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14. feb. tot 2 april Vastenactie 2018 voor Zambia Offerkist achter in Bartholomeuskerk 
17 feb. 10.00-11.30 Boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk, Fonteinstraat
18 feb. 09.15 uur Kennismakingsviering Eerste Communie Ons Bartje    
20 feb. 17.30 uur ISW kookt 3 gangen ISW-school Irenestraat (zie pag. 18)
24 feb. 10.30-17.00 uur Voorjaarsmarathon Restaurant Vrienden, Voorstraat
  Onderlinge Vriendschap
21 maart hele dag Verkiezingen Gemeenteraad In uw stemlokaal 
Elke dag  Uw ‘geeltje’ voor Poeldijk Nieuws NL95 RABO 0343 6024 15

AGENDA

Wat vinden politieke partijen van Poeldijkse zaken?

Politiek bij raadsverkiezingen 21 maart aan zet over Poeldijk
Door Jan Goeijenbier en Nelly Schouw-Zaat

Woensdag 21 maart kunt u stemmen voor de verkiezingen van 
gemeenteraadsleden en er is die dag ook een referendum over 
de zogeheten ‘sleepwet’. Een belangrijke dag in een democratie: 
volksvertegenwoordigers krijgen van kiezers een mandaat om  
4 jaar lang namens de bevolking keuzes te maken.

Poeldijk Nieuws vroeg de Westlandse politieke partijen me-
ningen over typisch Poeldijkse zaken: uitbreiding van het 

dorp, de verkeerstoename, de ontwikkeling van het dorps-
centrum, het winkelaanbod, zorg en onderwijs. De mees-
te partijen reageerden. In deze Poeldijk Nieuws vindt u per 
raadsfractie antwoorden op onze vragen. Doe er uw voordeel 
mee, bewaar dit nummer en gebruik het als hulpmiddel bij 
het maken van uw keuze op 21 maart. Ons allerbelangrijkste 
advies: maak gebruik van uw democratisch recht: ga stem-
men. Uw stemt telt!
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BELANGRIJKE NUMMERS EN ADRESSEN
Alarmnummer: 112
Politie Westland: 0900 8844,
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk, www.politie.nl
Gemeente Westland: 140174
Dr. Schijen  0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw  0174 247373, noodlijn 0174 241947
Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808

Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
4e dinsdag van de maand spreekuur bij de verpleegkundige
van 13.00 - 14.00 uur in de Wittebrug 52
Verloskundigen: 06 24713713
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174 630358
Sociaal makelaar Thomas Mooijman: 06 – 24 335 443
Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999
Dierenbescherming Westland: 0174 630863
Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26
Effero Uitvaartverzorging: 070-3889433

Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.800 thuis bezorgd en 490 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Wilfred Bronswijk (penningmeester), 
Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan Goeijenbier (hoofdredacteur), 
Erik van der Sande (commercie), Gabrielle Zwinkels (secretaris).
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Harry Stijger, Etiènne Zwinkels.
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo Poeldijk.
___________________________________________________

Kopij Poeldijk Nieuws  
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of Koos Verbeek 
(06-53714151)  www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken)
___________________________________________________

Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes
Familiebericht:   Poeldijknieuwtjes:
1/8 pagina: € 35,00 Particulier: €  5,00
1/6 pagina: € 50,00  Zakelijk:   €  20,00
1/4 pagina: € 65,00
1/3 pagina: € 90,00
1/2 pagina: € 110,00
___________________________________________________

Staat u ook achter Poeldijk Nieuws? 
Het maken van ons dorpsblad kost geld. Wilt u achter Poeldijk 
Nieuws staan? Maak dan uw bijdrage direct over op NL95 RABO 
0343 6024 15 t.n.v. Poeldijk Nieuws. Richtbedrag per woonadres 
per jaar is 25,00. Méér mag natuurlijk ook: wij investeren uw 
geld in uw Poeldijk Nieuws. Mail: info@poeldijknieuws.nl of bel 
met Koos Verbeek 06-53714151.

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

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

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:
Marcel Zuidgeest, Raadslid CDA

marcelingrid@kpnmail.nl Tel. 06-13243733
Frans van Velthoven, Eliasdreef 91, Tel 0174-642196

fransvanvelthoven@hetnet.nl

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

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

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

www.kinderopvang-westhof.nl

op zoek naar 
kinderopvang?

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

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

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

Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:
Peter Duijsens, 06-53401068, info@duijsens.net

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

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

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

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

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

geldig van 12 t/m 24 februari

Olympische Tompoucen   .  .  .  .  .  .  .  3+1 GRATIS

Witte puntjes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4+2 GRATIS

Meergranenbrood   .  .  .  .  . van € 2,85 voor € 2,00 

Bakkerij Van Malkenhorst

  

Geldig van 20 t/m 25 november Geldig van 27 nov. t/m 2 dec.

100 gram rosbief + 
100 gram beenhamsalade

 slechts € 3,99

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk 

 gratis steakmes!

gourmet express, 
per persoon

 slechts € 6,75

hele grillworst 
 slechts € 4,99

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

wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.

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

  

Geldig van 12 t/m 17 februari Geldig van 19 t/m 24 februari

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM GEBRADEN GEHAKT +
100 GRAM ZEEUWSSPEK

 SLECHTS € 2,99

KEURKOOPJE
VERSE WORST, 4 STUKS

 SLECHTS € 3,95

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM POELDIJKS STOOFPOTJE

 SLECHTS € 4,50

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROSBIEF + 
100 GRAM CERVELAAT

 SLECHTS € 3,99
KEURKOOPJE
4 KIPSCHNITZELS

 SLECHTS € 6,50

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM BAMI 
MET BABI PANGANG

 SLECHTS € 3,75

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

Wie wil met ons meehelpen en meeoogsten in  
onze moestuin en de druiven?

06 183 73 773  

Poeldijk Nieuwtje

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

Vrijdag 16 februari 15.00 uur: Eucharistieviering pastor Max Kwee.
Woensdag 21 februari 11.00 uur: viering KSW Gantel en Wen, 
Rafael Maria Theuvenet.
19.00 uur: Rozenkransgebed in multifunctionele ruimte.
Vrijdag 23 februari 19.00 uur: maandsluiting Hervormde Ge-
meente, ds. J. Westenbrugge.

Gevraagd: Hulp in de huishouding
2 u.pw. € 10 / € 11 pu. Voorkeur do. ochtend

S. ‘t Hoen 
06 303 84 474

Voorjaarsmarathon 24 februari 

Onderlinge Vriendschap
Door Cor Mol, voorzitter

Zaterdag 24 februari is onze voorjaarsmarathon bij Restaurant 
Vrienden in de Voorstraat. Alom bekend om zijn gezellige sfeer 
en vele mooie prijzen. Aanvang is 10.30 uur, graag tussen 10.00 
en 10.15 uur aanwezig zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen.

Einde 17.00 uur inclusief prijsuitreiking en loterij. Prijs per koppel 
klaverjassen € 15,00 en voor het jokeren € 7,50 p.p. Inschrijven 
kan bij Cor Mol (246654) of Lydia Sta (06-18549289). Iedereen is 
van harte welkom! Tot dan bij onze geweldige club, die al jaren 
bestaat.
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College Kunstgeschiedenis: 

Hoo Man Chan over Jongkind
Kunsthistoricus Hoo Man Chan geeft een inleiding over de schilder 
Jongkind, pionier van het Impressionisme. Jongkinds was bevriend 
met de kunstenaars Monet, Boudin, Daubigny en Pissarro. Zijn ob-
servaties van de natuur en zijn directe, losse manier van schilderen 
waren een eye-opener voor de jonge Franse kunstenaars. 

U bent van harte welkom op woensdag 21 februari van 20.00-
22.00 uur in bibliotheek ’s-Gravenzande. Toegang voor dit colle-
ge is € 5,- voor leden van Bibliotheek Westland en € 7,50 voor 
niet-leden. Kaartjes zijn verkrijgbaar via www.bibliotheekwest-
land.nl. Wilt u meer te weten komen over deze schilder? Vanaf 15 
maart verzorgt Hoo Man Chan een cursus bij VU Westland over 
Jongkind.

Informatie en inspiratie voor lotgenoten

Verpleegkundige vertelt verhaal na 
borstkanker 
Woensdag 21 februari geeft Lydia Oudakker in Inloophuis Car-
ma in Naaldwijk een boekbespreking over haar boek ‘Toverbal’, 
een indringend en persoonlijk verhaal na borstkanker. Op een 
natuurlijke manier beschrijft zij haar behandeling: operatie, ra-
diotherapie en als ‘kers op de taart’ chemotherapie. Zij belicht 
haar twijfels over de behandeling, de zoektocht naar balans en 
verbintenis met mensen om haar heen.

Humor wordt afgewisseld met openheid en kwetsbaarheid. Aan 
haar boek heeft zij een positieve en op de toekomst gerichte 
handreiking toegevoegd. Die is bedoeld als informatie- en inspi-
ratiebron om lotgenoten en betrokkenen op weg te helpen en 
te steunen. Lydia Oudakker (Rotterdam 1960) startte in 1987 
haar loopbaan in de gezondheidszorg. Jarenlang werkte zij als 
verpleegkundige op de afdeling intensive care- en spoedeisen-
de hulp. Zij volgde cursussen op het gebied van communicatie 
en persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor groeide haar interesse 
rondom de psychosociale problematiek van patiënten. Op basis 
van haar ervaringen als patiënt alsmede haar medische kennis 
als professional, besloot zij dit boek te schrijven. Plaats en tijd: 
Inloophuis Carma, Dijkweg 21 Naaldwijk, van 19.30-21.30 uur. U 
kunt zich aanmelden via info@inloophuiscarma.nl.

Bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen

Verhalen rond de tafel 
De bibliotheek komt bij u langs! Meerdere keren per maand 
wordt in verzorgingstehuizen in verschillende  Westlandse 
dorpen voorgelezen en verhalen verteld. Vrijwilligers van Bi-
bliotheek Westland gaan met de mooiste verhalen op pad en 
ontmoeten bewoners in de recreatieve ruimte van de tehuizen. 
Met elkaar aan de tafel, onder het genot van een kopje koffie of 
thee wordt een verhaald verteld en komen gesprekken op gang.

‘Verhalen rond de tafel’ worden al verteld in De Terwebloem, 
Duinhof, De Hoge Tuinen en Het Woerdblok. Binnenkort komen 
daar ook De Kreek en Sonnevanck bij. Zou u het leuk vinden om 
hieraan mee te doen, verhalen voor te lezen? Heeft u ook een 
mooi verhaal te vertellen? Informeer naar de mogelijkheden bij  
Ghislaine Faase via gfaase@bibliotheekwestland.nl of bij Klan-
tenservice van Bibliotheek Westland via 226404.

Stoer de lente in!

Bloemschikworkshop 
Hilde Kortekaas van ‘t Bloemeke maakt met u een stoer stuk 
met berkenstammen en lentematerialen. Zij  legt uit hoe het 
stuk wordt opgebouwd en daarna gaat u zelf aan de slag. Er 
wordt met verse materialen gewerkt waardoor u langer plezier 
heeft van uw stuk.

De workshop is op donderdag 22 februari van 20.00-22.00 uur 
in bibliotheek Naaldwijk. Deelname kost € 22,50 voor leden van 
bibliotheek Westland en € 25,00 voor niet-leden. Aanmelden via 
www.bibliotheekwestland.nl.
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GROENTE 
STOKJES

PENCEE 
KOEKEN

www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 12 t/m 17 februari

van 3,30
€2,50

van 6,20
€4,95

2stuks

4stuks

www.nederwerk.nl
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Puzzel: een invulraadsel

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

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

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

Tonny Vreugdenhil, winnares van de Poeldijk Nieuws Kerstpuzzel.   
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Jan Barendselaan 66  /  2685 BV Poeldijk  /  T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl  /  www.chrisvanwaes.nl

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

Uw vertrouwen waard

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

coaching • hypnose • trainingen

Het nieuwe tijdelijke adres is:
Voorstraat 88

2685 EP  Poeldijk
ingang om de hoek (Fonteinstraat)

Mediteren... kun je leren!
3 maart 10.00 - 17.00 uur

Reiki Helingsavond
5 maart 19.30 - 22.00 uur

Masterclass 
Energetic Regression, 
Regressie Plus+,
10 & 11 maart 10.00 - 18.00 uur

Zelfhypnose training
23 maart 2018 10.00 - 17.00 uur

Magic ZENses retreat
Kos, Griekenland
13 t/m 20 mei 2018
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In dankbare herinnering 
Henk van Kester
Door diaken Ronald Dits

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

In dankbare herinnering 
Kees van Kester
Door diaken Ronald Dits

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Het afscheid in 
vertrouwde handen.

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

Gevers en collectanten bedankt!

Collecte Hersenstichinting:  
bijna 2 mille
Door J.H.M. van de Laar, coördinator Hersenstichting Poeldijk

Van 29 januari tot en met 3 februari was de collecte van de Her-
senstichting in Poeldijk. Er gingen 16 collectanten op pad om geld 
in te zamelen voor ruim 4 miljoen mensen met een hersenaan-
doening. Deze enthousiaste inzet heeft € 1.936,39 opgebracht.

De mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk on-
derzoek en voorlichting om mensen met een hersenaandoening 
een betere toekomst te bieden. Heeft u de collectant gemist? Uw 
gift is altijd welkom op GIRO 860 t.n.v. de Hersenstichting in Den 
Haag. Meer informatie op: www.hersenstichting.nl. Namens de 
Hersenstichting hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bij 40-jarig bestaan

Reünie Zandevelt College 
‘s-Gravenzande
Het vroegere Zandevelt College, nu ISW Gasthuislaan, bestaat in 
schooljaar 2018-19 40 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt een 
reünie georganiseerd in het ISW-gebouw aan de Gasthuislaan. 
Zaterdag 7 april 2018 is  tussen 15.00-20.00 uur de reünie aan de 
Gasthuislaan 145 in ’s-Gravenzande. 

Meer informatie is te vinden op de facebookpagina van locatie 
ISW Gasthuislaan/Madeweg. Aanmelden voor de reünie kan 
door een mail te sturen naar de heer Padmos op pds@isw.info. 
Vermeld je (meisjes)naam, examenjaar en afdeling (havo of vwo). 
Er zijn kosten aan verbonden. Op 
https://gasthuislaan.isw.info staan 
regelmatige updates van de lijst 
met oud-leerlingen die zich hebben 
aangemeld. Zegt het voort!
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Geloof een nieuwe impuls geven

Het is vastentijd
Door pastor Martien Straathof 

Ook als lezer van Poeldijk Nieuws bevinden 
wij ons met onze geloofsgemeenschap in de 
Veertigdagentijd. Pasen is het grootste feest 
van de christenen. Als voorbereiding gaat er 
een periode van bezinning en inkeer aan vooraf. Die is er om straks 
het Paasfeest optimaal te kunnen vieren. Het gaat gepaard met 
vormen van onthouding en vasten, om de vanzelfsprekendheid te 
doorbreken dat alles altijd moeiteloos beschikbaar moet zijn. Voor 
mij voor jouw, voor iedereen. Een tijd om uit te zuiveren wat wel 
en niet goed voor ons is.

Als je vast, begint je lichaam met het verwijderen van wat overtol-
lig is. Bij de diëtist en de fitnessclub worden wij geholpen met zoe-
ken naar mogelijkheden om kwijt te raken wat overtollig is aan ons 
lichaam, maar daarbij denken we lang niet altijd aan vasten. We 
zoeken het in activiteit, fitness en alles wat daarmee geassocieerd 
wordt - eerder méér dan minder. Afzien, van iets omdat dat goed 

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. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

voor je zou zijn is in onze cultuur een merkwaardige manier van 
doen. Je onthouden van iets dat fijn is - wie bedenkt dat? Tegelijk zijn 
er signalen uit de samenleving dat wij bewuster omgaan met wat 
ons ter beschikking staat. Er is steeds meer reflectie op eetgewoon-
ten, vooral als blijkt dat gezondheid daarvan afhankelijk is, of het 
welzijn van mens en milieu. Soms speelt een sociaal motief om aan 
vasten te denken: uit solidariteit met hen die weinig of niets hebben. 
Je iets ontzeggen in verbondenheid met hen die gebrek lijden kan 
een louterend zijn, ook op ondoordacht consumeren.

Alle godsdiensten kennen vormen van vasten. Het wordt gezien als 
een mogelijkheid om samen of individueel het geloof een nieuwe im-
puls te geven. Vasten krijgt dan ook vorm in grotere aandacht voor 
bezinning en gebed: nieuwe ruimte scheppen in je hoofd, je hart en 
je lichaam voor een hernieuwde relatie met God, met de ander en 
met jezelf en de aarde. Heel de mens is erbij betrokken. Het nieuwe 
leven dat wij met Pasen begroeten, kunnen we zelf mede op gang 
brengen door een bewuste vormgeving van de veertigdagentijd. Je 
kunt bijvoorbeeld meedoen aan de Vastenactie. Dit jaar steunen we 
met de hele parochiefederatie een project in het noorden van Zam-
bia. We steunen 300 mannen en vrouwen, die weduwe/weduwnaar 
of alleenstaande (pleeg)ouder zijn. Via het project willen we ze hel-
pen voor hun gezin kunnen zorgen. Ook in de parochie worden we 
in de zondagse vieringen -en op veel plekken ook in de week- door 
de schriftlezingen aan het denken gezet. Jezus houdt ons een nieuw 
manier van leven voor. Een levenswijze die leven gevend is. Deze tijd 
van veertig dagen willen wij ons de levenswijze van Jezus eigen ma-
ken om straks ten volle het paasfeest te kunnen beleven.

Beeld doofpotcultuur doet geen recht aan werkelijkheid

Seksueel misbruik in de media
Door pastoor Jaap Steenvoorden en diaken Ronald Dits 

Het seksueel misbruik in de jaren 
’60, zoals in het artikel 26 juli vo-
rig jaar in het AD gepubliceerd, 
vervult ons met grote schaamte 
en wij leven intens mee met alle 
betrokkenen. In 2010 werd dit 

0174 - 29 29 26  |  www.silene-uitvaart.nl
0174 - 29 29 26  |  www.silene-uitvaart.nl
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misbruik bekend gemaakt bij de toenmalige pastores en is dit 
misbruik direct gemeld bij de commissie-Deetman door diaken 
Dits. Op dat moment waren alle slachtoffers al overleden. Ook 
is dit misbruik door enkele nabestaanden van slachtoffers aan 
de commissie gemeld. Vanuit de commissie-Deetman is verder 
geen onderzoek naar het misbruik verricht, wel is het misbruik 
opgenomen in het eindrapport van die commissie. 

Naar aanleiding van een boekje van Wim van Zijl (Het ‘Rijke Poel-
dijkse Roomse’ leven met een knipoog, 2016) startte het AD met 
onderzoek naar seksueel misbruik in de jaren ‘60. De heer De 
Klerk, redacteur bij het AD, voerde hiervoor gesprekken met de 
heer Van Zijl. In de dagen voor de publicatie van 26 juli stelde het 
AD vragen aan bisschop Van den Hende. De heer De Klerk was 
dus op de hoogte van de aanstaande publicatie. Maar hij zocht 
nooit contact met leden van het pastoraal team over de kwestie 
of vroeg hen om een reactie. Dit heeft het pastoraal team teleur-
gesteld; het bevreemdt hen des te meer omdat De Klerk als archi-
varis van de Adrianusparochie vrijwel wekelijks in het woonhuis 
van pastoor Steenvoorden is. Zij komen elkaar in de gang of op 
de trap tegen en drinken regelmatig koffie. De Klerk heeft nooit 
enige poging ondernomen om een statement van de pastoor te 
krijgen over de kwestie, noch van een ander lid van het pastoraal 
team. Vlak voor de publicatie werd de pastoor ‘overvallen’ door 
een telefonisch interview van een andere AD-journalist. Hij stond 
hem kort te woord omdat hij niet alle vragen direct kon beant-
woorden. Maar, heeft niet meteen ‘de hoorn er op gegooid’ zoals 
de krant stelt. Met die bewoordingen wordt stemming gemaakt 
en is zijn persoon ernstig beschadigd. Het bestuur van de Adria-
nusparochie en het pastoraal team van de parochiefederatie er-
varen deze benadering van het AD als niet fair. 

Op 26 juli verscheen het artikel in het AD, niet alleen in de regi-
onale - maar ook in de landelijke editie. Voor nabestaanden had 
dit tot gevolg dat verdriet en leed opnieuw werden beleefd. Ook 
bevatte dit artikel (deels) onjuiste beweringen en woorden die pijn 
hebben veroorzaakt en mensen hebben beschadigd. Als reactie op 
het artikel las de vicevoorzitter van het parochiebestuur in Poeldijk 
het weekeinde daarop een verklaring voor. Daarin werd erkend 
dat de gebeurtenissen in die jaren veel leed hebben veroorzaakt 
en dat er diepe wonden zijn gemaakt. Vanuit de parochiefederatie 
wordt aangedrongen op het melden van seksueel misbruik in onze 
parochies, dat in het verleden of recent heeft plaatsgevonden. De 
zogenoemde ‘doofpotcultuur’ past niet binnen onze parochies. 
Grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd en wordt ge-
rapporteerd bij de opvolger van de commissie-Deetman: het R.K. 
Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

Daarnaast is contact gezocht met nabestaanden van de slachtof-
fers, broers of zussen van slachtoffers en in één geval een hoog-
bejaarde moeder. Er is aandacht gegeven en hulp aangeboden. 
Tot nu toe heeft nog niemand gebruik gemaakt van dit hulpaan-
bod, maar die mogelijkheid blijft er. Een andere mogelijkheid is 
een gesprek met de bisschop. Een van de nabestaanden maakte 
hiervan gebruik. Ook is bij een van de pastores melding gedaan 
van een geval van seksueel misbruik in de jaren ’60, in Waterin-
gen. Met nabestaanden van het slachtoffer is contact gezocht. 
Er is hulp aangeboden en er is een rapport over opgesteld. Dit 
is eind 2017 verzonden naar het Meldpunt Grensoverschrijdend 
Gedrag. De nabestaanden hebben uitdrukkelijk gevraagd dit niet 
in de publiciteit te brengen. Er is dan ook geen sprake van een 
doofpotcultuur, maar we geven gehoor aan de wens van de na-
bestaanden om dit niet openbaar te maken. Het beeld dat het AD 

in de artikelen van 26 juli en 19 december oproept van de huidige 
kerk als een gesloten bolwerk met een doofpotcultuur doet geen 
recht aan de werkelijkheid en ervaren wij als diep kwetsend. 

Grensoverschrijdend gedrag voorkomen
Iedere nieuwe melding van grensoverschrijdend gedrag wordt al-
tijd gemeld bij het meldpunt. Met slachtoffers of nabestaanden 
wordt contact gezocht om pastorale hulp en zorg aan te bieden. 
Daarnaast is het belangrijk dat alles wordt gedaan aan het voor-
komen van grensoverschrijdend gedrag. Dat doet onze kerk on-
der andere door duidelijke regels in de gedragscode van pastorale 
beroepskrachten, de eis van een vrijwaring bij de benoeming van 
een nieuwe beroepskracht en de voorwaarde van een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG),  zoals veel andere maatschappelijke or-
ganisaties die ook vragen. Al het mogelijke wordt gedaan om van 
de fouten uit het verleden te leren en te werken aan een cultuur 
van openheid en veiligheid, respect en integriteit. De nabestaan-
den van de slachtoffers ervaren het oprakelen van het seksueel 
misbruik als belastend en oude wonden worden geopend. Zij 
verlangen naar rust. Dat de ouders destijds hun kinderen niet ge-
loofden, zoals in het artikel van 26 juli stond, is generaliserend en 
geldt zeker niet voor alle families. Deze opmerking hebben som-
mige families als schokkend ervaren omdat het totaal onwaar is.

Bij angelusgebed 28 januari   

Pauspareltje
“In het Evangelie zien we dat Jezus 
tijdens zijn aardse missie Gods lief-
de onthult, door zijn prediking en 
zijn talloze gestes van aandacht en hulp aan zieken, hulpbehoe-
venden, kinderen en zondaars. Jezus is onze Meester, krachtig in 
woord en daad. Jezus geeft ons al het licht door dat de soms duis-
tere straten van ons bestaan verlicht. Hij geeft ons ook de kracht 
om moeilijkheden, beproevingen en bekoringen te overwinnen. 
Laten we denken aan de grote genade die het voor ons is dat we 
die zo krachtige en zo goede God hebben leren kennen.”

Thema: ‘Gaan waar niemand gaat in Zambia’

Vastenactie 14 februari tot 2 april
Door Jan van Paassen, MOV Werkgroep

In alle parochies van de St. Franciscus-Federatie staat het Lande-
lijke Vastenactie project in Mbala, een district met gelijknamige 
stad in het uiterste noorden van Zambia, centraal. Zusters van 
het Heilige Hart van Jezus en Maria zijn in Mbala een bijzon-
der HID-programma gestart. Dit staat voor ‘’Households in dis-
tress’’. Doel is de invloed van HIV en AIDS te verminderen door 
voorlichting en goede gezondheidszorg en mensen te helpen in 
hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Ouders overlijden of zijn te zwak om te werken, kinderen blijven 
achter of belanden bij hun grootouders. Onderdelen van het HID 
Programma zijn hulp aan wees- en kwetsbare kinderen, onder-
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Daar voelt uw kind 
zich thuis! 

Dagopvang & buitenschoolse opvang
 in Monster en Poeldijk. 

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

Professionele opvang in een 
huiselijke sfeer

steuning aan aidspatiënten, opvang en opleiding van gehandicap-
te kinderen en volwassenen, voorzien van leer en medische hulp-
middelen, armoedebestrijdings- programma’s. De zusters gaan 
als enigen de sloppenwijken in van Mbala om hun programma uit 
te voeren. Zuster Yvonne: Het is een deel van ons charisma, we 
doen wat anderen niet willen doen en gaan waar niemand gaat. 
De zusters zijn zeer betrokken bij de mensen en maken tijd voor 
iedereen. Ze willen de mensen zo snel mogelijk, weer op eigen 
benen zetten, zodat ze weer voor zichzelf en hun gezin kunnen 
zorgen. Doet u ook mee? Help de Zusters en de inwoners van 
Mbala aan een betere toekomst. De offerkist achter in de kerk is 
tijdens de vastenperiode beschikbaar voor uw gift aan dit project. 
Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage. 

