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Na de waanzinnige carnavalsweek

Leutjesdijk is weer veranderd in Poeldijk

Wij blikken terug op een mooie, waardevolle week waarbij jong
en oud in het zonnetje gezet zijn. Denk aan het bezoek op de
scholen, bij leden van Myosotis, De Terwebloem, De Backerhof,
De Kreek en de vele zieken thuis. Ook de kindermiddag en de

optocht was geweldig om (mee) te beleven! Wij waren zeer vereerd dat wethouder Marga de Goeij de sleuteloverdracht verrichtte bij De Terwebloem.
(Lees verder op pagina 3)

AGENDA
14 feb. tot 2 april

Vastenactie 2018 voor Zambia

Offerkist achter in Bartholomeuskerk

3 mrt. 10.00-11.30 uur

Boeken- en platenmarkt

Hervormde Kerk, Fonteinstraat

3 mrt. 13.00 uur

Krantenactie Deo Sacrum

Flats en stapelbouw Poeldijk dorp

10 tot en met 18 mrt.

Verburch Onings Open Wintertoernooi

Verburch Onings Tennispark

21 maart hele dag

Verkiezingen Gemeenteraad

In uw stemlokaal

30 maart 20.00 uur

Westland Passion 2018

H. Bartholomeuskerk

Elke dag		

Uw ‘geeltje’ voor Poeldijk Nieuws

NL95 RABO 0343 6024 15
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BELANGRIJKE NUMMERS EN ADRESSEN

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

Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.800 thuis bezorgd en 490 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
Koos Verbeek (voorzitter), Wilfred Bronswijk (penningmeester),
4e dinsdag van de maand spreekuur bij de verpleegkundige
Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan Goeijenbier (hoofdredacteur),
van 13.00 - 14.00 uur in de Wittebrug 52
Erik van der Sande (commercie), Gabrielle Zwinkels (secretaris).
Verloskundigen: 06 24713713
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174 630358
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van
Sociaal makelaar Thomas Mooijman: 06 – 24 335 443
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Harry Stijger, Etiènne Zwinkels.
op zoek
naar
Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo Poeldijk.
___________________________________________________
Dierenbescherming Westland: 0174 630863
kinderopvang?
Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Kopij Poeldijk Nieuws
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven
Effero Uitvaartverzorging: 070-3889433
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Peuteropvang Hummeloord: 0174 243859,
Adverteren in Poeldijk Nieuws?
e-mail: info@peuteropvanghummeloord.nl
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of Koos Verbeek
(06-53714151)
www.poeldijknieuws.nl
Pieter van Foreest: 015 515 5000,
Bezorging:
bezorging@poeldijknieuws.nl
www.pietervanforeest.nl
Kopij:
redactie@poeldijknieuws.nl
Wonen, zorg, behandeling en thuiszorg.
Kom gerustWijkverpleging:
langs bij smallsteps
westhof
in de Brede school
Westhof.
Team Poeldijk
Thuis, Rijsenburgerplaats
25
Advertenties:
advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij:
dinsdag vóór 12.00 (even weken)Wij bieden: peuteropvang, vakantieopvang, voorschoolse,
Smallsteps
Kinderopvangopvang.
in Brede school Westhof:
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken)
tussenschoolse
- en naschoolse
0174-246992 Kinderdagverblijf 0-4 jaar.
___________________________________________________
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Voorschoolse- tussen (overblijf), en

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

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

GEVRAAGD: Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s,
boeken, landkaarten en alles over de Westlandse kerkgeschiedenis.
J.N.M. van Leeuwen Voorstraat 14-5, 2685 EM Poeldijk - Tel. 0174 246148
lions.lr@kabelfoon.nl

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI

Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174 625459
PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

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

JOS VRANKEN
Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520
GemeenteBelang Westland

Ideeën, vragen en opmerkingen: vraag@gemeentebelangwestland.nl

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:
Marcel Zuidgeest, Raadslid CDA
marcelingrid@kpnmail.nl Tel. 06-13243733
Frans van Velthoven, Eliasdreef 91, Tel 0174-642196
fransvanvelthoven@hetnet.nl

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:
JOHN WITKAMP 06 52588023
E-mail: info@lpfwestland.nl
Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:
Peter Duijsens, 06-53401068, info@duijsens.net
Mauro Steentjes, 06-25107851, mauro.sje@gmail.com
Rob Joosten, 0174-246311, ellyvictoza@gmail.com
Nico van Rijn, 06-23029692, nvanrijn@caiway.nl
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(vervolg voorpagina)
Prins Mark I en page Debby hebben de sleutel waardig ontvangen
en Leutjesdijk een mooi carnaval gegeven.
Wat was het een feest om langs de etalages van alle winkeliers
te lopen! Bedankt voor het meedoen, helaas lukte het vanwege
de sneeuwval niet om vrijdag foto’s te nemen. Gelukkig was het
zaterdag goed weer om de prijzen uit te reiken; Knip Inn gefeliciteerd met de 1e prijs. Volgend jaar hopen we weer op uw medewerking en prachtige etalages! Onze dank gaat uit naar bakkerij
Van Malkenhorst voor het beschikbaar stellen van een ruimte, die
in samenwerking met Erik van der Sande de oude traditie van Van
der Sande hebben voortgezet! Na afloop van het bezoek aan de
scholen waren jeugdprins Lorenzo en jeugdpage Danielle met de
jeugdraad van harte welkom in de bakkerij! Het jaarlijkse warme
hapje en een drankje gingen er prima in! Helaas zit de week er
op en moeten we een heel jaar wachten om Poeldijk weer om te
toveren in Leutjesdijk!

Wat vinden politieke partijen van Poeldijkse zaken?

Politiek aan zet over Poeldijk
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Bakkerij Van Malkenhorst

geldig van:
26 februari t/m 10 maart
Gevulde koeken  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3+1 GRATIS

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 meningen
over typisch Poeldijkse zaken: uitbreiding van het dorp, de verkeerstoename, de ontwikkeling van het dorpscentrum, het winkelaanbod, zorg en onderwijs. De partijen reageerden allemaal.
In dit nummer komen VVD en ChristenUnie SGP over Poeldijk aan
het woord. Doe er uw voordeel mee, bewaar de nummers als
hulpmiddel bij het bepalen van uw keuze op 21 maart. Ons allerbelangrijkste advies: maak gebruik van uw democratisch recht: ga
stemmen. Uw stemt telt! (Zie pagina 12)

Rozijnenbollen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4+2 GRATIS
Woudkorn

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

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

van € 2,85 voor € 2,00

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Vieringen in De Terwebloem

week 47 20/11 25/11

Geestelijk verzorger: Mevr. Rafael Maria Theuvenet,
06-57319910.
100 gram
rosPastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 245789.
bief + 100 gram
beenhamsalade,

€ 3,99
Woensdag 28 februari 11.00 uur: viering KSWslechts
Zweth en
Nieuweweg, Rafael Maria Theuvenet.
bij aankoop van
3 kogelbiefstuk,
Vrijdag 2 maart 15.00 uur: Eucharistieviering,
pastoor Jaap
gratis steakmes!
Steenvoorden.
Woensdag 7 maart 19.00 uur: Rozenkransgebed
in de
multifuncweek
4827/11
2/12
gourmet express,
tionele ruimte.
persoon
Vrijdag 9 maart 15.00 uur: Eucharistieviering, per
pastor
P. Linders.
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 26 febr. t/m 3 maart
Geldig
van 20 t/m 25 november
VLEESWARENKOOPJE

