerdeop
laatste
komt
voor
heel kort8 februari zou het leuk zijn om
de kalender. Donderdag
3als een
de soldaat
salueren
verkledemoet
speler
in carnavalskleding op de baan te verschij4 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 fabelachtig 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 letter)
20 zero

5
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nen. Bedenk wel: niets
moet maar mag wél. Op
het mededelingenbord is
het verstandig om je aan
te melden, de start is om
13.30 uur er “staat een
paard in de gang” heet
iedereen welkom. Nu al kunnen jullie je aanmelden voor een middag Jeu de Boules tegen “De Boulende Stieren” uit Leiderdorp. Zij
komen ieder jaar een keer naar Poeldijk om te spelen tegen de
“boeren” uit Poeldijk. Zij komen hierheen omdat ze niet over binnenbanen beschikken, op
onze beurt gaan wij in de zomer nog een keer
naar deze Stieren. Let wel op! Ze gaan woensdag 21 maart om 12.45 uur van start in Poeldijk.
Meer weten over Jeu de Boules ‘97 Verburch?
uitvaartverzorging
Kijk op www.97pjdb.nl enLupine
bezoek
onze website.
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

0174 - 27.00.90

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

Westland Verstandig:
dicht bij de burger
Westland Verstandig heeft een uitvoerig verkiezingsprogramma DICHT BIJ DE
BURGER, waarin onze burgers en bedrijven centraal staan en waarin we andere
keuzes maken voor de komende 4 jaren. We hebben uitstekende kandidaten met
nieuwe gezichten. Kandidaten die zich volledig willen gaan inzetten voor u als
burgers. Westland Verstandig zal ook in de komende raadsperiode de problemen
van onze burgers actief aan de orde blijven stellen. Jong Westland Verstandig
werd opgericht en onze jongeren hebben frisse en nieuwe ideeën voor de
Westlandse burgers.
Wilt u contact:
Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691 KX ’s-Gravenzande
06-53401068 / mail info@duijsens.net.
Uitslag
van Puzzel nr. 23: Van Sint naar Kerst. Gelukkige winnaar
Zie: www.westlandverstandig.nl.
is Wil van Os, op de foto met haar welverdiende slagroomschnitt.

Duijnisveld & zn b.v.
Monsterseweg
Duijnisveld
& zn b.v.52 2685 LJ Poeldijk
T (0174) 52
28 62
00 LJ Poeldijk
Monsterseweg
2685
Duijnisveld & zn b.v.
I www.duijnisveld.nl
T (0174)
28 62 00
Monsterseweg 52 2685 LJ Poeldijk
I www.duijnisveld.nl
T (0174) 28 62 00
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Met medewerking van het Schevenings Vissersvrouwenkoor,
Door
diaken Ronald
Dits het Kassenbouwerskoor, Theaterkoor
Scheveningse
kinderen,
Dario Fo, het projectkoor van Kwekers in de Kunst en meer bijOp
19 december
is, opZoenen
85-jarige
leeftijd, Petrus
Persoon
zondere
gasten. Zilte
is onderdeel
van deCornelis
programmering
in
het
Reinier
de
Graafziekenhuis
in
Delft
overleden.
Piet
is gevan Feest aan Zee, 200 jaar badplaats Den Haag ~ Scheveningen.
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 doorlopen van de Lagere Tuinbouwschool ging hij werken in het tuindersbedrijf van het gezin Persoon. Piet kende zijn latere echtgenote
Annie (ook uit Poeldijk) al langere tijd, maar opeens sloeg de vonk
over. Ze trouwden op 3 september 1959 en gingen wonen naast
het ouderlijk huis. Piet startte 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 leeftijd was
hij nooit ziek en zijn zonen genoten van een onbezorgde jeugd.
Hobby’s had Piet in die tijd weinig. In 1994 gingen Piet en Annie
wonen in de De Boerstraat en zijn zonen zetten het bedrijf voort. Er
kwam meer tijd om met zijn boot te varen en te bridgen, maar Piet
bleef daarnaast ook doorwerken. Ook ging hij met Annie ﬁetsen en
met de kleinkinderen beleefden zij leuke uitjes. Daarnaast kwam
er tijd 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 uitvaartplechtigheid vond plaats op 27
december in de H. Bartholomeuskerk waarna Piet is gecremeerd in
crematorium Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgestoken naar de andere kant van het aardse leven, in het vertrouwen
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.

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

optometrie

audicien

contactlenzen

Brillenglazen

(zonne)Brillen

Meer weten? www.optiflor.nl
Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

In memoriam
Corry van Dijk-Dekkers
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In 1818 bouwde Jacobus Pronk het eerste badhuis op ScheveDoor
pastor
Maxbiedt
Kweede stad haar inwoners en bezoekers een
ningen.
Dit jaar
zee aan festiviteiten. Woensdag 14 februari 20.00 uur. Kaarten
Corry
werd geboren
op 23 mei 1931 in Hoeven,
Noord-Brabant.
Ze
€ 20/15/10
bij www.zuiderstrandtheater.nl
of 070
88 00 333. Houtgroeide
op
de
boerderij
op,
samen
met
twee
broers
en
twee
zussen.
rustweg 505, Den Haag.
Na de lagere school werd duidelijk dat ze het boerenleven niet zag
zitten. Schooljuﬀrouw, 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 elkaar. In het begin van de oorlog bezocht ze Poeldijk, en leerde zij
Tinus kennen. Op 5 maart 1957 traden Corry en Tinus in het huwelijk. 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, actieve
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, waardoor 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 dementie verre van plezierig, waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem ging wonen. Op 20
december is haar leven dan ten einde gekomen.