Kerkberichten 

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 17 en 18 februari: 1e zondag door de Veertigdagentijd.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering. Er is een viering in de heilige 
Machutuskerk Monster.
Zondag 09.30 uur: kennismakingsviering communicantjes met 
het kinderkoor. Voorganger: Pastor Max Kwee. Intenties: jaarge-
tijde Bets Oosterveer-van Kester, Ploon Barendse-van der Klugt, 
Dolf Barendse, Barbara Helderman en overleden familie, Riet 
Hoogervorst-van Lier, Piet Gregoire, Gerard Goeijenbier en Riet 
Goeijenbier-van Kester, Frans en Marie Grootscholten-van der 
Klugt en Peter en Ben Grootscholten, Koos van Dijk, Koos van der 
Ende, Wim van Dijk en Marie van Dijk-Bol.

Weekeinde 24 en 25 februari: 2e zondag van de veertigdagentijd.
Zaterdag 19.00 uur: woord- en communieviering met volkszang 
en cantor. Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk. Intenties: jaargetij-
de Paul van Kester, Bep van Zijl-Zwinkels. 
Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering  met heren Bartholomeus-
koor, Latijn en Gregoriaans. Voorganger: pastor Max Kwee. Inten-
ties: jaargetijde Jo de Vreede-van Paassen en Leen de Vreede, 
Arie van Vliet, pater Arie van der Elst en overleden familie, Ton 
van Kester.

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

Vieringen in De Backerhof
Donderdag 22 februari 19.00 uur: woord- en communieviering 
met Trees van der Sande-van Rodijnen.
Donderdag 1 maart 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).

20 18 JANUARI 2017

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

Vlotlaan 578, 2681 TX Monster
Postbus 50, 2680 AB Monster
T 0174 21 20 80
F 0174 24 25 11
info@dekkervangeest.nl
www.dekkervangeest.nl

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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CDA: Leuningjes moet het nu waar gaan maken!

Voor Poeldijk, voor elkaar
Poeldijk is een dorp met een geheel eigen sfeer en een grote 
gemeenschapszin, een rijk verenigingsleven met bijzonder 
veel vrijwilligers actief in sport, kerk en scholen. Dat wil CDA 
Westland vasthouden en versterken. Op dit moment wordt De 
Leuningjes weer voor tien jaar gebruiksklaar gemaakt. CDA had 
daar een ander standpunt over, maar we kijken graag vooruit 
naar de uitvoering van het bij meerderheid genomen besluit. 
We hopen dat de verwachtingen rond de gerenoveerde Leu-
ningjes waarheid zullen worden en Poeldijk voor de komende 
jaren een groot zalencentrum heeft dat onderdak biedt aan ver-
enigingen en grote feesten.

Vernieuwing centrumgebied 
Tegelijkertijd zetten we in op een vernieuwing van het centrum 
van Poeldijk. We zien uit naar de resultaten van het stedenbouw-
kundig onderzoek (inclusief Bartholomeuskerk en Wittebrug). Dit 
wordt een participatietraject waar iedereen zijn bijdrage aan mag 
leveren. We vertrouwen op een grote betrokkenheid. Van belang 
is dat de herontwikkeling van de locatie Wittebrug passend aan-
sluit op het uitstraling van de kerk. In de Dario Fo-locatie aan de 
Voorstraat zien we graag appartementen aan een aantrekkelijke 
straat met horeca en winkels. 

Blijven inzetten op de sociale cohesie in het dorp
Ons dorp is de laatste jaren behoorlijk uitgebreid en dat gaat de 
komende jaren door. Dat is goed voor de levendigheid van het 
dorp. Van belang is dat de nieuwe inwoners zich gauw thuis gaan 
voelen en actief gaan deel nemen aan het verenigingsleven. Ook 
vinden we het belangrijk dat sportvereniging Verburch goed gefa-
ciliteerd blijft worden. Daarnaast moet de gemeente behulpzaam 
zijn bij het toewijzen van vergunningen bij Rondje Poeldijk. Veilige 
en goede leefomgeving met goed wegennet en openbaar vervoer. 
CDA Westland zal erop toezien dat er in de nieuwe woonwijken 
een goede mix van wonen en groen komt. De verkeersontsluiting 
heeft onze aandacht. Verder willen we dat er langs de Kerklaan 
en de Rijsenburgerweg fietssuggestiestroken komen, zodat de 
snelheid van het gemotoriseerd verkeer verlaagd wordt en het 
veiliger wordt voor fietsers.

CDA wil ook dat de verplichte vrachtwagenroute via de Rijsenbur-
gerweg heroverwogen wordt. Verder willen we voldoende par-
keergelegenheid in de toekomstige nieuwbouwwijken en in de 
Voorstraat. Ten slotte zet het CDA zich in voor hoogwaardig en 
frequenter openbaar vervoer voor Poeldijk.

Óók voor de bus…

D66: dorpskern Poeldijk 
bereikbaar houden 
Poeldijk heeft een heel eigen identiteit en een sterk verenigings-
leven. Daar zit ook de kracht van de bevolking. Veel zaken rege-
len de Poeldijkers zelf wel en ook voor een leuk feest draaien 
ze hun hand niet om. De afgelopen jaren is er veel gedaan voor 
Poeldijk. Er zijn nieuwe huizen gebouwd en Poeldijk heeft onder 
andere een nieuwe supermarkt gekregen die de levendigheid 
van het dorp vergroot. D66 Westland vindt dit positieve ontwik-
kelingen en wij willen de komende jaren deze lijn doortrekken. 

De gemeente moet ervoor zorgen dat alle dorpen leefbaar blijven 
door nieuwbouw van woningen en appartementen mogelijk te 
maken, waar jong en oud kunnen samenwonen. Ook hebben we 
de taak om de centra met de winkels goed bereikbaar te houden. 
Dit is in Poeldijk een flinke uitdaging, maar D66 Westland ziet 
ook hier mogelijkheden door samen te werken met bijvoorbeeld 
Hart van Poeldijk. D66 Westland wil inzetten op een bereikbare 
dorpskern van Poeldijk, die aantrekkelijker gemaakt kan worden 
met voldoende groenvoorzieningen. Dat zal wat D66 betreft ook 
gebeuren op de locatie van De Leuningjes. D66 was dan ook voor 
vervangen van het gebouw door een flinke groenzone en extra 
woningen. Het verenigingsleven van de kern Poeldijk kan uit 
meerdere locaties kiezen om zich te huisvesten en voor D66 zijn 
de locatie Wittebrug en de Bartholomeuskerk daarvoor serieuze 
opties.

Openbaar vervoer vraagt constante aandacht
Wat onderwijs betreft is de groei van Poeldijk een positieve ont-
wikkeling, bij kleinere scholen kan de kwaliteit van het onderwijs 
soms in het gedrang komen. D66 Westland is voorstander van 
een ruim keuzeaanbod en wil bewaken dat er wat te kiezen valt 
en wat te kiezen blijft binnen Poeldijk. Het openbaar vervoer blijft 
een constant aandachtspunt voor D66. Bij de bushalte Dr. Weitj-
enslaan heeft D66 gezorgd voor extra fietsbeugels, maar toch zijn 
het er nog niet genoeg. D66 vindt het een groot gemis dat de bus 
uit de dorpskern is verdwenen. Dit geldt ook voor Honselersdijk. 
Met reizigersorganisatie ROVER zijn wij aan het bekijken of een 
systeem van buurtbussen ook in Westland ingevoerd kan wor-
den. In de volgende raadsperiode gaan wij hier zeker verder mee 
aan de slag.
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‘Lang gewacht op nieuwbouw: nu de rest nog..’

Investeren in versterken 
voorzieningen Poeldijk
Gemeentebelang Westland [GBW] maakt zich sterk voor prettig 
leven, wonen en werken in Westland. Wij willen ruimte blijven 
bieden aan een gezonde groei en ontwikkeling van álle West-
landse dorpen. Voor de zaken die daarvoor noodzakelijk zijn, 
zetten we ons graag in. Voor Poeldijk heeft Gemeentebelang 
Westland zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor het reali-
seren van diverse woningbouwplannen voor jong en oud.  

Poeldijkers hebben daar véél te lang op moeten wachten. De 
‘nieuwe’ Jumbo-supermarkt, De Terwebloem en het Gantelzicht 
en de tientallen eengezinswoningen (waaronder starterswonin-
gen en herenhuizen) hebben de omgeving van Rijsenburgerweg 
een heel ander aanzicht gegeven. Voor de komende jaren is onze 
inzet nu gericht op het versterken en behouden van de voorzie-
ningen in Poeldijk. Prioriteit geeft Gemeentebelang Westland aan 
een ‘make-over’ van het centrum van Poeldijk. Het verbeteren van 
het vastgoed en de openbare ruimte (parkeren, groen) in het cen-
trale punt van de Voorstraat zal een belangrijke impuls geven aan 
de aantrekkingskracht van deze authentieke winkelstraat. Her-
ontwikkeling van het Dario Fo-gebouw, de oude Verburchschool 
en De Wittebrug biedt nieuwe kansen voor vernieuwende pro-
jecten als ‘kluswoningen’ voor jongeren of ‘groepswonen’ voor 
ouderen. 

Sterk verenigingsleven
Bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen voor het centrum 
van Poeldijk staat voor Gemeentebelang Westland ook bovenaan 
het investeren in de verkeersveiligheid van met name de Jan Ba-
rendselaan waar nu doorgaand vracht- en sluipverkeer onveilige 
situaties en overlast veroorzaken. Er zijn in Poeldijk goede sport-, 
onderwijs- en sociaal-culturele voorzieningen, die we moeten 
koesteren. Gemeentebelang Westland heeft zich niet voor niets 
hard gemaakt voor het behoud van ‘De Leuningjes’, dat veel ver-
enigingen en maatschappelijke organisaties ook de komende ja-
ren onderdak zal bieden. Poeldijk heeft een sterk verenigingsle-
ven, van iedere 10 Poeldijkers, zijn er 4 actief bij een vereniging 
betrokken. Als deelnemer, of als vrijwilliger. De inzet van Gemeen-
teBelang Westland zal er de komende jaren op gericht zijn om die 
vrijwilligers - al dan niet via hun verenigingen - actief te betrekken 
bij het ontwikkelen van breed gedragen ideeën, die er leven. Bij 
alle vernieuwingen verliezen we het Westlands cultureel erfgoed 
niet uit het oog. Wat dat betreft vindt Gemeentebelang Westland 
het bijvoorbeeld belangrijk om de originele Westlandse druiven-
serres, inclusief originele druivenmuur en waterbak aan de Vre-
debestlaan te behouden.

Railverbindingen naar Naaldwijk en Den Haag

Een groen Westland

GROENLINKS wil een groen Westland, waar de lucht, aarde en 
het water schoon en gezond zijn. Zodat we ons mooie Westland 
nog mooier door kunnen geven aan onze kinderen en de daar-
op volgende generaties. Een sociaal Westland, waarin iedereen 
zich thuis kan voelen, ongeacht de afkomst, leeftijd of geaard-
heid. Waarin we allemaal mee kunnen doen, in betaald werk, 
vrijwilligerswerk of op school. Waar iedereen zijn of haar passie 
kan ontdekken en zich hierin kan ontwikkelen. Waar niemand 
achterblijft en iedereen fijn kan wonen.

Een open Westland, waarin we ons veilig voelen, we elkaar ver-
trouwen en waar iedereen welkom is. Waarin Westlanders aan 
de basis staan van het Westland. Waarin iedereen mee kan pra-
ten over elk belangrijk thema en gehoord wordt door de gemeen-
te. We vinden het belangrijk dat mensen zich betrokken voelen 
bij hun omgeving. Wij staan voor een andere, open bestuurscul-
tuur. Hoewel GROENLINKS geen specifieke wensen per dorp for-
muleert, kan je deze uitgangspunten zo vertalen naar een aantal 
Poeldijkse thema’s.

Investeren in goede oplossingen
Wij willen vervoer in en om Poeldijk anders geregeld hebben. 
Met railverbindingen naar Naaldwijk en Den Haag. Poeldijk cen-
trum kan aantrekkelijk en leefbaar, groener en in ieder geval zon-
der doorgaand autoverkeer. 

Wij willen een blijvende goede oplossing voor de huisvesting van 
het rijke verenigingsleven en hebben het gevoel dat de duurzame 
oplossing uiteindelijk met en rond de kerk gevonden moet wor-
den. Wij willen dat de gemeente investeert in goede oplossingen. 
Onze motie voor een fonds voor kleinschalige culturele initiatie-
ven is ingevoerd. Per activiteit kunnen inwoners een beroep doen 
op dit fonds. Daarnaast wil GroenLinks dat er ruimte komt voor 
verbindende activiteiten in de buurt, dus ook in Poeldijk. Wij wil-
len gevarieerder bouwen, niet langer exclusief voor gezinnen en 
ook het Poeldijkse centrum verdient een (groene) opknapbeurt, 
een investering van de gemeente. De plannen daarvoor ontwik-
kelen we samen met de Poeldijkers. GROENLINKS wil af van de 
bestuurscultuur, waarbij het gemeentehuis dicteert. Meer initi-
atieven en plannen vanuit de buurt door prijsvragen, eigen initi-
atieven en minder top-down beleidsplannen. Meer ruimte voor 
sport kan, maar dat beslissen we dan samen en per buurt, er is 
wat ons betreft geld beschikbaar per dorp.



1114 FEBRUARI 2018

Vitaliteit van Poeldijk versterken

LPF-Westland: gezond verstand 
gebruiken
Centrumplannen opstellen en realiseren is lange termijnwerk. 
We gebruiken liever ons gezonde verstand. Op korte termijn De 
Leuningjes vervangen kan niet. Renoveren van de zalen is een 
betere optie om de komende 10 jaar de sociaal-culturele moge-
lijkheden in Poeldijk op niveau te houden. De Wittebrug moet 
nog verworven worden. Rondom de kerk willen we afrekenen 
met het parkeerprobleem, zeker nu er nog nieuwbouw komt 
aan de Rijsenburgerweg.