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

100 GRAM
+
100 GRAM ACHTERHAM
100
gramRUNDERROLLADE
rosbief +
gourmet
express, +
100 GRAM
150 EIERSALADE
100
gramGEGRILDE
beenhamsalade
per
persoon
BOTERHAMWORST slechts € 3,99
SLECHTS
slechts €€ 3,99
6,75
SLECHTS € 3,50
KEURKOOPJE
KEURKOOPJE
bij
aankoop van
hele
grillworst
4 STUKS
500 GRAM GEHAKTslechts
+ 4 SLAVINKEN
€ 4,99
3PEPERSTEAKS,
kogelbiefstuk
SLECHTS
€
7,50
SLECHTS € 7,50
gratis steakmes!
MAALTIJD VAN DE WEEK

2 TORTILLA’S KIP OF GEHAKT

MAALTIJD VAN DE WEEK

400 GRAM WINTERSTAMPPOT

wij zijn op zoek
naar
een part-time medewerker.
SLECHTS
€ 3,99
SLECHTS € 3,50

Marco van der hout,
Hout, keurslager
marco
keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk - Telefoon 0174-245262
www.marcovanderhout.keurslager.nl
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Tussen Jumbo en Sint Marcusstraat

In memoriam

Bewoners Gantelzicht willen zebra

Herman Mensing (84)

Bewoners van Gantelzicht willen een zebrapad tussen de Jumbo en de Sint Marcusstraat en zij vinden de uitgang vanaf het
pleintje Voorstraat richting de Bredenel, bij de Rijnsburgerweg
onveilig. Raadsfractie Westland Verstandig heeft het college van
B&W gevraagd haaientanden aan te brengen zodat verkeer er in
ieder geval stopt.
Op de hoek van het Mevrouw Flührplein zijn afscheidingsstenen
aangebracht bij het draaivlak, die heel scherp zijn en daar worden
banden op kapot gereden. WV vraagt B&W waarom die stenen er
liggen en of dit aangepast kan worden.

Eerbetoon KWF voor 40 jaar collecteren

Gouden speld Janus Brabander
Eind 2017 werd Janus Brabander in het zonnetje gezet, ruim 40
jaar zette hij zich in als collectant voor de KWF Kankerbestrijding. Het was voor hem dan ook een verrassing dat hij door de
voorzitter van de KWF afdeling Poeldijk in aanwezigheid van zijn
familie werd geëerd en bedankt.

Door pastor Max Kwee

Herman is op 4 januari 1934 geboren in Poeldijk. Hij was zoon van
een schoenmaker, en had één broer. Later is daar een pleegzus bijgekomen. Hij hielp vader, door schoenen te halen en te brengen.
Dat deed hij ook in de oorlogstijd. Na de oorlog leerde hij Thea
kennen. Ze trouwden in oktober 1956. Wegens de woningnood
gingen ze wonen bij zijn ouders in de Julianastraat.
Cobi werd in 1957 geboren en vervolgens kwamen Nico, Marja
en Petra. Hermans ouders waren inmiddels verhuisd naar de Jan
Barendselaan, het gezin bleef in de Julianastraat wonen. Herman
heeft gewerkt bij Gist Brocades in Delft, vervolgens bij de Van Zeijl
scheepswerf in Poeldijk. Daarna werkte hij bij de inktfabriek in Loosduinen die later naar ’s-Gravenzande verhuisde. Herman had drie
liefdes in zijn leven: zijn gezin, Verburch en Feyenoord. Hij was er
altijd voor de kinderen. Als er zorgen waren, dan was hij er om te
ondersteunen en te helpen. Hij was fanatiek in het voetballen. Lange tijd speelde hij in het 1e van Verburch, daarna in het 2e en later
in het veteranenelftal. Ook Feyenoord was zijn cluppie en het gezin
ging regelmatig naar De Kuip.
De laatste jaren waren Herman en Thea samen in De Wittebrug en
daarna in De Kreek. Thea overleed in oktober 2015. Na afgelopen
kerstmis ging Herman hard achteruit. Hij is overleden op 11 februari
in de leeftijd van 84 jaar. We denken terug aan een lieve, goede,
eerlijke en zachtaardige man. Hij trad niet op de voorgrond, maar
was wel behulpzaam voor anderen. Moge hij nu, samen met Thea,
bij de Heer in vrede rusten.

Renata Brabander vond het een hele eer de gouden speld aan
haar oom Janus te mogen uitreiken. Janus heeft het altijd met
plezier gedaan, maar zijn gezondheid noopte hem ermee te stoppen. Na de huldiging kwamen zijn verhalen los. Onder het genot
van koffie en gebak was het een gezellig samenzijn.
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Zondag 8 januari is er tweemaal een gastvoorganger: ‘s morgens
ds. A. Vastenhoud uit Den Haag en ‘s avonds ds. E. van Rooijen
uit Bleiswijk.
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In dankbare herinnering
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van Kester

Vieringen in De Terwebloem

ook als het moeilijk is. Wat dit nieuwe jaar gaat brengen? Niemand
weet het Voorspoed en gezondheid, ze kunnen wegvallen. Maar heil
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toekomst ook brengt. Veel heil en zegen in het nieuwe jaar!
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Medisch pedicure
& sport pedicure
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ELKE POELDIJKER SMULT!

NAAR KEUZE
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gratis
Het afscheid in
vertrouwde handen.

MARSEPEIN
SCHNITT

van 8,20

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

0174 - 27.00.90

0174 25 74 74

€5,00

Kerkstraat 43b | 2295 LB Kwintsheul
| www.noordermeeruitvaart.nl
info@noordermeeruitvaart.nl
www.bakkerijvdberg.nl
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Puzzel nr. 1 H. Bartholomeus		
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
puzzel@poeldijknieuws.nl
of per post naar Poeldijk Nieuws,
Telefoon 0174-245058
H. BARTHOLOMEUS
Voorstraat 111, 2685Algemeen
EK Poeldijk.
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nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
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01422
875
welkom!
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ons
blad
echt
van
en
voor
Poeldijkers.
Openingstijden secretariaat: dinsdag 9.30-12.00 uur
R.K. PARO
CHIE

Poeldijk
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Pastoraal
werkster
Geelen,
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105, 2681
AR Monster
terugkomen.
Tel. 06 3628 6952, e-mail: geelen@rkwestland.nl

Website: www.rkwestland.nl
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es
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7 dubbel
8 een dier dat door de war is
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organisatie
20
zero een nieuwe website gelanceerd, om ons te helpen deze
hiervoor
vraag te beantwoorden. De website heet: ‘40 dagen challenge’
Zet
de gevonden getallen van de vragen 11, 14, 16, 15, 9, 20, 5,
(www.40-dagen.nl).
6 achter elkaar en stuur het op.
In het Nederlands betekent dit de ‘40 dagen uitdaging’. Door de
website word je uitgedaagd een keuze te maken door het aanbieden van diverse keuzes. Maar dan komt ook gelijk de vraag: ‘welke
uitdaging ga ik aan?’

De uitdaging aangaan

4 JANUARI 2017

5

Een van de mogelijkheden is geen alcohol drinken. Maar ja, dat doe
ik zelden. Het gevolg is dat het bier dat ik thuis heb over de datum
raakt; dus ja, dan moet ik het wel opdrinken. Een andere mogelijkheid is bij het avondeten geen vlees eten. Nu eten mijn vrouw en ik
bijna altijd vegetarisch. En als we Chinees eten halen, gaan we naar
een vegetarische ‘Chinees’ in Rotterdam-zuid. Dan de verwarming
lager zetten? Tja, die staat op 18 graden en we steken ook een aantal kaarsen aan. Een andere keuze is ‘geen luxe koffie drinken’. Naast
de gewone koffie drink ik af en toe wel eens een lekkere cappuccino. Maar dan gaat mijn geweten opspelen. Jezus draagt een zwaar
kruis, Hij moet aan het kruis lijden en wat doe ik om Hem te volgen?
Ik drink af en toe geen cappuccino. Nee, dat kan ik echt niet maken.
Dat is geen uitdaging.