31 JANUARI 2018

15

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen
Tijdens mijn permanente zoektocht naar bijzondere onderwerpen
voor deze artikelenreeks, mag deze vondst tot de buitencategorie worden gerekend. Vele verwoede pogingen ten spijt, een foto
van de voormalige Poeldijkse olieboer bleef jarenlang buiten mijn
bereik. Onlangs deed zich echter een buitenkansje voor dat met
beide handen werd aangegrepen. Zoals u via ons hoog geprezen
dorpsblad heeft vernomen was het echtpaar Van der Kamp-Kruijk
kort geleden maar liefst zeventig jaar getrouwd. Toen mij werd
gevraagd om het bruidspaar in Poeldijk Nieuws in het zonnetje te
zetten, kon eindelijk de slag worden geslagen.

In de wetenschap dat Wim van der Kamp, evenals zijn opa, in het
lichtgrijze verleden als olieboer in Poeldijk zijn brood verdiende, was
het nu of nooit. Om een foto boven water te krijgen was een mailtje naar nichtje Paula (nogmaals dankjewel!) voldoende. Een album
van de familie Van der Kamp kwam tevoorschijn en jawel hoor, enkele juweeltjes uit vervlogen tijden mochten worden gelicht. Zie hier
een der resultaten: Piet Witteman als olieboer met zijn toen nog
piepjonge opvolger Wim van der Kamp (onlangs weer eens bruidegom!) prinsheerlijk gezeten op de oliekar van zijn opa.
Oliehandel, geen vetpot
Oorspronkelijk werkte Piet Witteman in een bakkerij, alwaar hij na
de Eerste Wereldoorlog om gezondheidsredenen mee moest stoppen. De kalender van 1920 was actueel toen Poeldijkse Piet een
sprong in het diepe waagde en als olieventer ging proberen aan de
kost te komen. Om vaste voet aan de grond te krijgen ventte hij aanvankelijk voor een Haagse oliehandelaar. Witteman had qua verdiensten zeer wisselende weken, de ene week verkocht hij meer liters dan de andere. De ene week 100 liter, een andere week was dat
gerust 150 liter. Er was geen touw aan vast te knopen. Per verkochte
liter werd de Poeldijkse olieboer maar liefst twee centen rijker. Een
snel rekensommetje leert ons dat hij gemiddeld zo’n twee á drie gulden per week beurde. Witteman was volgens de overlevering een

innemend mens, maar niet iemand die de ware handelsgeest bezat. Vandaar dat hij, vooral in de beginperiode, lange tijd een kleine
klantenkring had. Het verhaal gaat dat Piet’s echtgenote, tijdens
een ziekte van haar man, zijn taken enkele weken overnam. Tactvol als zij was, deed zij in die periode aan klantenbinding en zag zij
haar weekgeld zowaar de lift ingaan. Toch bleef een zekere armoede troef, vandaar dat na enige tijd werd besloten om naast de olie
tevens borstels, sponzen, zemen en dweilen aan de vrouw te gaan
brengen. Attributen waarmee de dames van toen ook hun handen
al flink lieten wapperen! Om nóg wat ruimer in de ‘slappe was’ te
zitten ging moeder Witteman jaarlijks ook druiven krenten en soms
uit bakeren (pasgeboren baby’s vertroetelen).
In de keuken werd op
oliestelletjes gekookt
De eerste jaren bracht Piet
Witteman de olie met een
(honden)kar in Poeldijk en
omgeving rond. Toen Bruin
het na verloop van tijd kon
trekken, werd een bakfiets
aangeschaft.
Petroleum
gebruikte men een kleine
eeuw terug vooral voor
huishoudelijk gebruik. Daarnaast waren er ter verlichting olielampen in schuren
en soms in kwekerijen in
gebruik. Vergelijken we het
met de ‘zee van licht’ die
onze streek nu soms in zijn
greep houdt, was het toen
niet meer dan een schemerlichtje. Voor de verlichting
van wegen werd nog regelmatig naar de oliekan
gegrepen, de lantaarnopsteker wist er alles van. Soms kookte moederlief op een kolenfornuis, meestal ging dat echter in de keuken op vier, drie, twee en zelfs
één pits oliestellen. De verkoop van olie voor tuinderijen was in de
jaren twintig nog niet aan de orde. Serres en warenhuizen (kassen)
werden door het stoken van vette of magere kolen en ook cokes op
temperatuur gebracht. Wegens gevorderde leeftijd deed Piet Witteman zijn oliehandel enkele jaren na de Bevrijding over aan zijn
nog jonge neef Wim van der Kamp, het kleine manneke op de kar.
Wim bleef de oude stiel nog enkele decennia trouw, alvorens hij een
handel in klompen te Poeldijk startte. Toen het op klompen lopen in
onbruik raakte, kon hij als conciërge van een Haagse school aan de
slag. Als zodanig bereikte hij een kleine dertig jaar geleden de pensioengerechtigde leeftijd. Dat hij en zijn echtgenote kortgeleden hun
zeventigjarig huwelijksfeest mochten vieren, kon u recent in Poeldijk Nieuws vernemen. Dankzij dat bijzondere jubileum bereikte dit
prachtige plaatje ons dorpsblad, daarvoor zijn wij de schenker zeer
erkentelijk.
‘Wim van der Kamp, olieboer in spé,
mocht met zijn opa Witteman mee.
Een kleuter nog maar,
nauwelijks drie jaar,
nog een klein manneke, heel tevree’.
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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 fragmenten. Scherven zelfs misschien... Wat is het mooi als je een mens
tegenkomt die ergens voor leeft, ergens voor gaat. Heil,Mdat
wil zegooie
onus als goed
gen dat er iets is dat je leven bijéénhoudt, en dat het je bdaarom
Sparen voor
het kind
gaat. Een groter verband. En dan denk ik onvermijdelijk
geloof
18 woaan
rdt*
datuw
doel kind
en richtiof
ng wil geven aan een mensenleven. Dat wens ik
ieder
toe.‘Zegen’ is het andere wat ik u toewens. Het is een oeroud
kleinkind?
Bijbels woord. Al het goede, wil het zeggen, maar dan beleefd als
ietsKom
wat jeZilvervloot
ontvangt. Zegen
is méér dan voorspoed. Heel letterlijk beSparen
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
Van der Meer Verzekeringen
weet
het Voorspoed en gezondheid, ze kunnen wegvallen. Maar heil
en zegen
zijn dieper. Een leven uit één stuk, gedragen door de goede
T
E
I Dat wens ik u allen toe. Dan zal 2017 een goed jaar zijn, wat de
God.
toekomst ook brengt. Veel heil en zegen in het nieuwe jaar!
Dijkstraat 2
2675 AX HONSELERSDIJK
(0174) 63 04 90
info@vdmverz.nl
www.vandermeerverzekeringen.nl
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rust in het ziekenhuis. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 27
december in de H. Bartholomeuskerk waarna Piet is gecremeerd in
crematorium Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgestoken naar de andere kant van het aardse leven, in het vertrouwen
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