De Bartholomeuskerk blijft altijd een landmark voor Poeldijk, 
eventueel met een extra bestemming als die niet strijdig is met 
de huidige functie, geen extra parkeerdruk oplevert en voldoet 
aan de strikte scheiding van kerk en staat. Het voormalige Dario 
Fo-gebouw en de Verburchhofschool moeten andere bestem-
mingen krijgen, zoals woningen voor starters en mindervaliden. 
Met de komst van honderden extra huizen moeten het vereni-
gingsleven en de scholen extra impulsen krijgen om de vitaliteit 
van Poeldijk te versterken. Geef Verburch de kans om uit te brei-
den en onderzoek aan welke winkels behoefte is. LPF-Westland is 
voorstander van een reconstructie van onrendabele tuinbouwge-
bieden. Onder één voorwaarde: het areaal blijft op hetzelfde ni-
veau. Glastuinbouw is de economische levensader van Westland. 
Daarom moeten we verdere verstedelijking tegengaan.

Verkeersmaatregelen, parkeerruimte en vergroening
In onze motie ‘Beter Groen’ pleiten we voor een groener straat-
beeld. Dat kan door beplanting logischer en duurzamer in het 
straatbeeld op te nemen. In november hebben we ook al de 
verkeersproblemen en de overlast van vrachtverkeer in Poeldijk 
aan de orde gesteld. Eerste vereiste voor Poeldijk is een nieuw 
verkeerscirculatieplan met betere verbodsborden voor vracht-
verkeer en een duidelijke omleiding langs de kern. Ook parkeren 
moet worden aangepakt in het stedenbouwkundig plan voor 
Poeldijk, waarbij bewoners maximaal inspraak moeten krijgen.

Behoud buitengebied voor glastuinbouw

PvdA: zorg dichtbij vanuit  
De Terwebloem
PvdA Westland is blij dat er eindelijk weer een ontmoetingscen-
trum voor Poeldijk komt. Dit is in ons Plan voor Westland 2022 
een speerpunt voor alle dorpen. Toch hadden wij liever een op-
lossing gezien in het verlengde van de inspraakavonden en het 
initiatief van Hart van Poeldijk. Door de tijdelijke restauratie van 
de Leuningjes voor 10 jaar (totale kosten rond 3 miljoen) gaat 
het initiatief van een nieuw centrum in samenwerking met de  
Bartholomeuskerk en een park op de locatie van de Leuningjes 
op de lange baan. 

Voor ons had al anderhalf jaar geleden deze knoop doorgehakt 
kunnen worden want dan was er ook eindelijk vergroening in de 
vorm van het park mogelijk geweest. In ons plan willen we le-
vendige dorpen met voldoende voorzieningen. Ons speerpunt is 
dat per dorp wordt gekeken welke voorzieningen en nieuwbouw 
noodzakelijk zijn. Voor Poeldijk denken we dan naast het ont-
moetingscentrum ook aan een centrum met voldoende winkels, 
supermarkt en horeca. De nieuw aangestelde centrummanager 
kan daarin een rol spelen. Bibliotheek, Vitis én de verenigingen 
moeten een plek krijgen in het ontmoetingscentrum, de komen-
de jaren De Leuningjes. Belangrijk vinden wij dat er zorg dichtbij 
is. Nu de Witte Brug die functie niet vervuld zou De Terwebloem 
als uitvalsbasis van die zorg kunnen dienen. Verder willen we 
een volwaardige polikliniek met nachtapotheek en revalidatie-
centrum bij het huidige behandelcentrum in Naaldwijk. Poeldijk 
zou ook meer aansluiting kunnen krijgen bij het Hagaziekenhuis 
Leyenburg.

Tuinbouwareaal zoveel mogelijk in stand blijven
Afsluitend is er reeds veel gedaan aan de wegen rond Poeldijk. 
Toch willen wij meer maatregelen zoals vrij liggende fietspaden 
(denk aan Poeldijksepad) en beter openbaar vervoer. Als hiervoor 
stroken van de tuinbouw opgeofferd worden dan is dat accepta-
bel. De PvdA vindt wel dat het tuinbouwareaal zo veel mogelijk 
in stand moet blijven en herstructurering noodzakelijk is. Nu al is 
er een tekort aan uitbreidingsmogelijkheden. De tuinbouw zorgt 
voor veel werkgelegenheid en zal qua karakter verschuiven van 
bulkproductie naar nieuwe duurzame gespecialiseerde produc-
tie met innovatieve toeleveranciers en ondersteunende indus-
trie. Uiteindelijk zal de tuinbouw energieneutraal (of producent) 
en emissieloos worden. Het ABC-terrein is hierin een voorloper. 
Daar komt ook duurzaamheid, internationale samenwerking en 
kennisexport samen. 
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Geen vrachtverkeer in Jan Barendselaan

Inhaalslag Poeldijk nodig
Door Peter Duijsens, lijsttrekker en fractie voorzitter, 
namens Westland Verstandig 

In Poeldijk is volgens Westland Verstandig nog veel werk aan de 
winkel voor de gemeente Westland. Gelukkig wordt er wel weer 
gebouwd, maar er zijn nog veel onbebouwde terreinen. West-
land Verstandig wil de Leuningjes behouden. Westland Verstan-
dig staat volledig achter de bestaande plannen voor een nieuwe 
start. Niet alleen voor Poeldijk, maar ook voor het Westland. 

Daarnaast moet het centrumplan er snel – uiterlijk in 2019 – ko-
men. Dat plan moet echt breed gedragen worden door de inwo-
ners van Poeldijk. Die inwoners, niet enkelen, zullen mee moeten 
kunnen denken aan een plan wat voor de komende tientallen 
jaren Poeldijk nog aantrekkelijker en leuker maakt. In het plan 
moeten in ieder geval de Wittebrug en de Bartholomeuskerk 
worden opgenomen. De kerk moet als kerk behouden worden. 
De Pastorie kan een maatschappelijke bestemming krijgen. Een 
aantrekkelijk voorplein bij de Bartholomeusschool hoort daar 
ook bij. De Voorstraat zou haar oude allure moeten terugkrijgen 
met meer bomen, oudhollandse lampen en een gezellig plein. Dit 
kan nu al direct gebeuren en hoeft niet te wachten op het cen-
trumplan. 

Het “Dario Fo-gebouw” verbouwen tot appartementen het liefst 
voor senioren -met zorg- en voor starters. Diverse wegen door 
Poeldijk verkeersluwer maken voor doorgaand verkeer. Onder 
andere de Verburghlaan afsluiten tussen Voorstraat en Rijsen-
burgerweg en vrachtwagen inrijverbod Jan Barendselaan. Betere 
verkeerscirculatie. Sportvereniging Verburch faciliteren door ex-
tra kunstgrasvelden vanwege het groeiend ledenaantal. Ook an-
dere verenigingen binnen Poeldijk weer steunen en nu het eco-
nomisch weer beter gaat de subsidies van voor de bezuinigingen 
in 2012 weer herinvoeren.

Daarnaast een trapveldje voor de jeugd in Poeldijk zelf, in de 
Leuningjes een bioscoop met een recent filmaanbod eventueel 
in samenwerking met de Naald en dat vooral voor de jongeren, 
maar eigenlijk voor iedereen. De omgeving Protestantse kerk op-
waarderen en eventueel het Van der Knaap-complex opkopen en 
dat anders bestemmen en inpassen in het centrum. Meer wo-
ningen voor Poelukkers en zorgen dat deze ook echt aan hen ten 
goede komen. Beter onderhoud door gemeente van parkjes en 
speeltuintjes door beter groenbeheer. Westland Verstandig wil 
heel wat in Poeldijk, maar een inhaalslag is nodig. De afgelopen 
jaren heeft de huidige coalitie te weinig gedaan en wat Westland 
Verstandig betreft wordt dat de komende 4 jaren ingehaald.

Ode aan Westlandse vrijwilligers 

Week van de Loftrompet
Van 26 tot 30 maart is de Week van de Loftrompet. Dan wil 
de gemeente met Vitis Welzijn de vrijwilligers in het West-
land waarderen en belonen. Er zijn workshops variërend van 
bloemschikken, een popquiz, bedrijfsbezoeken, rondleidingen 
en lunchen of high-tea met andere vrijwilligers tot een concert 
van het Westlands Mannenkoor. 

Vrijwilligers verbonden aan een organisatie kunnen zich inschrij-
ven voor maximaal één activiteit. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden maar vol is vol. Er zijn honderden plekken beschikbaar. 
Op www.loftrompetwestland.nl kunt u bekijken waar u het liefst 
aan wilt meedoen. Inschrijven kan vanaf 19 februari, 09.00 uur. 
Op 27 maart 2018 wordt de winnaar van de Loftrompet 2017 
bekend gemaakt, van de jury- en de publieksprijs. Stemmen op 
de organisatie van uw keuze kan vanaf 13 maart via www.lof-
trompetwestland.nl.

Inschrijving geopend

Open Wintertoernooi Verburch 
Tennis 

De 5de editie van het Westland KNLTB 
Verburch Onings Open Wintertoernooi in 
Poeldijk. Dit toernooi is het eerste Open 
Tennistoernooi van het seizoen en wordt 
gespeeld van zaterdag 10 tot en met 
zondag 18 maart op het Onings Tennis-
park van Verburch. 

Een mooie voorbereiding op het zomerseizoen en voorjaars-
competitie. Er wordt mix en dubbel gespeeld, dus zoek een ten-
nismaatje en schrijf je in! In verband met het 5-jarig jubileum is 
er elke avond livemuziek en zijn er tal van andere leuke extra’s. 
Opgeven: www.verburchtennis.nl.

Ook wij doen weer mee!

Actie Jumbo Boere
Bij Jumbo kan je gaan sparen voor onze sportvereniging. Bij elke 
besteding van €10 krijg je een sportpunt. Die kan je toekennen 
aan een sportvereniging naar keuze. Wij willen je natuurlijk 
vragen ze aan Verburch Tennis te geven. Van de punten die we 
ophalen kunnen wij extra sport en spelmaterialen voor onze 
aanschaffen!

Op www.jumbosparenvoorjesportvereniging.nl kan je ons op-
zoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kan 
je de sportpunten ook direct aan Verburch Tennis toekennen. 
Je kunt de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je 
Sportvereniging app. Met die app kunnen sportpunten makke-
lijk en snel gescand en geactiveerd worden. Gespaarde punten 
kan je ook bij ons inleveren op de vereniging; bij de ingang 
staat een doos. Alvast hartelijk dank!
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Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Hallo Jumbo actie

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

Hardy’s wijnen
  

Dr Oetker pizza’sDr Oetker pizza’s Milka repen

Jumbo 
maaltijdsalade

van € 4,29 
voor

€ 2,99

DE koffie
500 gram500 gram

Robijn 
wasverzachter

Malibu rum

2 voor
€ 4,00

van € 18,49 
voor

€ 14,99
1 + 1
GRATIS

Wasa knackebrod

3 pakken
€ 3,00

Hardy’s wijnen
  

van € 4,79 
voor

€ 3,69

2 pakken
€ 9,00

Milka repen

3 repen
€ 2,50
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‘Het verhaal van Dirk Willemsz’

IJsheilige
Door ds. A.J. Molenaar

Zoals de vorige keer beloofd hier een 
verhaal van een ‘protestantse heilige’, ie-
mand die iets laat zien van wat gelovig 
leven is. Hier volgt het verhaal van Dirk 
Willemsz. Hij leefde in het begin van de 
tachtigjarige oorlog, een tijd van religi-
euze en burgerlijke onrust. Deze Dirk zat 
aan het begin van deze oorlog gevangen 
vanwege zijn geloof in het kasteel van As-
peren. Het zag er naar uit dat hij op de brandstapel zou belan-
den, toen de gebruikelijke straf voor ketters.

Gelukkig had een bezoeker hem een vijl kunnen toespelen. Daarmee 
ging Dirk ‘s nachts de tralies te lijf en na een tijd had hij ze doorge-
vijld. Met behulp van een touw van oude lappen liet hij zich op een 
vroege morgen naar buiten zakken. Het was winter en er lag ijs op 
de slotgracht. Niet erg dik, maar Dirk was flink vermagerd door het 
verblijf in de kerker en hij kon op het ijs staan; hij ging er snel van-
door. Zijn weg naar de vrijheid lag open! Helaas had de bewaker van 
het slot hem gezien. Hij riep versterking en zette zelf de achtervol-
ging in. Echter, de man woog een stuk meer, en na een tijdje zakte 
hij door het ijs. Hij kon niet zwemmen en riep doodsbang om hulp. 
Dirk zag en hoorde het, en wat deed hij? Hij keerde zich om en hielp 
de man veilig aan de kant te komen. De intussen gearriveerde ver-

sterking greep Dirk en nam hem weer gevangen, ondanks protesten 
van de geredde bewaker. Twee weken later werd hij zonder pardon 
levend verbrand. In Asperen is zijn cel nog te bezichtigen.

Wat moet je hier nu van denken? Was die Dirk niet helemaal goed 
wijs? Hij had zich kunnen redden maar deed het niet! Of…. toont hij 
dat er iets bestaat dat hoger is dan zelfbehoud? Iets dat te maken 
heeft met Jezus en wat Hij zei en voordeed?