Lupine uitvaartverzorging

Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk
Dus ben ik een andere uitdaging aangegaan.
Allereerst heb ik op
0174 - 27.00.90
de website aangegeven dat ik geen snacks zal eten.
In de avond
geen nootjes meer, geen chips of andere verleidingen. Dat is de één!
Maar de Vastentijd is ook een periode om na te denken over je eigen
bezigheden. Waar ben je mee bezig? En is die bezigheid waardevol? Brengt die bezigheid jou dichter bij God? Het gaat hierbij om
afleidingen en die heb ik ook. Als ik een beetje tijd ervoor heb, kijk
ik graag naar filmpjes over domme mensen. Op mijn tablet kijken
naar mensen die nooit op een motor hebben gezeten, dan op de
motor gaan zitten en hard gas geven. Hup, ze rijden in volle vaart
een heg in. Of mensen die over muurtjes gaan springen, zonder te
weten wat erachter staat. U kent die filmpjes wel. Ik maak mijzelf
wijs dat het leerzaam is, want het maakt mij voorzichtiger in het verkeer en als ik op straat loop. Maar ergens geniet ik er ook van en nu
moet het maar afgelopen zijn! In deze Vastentijd is het een tijd om
mijzelf dit te ontzeggen en daarvoor in de plaats de Bijbel te lezen.
Het levert geen geld op voor de Vastenactie, maar ik zal ten eerste
meer tijd krijgen. Daarnaast heb ik meer aandacht voor Gods woord
en ik hoop ook voor mijn eigen geestelijk leven. En, het is zeker een
uitdaging voor mij! Ik ga dus twee uitdagingen aan en de vraag is:
gaat u of jij ook een uitdaging aan? Doe je mee? Zo ja, meldt dit op
de website, daar staat die van mij ook. Gaan we samen de uitdaging
aan. Mede namens mijn collega’s wens ik u veel volharding bij de
uitdaging en een inspirerende Vastentijd. Alle goeds!

Duijnisveld & zn b.v.
Monsterseweg
Duijnisveld
& zn b.v.52 2685 LJ Poeldijk
T (0174) 52
28 62
00 LJ Poeldijk
Monsterseweg
2685
Duijnisveld & zn b.v.
I www.duijnisveld.nl
T (0174)
28 62 00
Monsterseweg 52 2685 LJ Poeldijk
I www.duijnisveld.nl
T (0174) 28 62 00

Uitslag van Puzzel nr. 23: Van Sint naar Kerst. Gelukkige winnaar
is Wil van Os, op de foto met haar welverdiende slagroomschnitt.
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Met nummers Justin Timberlake, Claudia de Breij,
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Westland Passion 2018

pelgrims in stilte de oude route van de precessie lopen. Dit gebeurt nog elk jaar, dit jaar in het weekeinde van 17 en 18 maart.
Net als in voorgaande jaren gaan we vanuit het Westland met de
Haagsche Bedevaarten en sluiten wij ons aan bij de groep van
Voorburg. We verzamelen in Poeldijk.

In de vierde Westland Passion staat een vrouw in de schijnwerpers: Maria, de moeder van Jezus. Het lijdensverhaal wordt vanuit haar ogen bekeken. Van wie krijgt zij steun als ze de boodschap van haar zoon Jezus krijgt dat hij niet lang meer te leven
heeft? We kunnen ons allemaal voorstellen dat het een vreselijk
verlies is om je kind te moeten missen, maar hier speelt nog
meer mee. Want zal zijn dood wel het einde zijn? Op Goede Vrijdag 30 maart wordt dit verhaal door popkoor Fine Tuning vol
passie uitgevoerd.

Het programma
21.15 uur vertrek vanuit Poeldijk naar Voorburg
21.45 uur vertrek vanaf de kerk O.L.V. ten Hemelopneming,
Oosteinde, Voorburg
22.15 uur aankomst in Amsterdam
22.20 uur Stille Omgang door het centrum van Amsterdam
23.45 uur Plechtige H. Mis
01.30 uur verwacht vertrek uit Amsterdam naar Voorburg/Westland

Vorig jaar stond Petrus nog in de hoofdrol van de Westland Passion als vriend en leerling van Jezus. Nu komt het nog dichterbij
met Jezus’ eigen moeder, die alles op een heel andere manier
beleeft. Van jongs af aan heeft zij hem zien opgroeien en heeft ze
in de mooie momenten gedeeld, maar ook in de zware, moeilijke
tijden. In deze uitvoering zullen we haar tijdens de laatste dagen
van Jezus’ leven zien. Na de eerste drie zeer succesvolle edities
is er een heel nieuw script geschreven en zijn nieuwe popnummers, passend bij het verhaal gekozen. Met nummers van Justin
Timberlake, Claudia de Breij, Kensington en Rag’n’Bone Man is er
een verrassende invulling gegeven aan dit oude lijdensverhaal.

Aanmelden kan tot 16 maart bij Koos van Leeuwen, tel. 280595.
De kosten zijn € 15,00 per persoon.

Kensington en Rag’n’Bone Man

Het jonge popkoor Fine Tuning is ook bij deze uitvoering geïnspireerd door The Passion, die voor de achtste keer op Witte Donderdag, dit jaar vanuit De Bijlmer, live op tv komt. In de Westlandse versie spelen acteurs en zingen solisten van het popkoor met
een band. Deze inleiding tot Pasen maakt het mogelijk het verhaal van heel dichtbij mee te maken. Popkoor Fine Tuning is een
jong en ambitieus koor in 2014 opgericht. De leden zijn tussen de
16 en 40 jaar en repeteren elke week op donderdag van 20.0022.00 uur. Het repertoire kent nieuwe, Engelse en Nederlandse
popsongs. De Westland Passion is op Goede Vrijdag 30 maart om
20.00 uur in de H. Bartholomeuskerk in Poeldijk. Geschikt voor
jong en oud. Toegang is gratis met een vrijwillige bijdrage na afloop. Meer informatie: www.facebook.com/PopkoorFineTuning

Stille Omgang in Amsterdam
In de nacht van 17 op 18 maart lopen duizenden gelovigen in
Amsterdam de Stille Omgang. Ook vanuit Zuid-Holland nemen
hier elk jaar grote groepen belangstellenden aan deel. De Stille
Omgang is – precies zoals de naam zegt – een bidtocht in stilte.
In de 19e en 20e eeuw mochten in grote delen van Nederland
geen processies worden gehouden. Maar gewoon lopen en in
stilte bidden, was niet verboden. Die traditie bestaat tot op de
dag van vandaag.
De Stille Omgang is een bedevaart naar het ‘Mirakel van Amsterdam’, een eucharistisch wonder, dat zich in de 14e eeuw in
Amsterdam afspeelde. Een geconsacreerde hostie door een zieke
uitgebraakt en in het vuur geworpen, keerde tot drie keer toe
terug. Totdat besloten werd de hostie in processie terug naar de
kerk te brengen. Dit wonder maakte van Amsterdam een bedevaartplek, een heilige stede, zoals in de middeleeuwen werd genoemd. Na de reformatie werden de bedevaarten verboden. In
de 19e eeuw werd de traditie weer opgepakt, maar moesten de