Sluit nu een jaarabonnement af
en ontvang de eerste 3 maanden

Medisch pedicure
& sport pedicure

Medisch pedicure
Sport pedicure
Manicure &
voetmassage

Medisch
Pedicure

Pedicure praktijk Verhoog
Pedicure praktijk Verhoog
06-27000290
06-27000290
Arckelweg
20, 2685
SM Westland
Poeldijk
Sport
Medisch
Centrum
Witte
Brug,
2685
ES
Poeldijk
Arckelweg 20 2685SM Poeldijk
pedicurepraktijkverhoog@gmail.com
pedicurepraktijkverhoog@gmail.com
www.pedicurepraktijkverhoog.nl
www.pedicurepraktijkverhoog.nl

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

Zwemles voor kids v.a. 4 jaar in kleine groepjes van
maximaal 10 kids. Hoge kwaliteit en bovenal plezier.
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9 februari in De Brug ‘s-Gravenzande
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KBO Poeldijk

Senioren in discussie met de politiek
De Stichting Seniorenraad Westland organiseert met ouderenbonden KBO en PCOB op vrijdag 9 februari een ‘Politiek Debat’
met de lijsttrekkers van de Westlandse politieke partijen. In
zalencentrum De Brug zal de leidende vraag zijn: ‘Werken we
samen verder aan een senior-vriendelijke gemeente Westland’?
Eerder stuurde de Seniorenraad haar wensen en aanbevelingen
naar alle fractieleiders ter bestudering en overname in hun partijprogramma’s. Omdat het Westland groeit naar 20% senioren
van het totaal aantal inwoners, is het van belang te weten hoe de
politiek haar speerpunten in het seniorenbeleid na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart vorm geeft. Op 9 februari zijn
senioren vanaf 13.00 uur welkom in De Brug, Koningin Julianaweg 61 ‘s-Gravenzande. De Seniorenraad stelt het zeer op prijs
als naast ouderenbonden, cliëntenraden en welzijnsorganisaties
ook de geïnteresseerde senior in De Brug aanwezig is. U bent van
harte welkom; aanmelding via tel. 62396 of een mail naar: infoseniorenraad@gmail.com.

Veel hulp aan ouderen komt van ouderen

Senioren geven én
krijgen steun in de
buurt
Bijna 80% van de 65-plussers kan in de buurt terecht voor een
praatje. Meer dan de helft van de ouderen krijgt hulp uit de
buurt als dit nodig is, vooral op het gebied van klusjes, gezelschap en vervoer. Ook helpen senioren in de buurt elkaar. Dat
blijkt uit onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl, waar KBOPCOB aan meewerkt.
Directeur Manon Vanderkaa: “Een prachtvoorbeeld van de kracht
van ouderen!” “Ik heb een schat van een buurvrouw en wij helpen elkaar in tijd van nood”, vertelt een deelnemer aan het onderzoek. “Zij ging met me mee toen ik een oogoperatie had en
kwam een paar keer per dag om te druppelen. Toen zij na een
behoorlijke operatie na 1 dag al naar huis gestuurd werd, heb ik

In het Westlands Museum

Historische Westlandse filmbeelden
Zondag 4 februari staat het Westlands Museum in het teken van
de historische film. In twee zalen kunt u genieten van mooie
beelden van het oude Westland. Uit de rijke collectie filmbeelden wordt een mooie compilatie in de vaste filmzaal getoond. In
de speciaal ingerichte bovenzaal zijn drie films te zien.
De eerste is de berging van de kustvaarder ‘Stardust’, waarvan
het museum sinds kort een aantal objecten in de collectie heeft.
Vervolgens is er een voorlichtingsfilm uit 1955 voor tuinders over