Kerkdiensten
Zondag 18 februari (2e Lijdenszondag)
10.00 uur: ds. A.J. Molenaar.
19.00 uur: ds. F.J. van Harten, Scheveningen.

Zondag 25 februari (3e Lijdenszondag)
10.00 uur: ds. A.J. Molenaar. 
19.00 uur: ds. A.J. Molenaar.

Bij de kerkdiensten
Zondag 18 februari lezen we verder in het Johannes-evangelie. 
Ditmaal lezen we uit het begin van hoofdstuk 8, over een vrouw 
die schuldig is maar geen straf krijgt. Is dat wel eerlijk? Maar Jezus 
leert ons om naar onszelf te kijken, en Hij deelt het geschenk van 
de vergeving gratis is. Vergeving is overigens wel gratis verkrijg-
baar, maar niet goedkoop, zo leren we beseffen in deze Lijdens-
tijd! Na afloop van de dienst is er gelegenheid om over de preek 
na te praten bij thee of koffie. ‘s Avonds gaat voor ds. F.J. van 
Harten uit Scheveningen, een bekend gezicht. Zondag 25 februari 
leid ik beide diensten. ‘s Morgens gaat het over het 11e hoofd-
stuk uit het Johannes-evangelie. De leiders van het volk beramen 
een moordaanslag op Jezus, onder het motto ‘het is beter dat er 
één sterft, dan dat we allen ondergaan’. Ze spreken hiermee, in 
deze tijd voor Pasen, een diepere waarheid uit dan ze zelf wel be-
seffen… ‘s Avonds is er een leerdienst  waarin de beginwoorden 
van de Apostolische Geloofsbelijdenis centraal staan: “Ik geloof 
in God de Vader, de almachtige, de schepper van hemel en aar-
de”. Wat zeg je zo over God? En wat voor betekenis heeft dat voor 
je geloof en je levenshouding? Daar is genoeg over te ontdekken! 
‘Woorden wekken, maar voorbeelden trekken’.

Maandsluiting “Terwebloem”
Vrijdag 23 februari is er maandsluiting on de Terwebloem, aan-
vang 19.00 uur. De overdenking deze avond wordt verzorgd door 
ds. Van Westenbrugge uit Hoek van Holland. Muzikale mede-
werking verleent ons eigen koor “Immanuel” o.l.v. de heer Jan  
Bogaard. Organiste is mevrouw E Brinkman. Wij hopen dat u al-

NIEUW

Licht penthouse met 2 slaapkamers. U loopt 
zo het centrum in voor al uw boodschappen 
en bent ook in een mum van tijd op het 
strand. Daarnaast geniet u op uw royale 
dakterras van het uitzicht tot aan de duinen, 
en zit u heerlijk in de zon.
Vraagprijs: € 300.000,- k.k.

MONSTER
Molenbrink 16

NIEUW

Wonen in een heerlijk licht en ruimtelijk 
appartement? Aangeboden wordt een mooi 
appartement (ca. 76 m²) met zonnig terras op 
de begane grond (ZO) waar u heerlijk beschut 
kunt zitten en genieten van het uitzicht over 
de tuin en de gezellige wijk. 
Vraagprijs: € 235.000,- k.k.

POELDIJK
De Boerstraat 98
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ISW Irenestraat weer in acti e voor Westlandse senioren
Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)

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

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

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

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

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
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lemaal komt, zodat we met elkaar een fijn en gezegend uur heb-
ben. Commissie Gemeentewerk.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan 
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u gehaald 
met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres is: fam. Van 
Geest, Havenstraat 27, Monster, tel. 287225. Voor vervoer naar 
de maandsluiting in De Terwebloem kunt u contact opnemen 
met: mevrouw Stijger, tel. 280057.

Bidden op zaterdagochtend 
Zaterdag 17 februari is er een moment van gebed om half 10. The-
ma is ditmaal ‘bidden om eenheid’, in aansluiting bij de week van 
gebed voor de eenheid van de christenen, die de afgelopen tijd in 
veel kerken plaatsvond. We bidden voor eenheid onder christenen, 
eenheid tussen kerken, eenheid in onze gemeente… Genoeg om 
voor te bidden! Natuurlijk is er ruimte voor andere zaken. Kom ook 
en doe mee, want gebed is een krachtig wapen tegen den boze! 
Alleen aanwezig zijn en luisteren kan ook in de kerkenraadskamer.

Kom een psalm overdenken!
Op donderdagavond 22 februari wordt er weer een psalm bespro-
ken onder leiding van ds. Molenaar. Ieder is welkom om aan te 
schuiven, want de avonden staan los van elkaar. Kom en laat je aan-
spreken door een lied uit de Bijbel! Je zult merken hoe verrijkend 
het is hier tijd voor te nemen. Op 22 februari staat centraal psalm 
149. De avonden beginnen om 20.00 uur in een zaal van de kerk.

Kerkbalans: ruim 45 mille
Vrijdag 2 februari werden enveloppen geteld met de toezeg-
gingen voor de financiële bijdrage voor Kerkbalans 2018. De 
thermometer kwam uit op een bedrag aan toezeggingen van  
€ 45.370,00. Zo goed als gelijk als de eerste telling in 2017.

Dat ondanks dat we door overlijden en verhuizing heel veel bij-
dragers minder hadden. Wij bedanken allen die hebben toege-
zegd heel hartelijk. Ook al degenen die hielpen met rondbrengen 
en ophalen van de enveloppen: heel veel 
dank voor jullie inzet. Omdat zovelen mee 
hielpen waren de wijken ook niet al te groot. 
Is de enveloppe nog niet bij u opgehaald of 
ontving u nog geen enveloppe ontvangen? 
Laat het ons dan weten: J. Bogaard, tel. 
242570, email: bogaardij@hotmail.com.

Oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van 20 tot en met 24 febru-
ari op Monsterseweg 112, Poeldijk. Naast hotel-restaurant Uni-
cum-Elzenhage.

Boeken en platenverkoop
Zaterdag 17 februari is er van 10.00-11.30 
uur verkoop van boeken, dvd’s, cd’s en 
oude grammofoonplaten in de kerk. Op 
de Platenzolder vind u veel Lp’s, singletjes, 
78 toeren platen van “His Masters Voice” 
en ook veel Cd’s. Muziek van alle tijden en 
voor alle smaken voor een kleine prijs. 

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

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

Bel naar: 0174-700263 of
Koos Verbeek: 06-53714151 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171 of
Erik van der Sande : 06-25575372
Info bij: advertenties@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl

Kom dan kijken naar de grote verzameling boeken en Dvd’s, Lp’s, 
singletjes en Cd’s en vind waar u al heel lang naar op zoek was. 
Opbrengst is bestemd voor vervanging van het leiendak van de 
kerk. Koffie en thee staan voor u klaar.

Over het thema “Opstaan”. 

Joke Verweerd gastspreekster 
Joke vertelt als auteur over de keuzes die je moet maken bij het 
schrijven van boeken. Zij kiest vaak voor het beschrijven van de 
belevenissen van de gekwetste mens, mensen die hebben ge-
faald of de boot menen te hebben gemist, mensen in twijfel. 
Het zich verplaatsen in anderen leert dat elk individu zijn eigen 
worsteling heeft een weg te gaan. 

Op een dag moet je zelf de beslissing nemen, zelf verantwoordelijk-
heid gaan dragen voor je bestaan. Men kan niet leven op de condi-
ties of het geloof van een ander. Aan de hand van de gelijkenis van 
de verloren zoon wordt duidelijk hoe elk leven vraagt om eigen ini-
tiatief. Opstaan en beseffen dat je een eigen wil hebt, dat de keuze 
door ieder persoonlijk gemaakt moet worden. Vooral de beslissing 
van de zoon uit de gelijkenis (Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan) 
wordt er uitgelicht als voorbeeld, want die keuze brengt de verande-
ring. Wanneer hij gezegd zou hebben: “Ik wacht aan de kant van de 
weg tot mijn vader mij komt halen!” zou er niets veranderd zijn. Er 
is actie nodig, waarin onze keuze tot een daad wordt. Het gaat meer 
om ‘willen’ dan om ‘kunnen’. Juist het “willen opstaan ” brengt de 
verandering in een mensenleven. Dinsdag 27 februari vanaf 19.30 
uur koffie en thee, aanvang 20.00 uur. Hervormde kerk Poeldijk, Fon-
teinstraat 6. Hartelijk welkom! De toegang is vrij, er is een collecte.
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Benieuwd naar de exclusieve 
collectie Phalaenopsis van  
Opti-flor?  
O.a. bij tuincentrum Ockenburgh kunt u kiezen 
voor mooie soorten uit onze vijf sterren collectie.

Meer weten? www.optiflor.nl

 518 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen

Woningbouw Poeldijk (Foto Koos Verbeek)
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Door Koos van Leeuwen

Op het tijdstip dat deze pen-
nenvrucht het papier be-
reikt, lijkt er een eind te ko-
men aan het onbestendige 
weer dat de maand januari 
zo kenmerkte. Er wordt ge-
wag gemaakt van aanmer-
kelijk lagere temperaturen 
in de week van 4 tot en met 
10 februari. Zo’n bericht 
aanhorend hoopt de ware 
liefhebber van natuurijs ui-
teraard dat ze niet opnieuw 
blij worden gemaakt met 
een dode mus. Zeker is dat 
de smalle ijzers te voor-
schijn worden gehaald 
en verdere berichtgeving 
met spanning wordt afge-
wacht. Een oude spreuk 
maakt ons deelgenoot van 
het volgende: ‘Is de Noor-
denwind in februari stil, 
dan komt de blaaskaak 
in april!’ Nu staat er zo’n 
wind, we hebben dus kans 
op succes!

Dat een ongekend aantal 
vrouwen en mannen plot-
seling weer droomt van een 
periode ijspret op plassen of vaarten, spreekt voor zich. Nuchter als 
we zijn, weten we uit ervaring hoe grillig weergoden zich op kun-
nen stellen. Alle redelijke vooruitzichten ten spijt, kan het weer heel 
snel omslaan. Toch mogen we een positief gevoel best een keer la-
ten overheersen, mogelijk is er zelfs al geschaatst vóór dit Poeldijk 
Nieuws bij u in de brievenbus rolt. Of er deze maand nog een tocht 
naar ‘moppenstad’ Vlaardingen inzit, is wellicht te veel gevraagd. 
Dat geldt eveneens voor een, via bevroren water, halen van een 
Goudse pijp. Om maar te zwijgen over de kansen op een Elfsteden-
tocht. Uiteindelijk is er begin februari nog geen vliesje ijs waarge-
nomen, dus moeten we niet té veel willen! Blijken de computerbe-
rekeningen andermaal incorrect, troost u dan met het weergaloos 
mooie kiekje dat u hier voorgeschoteld krijgt. Een plaatje ruim een 
eeuw geleden door dorpsgenoot Jacob van den Broek vastgelegd. 
De sociaal bewogen Van den Broek had zitting in verscheidene be-
sturen en was bij vrijwel elke belangrijke gebeurtenis in het dorp van 
de partij. Dat de camera werd meegedragen als vaste metgezel, be-
wijzen de vele kiekjes die middels zijn apparatuur en hand tot stand 
zijn gekomen. 

Korte baanwedstrijden op veilinghaven
Zo was hij ook van de partij toen de Poeldijkse veilinghaven voor 
enkele weken als ijsbaan fungeerde. Een forse ijsbaan waar, zodra 
het enigszins mogelijk was, korte baanwedstrijden werden geor-
ganiseerd. Wedstrijden waarin diverse categorieën de degens met 
elkaar kruisten. De hoogst geklasseerde schaatsers konden rekenen 
op het winnen van rookartikelen. Daarbij was een sigarettenkoker 

de eerste prijs en verder rookgerei als pakjes sigaretten, pijptabak, 
shag en asbak. Dat nicotine en teer een verwoestende werking kun-
nen hebben op des mensen interieur, daarvan wisten ook medici het 
fijne nog niet van. Er werd zelfs volop reclame gemaakt voor rook-
waren en artsen rookten lustig mee. 

De opname laat zien dat ook veel oudere personen hun Friese door-
lopers of muisjes (schaatsen zonder krul) onder hebben gebonden. 
Dat schippers en kwekers tijdens winterse perioden soms met de 
handen in het haar zaten, is vanzelfsprekend. Schippers konden 
met hun zeilboten niet uitvaren, terwijl kwekers hun veilingschuit-
tjes niet aan de veiling konden krijgen. Typische winterproducten als 
de diverse soorten kool, schorseneren en prei werden zulke dagen 
met handkarretjes aangevoerd.  Dat het plaatje in de winter van 
1916/1917 werd geproduceerd is bijna zeker. In dat jaar wist Koen 
de Koning op 27 januari de Elfstedentocht te winnen. Een prestatie 
die hij, vijf jaar eerder, onder erbarmelijke omstandigheden ook al 
had geflikt. Alhoewel er geen namen van schaatsende cracks meer 
waren te achterhalen, is de locatie dankzij Van den Broek helder. Fijn 
dat hij zo wakker was om zijn fototoestel zo te richten dat er pun-
ten van herkenning zichtbaar zijn geworden. Een voor het Westland 
uniek torentje.