200.000 pelgrims per jaar naar Santiago

Dan gaan wij op weg naar…..
Op pelgrimage gaan iets van vroeger? Echt niet! Het pelgrimeren in Europa heeft een enorme vlucht genomen. Voorbeeld: in
1990 bereikten 5000 pelgrims Santiago, vandaag de dag is hun
aantal opgelopen naar 200.000 per jaar. “Een pelgrimsreis is op
weg gaan met een open oog, een open oor en vooral een open
hart voor alles en iedereen die je op je tocht mag ontmoeten.”
Negendaagse bedevaart naar Lourdes per bus 7 t/m 15 mei
160 jaar geleden begon de geschiedenis van het Franse Lourdes
als bedevaartplaats. Veel pelgrims die Lourdes bezoeken, hebben
precies dezelfde ervaring als het jonge meisje Bernadette Soubirous. Als zij bij de grot van de verschijningen staan, is het net
alsof drukte en geroezemoes om hen
heen verdwijnen. Wilt u die ervaring
ook beleven? Ga dan mee met de Westlandse Bedevaart naar Lourdes van 7 tot
en met 15 mei. Pastor Martien Straathof
zal de bedevaart begeleiden.
Tweedaagse bedevaart naar Kevelaer per bus 7 en 8 augustus
Op twee en een half uur rijden van het Westland, even over de
grens bij Venlo, ligt Kevelaer. Op 1 juni 1642 werd het papieren
prentje van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg in een heilige
plaats op de Kapellen Platz geplaatst. Dat was in de onrust van
de Dertigjarige Oorlog. In de 375 jaar die daarop volgden, is Kevelaer meer en meer een plaats van geloof, een pelgrimstad en
wordt jaarlijks door bijna een miljoen gelovigen bezocht. Mensen
komen e met hun zorgen, gebeden, hun dank en vreugde. Wij
nodigen u uit op 7 en 8 augustus met ons mee te gaan naar Kevelaer. Meer informatie op: www.westlandsebedevaarten.nl, pak
de folder in de kerk of zoek contact met de contactpersoon in uw
parochie.
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Op zoek naar ervaringen van Westlanders

Herinnering aan
‘op-bedevaart-gaan’?
Sinds jaar en dag gaan Westlanders op
bedevaart. Op bedevaart gaan is het vertrouwde achter je laten en samen op weg
gaan naar een bijzondere plaats. Een weg waar bezinning, ontmoeting en gezelligheid elkaar afwisselen. Het is te gemakkelijk
om te zeggen dat op pelgrimage gaan iets van vroeger was. In
onze tijd neemt de belangstelling om samen op bedevaart te
gaan alleen maar toe. Het is niet iets uit vroegere tijden. Zeker
niet! Op bedevaart gaan is weer helemaal in.
De reden om op pelgrimage te gaan, zal zeker niet veranderd zijn,
we hadden er misschien minder tijd voor. Ontmoeten, daar draait
het steeds om bij het samen op bedevaart gaan. De ontmoeting
met God, de ander en jezelf. In 1819 werd met goedkeuring van
paus Pius VII Het Broederschap van de Westlandsche Processie
naar Kevelaer opgericht. De processie kwam tot grote bloei. In
veel parochies waren broedermeesters of lijsthouders aangesteld en actief. Het aantal pelgrims werd zelfs zó groot, dat Delft
zich in 1912 afscheidde. Vanaf die tijd is de kerk van de Sint Jan
de Doperparochie in Wateringen broederschap kerk. Tijdens de
jaarlijkse processie op 15 augustus in de kerk van Wateringen,
waar de historie van Kevelaer en Lourdes in de gebrandschilderde
ramen tot uitdrukking komt, werd vanouds het zilveren processiekruis vooruit gedragen. Een kruis dat in 1828 door Catharina
Vierens werd geschonken. In februari 1969 heeft het toenmalig
hoofdbestuur van de Westlandsche Processiebroederschap van
O.L. Vrouw van Kevelaer het broederschap opgeheven en alle
bezittingen overgedragen aan het kerkbestuur van de Sint Jan
de Doperparochie in Wateringen. 1819, volgend jaar 200 jaar
geleden: reden genoeg daar uitgebreid bij stil te staan en dat
te vieren. Maar ja, wie zijn geschiedenis niet kent, zal ook geen
toekomst hebben. We zijn dus op zoek naar herinneringen van
Westlanders op bedevaart. In het bijzonder bedevaarten naar Kevelaer. Foto’s, souvenirs, (pelgrim)boekjes en verhalen. Ook herinneringen van pelgrimages naar Brielle, Lourdes, Stille Omgang,
Heiloo of andere bijzondere plaatsen, zijn zeer welkom. Stuur een
berichtje naar historie@westlandsebedevaarten.nl en we nemen
contact met u op. U kunt natuurlijk ook de contactpersoon in uw
parochie aanspreken.

19 tot en met 21 oktober

Kloosterweekeinde 2018
Altijd al eens naar een klooster willen gaan om te ervaren hoe
het is om er een paar dagen mee te leven met de broeders? Dat
kan nu, want ook dit jaar organiseert de parochiefederatie Sint
Franciscus, tussen duin en tuin een kloosterweekeinde onder
leiding van pastoraal werker Els Geelen. Dit weekeinde is van
vrijdag 19 tot en met zondag 21 oktober. Thema is rust en ruimte voor God en voor jezelf.
Wij verblijven in de Sint Adelbertabdij te Egmond Binnen. Dit is
een Benedictijnenklooster waar monniken een contemplatief leven leiden. Zij leven vooral in stilte en rust, gebed staat centraal.
Wij nemen deel aan het leven van de monniken van de Orde

van Benedictijnen die volgens de regel van Benedictus leven. De
maaltijden zijn in stilte in een refter (kamer) voor gasten. De warme middagmaaltijd gebruiken wij bij de monniken in hun refter.
Stilte, gebed en bezinning zijn dit kloosterweekeinde belangrijke elementen. Een bijzondere ervaring om een paar dagen mee
te leven in het ritme van de gebedstijden. Wij nemen minimaal
4 van de 6 getijden in ons programma op. Zo ontstaat er ruimte voor ontmoeting met God en elkaar. Rond het klooster is het
heerlijk wandelen. Kamers zijn voorzien van douche en toilet.
Kosten zijn € 110,00 per persoon. Als kosten voor u een probleem
zijn om niet mee te gaan, neem dan contact op met geelen@
rkwestland.nl. Er kunnen maximaal 15 mensen mee; er is nog
plaats. Opgeven vóór 1 april bij mevr. M. de Jong: info@rkwestland.nl. Graag bij opgave bij welke parochie of gemeente u hoort
en uw telefoonnummer. We hopen op een spirituele ontmoeting!

Kerkberichten

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 3 en 4 maart: 3e zondag van de Veertigdagentijd.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de heilige
Machutuskerk Monster.
Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering, Latijn en Gregoriaans met
Bartholomeuskoor en Vrouwenschola. Voorganger: pastor Berry
Lansbergen. Intenties: Corry Lipman-Dukker, Leen de Vreede en
Jo de Vreede-van Paassen, Wilhelmine Janssen, Piet Janssen en Annie Janssen-van Wingerden en zoon Tino, Jo van Nierop-de Brabander, Frans en Marie Grootscholten-van der Klugt en Peter en Ben
Grootscholten, Jeanne Koremans-Lelieveld, familie Grootscholten-Van Mil, overleden broers en zwager, de onlangs overleden
broer Albert Grootscholten en zus Miep Duijndam-Grootscholten.
Bijzondere viering:
Zondag 4 maart 13.00 uur: Doopviering van Levi Stoop.
Weekeinde 10 en 11 maart: 4e zondag van de Veertigdagentijd.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering, Latijns en Nederlands
met Bartholomeuskoor. Voorganger: pastor Vijftigschild. Intentie: Jan Verbeek.
Zondag 09.30 uur: Woord- en communieviering. Voorgangers:
VOLT-groep Poeldijk. Intenties: Koos Grootscholten, Nel van der
Voort-van Os, Jan van Marrewijk, Jeanne de Vette-Groenewegen,
Lenie Gregoire- Zuyderwijk, Koos van den Ende, Wim van Dijk,
Marie van Dijk-Bol.
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Kerk open
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om zomaar even binnen te lopen voor een stil moment, alleen of met
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.
Vieringen De Backerhof
Donderdag 8 maart 19.00 uur: Woord- en communieviering met
Trees van de Sande-van Rodijnen.
Donderdag 15 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).