voor haar gezorgd. Mijn buurvrouw is 83 en ik ben 90 jaar.” Ook
KBO-PCOB lid Nel de Ronde (79) is, net als ruim de helft van de
ondervraagde 65-plussers, erg geholpen met steun uit de buurt.
“Binnenshuis en kleine stukjes buiten loop ik met een rollator,
voor langere stukken gebruik ik mijn scootmobiel. Mijn buurvouw strijkt eens in de 2 weken voor me. Met de overbuurman
doe ik iedere week boodschappen. Dan gaan we met zijn auto
naar de winkels en genieten daarna nog van een kop koffie met
wat lekkers.”
Maak kennis met de buren
Bijna de helft van de senioren zegt dat hulp uit de buurt het leven
prettiger maakt, van de ouderen met beperkingen zegt 1 op de
12 dat ze zonder hulp niet meer zelfstandig kunnen wonen. Veel
hulp aan ouderen komt ook van ouderen. Mensen zetten elkaars
vuilnis buiten, bieden hulp bij nood en gaan met elkaar mee naar
huisarts of ziekenhuis. Manon Vanderkaa: “Geweldig dat senioren zo naar elkaar omzien. Het is goed om je, ook op hoge leeftijd, te blijven inzetten voor anderen. Ton Tieleman (78), lid KBOPCOB: “Een paar jaar geleden coördineerde ik een zorgteam van
vrijwilligers voor een goede kennis. Zij bleef alleen achter na het
overlijden van haar man, maar kon zich slecht redden. Er was niet
meteen plek in een verzorgingshuis, zij kreeg professionele hulp
bij wassen en kleden, maar er was meer nodig. Ik keek wat nodig
was en benaderde mensen, zo ontstond een heel team om haar
heen. Meerdere keren per dag kwam er iemand, voor een kopje
koffie, boodschap of maaltijd. Iedereen kwam ongeveer 1 keer
per week langs en ik maakte een schema. Er is ook een groep ouderen die niemand in de buurt heeft of die geen hulp vraagt. Manon Vanderkaa: “Maak kennis met buren, maak een praatje en
durf te vragen. Als het moeilijk is jonge mensen te vragen, vraag
dan een senior. Bezoek KBO, PCOB, buurthuis of wijkvereniging.
In het huis-aan-huisblad staan de activiteiten.”
Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Brutale mensen hebben de halve wereld; ik vind het best maar
laat ze wel op hun eigen helft blijven.” (C. Buddingh)
“Wie studeert er tegenwoordig nog aardigheidskunde?”

KBO Poeldijk
Katholieke bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5,
2675 BK Honselersdijk, telefoon: 0174-245789.
e-mail: kees@keesenleny.nl
het efficiënt stoken van steenkolen. De derde film heeft als titel
‘Rondvaart door het Westland’. Deze door Piet Jansen beschikbaar gestelde film toont het Westland van 1998 én historische
plaatjes. De filmmiddag is een uitgelezen kans voor jong en oud om
kennis te maken met het Westland
van vroeger. Het museum aan de
Middel Broekweg 154 in Honselersdijk is open van 13.00-17.00
uur. De entree is voor volwassenen
€ 5, voor 65-plussers € 4. Kinderen
en houders van een museumkaart
kunnen gratis naar binnen.
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Grote Clubactie voor Verburch Handbal

De 4 best verkopende handbalsters
Door Karin Heemskerk

Er zijn zaterdag 13 januari vier prijswinnaars bekend gemaakt
van de best verkopende speelsters van loten voor de Grote
Clubactie. De eerste prijs was voor onze topper uit de E1: Liz
Duijnisveld, zij heeft maar liefst 52 loten verkocht! Jada Bakker
werd 2e, Demi van de Laan 3e en Fleur Zuidgeest 4e.

Vitis Welzijn
Meer voorzieningen in het Westland nodig

Niet aangeboren hersenletsel
In het Westland zijn nog niet veel voorzieningen voor mensen
met niet aangeboren hersenletsel (NAH). De Gemiva-SVG groep
en Middin gaan de samenwerking aan. Als start van het project
NAH Westland organiseren we dinsdag 6 februari van 10.3012.30 uur, een eerste bijeenkomst om samen met u te onderzoeken waar behoefte aan is in het Westland.
De bijeenkomst is aan de Stokdijkkade 17 in Naaldwijk. Iedereen
is welkom. We sluiten de ochtend af met een broodje. Aanmelden wordt op prijs gesteld. Dit kan door een email te sturen naar
Joyce.van.evert@gemiva-svg.nl of S.van.Leeuwen@middin.nl.

Klaverjassen én bingo

De Backerhof
Alle meiden hebben een grote zak snoep, rugzakje en een cadeaubon ontvangen. Met de opbrengst van de loten kunnen mooie
materialen voor de jeugd van de vereniging worden aangeschaft.
Het bestuur van Verburch Handbal bedankt deze meiden voor
hun inzet voor Handbal Verburch. Supergoed gedaan meiden!

U kunt elke vrijdag om 13.30 uur in de oneven weken klaverjassen in De Backerhof. In februari op vrijdag 2 en 16 februari.
Spelleidster is Marieke Persoon van kaartclub KCB klaverjassen. U
kunt zich aanmelden bij Marieke en Leo Persoon via tel. 242960.
Iedereen is van harte welkom! Zin in een gezellige bingomiddag?
Elke zaterdag kunt u in de even weken bingo spelen. Aanvang is
16.00 uur, de kosten zijn € 4,50 inclusief een kop koffie of thee.
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Storm in Poeldijk

OL TO
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Programma Carnaval 2018
Donderdag 8 februari