Schilderachtig torentje veiling Poeldijk
Zo kijken we links op meerdere achtergevels van aan de Poeldijk-
scheweg (van Monsterseweg had toen nog nooit iemand gehoord!) 
staande woningen, terwijl rechts onder meer de oude boerenwo-

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

www.kinderopvang-westhof.nl

op zoek naar 
kinderopvang?
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ISW Irenestraat weer in acti e voor Westlandse senioren
Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)

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

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

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

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

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

 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,  
Vroondaal West en Wateringseweg. 

 
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 

Lekker eten tegen kanker

ISW kookt drie gangen!
Op 20 februari bent u van harte uitgenodigd om op ISW Ire-
nestraat, Irenestraat 35, Poeldijk vanaf 17.30 uur te komen eten 
voor €12,50 per persoon. Opgeven vóór 20 februari via: iswire-
nestraatkookt@gmail.com.

De vierdeklassers hebben in de nacht van 22 op 23 februari een 
lesnacht om geld op te halen voor team Westland, ook het geld 
wat we met deze actie ophalen gaat daar 
heen. Team Westland is een organisatie 
die geld inzamelt voor mensen met kan-
ker, voor de onderzoeken.

ning van de familie Van der Valk duidelijk is te onderscheiden. Op 
een gedeelte van Van der Valks perceel werd in 1928/1929 Poel-
dijkse tweede veilinggebouw gesticht. Een bouwwerk dat met zijn 
schilderachtige torentje nog altijd een uniek stukje Westland ver-
tegenwoordigt. Bijna een halve eeuw geleden (eind 1969) verloor 
de veiling zijn oorspronkelijke functie toen in de Dijkpolder veiling 
Westland Noord (nu ABC-bedrijventerrein) zijn poorten opende. Lo-
gisch dat het in 1929 in gebruik genomen gebouw thans een be-
schermde status heeft. Water, gebouwen, (zeil)scheepjes én schaat-
senrijders, kortom al het hier zichtbare is vergane glorie. Er kan van 
die glorie tijdelijk iets terugkeren. Maar dan zal ‘Koning Winter’ zich 
een poosje van zijn beste zijde moeten laten zien, zodat een plaatje 
als dit weer werkelijkheid kan worden. 

‘Liefhebbers hopen in gedachten,
op een aantal zeer koude nachten.
Het natuurijs trekt,
men gaat opgewekt
het ijs op, het gros kán meer wachten’.
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Ouderen hebben ‘inhaalslag’ gemaakt

Drankmisbruik onder ouderen              
Alcoholvergiftiging is een fenomeen hij jongeren. Soms worden 
ze laveloos binnengebracht en als ze niet snel gaan braken kan 
het gevaarlijk worden. Tot een hartstilstand aan toe. Kinderart-
sen sloegen al jaren geleden alarm en sinds die tijd hebben veel 
regio’s (zoals het Reinier de Graaf in Delft) een aparte alcohol-
poli voor jongeren. Jongeren zijn met afstand koploper in het 
alcoholmisbruik: ruim tien keer zo vaak als volwassenen. 

Uit dezelfde cijfers 
blijkt dat drankmisbruik 
steeds vaker voorkomt 
bij 55-plussers. Ook als 
je corrigeert voor de ver-
grijzing. Niet alleen bij 
een 60-jarige, het komt 
bijna net zo vaak voor 
rond het 70e jaar. Staats-
secretaris Paul Blokhuis maakt zich zorgen en gaat met de oude-
renbonden praten. Volgens hem lijkt hier een taak voor de over-
heid. Ouderen hebben veel te weinig informatie over de invloed 
van alcohol. “Hoe ouder je bent, hoe sterker die invloed is”, zegt 
Bas van Alphen. Hij is bijzonder hoogleraar ouderen-psychologie 
in Brussel en behandelt bij Mondriaan GGZ Limburg ouderen met 
psychische problemen en verslaving.

“Wat gezellig lijkt kan gevaarlijk worden”
“Ouderen hebben te weinig informatie over de invloed van alco-
hol; veel voorlichting is gericht op jongeren. Hoog tijd voor een 
Sire-campagne die ouderen waarschuwt”. Die campagne moet 
zich niet beperken tot mensen die af en toe veel drinken om in 
een roes te raken. Veel mensen denken dat 2 tot 3 glazen per 
dag geen probleem oplevert, maar zeker met een ouder lichaam 
is dat wel zo, zegt Van Alphen. Niet alleen auto rijden wordt dan 
een probleem; onder invloed is ook de kans op een nare valpartij 

KBO Poeldijk
veel groter. Van alle 55-plussers belandde vorig jaar 0,1 % op de 
Eerste Hulp na ongeval of knokpartij waarbij alcohol in het spel 
was. Dat lijkt misschien niet veel, het is twee keer zoveel als tien 
jaar geleden. Ouderen hebben een ‘inhaalslag’ gemaakt en ko-
men net zo vaak op de spoedhulp als mensen tussen de 25 en 
55. Van Alphen ziet twee soorten ouderen met probleemgedrag. 
“Mensen die jong al probleemdrinker waren en de oudere die na 
het overlijden van de partner eenzaamheid bestrijdt met alco-
hol. “Wat gezellig lijkt, kan gevaarlijk worden.” De Nederlandse 
Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen ondervroeg vorig jaar 
haar leden: bij 6 van de 10 artsen op de Spoedeisende Hulp kwa-
men dronken ouderen binnen. “Niet alleen huisartsen en hun 
praktijkondersteuners moeten hierop alert zijn, maar ook zieken-
huizen en GGZ”, zegt Van Alphen. “Daar wordt er nog lang niet 
altijd standaard naar gevraagd.” (Bron: dagblad Trouw)

Niet fietsen
Door ziekte van de organisator wordt er op donderdagmiddag 
niet gefietst door de KBO. Het is tot nader order opgeschort. 
Zodra het fietsen weer begint zullen wij dat in Poeldijk Nieuws 
melden.

Citaten, spreekwoorden en gezegden               
“Er ligt straks zoveel plastic op het strand dat we onze kop niet 
meer in het zand kunnen steken.”

Een pessimist ziet het moeilijke in iedere kans,  een optimist ziet 
de kans in al het moeilijke (Sir Winston Churchill).

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

Westland Verstandig wil meer doen 
voor jongeren, ook in Poeldijk
Westland Verstandig wil de komende raadsperiode meer inzetten op de 
concrete zaken die jongeren in Westland willen. Het is belangrijk dat we hen 
ook een aantrekkelijk Westland kunnen geven. Meer evenementen, een vast 
evenemententerrein in Westland, bioscoop met een ruim � lmaanbod, de 
Westlandse feestweken meer op onze eigen jongeren afstemmen, meer feesten 
voor jongeren onder 16 jaar, mogelijkheden van hoger beroeps-/ universitair 
onderwijs in Westland, meer goedkope huisvesting. Westland Verstandig 
wil samen met onze jongeren bekijken wat nodig is om Westland voor hen 
aantrekkelijk te maken. 

Wilt u contact: 
Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691 KX ’s-Gravenzande
06-53401068 / mail info@duijsens.net. 
Zie: www.westlandverstandig.nl. 
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www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

Vlotlaan 578, 2681 TX Monster
Postbus 50, 2680 AB Monster
T 0174 21 20 80
F 0174 24 25 11
info@dekkervangeest.nl
www.dekkervangeest.nl

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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Parochiediner 2018 (Foto Koos Verbeek)

Voor oudere of eenzame mensen 

Dagopvang De Wael Monster
Wies Haaring Kroondijk is op eigen initiatief begonnen met het 
opzetten van een dagopvang voor oudere of eenzame mensen 
die behoefte hebben aan warmte, aandacht en afleiding. Met 
meer dan 35 jaar ervaring in de zorg, waarvan de laatste 8 jaar 
als leidinggevende op een gesloten afdeling, weet Wies als geen 
ander waar onze ouderen behoefte aan hebben en dat is zeker 
niet aan allerlei regeltjes en voorschriften.

Zij wil dagopvang vooral kleinschalig en intiem houden met na-
druk op welzijn en aandacht voor de bezoekers. Zaterdag 27 ja-
nuari is de dagopvang onder veel belangstelling officieel geopend 
door raadslid Kelly van Tol (GemeenteBelang Westland) met Wies 
Haaring. Er is ruimte voor biljarten op een groot biljart, schilde-
ren, planten en groenten kweken, muziek maken en luisteren, 
dansen en bewegen, lezen, sjoelen, schaken, computeren, kokke-
rellen en met elkaar van een heerlijke lunch genieten. Voor men-
sen zonder vervoer is het mogelijk opgehaald te worden door de 
bus die Wies voor de dagopvang heeft aangekocht. Nieuwsgierig 
geworden? Kijk dan op: www.dagopvangdewael.nl of bel direct 
met Wies op 06-15473292. Zij zal u alles over de Wael vertellen. 
Dagopvang De Wael is aan de Waellandweg 8 in Monster.

Voor jongeren tot 17: snel inschrijven!

Naaldwijks Schoolschaak 
Kampioenschap
Vrijdag 2 maart, in de voorjaarsvakantie, is voor de 41e keer het 
Naaldwijks Schoolschaak Kampioenschap voor jongeren tot en 
met 16 die in het Westland, Midden-Delfland of Hoek van Hol-
land wonen of naar school gaan. Het maakt niet uit of je goed 
kunt schaken of net de loop van de stukken hebt geleerd.
 
Het toernooi is in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 47 in Naald-
wijk, thuisbasis van organiserende vereniging Schaakmat West-
land. Om 10.30 uur start de jeugd t/m 12, om 13.00 uur de jeugd 
van 13 t/m 16. Om 16.00 uur worden de prijzen uitgereikt. Het 
is vooral een persoonlijk kampioenschap. Ook bepalen de beste 
4 deelnemers tot 13 jaar van elke basisschool welke school de 
wisselbeker wint. Dankzij ADNU Accountants & Adviseurs is het 
inschrijfgeld maar € 5 p.p. Hiervoor krijgt iedere deelnemer, naast 
‘n leuke en sportieve 
dag, gratis consump-
tie en aandenken. 
Opgeven tot 15 fe-
bruari bij Ard Dek-
ker, aedekker55@
gmail.com of tele-
fonisch 648894. Zie 
ook www.schaak-
matwestland.nl voor 
foto’s en verslagen 
van vorige jaren en 
meer informatie.
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IJsbaan Poeldijk (Foto Koos Verbeek)

Bij de vrouwen 50+

Jolanda Voskamp wereldkampioen 
langebaan 
Jolanda Voskamp-Vollebregt werd eind januari in het Italiaanse 
Baselga–di Pine wereldkampioen schaatsen in haar klasse bo-
ven de 50 jaar. Zij bleek in staat om op alle 4 de afstanden als 
snelste te finishen. Een héél bijzondere prestatie!! Naast haar 
drukke baan is ze ook initiatiefnemer en grote animator voor 
het Healthy Schaatsteam. 

Dit Healthy Team stelt jonge schaatstalenten van het Westland en 
omgeving in staat thuis te blijven wonen, te studeren en krijgen 
ze op De Uithof de kans hun talent verder te ontwikkelen. Jolan-
da is drijvende kracht van het Healthy Team en brengt gezonde 
voeding onder de aandacht. Jutta Leerdam, wereldkampioen Ju-
nioren en Jolanda’s dochter Dione Voskamp zijn veelbelovende 
jonge schaatstalenten en lid van het Healthy Team. De liefde van 

Poeldijk viert met passie en lef “In Europa”: 

Open Monumentendag 2018
Met het thema van dit jaar: “In Euro-
pa” in het achterhoofd heeft de werk-
groep Poeldijk voor dit jaar een ambi-
tieus plan waarbij zij alle Poeldijkers 
wil betrekken: jong en oud, van oorsprong Poeldijker of nieuwe 
dorpsgenoten. Kernwoorden zijn: Erfgoed inspireert en passie 
verbindt. Wij willen daarom heel graag uw passie aan iedereen 
laten zien om mensen zo te inspireren en te verbinden.

Jolanda voor het schaatsen blijkt ook uit haar enthousiaste in-
zet als bestuurslid van Het Westlands Schaatsmuseum in De Lier. 
Mede door haar inbreng kreeg het nieuwe museum een frisse, 
moderne uitstraling. 

Een hobby, een leuke of bijzondere verzameling  of wilt u graag 
uw dorpsgenoten kennis laten maken met wat u bezig houdt? 
Verras iedereen, wij bieden u het open podium. Kunstenaar, 
schilder, beeldhouwer, glaswerk, naald- of borduurwerk, schrijver 
van boeken, verhalen, gedichten, beoefenaar van muziek, dans, 
of sport. Wij nodigen u van harte uit mee te doen op zaterdag 8 
en zondag 9 september in de H. Bartholomeuskerk Poeldijk. In-
schrijven kan via e-mail, graag horen we met wat en waarmee u 
mee wilt doen en op welke dag(en). Meer informatie: mail ons: 
historiebartholomeuspoeldijk@gmail.com, of bel Cora van Da-
len: 06-25 095 585/ 06-12 124 640, Marike Daalman: 06-12 659 
513. Werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk.
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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 13.30-14.00 uur: repetitielokaal De Leuningjes, 
zingen voor kinderen van groepen 1, 2 en 3.
Elke woensdag 16.00-17.00 uur: zingen voor kinderen vanaf 
groep 4.
Elke vrijdag 19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartho-
lomeuskoor.

Woensdag 14 februari:  Start 51e eierenactie Kinderkoor
Woensdag 14 februari 16.00-17.00 uur: oefenen voor de ken-
nismakingsviering Eerste Communie in het repetitielokaal. Voor 
Eerste Communiekantjes en kinderen die de jaren ervoor Eerste 
Communie deden.
Vrijdag 16 februari 19.30 uur: eerste Repetitie Paas Hoogmis. 
Projectzangers zijn van harte uitgenodigd.