Bij ontmoeting medewerkers
Italiaanse posterijen 10 februari

Pauspareltje
“Hoe moeilijk, maar ook hoe belangrijk is het in de dagelijkse contacten met collega’s en stadgenoten een houding aan te nemen
van beschikbaarheid en respect, een luisterend oor! Dat kost
moeite en is niet altijd gemakkelijk. Om daarin te slagen moet je
elke dag oefenen, je aanleren met barmhartigheid te reageren.
Een glimlach is altijd een brug, maar het is een brug van de ‘groten van geest’, want de glimlach gaat van hart tot hart. Vergeet
de glimlach niet! Als je je zo gedraagt, werkt dat aanstekelijk, de
vrede die je daarmee zaait zal zeker vrucht dragen”.

Tweetal gaat naar de regionale finale

Noor en Hiba voorleeskampioenen
De scholen in het Westland en Midden Delfland hebben hun
eigen voorleeswedstrijd gehouden in de groepen 7 en 8. Hun
kampioen hebben ze aangemeld voor de regionale finale in Bibliotheek ’s-Gravenzande op 14 februari. De deskundige jury
besloot unaniem dat Noor van Nieuwkerk van De Driekleur Wilhelmina ’s-Gravenzande en Hiba El Felyani van De Montessori
school Naaldwijk de winnaars zijn.
Zij gaan naar de regiofinale in Voorburg, waar zij met andere
kampioenen strijden voor een plaats in de provinciale finale in
Rotterdam. De landelijke finale is op 23 mei in de Amstelveense Schouwburg. De jury bestond uit Rob Altena, leerkracht Mariaschool Wateringen, André Duijndam, docent Nederlands in
Wateringen en Renske van Kooij, directeur Bibliotheek Westland.

Elke dag kwartier lezen: 1000 nieuwe woorden per jaar leren

Gratis kinderboek alle meesters en juffen
In het kader van de actie “Geef een kinderboek cadeau” is Geraldine van der
Knaap, gemeenteraadslid VVD Westland,
een weggeefactie gestart met The Readshop in Naaldwijk. Alle groepen 4 tot en
met 8 van de Westlandse basisscholen
krijgen een gratis exemplaar van het boek
“Ronja de Roversdochter”.
Geraldine van der Knaap en Ylona van
den Bos (The Readshop Naaldwijk) zijn de
actie gestart om meer kinderen aan het
lezen te krijgen. “Lezen is belangrijk voor
de taalontwikkeling van kinderen; als zij
elke dag 15 minuten lezen, leren ze zo’n
duizend nieuwe woorden per jaar. Met de
actie hoop ik zoveel mogelijk kinderen aan
het lezen te krijgen”, aldus Van der Knaap.
Alle juffen en meesters van groep 4 t/m 8
van Westlandse basisscholen kunnen een
gratis exemplaar van het boek afhalen in
The Readshop in Naaldwijk.
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Dansen mét en zonder rolstoelen

‘Veertig is de ideale leeftijd’

Carnaval in De Terwebloem

Aaf Brandt Corstius in bibliotheek
Monster

Woensdag 7 februari was het Carnaval in De Terwebloem, zoals
elk jaar opgeluisterd door Carnavalsband De Blauwkonters. De
stemming zat er goed in bij de bewoners, vrijwilligers en bezoekers. De voetjes gingen van de vloer en de polonaise is diverse
malen gedanst: met en zonder rolstoelen.

Wethouder Marga de Goeij kwam de sleutel aanreiken bij de
nieuwe Prins Carnaval. De zingende slager uit Den Haag bracht
een gezellig repertoire ten gehore en iedereen zong en klapte
mee. Aan alle genoemde betrokken partijen, inclusief de medewerkers en vrijwilligers, hartelijk dank voor de inzet. Het is een
geweldig evenement geworden en de bewoners hebben genoten. Alaaf!

Woensdag 8 maart vertelt schrijfster en columniste Aaf Brandt
Corstius in de Bibliotheek Monster over haar nieuwste boek Eindelijk veertig. ‘Als je veertig wordt, hoef je geen dolende dertiger meer te zijn en je bent ook nog lang geen vijftig, het is
kortom de ideale leeftijd’, aldus Brandt Corstius.

Zij behandelt alle veertigersproblemen die eigenlijk kansen zijn:
al dan niet corrigerende badpakken, het immer doorgroeien van
de neus en het slinken van het geheugen. Ook bespreekt ze universele veertigerswensen zoals een nieuwe carrière als yogajuf,
een labradoodle en nooit meer actief Oud en Nieuw vieren. Het
gaat ook over kleding, stijl, familie, vriendschap, lange en toch gezellige relaties en een grote veertigershobby: keihard opruimen.
Mogelijk vallen ook de woorden ‘tuinieren’ en ‘tevredenheid’.
Een complete handleiding voor het vieren van de veertigste verjaardag is inbegrepen. Aaf Brandt Corstius (1975) is columniste
voor De Volkskrant, Margriet en Flow. Eerder publiceerde zij Het
jaar dat ik 30 werd, Handboek voor de moderne vrouw en ABC
van het moderne leven. 8 maart van 20.00-22.00 uur bibliotheek
Monster, geïnterviewd door Karin Zegveld. Wilt u Aaf Brandt Corstius ontmoeten? Bestel kaartjes, € 5,- leden Bibliotheek Westland, € 7,50 voor niet-leden via: www.bibliotheekwestland.nl.
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Met diploma Jeugd Eerste Hulp

Kinderen opleiden tot helden
Een held spreekt tot de verbeelding van kinderen en een held
willen zij ook graag zijn. Met een diploma Jeugd Eerste Hulp zijn
zij tot heldendaden in staat! Wat is het fijn dat na 13 weken
hard leren en oefenen leerlingen weten hoe zij iemand kunnen
helpen en een held kunnen en mogen zijn.

Begin januari is op basisscholen Westhof en De Nieuweweg Poeldijk in groep 8, de cursus Jeugd EHBO gestart. Jarenlange samenwerking tussen de basisscholen en de EHBO vereniging houdt
deze traditie in stand. Nog net voor leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan, wordt hen de EHBO-beginselen bijgebracht.
De leerlingen hebben het prima naar hun zin tijdens de lessen,
de instructeurs brengen met veel passie alle kneepjes van het
vak over. De jeugd geniet van de praktijksessies en ongedwongen
sfeer. Er wordt veel geleerd over allerlei soorten wonden, maar er
is ook tijd voor een geintje. Er zijn nog wat lessen te gaan tot het
examen. Tot nu toe zijn de instructeurs tevreden over de prestaties en inspanningen en verwachten dat iedereen slaagt. Spannend! De EHBO-vereniging hoopt de leerlingen over een paar
jaar te verwelkomen op de cursus Eerste Hulp. Iedereen met een
Jeugd EHBO behaald op de basisschool in Poeldijk, krijgt korting
op de volwassenen cursus.

CURSUS EHBO
WANNEER

17 en 24 maart 2018 09.00-16.00 uur
Examen op 31 maart 2018
WAAR

Hervormd Kerkelijk Centrum
Fonteinstraat 6,- 2685 CG Poeldijk

CURSUS WORDT (GEDEELTELIJK) VERGOED DOOR
DE VOLGENDE VERZEKERINGSBEDRIJVEN:

CZ, CZ-DIRECT, DE AMERSFOORTSE, DELTA LLOYD, DITZO, FNV, IZA, IZZ, MENZIS,
ONVZ, OZF, PMA ZORGVERZEKERING, PRO LIFE, SALLAND, UNITED CONSUMERS,
UNIVÉ, VGZ, VVAA, ZEKUR, ZILVEREN KRUIS, ZORG EN ZEKERHEID, ZORG DIRECT

WWW.EHBO-WESTLAND.NL
TEL: 0174-240282
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Ook voorzieningen moeten met dorp meegroeien

Voorstraat weer gezellige, historische dorpsstraat

VVD: sterker, veiliger en groener
Poeldijk

Actiepunten ChristenUnie-SGP
voor Poeldijk

Er is veel gebeurd, en er gebeurt veel in Poeldijk. Hoe ziet de
toekomst er uit? VVD Westland wil zorgen voor levendige
dorpen, waar het goed wonen, werken en leven is met goede
voorzieningen voor het sport- en verenigingsleven. Daarom is
de VVD vóór renovatie en een tweede leven van De Leuningjes
voor in ieder geval de komende 10 tot 15 jaar. De Leuningjes is
cruciaal voor het verenigingsleven en maatschappelijke instellingen. We zien daarom graag dat huisvesting van de WOS in de
Leuningjes plaatsvindt.