Vrijdag 9 februari

19:00 uur

21:00 uur

Zaterdag 10 februari

14:00 uur

Bingo avond

Boerenbal

Optocht + Kids Carnaval

Partycentrum De Vrienden

Partycentrum De Vrienden

Partycentrum De Vrienden

Zie pagina 15

Entree gratis

Zie pagina 37 en 49

Zaterdag 10 februari

Zondag 11 februari

Woensdag 14 februari

21:00 uur

12:11 uur

19:00 uur

Olympisch Winter Carnaval

Muziek Matinee

Askruisje halen

Partycentrum De Vrienden

Partycentrum De Vrienden

Bartholomeuskerk

Entree € 10,00 deur
€ 6,00 voorverkoop

Zaal open 11:30 uur
Entree gratis

Entree gratis

Inhoudsopgave

COOL TO
HAVE >>
FUN TO

VE >>

RIDE
COOL
TO

N TO

HAVE >>

E
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Programma

2

Prinsenconvent

31

Voorwoord Voorzitter

3

De Blauwleuten

33

De Wethouder aan het woord

5

De Poelukies

35

Proclamatie

7

Carnavalsoptocht

37

Prins Mark de Eerste

9

JaJa Onderscheiding

39

Page Debby

11

Jeugd Proclamatie

41

Grootvorst Marcel

13

Jeugdprins Lorenzo

43

Bingo

15

Jeugdpage Danielle

45

Raad van Elf

17

Jeugdraad van 11

47

Feestavond

19

Kids Carnaval

49

De Dames van de Blauwkonters

21

Kids Fun

50

Van de bestuurstafel

23

Oud Jeugdprins en Page

53

Oud-Prins Willem de Eerste

25

Jeugd-Prinsengalerij

55

Oud-Page Michelle

27

Aswoensdag

57

Prinsengalerij

29

Sponsors

58

2

FUN TO
RIDE

Dijkstraat 26 Honselersdijk
0174 – 610027
Dijkstraat 26 HonselersdijkDijkstraat 26 Honselersdijk
0174 – 610027
0174 – 610027
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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
Elke woensdag van 13.30-14.00 uur: repetitielokaal Deo Sacrum
(Leuningjes), zingen voor kinderen van groep 1, 2 en 3. Elke woensdag van 16.00-17.00 uur zingen voor kinderen vanaf groep 4.
Vrijdag 9 februari 21.30 uur: na afloop van de repetitie: maandborrel.
Vrijdag 16 februari 19.30 uur: eerste repetitie voor de Paas Hoogmis. Projectzangers zijn van harte welkom.
In de kerk
Vrijdag 2 februari 19.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor
zingen tijdens de Maria Lichtmisviering de Herz Jesu-Festmesse
van Joseph Gruber.
Zaterdag 3 februari 19.00 uur: geen viering.
Zondag 4 februari 09.30 uur: de Vrouwenschola zingt tijdens de
viering.
Zaterdag 10 februari 19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 11 februari 09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen de Messe XI “Orbis Factor” van Henri Carol.

Daarnaast gaan we ieder jaar op zomerkamp. Daar ligt de nadruk op sport, spel én heel veel plezier maken met elkaar, maar
er wordt natuurlijk volop gezongen. Iedere woensdag zingt Renate van Oostveen Koentze van 13.30-14.00 uur met kinderen
van groep 1, 2 en 3. Kinderen vanaf groep 4 zingen van 16.0017.00 uur onder leiding van Toos de Vreede. In schoolvakanties
houdt ook het kinderkoor vakantie. Vind je het spannend om
alleen naar de repetities te komen? Breng gerust je broertje,
zusje, neefje, nichtje of vriendje en vriendinnetje mee. Wij verwelkomen je heel graag op woensdagmiddag. Tot dan, groetjes!
Kinderkoor Westland, Julianastraat 49, 2685 BB Poeldijk. Tel.:
06-28 63 25 52. E-mail: zangkoren@deosacrum.nl. Facebook:
https://www.facebook.com/kinderkoorwestland

Meezingen in de Paas Hoogmis?
Traditiegetrouw zingen we tijdens de Hoogmis op Paasmorgen
de Krönungsmesse van W.A Mozart met feestelijke motetten. Het
Delphi Consort werkt ook mee. Naast leden van het Bartholomeuskoor nodigen we ook projectdeelnemers uit om mee te zingen. Er
zijn Poeldijk en omgeving heel veel mensen die de Krönungsmesse
in hun zangcarrière binnen of buiten Deo Sacrum gezongen hebben. Het zou extra feestelijk zijn
wanneer we een groot aantal
oud-leden mogen verwelkomen. Zegt het voort, de eerste
enthousiaste
aanmeldingen
zijn al binnen! Wil je 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

Petite Messe Solennelle van Rossini

Kamerkoor Couleur Vocale
Door Toos de Vreede

Kinderkoor Westland

Na een zeer geslaagd Spaanstalig Kerstconcert
met als hoofdmoot het ‘Navidad Nuestra’ van
Ariel Ramírez met de gedreven tenor Jorge
Martina en het vurige Ensemble del Sur zijn we 2018 geïnspireerd
begonnen met de voorbereidingen voor onze nieuwe concerten.

Altijd al graag willen zingen? En sta je iedere ochtend op met
een vrolijk wijsje in je hoofd? Dan is het “Kinderkoor Westland”
echt iets voor jou. Jaarlijks verzorgen we optredens waarbij de
kinderen van alle leeftijden laten zien en horen wat zij met plezier hebben geleerd. In een musical, deelname aan een festival,
of bijvoorbeeld in een (kerst)concert. Ook worden we weleens
uitgenodigd om optredens te verzorgen.

De Petite Messe Solennelle van Gioachino Rossini moet het hoogtepunt worden. Streefdatum is 7 oktober dit jaar. Wie direct denkt;
“Oh, dat is een mooi stuk”, of “Ik wil graag meezingen!” Kom dan
op een donderdag gezellig bij ons langs: vanaf 20.00 uur wordt er
gerepeteerd in het repetitielokaal van de Zangkoren Deo Sacrum
in De Leuningjes Poeldijk. In onze planning staat nóg een drietal
concerten en uiteraard zijn er nog onze Kerstuitvoeringen. Kortom,
het gaat weer een mooi muzikaal jaar worden.