In de kerk
Zaterdag 17 februari 19.00 uur: geen viering.
Zondag 18 februari 09.30 uur: het Kinderkoor zingt bij de Kennis-
makingsviering voor de Eerste H. Communie.
Zaterdag 24 februari 19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 25 februari 09.30 uur: heren Bartholomeuskoor zingen 
de Studentenmesse van A. Lotti.

Op Paasmorgen

Zing ook mee met de Krönungsmesse 
Even een korte herinnering. We starten met de voorbereidin-
gen voor de Paas Hoogmis en vinden het fantastisch als je mee 
komt zingen. Traditiegetrouw zingen we tijdens de Hoogmis op 
Paasmorgen de Krönungsmesse van W.A Mozart met feestelijke 
motetten. Het Delphi Consort heeft wederom haar medewer-
king toegezegd. 

Projectleden zijn van harte welkom om mee te doen. Het repeti-
tieschema: 

Vrijdag 16 februari 19.30 - 20.45 uur repetitie dames en heren
Dinsdag 20 februari 20.00 - 22.00 uur repetitie dames en heren
Vrijdag 2 maart 19.30 - 20.45 uur repetitie dames en heren
Dinsdag 6 maart 20.00 - 22.00 uur repetitie dames en heren
Dinsdag 13 maart 20.00 - 22.00 uur repetitie dames en heren
Vrijdag 16 maart 19.30 - 20.45 uur repetitie dames en heren
Dinsdag 20 maart 20.00 - 22.00 uur repetitie dames en heren
Dinsdag 27 maart 20.00 - 22.00 uur slotrepetitie
Zaterdag 31 maart 10.30 - 13.00 uur generale repetitie
Zondag 1 april 10.30 uur Hoogmis

Wil je meer informatie: stuur een e-mail naar zangkoren@deo-
sacrum.nl

Kennismakingsviering Eerste Communie

Zing jij ook mee? 
Door Toos de Vreede

De kennismakingsviering voor de Eerste Communie is dit jaar 
zondag  18 februari in onze Bartholomeuskerk. Het lijkt ons erg 
leuk als de kinderen die vorig jaar en het jaar ervoor hun Eerste 
Communie deden het kinderkoor komen versterken. De liede-
ren tijdens de kennismakingsviering zijn grotendeels dezelfde 
als vorig jaar, dus al bekend bij de kinderen. 

Ik nodig hierbij de kinderen van harte uit om op woensdag 14 
februari, naar het repetitielokaal van Deo Sacrum in De Leuning-
jes te komen om samen met de kinderen van het kinderkoor de 
liederen te oefenen, van 16.00 tot 17.00 uur. Ook de Commu-
niekantjes zijn van harte uitgenodigd, dus hopelijk oefenen we 
met een grote groep. Als uw zoon of dochter meedoet vraag ik ze 
zondag 18 februari om 9.15 uur in de kerk aanwezig te zijn. Tot 14 
februari? Hartelijke groet. 

Aan elk zakje hangt een lot

Eierenactie 2018
Het Paasfeest komt er weer aan en dat bete-
kent voor het kinderkoor: de traditionele 
Eierenactie. Dit jaar voor de 51e keer!  
Evenals vorig jaar gaan de kinderen van 
het koor op pad met overheerlijk chocola-
de eitjes. De 51e Eierenactie start woensdag 
14 februari. De koorkinderen gaan zakjes met cho-
colade paaseitjes verkopen. De zakjes worden voor  
€ 2,00 aangeboden.

Bij de eierenactie zijn ook weer extra prijzen te winnen. Aan elk 
zakje met gemengde paaseitjes hangt namelijk een lot. Daarop 
staat of de koper een extra prijs heeft gewonnen en wat de prijs 
is. De extra prijzen kunnen op Goede Vrijdag tussen 11.00 en 
12.00 uur door de winnaars afgehaald worden in het repetitielo-
kaal in De Leuningjes. Natuurlijk moeten winnaars hun winnende 
lot meebrengen. We hopen van harte dat u het kinderkoor wil 
steunen door het kopen van één of meerdere zakjes met choco-
lade Paaseitjes.
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Poeldijkse scholen vertellen…

geit
ik
kim
ijs
kip
aap
raak
meet
doos
zee
sim

vuur
mug
doek
duif
maan
saus
vis
muis
wip
lijm
zon

zak
bus
haar
jeuk
been
pet
rem
jas
ziek

g d e k z e k i p r
e a w i o o r v d a
i a d m s i m uu v a
t p o ij z e e r i k
i e o s n z ie k s l
k e s r d o e k e n
w m ee t ij d u i f m
s a u s m u g i n a
g r m u i s l ij m a
z o n o e p z a k n
b u s d r j e u k r
i e b e e n p e t e
j a s h aa r w i p m

oplossing: 

Woordzoeker

Alle inzenders onder 12 jaar kunnen meedingen naar 
een van de 3 plonsbonnen door een mail te sturen naar  
puzzel@poeldijknieuws.nl. De gelukkige winnaars ont-
vangen bericht.
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KBO Vakanti eweek 12 tot 19 mei
Het lijkt nog wel heel ver weg, maar onze reiscommissie heeft  
natuurlijk al een locati e voor ons gereserveerd. Vanaf de dag dat 
Poeldijk Nieuws uitkomt (18 januari) kunt u zich weer opgeven 
bij de leden van de reiscommissie. Dat zijn: Corrie van der Voet-
van der Bogaert, Irenestraat 104, (tel. 247608) en Lida Zuiderwijk, 
Beatrixstraat 119, (tel. 06 19038168). We blijven dit keer weer in 
Nederland. We gaan naar Zorgvliet, hotel Villa Nova. De vakanti e-
week is van vrijdag 12 tot 19 mei. Van de deelnemers wordt ver-
wacht dat zij redelijk zelfredzaam zijn. Onze reisbegeleiders zijn 
heel aardig, maar geen verzorgsters/ verpleegkundigen. Nadere 
gegevens over deze reis volgen nog. 
                                                 
Behoud vitaminen in verzekerd pakket
Houd vitaminen in het verzekerd pakket. Dat schrijven KBO-
PCOB, het Experti secentrum Pharmacotherapie bij Ouderen en 
KNMP aan minister Schippers (VWS). Zij reageren op het ad-
vies van het Zorginsti tuut Nederland om diverse recept plich-
ti ge vitaminen, mineralen en paracetamol 1000mg uit het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te laten stromen. 
De organisati es geven aan dat dit 1,7 miljoen mensen zal tref-
fen, veelal chronische pati ënten. Ook maken zij zich zorgen om 
pati ënten die zorg mijden. Zij vinden dat het Zorginsti tuut voor-
bijgaat aan kwetsbare chronisch zieke pati ënten die vitamines, 
mineralen en paracetamol gebruiken. Juist voor hen is adequate 
medicati ebewaking van groot belang. 
KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa: ‘Hierdoor worden veel 
oudere pati ënten getroff en. Voor mensen met osteoporose, ern-
sti ge nierinsuffi  ciënti e en aandoeningen waarvoor corti costero-
iden nodig zijn, kan dit tot bontontkalking, spierzwakte, meer 
botbreuken en ziekenhuisopnames leiden. Dit voorstel willen wij 
absoluut met minister Schippers bespreken. Het Zorginsti tuut 
vindt dat middelen niet in het pakket thuishoren als er een na-
genoeg 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 voor-
jaar of zij het advies van het Zorginsti tuut opvolgt. De Tweede 
Kamer bespreekt dan de samenstelling van het basispakket 2018. 
Verwachti ng is dat eventuele maatregelen over vergoeding van 
vitamine D, mineralen en zware paracetamol per 2018 ingaan.

Citaten, spreuken en gezegden 
Volg je hart, want dat klopt.
De beste defi niti e 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

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 koffi  e staat klaar!

 

 

 
 
 
 
 

De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

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. 

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 

Ruim € 5.000 voor onderzoek naar taaislijmziekte

Sing4AIR groot succes
Door Ruud Kouwenhoven 

Poeldijks volkszanger Koos Janssen verzorgde onder de naam 
SING4AIR zaterdag 27 januari elf optredens op elf locaties voor 
het goede doel: Team Skate4AIR Westland. De avond bracht 
ruim € 5.000 op voor onderzoek naar taaislijmziekte. Skate4AIR 
zamelt geld in voor onderzoek naar deze ziekte. Deelnemers 
schaatsen kilometers lang op de Oostenrijkse Weissensee of op 
het Runnmeer in Zweden en laten zich hiervoor sponsoren. On-
der de schaatsers ook een groep Westlanders die zoveel moge-
lijk geld ophaalt voor het doel. 

Sing4AIR werd gepresenteerd door Ruud Kouwenhoven. De dan-
sers van Gym Fitness traden op elke locatie op  en verkochten lo-
tjes voor dit goede doel. Winnaars van de loterij krijgen via e-mail 
bericht of ze een lokale prijs hebben gewonnen en dingen mee 
naar de landelijke prijzen. Sing4AIR wordt georganiseerd door 
vrijwilligers en kan niet zonder sponsoren: locaties voor optre-
dens, prijzen die beschikbaar zijn gesteld, hulp in vervoer, kleding 
en apparatuur. Zij worden hartelijk bedankt op de website van 
skate4air-westland en facebook. Zie: www.skate4air-westland.nl, 
e-mail: westland.skate4air@gmail.com.

Voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders 

Inspirerende middag met stichting 
iQ+
In de week van de hoogbegaafdheid, van 10 tot en met 18 maart, 
organiseert Bibliotheek Westland met stichting iQ+ een inspire-
rende middag voor kinderen en hun ouders. Woensdag 14 maart 
bent u van harte welkom in bibliotheek ’s-Gravenzande. 

Het programma begint om 14.00 uur met een college van schrijf-
ster Suzanne Buis. Daarna kunnen kinderen meedoen met work-
shops Verhalen maken, Schrijfdansen en In-Beelden. Voor ouders 
is er de workshop ‘Het hoogbegaafde kind en ik’ waarin ze aan de 
slag gaan met twee specialisten. College en workshops duren elk 
45 minuten. Elk onderwerp is geschikt voor een bepaalde leeftijd 
en een klein aantal deelnemers. Deelname is gratis, aanmelden 
voor college en workshops is nodig. Informatie en aanmelden: 
www.bibliotheekwestland.nl.
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Puzzel
Puzzel nummer 4 

Woordzoeker: Jongensnamen
Oplossingen met naam, adres en telefoonnummer binnen 14 dagen 
per mail naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk 
Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesties voor 
een leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

Deze week Puzzel nr. 4: woordzoeker Jongensnamen, de winnaar 
krijgt weer een lekkere slagroomschnitt. 

Uitslag puzzel nr. 2, woordzoeker WINTER: VERGEET DE VOGELS 
NIET. De uitgebreide oplossing staat op http://poeldijknieuws.nl/
het-blad/puzzel/. Van de 58 inzenders, die het bijna allemaal goed 
hadden, is de gelukkige winnaar Corrie van Vliet, op de foto met 
de Kerstschnitt van Bakkerij Van Malkenhorst. 

20 18 JANUARI 2017

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

Vlotlaan 578, 2681 TX Monster
Postbus 50, 2680 AB Monster
T 0174 21 20 80
F 0174 24 25 11
info@dekkervangeest.nl
www.dekkervangeest.nl

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

N S E B A S T I A A N J A D

IJ O A N A I L U J O N X N N

T S D M P I E N R N O I D E

N R U U D T I B E R E N D R

E E N J O M E M A H A R B A

L I C R A R O M A N O A I E

A N A J T J E R I K R M R D

V I N C E N T D J E R O E N

S E E S S R R I N IJ T S N A

B R S I E E P D R A H C I R

K E R M F D O S V R X A M B

N H C R E N N L A U R E N S

C O E N R A A D E K E O L IJ

E D D I H S T I R U A M L A

ABRAHAM
ALEXANDER
ANDRE
AREND
BAS
BAREND
BENJAMIN
BEREND
CHRIS
COENRAAD
DION
DON
DUNCAN
ERIK

FERDINAND
FRED
HANS
HEIN
HIDDE
JEROEN
JESSE
JIP
JULIAN
LAURENS
LOEK
MARNIX
MAURITS
MAX

NORBERT
REINIER
REMCO
RICHARD
ROMANO
RUUD
SALVATORE
SAMUEL
SANDER
SEBASTIAAN
STIJN
VALENTIJN
VINCENT
IJSBRAND
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Ons Dorp
Praktijkonderzoek zitbanken én inburgeren

Banken in het dorp
Door Annemiek Koremans

Als liefhebber van buitenlucht en fanatiek drempelbestrijder, ben 
ik bezig met een verzoek van de gemeente om plaats, aantal én 
bruikbaarheid van openbare rust- of zitbanken in Poeldijk in beeld 
te brengen. Vorig jaar kwam namelijk van een aantal oudere be-
woners de vraag of er niet méér zitbanken in het dorp konden 
worden geplaatst. Lijkt me een heel legitieme vraag, nu de ouder 
wordende mens veel langer thuis woont en midden in de samen-
leving functioneert. Maar om nu lukraak zitbanken te plaatsen is 
dwaas, duur en roept weer andere ellende op. 