Actiepunten van de ChristenUnie-SGP- fractie voor toekomstige
ontwikkelingen in Poeldijk. Voorstellen van de initiatiefgroep
Hart van Poeldijk verder uitwerken en hierbij de Bartholomeuskerk en De Wittebrug betrekken. De Bartholomeuskerk
zou gedeeltelijk ingericht kunnen worden als multifunctioneel
centrum, uiteraard in samenhang met gebiedsontwikkeling van
De Wittebrug waar parkeren en seniorenwoningen gerealiseerd
kunnen worden.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan een visie: vernieuwing van het
centrum van Poeldijk. VVD Westland wil dat de plannen zo snel
mogelijk uitgewerkt en gerealiseerd worden; we luisteren daarbij
naar de inbreng van de Poeldijkers. Bij de centrumvisie hoort ook
de ontwikkeling van De Wittebrug: een mooie plek waar cultuur,
zorg en verenigingen huisvesting krijgen. Wat de VVD Westland
betreft worden geen grote tuinbouwpercelen meer opgeofferd
voor woningbouw. Dat is genoeg gebeurd. Met de bouw van
nieuwe woningen , moeten ook voorzieningen meegroeien: voldoende scholen en mogelijkheid tot groei van de sportverenigingen. De gemeente heeft een belangrijke taak in het zorgen voor
voldoende school-, sport- en zorgvoorzieningen en levendige
dorpen met voldoende winkelaanbod.

Appartementen in het oude Dario Fo gebouw in de Voorstraat
en van deze straat weer een gezellige historische dorpsstraat maken. Vrachtverkeer zoveel mogelijk om Poeldijk heen leiden over
de Nieuweweg, niet meer over de Rijsenburgerweg. Samenhang
winkels op de Jan Barendselaan, Voorstraat en Rijsenburgerweg
en omgeving verbeteren en aantrekkelijker maken; de bestrating
en het groen hierop aanpassen. In Poeldijk Dorp de komende jaren de woningen en buiteninrichting afronden.

ABC Westland uitbreiden richting De Strijp
De druivenmuur langs de Wateringseweg afbreken en opnieuw
opbouwen. Het ABC Westland bedrijventerrein richting De Strijp
laten uitbreiden. De komende jaren geen extra glastuinbouw
meer slopen voor woningbouw. Voldoende concrete actiepunten
voor Poeldijk die door de fractie ChristenUnie-SGP ondersteund
worden.

Extra parkeerplaatsen
In de nieuwe centrumvisie moet ook een parkeerplan worden opgenomen, want wij zien dat de parkeerruimte nu ernstig tekort
schiet, met name rondom de Bartholomeuskerk. Dit tekort zorgt
er nu soms voor dat er verkeersonveilige situaties ontstaan door
auto’s die zoeken naar een parkeerplek. Met het realiseren van
extra parkeerplaatsen, komen parkeerplaatsen van ondernemers
die het dorp levendig houden, weer vrij. Veiligheid is belangrijk
voor iedereen, daarom wil VVD Westland voor elk dorp een eigen
wijkagent en een politiepost. VVD Westland zet ook in op veilige
fietsroutes van en naar sportpark Verburch en de scholen. VVD
Westland gaat voor vergroening van Poeldijk en in het bijzonder
de Voorstraat en de Irenestraat. In de nieuwe centrumvisie moet
ook meer groen worden opgenomen, dit komt ten goede aan de
leefbaarheid van het dorp. VVD Westland: samen voor een sterker, veiliger en groener Poeldijk!

Zakcentje verdienen met bezorgen van ons dorpsmagazine?
Poeldijk Nieuws wordt elke 14 dagen huis-aan-huis bezorgd,
op ruim 3.800 adressen.

Wij zoeken bezorgers voor Vroondaal West
Ben je 15 jaar of ouder, wil je een aardig zakcentje bijverdienen
en ben je om de 2 weken op woensdagmiddag beschikbaar?
Bel dan Mieke Janssen (246 592/06-24274885)
of mail: bezorging@poeldijknieuws.nl
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In dankbare herinnering
Piet Persoon

28 FEBRUARI 2018
In memoriam
Corry van Dijk-Dekkers

Door diaken Ronald Dits

Door pastor Max Kwee

Op 19 december is, op 85-jarige leeftijd, Petrus Cornelis Persoon
in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft overleden. Piet is gesoep
Goudeerlijk
boren op Unox
15 januari
1931 en opgegroeid
in Poeldijk aan de
blik 800
gram
Wateringseweg.
Het tuindersgezin
bestond uit
11 kinderen. Zijn
brood
vader overleed toen Piet zes jaar oud was. In zijn jeugd heeft hij
daarom in een internaat in Oudenbosch gewoond. Na
doorlovanhet
€ 2,09
voor
pen van de Lagere Tuinbouwschool ging hij werken in het
tuinders3 blikken
bedrijf van het gezin Persoon. Piet kende zijn latere echtgenote
Annie (ook uit Poeldijk) al langere tijd, maar opeens sloeg de vonk
over. Ze trouwden op 3 september 1959 en gingen wonen naast
het ouderlijk huis. Piet startte zijn eigen tuindersbedrijf. Samen
met Annie
kreeg
hij drie zonen en later vier Knorr
kleinkinderen. Piet
Vers
gesneden
was een harde werker met veel humor, tot op hoge leeftijd was
Grill
worst
hij nooit ziek
en zijn
zonen genotenwereldgerechten
van een onbezorgde jeugd.
Hobby’s had Piet in die tijd weinig. In 1994 gingen Piet en Annie
wonen in de De Boerstraat en zijn zonen zetten het bedrijf voort. Er
kwam meer
tijd om met zijn boot te varen en te bridgen, maar Piet
GRATIS
bleef daarnaast ook doorwerken. Ook ging GRATIS
hij met Annie ﬁetsen en
met de kleinkinderen beleefden zij leuke uitjes. Daarnaast kwam
er tijd voor reisjes naar het buitenland. Vanaf zijn 78e begon Piet
problemen
te krijgen met
zijn gezondheid,
waarbij hij een grote
Openingstijden:
Maandag
t/m Zaterdag
steun had aan zijn vrouw
Annie.
Uiteindelijk
08:00 tot 21:00 uur overleed hij in alle
rust in het ziekenhuis. De
uitvaartplechtigheid vond plaats op 27
Zondag
december in de H. Bartholomeuskerk
waarna
10:00 tot 19:00
uur Piet is gecremeerd in
crematorium Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgestoken naar de andere kant van het aardse leven, in het vertrouwen
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.