“Zing jij met ons mee...?”
Door Toos de Vreede en Renate van Oostveen Koentze
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Op WSKO Verburch-hof
r Westlandse
senioren
Bezoek aan de poppendokter

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!
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In de karakteristieke en populaire straat
Nabij het gezelligeHE
centrum van
gelegen, royale en goed onderhouden
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gelegen verrassend ruim en
Te Koop
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OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.
Vraagprijs: € 275.000,- k.k.
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Dinsdag 17 januari waren de kleuters met hun zieke pop of knuffel op het spreekuur van de poppendokter. In groepjes mochten
de kinderen naar de wachtkamer. Sommige kleuters vonden het
echt spannend en keken hun ogen uit naar de dokters. Die namen de klachten heel serieus. Er was een beer met een gebroken been, een panda met ontzettende oorpijn, maar ook veel
poppen en knuffels met neus- en keelklachten.
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www.borgdorff.nl
Volg ons via:
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Poeldijkse scholen vertellen…
Verantwoordelijkheid op de:

Openbare Daltonschool Poeldijk
De afgelopen twee edities die wij mochten vullen voor Poeldijk
Nieuws stonden in het teken van de Daltonpijlers ‘samenwerken’
en ‘zelfstandigheid’. Deze editie willen we jullie meenemen naar
de derde pijler van het Daltononderwijs: ‘verantwoordelijkheid’.

Omdat ‘verantwoordelijkheid’ op heel
veel manieren in onze school terug te
zien is, zijn Michelle, Tasha en Aliciala
met de camera op pad gegaan om deze
pijler vast te leggen. Natuurlijk kunnen
jullie ook weer genieten van een nieuwe
strip van Meneer Slak, getekend door
Ayana uit groep 8.

De pijler ‘Verantwoordelijkheid’
zie je bij ons op school terug in
heel veel dingen.

We zijn verantwoordel
ijk voor elkaar
en helpen elkaar als
dat nodig is. Hier
strikt Dominique (gr
oep 4) de veters
van Fay (groep 3)
n wij onze jassen
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hun lering uit.
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De kinderen op onze school zijn
zelf
verantwoordelijk voor de plek
waar
zij willen werken en maken hier
in hun
eigen keuze. Wij werken met knij
perkaarten waarop staat hoe er
op deze
werkplekken gewerkt wordt.

omdat
In de gang werken wij rustig,
ons
van
last
geen
eren
kind
ere
and
mogen hebben.

In iedere klas zijn tablets aanwezig.
Wij zijn verantwoordelijk voor het
goed omgaan met deze kostbare materialen en het netjes opbergen van de
spullen.

Niet alleen de juf of meester is verantwoordelijk voor het netjes houden van
het lokaal. Ook de leerlingen helpen
hieraan mee. Lizzy helpt de kast netjes te maken.

t leerOp de kasten hangen foto’s zoda
hoort.
lingen zien waar een werkje
es is
Zoë en Lizzy kijken of alles netj
t een
terug gezet in de kieskast zoda
kelijk
ander een spelletje weer mak

nkaart
Na ieder werkje wordt de take
oorntw
vera
zelf
zijn
Wij
.
eurd
af gekl
en
k
wer
van
aken
afm
delijk voor het
t worbijhouden wat nog gedaan moe
den.

kan pakken.

Ook het papier wordt door kind
eren
weggebracht. Dit doen we in
de papiercontainer in de schuur.
Op deze foto zie je dat Malou
en Michelle de deur open houden voor
kinderen die terug komen van de
bibliotheek. We zorgen voor elkaar.

Ayana en Tasha waren héél blij met hun
gewonnen plonsbon! Bedankt Boetzelaer!!

OPEN DAG

WOENSDAG 14 FEBRUARI
09.00 uur - 12.00 uur
19.00 uur - 20.30 uur

De open dag is een mooie kans voor ouders en
kinderen om eens ongedwongen een kijkje te
nemen bij één of meerdere scholen.
U heeft ook de mogelijkheid om uw kind(eren)
op de school naar keuze in te schrijven.
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Dekker van Geest Installaties B.V.

Puzzel

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

Woordzoeker: Liefde
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Puzzel nummer 3
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Deze week Puzzel nr. 3: Woordzoeker Liefde. De winnaar krijgt een
lekkere slagroomschnitt. Oplossingen met naam, adres en telefoonnummer binnen 14 dagen naar puzzel@poeldijknieuws.nl of
per post: Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Suggesties voor een leuke puzzel of wilt u er zelf een maken? U bent
van harte welkom, dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers!

20

Uitslag puzzel nr. 1,
Nieuwjaarspuzzel: Wij
wensen u allen veel geluk in het Nieuwe jaar
en vrede voor alle men18 JANUARI 2017
sen opB.V.
de wereld (of, op
Dekker van Geest Installaties
de
aarde).
Uitgebreide
Vlotlaan 578, 2681 TX Monster
Postbus 50, 2680 AB Monster
oplossing:
http://poelT 0174 21 20 80
F 0174 24 25 11
dijknieuws.nl/het-blad/
info@dekkervangeest.nl
www.dekkervangeest.nl
puzzel/. Van de 50 inING
67 49 94 256
zenders, die het bijna
G-rekening
99 60 86 048
BTW nr
8006.95.288.B.01
allemaal goed hadden,
KvK
27232515
is de gelukkige winnaar
Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend
Rob Hagebeek, op de
Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!
foto met de schnitt van
Bakkerij Van Malkenhorst.