Vandaar dat ik deze week in kou en zon door het dorp ben gecrost. 
Schrijfplank, plattegrond, pen en fototoestel in de mand. Sjaal om 
en wanten aan, dat schrijft lekker makkelijk en maakt ook makke-
lijk fotootjes. Wat een feest. Via de plattegrond van de gemeente 
kwam ik in steegjes en op plekjes waar ik nog nooit van mijn leven in 
Poeldijk was. Prachtig. Kwam in mijn ronde natuurlijk ook nogal wat 
ongelijke bestratingen tegen. Maar door alternatieve routes kon ik 
overal drempelvrij bij komen. 

Openbare bank

Eigen verantwoordelijkheid en sociale samenhang
Ik grijp dan ook gelijk de gelegenheid aan een oproep te doen aan 
alle inwoners van Poeldijk. Als er gevaarlijke, ongelijke openbare be-
strating voor u deur ligt, meldt dit bij het Meldpunt Leefomgeving. 
Telefoon: 14 0174, App: 06 13797020, mail: info@gemeentewest-
land.nl of de app BuitenBeter installeren. Dat gaat heel makkelijk 
voor alle Poeldijkers die goed overweg kunnen met sociale media. 
Moet Ddos natuurlijk de boel niet verstoren, dan is alles ontwricht. 
Zwerfvuil en afval kunt u ook bij het meldpunt melden, maar u kunt 
het ook zelf oprapen. Dit viel mij overigens erg mee, zag geen zwerf-
vuil als papier of drankblikjes in en rond het dorp. Ook staan er best 
veel afvalbakken.

Geldbanken
Terug baar de banken. De ‘echte’ banken (AMRO, RABO, Regiobank, 
“Postkantoor” etc.) zijn allang uit het dorp vertrokken. Natuurlijk 
met veel weerstand: iedere verandering roept weerstand op, maar 
wie hoor je nu nog? Het onderbrengen van postzaken bij Labara, 
onze Poolse speciaalzaak met Polskie delikatesy, de pinautomaat bij 
JUMBO en de digitale dienstverlening (hoe gevaarlijk ook), de we-

reld draait gewoon door. Allemaal gestart met (noodzakelijk) winst-
bejag door commerciële banken, verlies werd en wordt gedekt met 
ons belastinggeld. Dat heet financiële economie, geloof ik. Nu ken 
ik een paar economen die het leven ook niet al te serieus nemen. 
Zijn slaagden er nooit in mij de boel te verklaren. Zouden we het 
nog meemaken dat we rente moeten betalen om ons geld ‘veilig’ 
onder te brengen bij een bank? Wie kent ‘geslaagd’ zakenman Dirk 
Scheringa nog met zijn DSB-bank en schaatsploeg. Maar alle veran-
deringen bij de bank zijn ‘in het belang’ van de klant!

Resultaten
De zitbanken: er zijn er nogal wat in ons dorp! Ik heb mijn ronde nog 
niet helemaal af door een leeg rakende accu, maar ik zit al op 25 
stuks, binnen de grenzen Nieuweweg, Paul Captijnlaan, Arkelweg, 
Wateringseweg, Gantel. Ook zit ik al op 11 speeltuintjes met bank. 
Kortom, op zo’n relatief klein grondoppervlak, kan er volop op open-
bare banken gezeten worden. Dat neemt niet weg dat het PGW met 
gemeente gaat kijken of banken ook goed verdeeld staan. Met alle 
nieuwbouw willen we ook graag op gezellige ontmoetingsplekken 
of bij mooie uitzicht- of rustpunt een nieuwe bank hebben. Wat mij 
bij mijn ronde ook opviel was dat er ook veel bankjes bij particulie-
ren en bedrijven staan. Natuurlijk niet voor algemeen gebruik maar 
voor eigen bewoners of klanten. Ik vraag me af als fatsoenlijke bur-
gers even plaats nemen om te rusten of bij te kletsen weggestuurd 
worden? Nee toch, we delen toch de Poelukse mentaliteit! Wij staan 
toch bekend om verdraagzaamheid en hulpvaardigheid? Voor mij 
hele mooie eigenschappen binnen (en buiten) ons dorp. Er hoeft ge-
lukkig nog geen muur omheen.

Particuliere bank

Inburgeringscursus 
Het zou trouwens niet verkeerd zijn een project op te starten, waarin 
echte Poelukkers met iedere nieuwe inwoner van ons dorp en oor-
spronkelijk niet afkomstig van ‘ons’ blauwe eiland, een verplichte 
wandeltocht maken en informatie geven over nog overgebleven 
Poelukse gebruiken en vergezichten. Goed voor onze sociale samen-
hang en cultuur. Want die paar mensen van niet westerse afkomst 
verdunnen onze cultuur en wat te  denken van al die mensen uit de 
regio die in de prachtige huizen van ons dorp trekken? Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd, maar ‘stadse’ mensen zijn toch iets anders 
in normen, waarden en gebruiken. Niks mis mee, maar ik lees weer 
veel (onzin) over Westlandse cultuur, die onvermijdelijk bestaat. 
Maar die anno 2018 door allerlei oorzaken ook stevig aan slijtage 
onderhevig is. Tijd voor een gezellig gesprek met onze mededorps-
genoten, op één van de bankjes in Poeldijk!
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Kans op auto ti jdens 
Winter Was Weken 
Januari staat in het teken van de BOVAG Winter Was Weken bij 
Carwash Westland. Bij elke wasbeurt ontvangt u een kanskaart 
met kans op een auto ter waarde van €10.000 of een winter-
sportcheque.

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

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

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

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

We hebben ruim 200 spellen in huis, maar spelers kunnen ook 
een eigen spel meenemen. Er is alti jd iemand die het uit kan leg-
gen. We spelen (strategische) bordspellen, kaartspellen en dob-
belspellen. In even weken: spelen we op de dinsdagavond in De 
Backerhof (20.00-23.00). In oneven weken op de dinsdagavond, 
Willem-Alexanderlaan 6 in Poeldijk (20.00-24.00). Zaterdagavond 
in De Backerhof. 

Acti viteiten
Naast onze spellenavonden hebben ook andere acti viteiten, zo 
hebben we spellendagen, gingen wij uit eten, deden we mee aan 
burendag in de Backerhof en gaan wij elk jaar met een team naar 
het NK bordspellen. We hebben pas weer een leuke, gezellige 
spellendag in wijkcentrum de Backerhof achter de rug. We be-
gonnen de dag om 11 uur in de ochtend, met koffi  e en thee met 
wat lekkers erbij. Iedereen had wat lekkers meegenomen voor de 
dag, soms zelfs zelfgemaakt.  Het was gezellig druk. Ook hadden 
veel spelers spellen meegenomen, zodat er veel keus in spellen 
was. Er werd steeds in andere groepscombinati es gespeeld, zo-
dat er steeds afwisselende groepjes waren. Zo werden  gespeeld: 
The fi ve tribes, King of Tokyo, Karuba, Mysti ca, Gepakt en Gezakt, 
Cold express, Sky, Doodle Quest, the Hobbit. Om 23.00 uur sloten 
we af, met ons hoofd vol spellen.

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

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

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

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

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

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

fleurige arrangementen. 

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

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

Pure flower verkoopt bloemen! 

Bij ons kunt u terecht voor mooie boeketten, 
creatief bloemwerk en fleurige kado’s.

Buiten onze openingstijden zijn wij telefonisch of
via de mail bereikbaar voor bestellingen, 

rouwbloemwerk en trouwbloemwerk. 

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

Adres: Slachthuiskade 4 

Openingstijden: vrijdag  09.00-18.00 uur
Bloemenstal: zaterdag 09.00-17.00 uur
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Pius X begint 2017 met mooi 
nieuwjaarsconcert
Zondag 8 januari was de aula van ISW Poeldijk omgetoverd tot 
een concertzaal. Het jaarlijkse nieuwjaarsconcert van Pius X 
stond op de agenda. Nadat het vorig jaar helaas niet door kon 
gaan door sluiti ng van de Leuningjes, was de Poeldijkse muziek-
vereniging er dit jaar helemaal klaar voor. Dit concert was extra 
speciaal, want het was het eerste concert onder leiding van de 
nieuwe dirigent, Gerben Kralt.

Voor de pauze speelde de slagwerkgroep, onder leiding van 
Michel Ponsioen, en het leerorkest, onder leiding van Gerben 
Kralt, afwisselend diverse nummers. Uptempo en romanti sche 
ballades, moderne nummers en traditi onele nummers wissel-
den elkaar af. Als afsluiti ng voor de pauze was er een gezamen-
lijk optreden, namelijk ‘Happy New Year’ van ABBA. Na de pauze 
was het de beurt aan het grote orkest. Spannende muziek van 
Vuurgeesten tot vrolijke Klezmer muziek. Alles kwam aan bod. 
Met als traditi onele afsluiti ng: de Radetzky Mars. Alle aanwezi-
gen gingen met een positi ef gevoel naar huis en ook de vereni-
ging kan terugkijken op een mooi begin van 2017.

Poeldijkse Zara Steentjes genomineerd 

Westlandse sportprijzen 2016

Poeldijks turnster Zara Steentjes is een van de genomineerden 
voor Westlands Sportt alent 2016. Op het Westlands sportgala 
eind januari wordt bekend wie de Westlandse sportprijzen 2016 
ontvangen. 

Sportt alent: Kyara Koppert (’s-Gravenzande): Nederlands kam-
pioen acrogym, C-niveau. Stef van Noordennen (Monster): NK 
Surft our 2016, zilver. Geselecteerd voor Nederlands surft eam. 
Zara Steentjes (Poeldijk): Goud op halve fi nale NK, junioren – sup-
plement C – 2e divisie. Geplaatst voor 3 toestelfi nales. NK, junio-
ren – supplement C – 2e divisie, zilver op sprong, zilver op vloer 
en brons op brug.
Sportploeg: Hockey Vereniging Westland, meisjes A1, kampioen 
in de TOP-klasse.RKVV Westlandia, zondag 1: 2e maal kampioen 
in de Hoofdklasse A, zondag. Westland Wil Vooruit, elite/belof-
ten team: Nederlands Kampioen Clubcompeti ti e, gehele ploeg.
G-sport: Dijkvogels G1 en G2: deelname Special Olympics met 
twee teams, G1-team goud gewonnen. Dijkvogels G2 kampioen 
zowel zaal- als veld, daardoor gepromoveerd naar hogere klasse. 
Dijkvogels G1 ook kampioen zowel in de zaal- als veldcompeti ti e.
Aad van Marwijk: brons bij WK paramennen.
Sportcoach: Tom en Ria van der Laken (rolstoeldansen): coach 
van het team rolstoeldansen Marisca van der Pol & Ron de 
Fiouw. Twee keer Nederlands Kampioen rolstoeldansen en 
Wereldkampioen rolstoeldansen, duo ballroom. Ciraar Slaats. 
(badminton): Coach selecti e Velo-badminton, team 1, 6x lands-
kampioen. Wim Roosenburg (volleybal): Coach heren Velo vol-
leybal, gepromoveerd voor de nacompeti ti e.

Bij het gala Westlandse sportprijzen op 31 januari is iedereen, die 
met sport te maken heeft  van harte welkom. Er zijn kaarten voor 
de Grote zaal, Rabozaal en/of foyer waar alles op grote schermen 
te volgen is. Wilt u erbij zijn? Kaarten via: sportkampioen@ge-
meentewestland.nl o.v.v. naam (vereniging), adres en het aantal 
kaarten (max.2 p.p.).

www.kapsalonheuchemer.nl
In de salon nu gratis WiFi verbinding
gebruik van iPads. Volg ons op
@salonheuchemer en op       .
Gebruik onze QR code

Jan Barendselaan 10, 2685 BT Poeldijk
T. 0174 24 55 35 - E. info@kapsalonheuchemer.nl

olg ons op
@salonheuchemer en op       .

erbinding

Het Verburch-hoftheater speelt:

Sneeuw in Bosrijk
Houdt uw peuter ook zo van sneeuw en 
ijs? Van sneeuwballen gooien, sneeuw-
poppen maken en baantje glijden? Kom 
dan op 21 februari naar WSKO Ver-
burch-hof. Daar wordt het spel ‘Sneeuw 
in Bosrijk’ opgevoerd. Geschreven door 
Marja Altena en gespeeld door enkele 
leerkrachten en ouders van de school.
 
‘Er is een flink pak sneeuw gevallen in 
Bosrijk en elk dier heeft daar zijn idee-
en over. Stef het Stekelvarken heeft zijn 
snowboard gepakt, Mies de Muis wil 
sneeuwballen gooien, Bas de Beer maakt 
erwtensoep, Lieve het Lieveheersbeestje 
bedenkt dat ze allang in winterslaap had 
moeten zijn en tante Pollewop is niet blij 
met de bagger, die de sneeuw met zich 
meebrengt .....’ Bent u nieuwsgierig ge-
worden naar het nieuwe avontuur van 
deze vrolijke vrienden? Kom dan om 
10.00 uur naar de voorstelling in het 
atrium van onze school. Een uurtje la-
ter volgt de tweede voorstelling voor de 
leerlingen van de onderbouw.
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93 x 138 mm, De Poeldijer

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

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

Wilt u goud of 
zilver verkopen?

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

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

vakkundige taxatie een goede prijs.

Uw vertrouwen waard

www.spruijtonderhoud.nl

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

www.spruijtonderhoud.nl • 06-512 08 412
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

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

Rijbewijs B
Rijden vanaf 16,5
Automaat of schakel

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

BE vanaf
 € 380,- 

ROBVREUGDENHIL.NL