Corry werd geboren op 23 mei 1931 in Hoeven, Noord-Brabant. Ze
groeide op de boerderij op, samen met twee broers en twee zussen.
Jumbo
bami
Andy
ofschool
Glorix
Na
de lagere
werd duidelijk
dat ze hetnasi,
boerenleven
niet zag
zitten. Schooljuﬀrouw, dat leek haar welof
wat.
Op haar 12e jaar ging
mihoen
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 elHALVE en
PRIJS
kaar. In het begin van de oorlog bezocht ze Poeldijk,
leerde zij
GRATIS
Tinus kennen. Op
5 maart 1957 traden Corry en Tinus in het huwelijk. Ze kon al snel aan de slag op de Bartholomeus jongensschool
in Poeldijk. Het overdragen van kennis en begeleiden van kinderen
was
haar passie, haar lust en haar leven. ZeSun
was er ook erg goed
Voorverpakte
in. Niet alleen het lesgeven zelf, maar ook de manier waarop ze
Beemsterkaas
vaatwastabletten
omging
met de kinderen, maakte
indruk. Ze was een lieve, actieve
en betrokken juf, streng edoch rechtvaardig. In de loop der jaren
schonk ze het leven aan Peter, de tweeling Theo en Mart en dochter
Irene.
OokPRIJS
zij mochten genieten van het kennis overdragen, waarHALVE
door onder meer Nederland al vroegKORTING
geen geheimen meer voor
hen had. Het werk en de zorg voor het gezin wist Corry met veel
kunst- en vliegwerk met elkaar te combineren. Op haar 61e stopte
zij met werken, maar loslaten was moeilijk. Tien jaar lang kreeg
menigeen nog bijles van haar. In 2015 bezocht zij nog een reünie
waar ‘juf Van Dijk’ vele oud-leerlingen van de Bartholomeusschool
en haar eerste klas uit 1959-1960 zag en sprak. De laatste jaren
waren door lichamelijke problemen en dementie verre van plezieJumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28
rig, waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem ging wonen. Op 20
december is haar leven dan ten einde gekomen.
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Hallo Jumbo actie
€ 1,69

€ 4,00

2+1

1+1

2e

2+1

2e

40%

Hallo laagsteprijsgarantie

Adverteren in Poeldijk Nieuws
voordelig en doeltreffend!
optometrie

audicien

contactlenzen

Brillenglazen

(zonne)Brillen

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:

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

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

0174-700263 of
06-53714151 of
06-21253171 of
06-25575372
advertenties@poeldijknieuws.nl
www.poeldijknieuws.nl
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dagboek schrijft hij dat hij dit ervoer als Gods speciale roeping
voor hem. Hij organiseerde met anderen de eerste mensenrechtencampagne ter wereld, waarin bijvoorbeeld het plaatje van
hiernaast werd ingezet. De Engelsen werden zelfs opgeroepen
om af te zien van hun geliefde ‘cup of tea’ omdat die ongetwijfeld
door slaven was geproduceerd!

William Wilberforce

William hield zich vooral bezig met de politieke strijd. Maar liefst
20 jaar moest hij strijden om alleen de hándel in slaven afgeschaft

maand na zijn dood werd de slavernij geheel afgeschaft. Zijn levenswerk was geslaagd! Hij is begraven in de Westminster Abbey in Londen bij andere beroemde Engelsen. In de film ‘Amazing
Grace’ (2007) is zijn levensverhaal en strijd prachtig verbeeld.
Ook zo kun je een ‘heilige’
zijn, iemand die iets laat
zien van God en zijn bedoelingen. Geloof is niet alleen
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bedsdienst wegens de jaarlijkse ‘biddag voor gewas en arbeid’.
We luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel (2 Koningen 4:1-7)
dat vertelt over de kracht van het roepen tot God. Natuurlijk nemen we ook ruim de tijd om te bidden, niet alleen voor ‘gewas
en arbeid’, maar breder voor de maatschappij, voor ons land en
onze streek.
Kom een psalm overdenken!
Donderdagavond 8 maart wordt er weer een psalm besproken
onder leiding van ds. Molenaar. Ieder is welkom om aan te schuiven, want de avonden staan los van elkaar. Kom en laat je aanspreken door een lied uit de Bijbel! Je zult merken hoe verrijkend
het is hier tijd voor te nemen.
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Chr. gemengd koor
“Immanuel” Poeldijk
opgericht 20 maart 1976
secr. Monsterseweg 112
2685 LL Poeldijk
Tel. 0174-244012
Bank: NL26 INGB 0003 5061 02

Open kerk
Zaterdag 3 maart staat de kerk opnieuw open voor eenieder die
behoefte heeft aan een gesprek, ontmoeting of zomaar een kopje koffie of thee. Gemeenteleden zijn ook van harte welkom om
bezoekers op te vangen. U en jij zijn van harte welkom tussen
10.00-11.30 uur. Neem gewoon eens iemand mee die belangstelling heeft voor de kerk en alles waar daar gebeurt.

Boeken en platenverkoop
Zaterdag 3 maart is er van 10.0011.30 uur verkoop van boeken,
dvd’s, cd’s en oude grammofoonplaten in de Hervormde
Kerk in de Fonteinstraat. Op de
Platenzolder vind u Lp’s, singletjes, 78 toeren platen en alle
soorten cd’s. Muziek en boeken
van alle tijden, voor alle smaken voor lage prijzen. Kom kijken
naar de grote verzameling en vindt waar u al heel lang naar op
zoek was. De opbrengst is bestemd voor vervanging van het leiendak van de kerk. Koffie en thee staan voor u klaar.

Meehelpen collecteren van 5 tot en met 10 maart?

Jantje Betoncollecte
Wist u dat 1 op de 5 kinderen niet of slechts 1 keer per week
vrij buiten speelt? Dat veel kinderen niet naar een club of vereniging kunnen om er lekker te bewegen of avontuurlijke activiteiten te ondernemen? Daarom steunt Jantje Beton het verenigingsleven, speeltuinen, scoutinggroepen en organisaties
als dagopvang van kinderen om extra geld op te halen voor de
eigen kas.
Van 5 tot en met 10 maart is de Jantje Beton Collecte in Poeldijk. De helft van de opbrengst gaat ook dit jaar naar het jeugdwerk van de Hervormde gemeente in Poeldijk. De andere 50% is
voor projecten van Jantje Beton.
Zo komen we met elkaar in actie
voor meer buitenspelen!  Wij zoeken jongeren en ouderen die mee
willen helpen bij de Jantje Beton
Collecte 2018. Wil je meehelpen
bel dan Wilma Bogaard tel.: 06-38
061 745.

Als u dit leest hebben we ons optreden in De Terwebloem alweer
achter ons en gaan we ons nu echt richten op het optreden op 1e
paasdag in de Hervormde kerk van Poeldijk. Als u mee wilt zingen
kom dan komende woensdag om 19.45 uur naar de repetitie in
de ontmoetingsruimte aan de Fonteinstraat 6.

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
Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur
zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak.
Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl
93 x 138 mm, De Poeldijer
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

De fervente schaatsenrijders zijn waarschijnlijk nauwelijks over
hun teleurstelling heen. Ondanks redelijk goede vooruitzichten en
een aantal hoopgevende rondjes op de ijsbaan in De Lier, heeft
Koning Winter het vooralsnog laten afweten. In de hoop dat het
sfeervolle winterse plaatje in ons vorige dorpsblad de liefhebber
toch wat blijmoedig stemde, zetten we onze wandeling door Poeldijk rustig voort. Hetgeen inhoudt dat er, gezien het kale struikgewas en de boom, opnieuw een in de winter gemaakt kiekje wordt
geplaatst. Een opname die een onbekend gebleven fotograaf vanaf de Nieuweweg moet hebben vervaardigd.
Op de achtergrond hebben we zicht op een slechts voor wielrijders,
wandelaars en mensen met handkarretjes berijdbare Vredebestlaan. De kwekerij met serres op de hoek van de Casembrootlaan
werd destijds geëxploiteerd door de familie Valstar. Het enige bouwwerk dat de opname siert, kwam in opdracht van de adellijke Haagse familie Knaape op hun eigen landerijen tot stand. Een ’buiten’
dat werd gebouwd door de Poeldijkse timmerman en aannemer Jan
van Rijn. Deze Jan was tevens bouwer en eigenaar van lunchroom
Marie-Jan aan de Dr Weitjenslaan, het tegenwoordig zo populaire
café ‘De Luifel’. De imposante villa werd gedoopt als ‘Landszegen’,
toentertijd een fabelachtig mooi stekkie. Inclusief kwekerij werd de
woning als eerste aan Willem Valstar en diens echtgenote Christina van Spronsen verhuurd. ‘Landszegen’ kwam meer dan honderd
jaar geleden aan de Vredebestlaan tot stand en heeft in de daarna
verstreken eeuw verscheidene bewoners binnen haar muren gehad.