Benieuwd naar de verschillende
soorten Opti-flor phalaenopsis?

Een Batenburg Techniek onderneming

technisch installatiebedrijf

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Meer weten? www.optiflor.nl
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
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Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend

technisch installatiebedrijf

prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
AANZOEK
Service
en onderhoud

KUS
MAANLICHT
AFSPRAAK
Centrale verwarming
ONTMOETING
ANONIEM
Gasinstallaties
ROMANTIEK
BLOEMEN
Luchtbehandeling
ROZEN
BLOS
SIERAAD
CADEAU
www.dekkervangeest.nl
DANSEN
STERREN
DINER
VERKERING
Vlotlaan 578
VERLOVING
FILM
2681 TX Monster
VERRASSEN
HART
0174-212080
Het adres voor
uw cv-installatie en sanitair
HUWELIJK
VERSIEREN
KAART
VERWENNEN
KNUFFELEN
VLINDERS

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling
MEER INFORMATIE?

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

ING
G-rekening
BTW nr
KvK

www.dekkervangeest.nl
BEL: 06 - 260 40 620
Vlotlaan 578
ROBVREUGDENHIL.NL
2681 TX Monster
0174-212080

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

eming

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

31 JANUARI 2018
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Ons Dorp
Weer feest in ons dorp

Genomineerde
Westlandse G-Sporters
Door Annemiek Koremans

De westerstorm van 3 januari was natuurlijk
niets vergeleken bij die van 18 januari. Enkele doden, een aantal gewonden, 90 miljoen
schade en heel veel overlast. Voor zover ik het
zag en hoorde kwam ons dorp goed weg met
enkele omgewaaide potten, schuttingen en
losgewaaide dakpannen. Het eerste nieuwe
woord van 2018 is trouwens “stormpoelen”,
mensen die op een of andere wijze vast zitten in het verkeer (meestal spoor) komen met
andere autorijders toch thuis of op hun plaats
van bestemming.
De Olympische en Paralympische Spelen in Pyeong Chang komen
steeds dichterbij. Ook in het Westland kunnen mensen met een beperking sporten in de G-sectie van een club. Sinds enkele jaren wordt
ook de beste, meest belovende sporter of team genomineerd voor
een Westlandse sportprijs. Toevallig is ons dorp dit jaar relatief sterk
vertegenwoordigd bij de genomineerden voor 2017. Op 25 januari
zijn uit de genomineerde sporters en teams de beste verkozen op
het sportgala in theater De Naald. Als Poeldijk Nieuws op uw deurmat valt, weet u al via de dagelijkse media wie de prijzen hebben
gewonnen.
Voor de G-sectie zijn voorgedragen ras-Poelukker en voetballer
Joost de Kiewit en het rolstoelhandteam Westland waarin keepers
Poelukkers Arie Tamerus en Eric Heuveln hun sportieve rol vervullen.
Joost is vanaf zijn geboorte zwaar slechthorend en speelt vanaf de D
bij voetbalclub SC Monster. Hij verdedigt het doel van zijn team zeer

fanatiek, zijn belemmering is daarbij geen sta-in-de-weg. Door zijn
prestaties kwam Joost al snel in zicht bij het Nederlands Voetbal Doventeam en speelt hij door het hele land wedstrijden. Ook speelde
hij wedstrijden in Denemarken, België en Rusland en verdedigt hij
het doel bij SC Honselersdijk zaalvoetbal team 2. Naast vele trainingen gaat hij iedere dag op de fiets naar zijn werkgever Heiwo
autoschade carrosserie.
EK Rolstoelhandbal 2020 in het Westland
Ook het rolstoelteam Westland speelt handbaltoernooien door het
hele land en geeft clinics bij verenigingen, revalidatiecentra en bedrijven. Het team is met veel enthousiasme omarmd door sportvereniging Quintus en aangesloten bij het Nederlands Handbal
Verbond. De leden komen vooral uit het Westland en omstreken;
inmiddels zijn er al 3 rolstoelhandbalteams bij Quintus. Dankzij het
Westlandse bedrijfsleven en de gemeente kunnen sportrolstoelen

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.
worden gekocht en uitgeleend. Taxi- en autoverhuur De Roo stelt belangeloos 2 rolbussen
ter beschikking, waarmee spelers en rolstoelen door het land worden vervoerd. Ari is naast
enkele andere spelers uit het team Westland
ook geselecteerd voor het Nederlands rolstoelteam. In Zweden, Frankrijk en België liet het
team haar visitekaartje al achter. Het is nog
een publiek geheim dat Platform Gehandicapten, de Europese Handbal Federatie, het Nevoor Handbal
de hart-beweeggroep
“Hartkracht”
derlands
Verbond en sportvereniging
Quintus gaan werken om in 2020 de Europejij een enthousiaste,
sportieveinvrijwilliger
en heb
se Ben
Kampioenschappen
Rolstoelhandbal
het
je affiniteit
met ouderen?
zijn na
wij 25
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Hoe Dan
dan ook,
Je begeleidt
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is het weer
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ons dorp. Joost of
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dan winnen! “Jullie zijn kanjers” zou
Elke
donderdag
van 15.45
tot 17.15
uur
Erika
Terpstra,
een andere
Westlandse
kampioen uit het verleden zeggen. Heb plezier in wat je doet, eerlijk en
Waar?
sportief
spel en strijdt met wat je in je hebt. Er kan er altijd maar
Gymzaal
één
winnen. in basisschool de Verburch-hof
(gebouw Westhof), De Ruijtbaan 81 te Poeldijk.
Andere genomineerde uit het dorp
je geïnteresseerd?
DeBen
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is voorbij, alle sporten weer begonnen. Veel plezier
Bel gerust
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om je aan van het jaar
binnen,
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de informatie
lijnen. Onze of
sportvrijwilliger
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2017
Martin Mank
4 maanden
na zijnPraktijk,
hersenbloeding en revaliEline
Fredriksz
(fysiotherapeut):
06 enkele
- 82 35weken
77 10.
datie
weer
bijna de oude.
Hij heeft al weer
zijn vrijwil-

Vrijwilliger gezocht

Adres: Slachthuiskade
Slachthuiskade
4 Poeldijk4
Openingstijden: vrijdag
vrijdag09.00-18.00
09.00-18.00
Openingstijden:
uur uur
zaterdag
09.00-17.00
uur
Bloemenstal:
zaterdag
09.00-17.00 uur
Iedere vrijdag
en zaterdag
Pure flower
verkoopt
bloemen!
staan wij aan de Slachthuiskade 4, met een bloemenkraam.
u voor
terecht
voor
mooie boeketten,
U kuntBij
bijons
ons kunt
terecht
mooie
boeketten,
losse bloemen en
creatief bloemwerk
en fleurige kado’s.
fleurige arrangementen.
Buiten onze openingstijden zijn wij telefonisch of
envoor
bruidsbloemwerk
viaVoor
de rouwbloemwerk
mail bereikbaar
bestellingen,
kunt u ons
ook telefonisch en
bereiken
buiten openingstijden.
rouwbloemwerk
trouwbloemwerk.
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Deelnemen aan de actie kan door activeren 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 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
weken een gratis krant naar keuze. Meer informatie vindt u op
www.carwash-westland.nl en via Facebook en Twitter.

Bordspelvereniging De Spelsalon
Wij zijn een gezellige bordspelvereniging De Spelsalon, die sinds
oktober 2014 wekelijks in Poeldijk speelt. Opgericht voor mensen die het leuk vinden om spellen te spelen maar niemand in
de buurt hebben om mee te spelen, of die het gewoon leuk vinden om met een groepje mensen spellen te spelen. Veel mensen kennen monopoly, rummy cub, ganzenbord; maar er zijn
ligersactiviteiten
bij spellen.
VerburchWij
voetbal
opgepakt.
Iets anders
vergaat
zoveel meer leuke
willen
graag spelers
kennis
laten
het
een
andere
genomineerde
vrijwilliger:
Jannie
Kouwenhoven.
Na
maken met veel leuke moderne bordspellen.
het heengaan van haar man Wim en de geweldige steun die zij van
Verburchspelers
uit200
alle spellen
takken van
sportmaar
en veel
vrijwilligers,
We hebben ruim
in huis,
spelers
kunnenvrienook
den
en
kennissen
kreeg,
is
zij
daarna
voor
verpleegkundige
een eigen spel meenemen. Er is altijd iemand die het uit kanzorg
legopgenomen
in De(strategische)
Kreek in ‘s-Gravenzande.
nog terug naar
De
gen. We spelen
bordspellen,Nu
kaartspellen
en dobTerwebloem
in
de
Poeluk
en
op
haar
scootmobiel
naar
de
kantine
bij
belspellen. In even weken: spelen we op de dinsdagavond in De
Verburch.
Dat
is
volgens
mij
het
ultieme
winnen
in
het
leven
van
de
Backerhof (20.00-23.00). In oneven weken op de dinsdagavond,
mens.
Diepe buiging voor
hun
strijd! (20.00-24.00). Zaterdagavond
Willem-Alexanderlaan
6 in
Poeldijk
in De Backerhof.

Activiteiten
Naast onze spellenavonden hebben ook andere activiteiten, 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 begonnen de dag om 11 uur in de ochtend, met koﬃe 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 groepscombinaties gespeeld, zodat er steeds afwisselende groepjes waren. Zo werden gespeeld:
The ﬁve tribes, King of Tokyo, Karuba, Mystica, Gepakt en Gezakt,
Cold express, Sky, Doodle Quest, the Hobbit. Om 23.00 uur sloten
we af, met ons hoofd vol spellen.
jupiter 26 n 2685 LR poe

…van dak

Marja Brabander 06-53523092 info@pureflower.nl
info@pureflower.nl
www.pureflower.nl

Marja Brabander 06-53523092

Karin Koelewijn
JANUARI
2017 06-51851715
4Karin 4Koelewijn
06-51851715
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www.pureflower.nl

…van dakkapel tot compl

2685 LR poeldijk tel. 0174 244950
…van dakkapeljupiter
tot26 compleet
project
n

…vandakkapel
dakkapeltot
totcompleet
compleetproject
project
…van
…van dakkapel tot compleet project

n

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl
jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl
jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl

Bestuur, Medewerksters en Oudercommissie

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’

n

info@verb
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Volg ons op facebook: www.facebook.com/gielcaraVanimport

•
•
•
•

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

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

Hallo Jumbo actie
Liga Evergreen

Kwekkeboom
snacks
van € 3,69
voor

2 pakken

blik 800 ml

2 voor

€ 2,50
Openingstijden:

Witte reus

toilet reinigers

1+1

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

Alpro drink
2 pakken

2 flessen

€ 2,75

€ 3,00

Struik soepen

Grand Sud
wijnen

€ 3,00

€ 7,99

Oerbrood
van € 2,39
voor

€ 1,89

Haribo snoep

2 zakken

€ 2,00

Hallo laagsteprijsgarantie
Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