Van ‘Landszegen’ (Valstar) naar ‘L’enclave’ (Duijndam)
Toen landsvrouwe Knaape na verloop van tijd afstand wilde doen
van de bezittingen, kreeg Willem Valstar als eerste de gelegenheid
het hele ‘buiten’ tot het zijne te maken. De niet geringe financiële
middelen die daarmee waren gemoeid, kon de familie Valstar niet
uit de mouw schudden. Hoewel de kwekerij goed draaide, was de
aankoop van de villa net iets te hoog gegrepen. Niet getreurd; Willem en Christina vertrokken, zij het met enige weemoed, naar de
pal naast de villa staande oude woning die op dat moment deels
beschikbaar was. Een woning later bewoond door de familie Van
den Bos, doch in de dertiger jaren na een brand onder de slopershamer viel. De complete kwekerij werd, na het afhaken van Willem
Valstar, inclusief ‘Landszegen’, verkocht aan de familie Joh. Franken.
In de jaren zestig liet Westlands bekendste profwielrenner Leo Duijndam zijn oog vallen op het wederom te koop staande ‘Landszegen’.
Na aankoop richtte hij de villa naar eigen smaak in en liet de naam
van het toen plusminus 60 jaar oude bouwwerk wijzigen in ‘L’enclave’. Een naam die werd gekozen vanwege Leo’s partner, een Franse schone. De complete kavel moest daarmee (zoals het Belgische
Baarle Hertog/Nassau in Noord Brabant) als een stukje Frankrijk in
Poeldijk worden gezien. Leo vertrok na zijn succesvolle carrière als
profwielrenner alsnog naar het land van Marianne en kwam daar
op veel te jonge leeftijd te overlijden.
Nog altijd een ‘Frans kaveltje’
Villa ‘L’enclave’ bleef tot 1989 in handen van de familie Duijndam. In
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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
zitten. Schooljuﬀrouw, dat leek haar wel wat. Op haar 12e jaar ging
ze dus naar de nonnen in Oudenbosch, op de kostschool. Na haar
opleiding kon ze al snel aan de slag op een school in Bosschenhoofd.
Een zus van Corry en een zus van Tinus van Dijk schreven met elkaar. In het begin van de oorlog bezocht ze Poeldijk, en leerde zij
Tinus kennen. Op 5 maart 1957 traden Corry en Tinus in het huwelijk. Ze kon al snel aan de slag op de Bartholomeus jongensschool
in Poeldijk. Het overdragen van kennis en begeleiden van kinderen
was haar passie, haar lust en haar leven. Ze was er ook erg goed
in. Niet alleen het lesgeven zelf, maar ook de manier waarop ze
omging met de kinderen, maakte indruk. Ze was een lieve, actieve
en betrokken juf, streng edoch rechtvaardig. In de loop der jaren
schonk ze het leven aan Peter, de tweeling Theo en Mart en dochter
Irene. Ook zij mochten genieten van het kennis overdragen, waardoor onder meer Nederland al vroeg geen geheimen meer voor
hen had. Het werk en de zorg voor het gezin wist Corry met veel
kunst- en vliegwerk met elkaar te combineren. Op haar 61e stopte
zij met werken, maar loslaten was moeilijk. Tien jaar lang kreeg
menigeen
nog bijles van haar. In 2015 bezocht zij nog een reünie
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rig, waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem ging wonen. Op 20
december is haar leven dan ten einde gekomen.

OL TO

4 JANUARI 2017

H. BARTHOLOMEUS
Lekker in het zonnetje
een praatje maken
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Kerkberichten
Weekeinde 7 en 8 januari: Driekoningen (A).
Zaterdagavond 19.00 uur: geen viering! Er is een viering in de
Heilige Machutuskerk te Monster.
Zondagochtend 11.00 uur: Driekoningenviering m.m.v. het
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor B. Lansbergen. Intenties:
Adrie van Zijl, Piet van Veen, Geert van Vliet, Aad Broch,
Geertruida van Huik-Grossat, Greet Bron.
Weekeinde 14 en 15 januari: 2e zondag door het jaar (A).
Zaterdagavond 19.00 uur: woord- en communieviering met
volkszang en cantor. Voorganger: Pastoraal medewerker mw. Els
Geelen. Intenties: jaargetijde Ard Enthoven, jaargetijde Leny van
Nierop, overleden familie Van der Elst, Niek Duijndam.
Zondagochtend 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het
Bartholomeuskoor.
Voorganger:
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Kwee.
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Jac. v. Zeijl & zn.

Van der Meer Verzekeringen

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

HAVE >>

grond, bagger
bagger en
grond,
en beschoeiingswerken
beschoeiingswerken
Naaldwijk 0174-623400
Naaldwijk
0174-623400
Baggerwerken,
Baggerwerken, Maaiwerken,
Maaiwerken,
Beschoeingsswerken 06-20301432
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* Kijk voor de voorwaarden op regiobank.nl of kom langs.
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Beschoeingswerken 06-20301432

Baggerwerk in sloten, vijvers en grachten
Eigen depot voor baggerspecie
Maaiwerk van bermen en slootkanten
Beschoeiingen en damwanden
Sloten graven en dempen
Aanleggen en verbreden van dammen
Leveren en afvoeren van grond,
zowel over de weg als over water
• Brede rijplaten te huur
•
•
•
•
•
•
•

FUN TO
RIDE

Dijkstraat 26 Honselersdijk
0174 – 610027
Dijkstraat 26 HonselersdijkDijkstraat 26 Honselersdijk
0174 – 610027
0174 – 610027
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KBO Poeldijk

Klaverjassen in Westlands museum Kans op auto tijdens
In de wintermaanden organiseert het Westlands Museum eens Winter Was Weken
per maand klaverjaswedstrijden.
De eerstvolgende keer is op Niet over maar mét senioren
KBO-PCOB:
meer aandacht
donderdag 19 januari. Dan kunt u gezellig klaverjassen en tus-
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zoeken. Voor de winnaars zijn leuke prijzen te winnen.
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Werkzoekende senioren naar
Tweede Kamer
Twee weken terug ging KBO-PCOB met werkzoekende senioren naar Den Haag om aandacht te vragen voor ouderenwerkloosheid. Directeur Manon Vanderkaa: “Als ouderen hun baan
kwijtraken, lopen ze groot risico langdurig werkloos te blijven.
Veel 55-plussers solliciteren zich een ongeluk, maar komen gevoor de
“Hartkracht”
woonweg
niethart-beweeggroep
aan de bak. Dat moet anders!
”

Vrijwilliger gezocht

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
KBO-PCOB vroeg de Tweede Kamerleden om senioren kansen te
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Marja Brabander 06-53523092
Karin Koelewijn 06-51851715
Karin Koelewijn 06-51851715

www.pureflower.nl
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sportcheque.
meegingen
naar Den Haag. Manon Vanderkaa: “Niet meer demotiveren, maar inzetten van positieve energie, kennis en ervaring
van 55-plussers. Dat geeft iedereen de beste kansen, houdt de
economie op gang en maakt vergrijzing betaalbaar.”

Belastingservice
Vóór 1 mei moet uw belastingaangifte 2018 bij de belastingdienst zijn ingeleverd. In Poeldijk zijn Brigit van Dijk, Leny van
Leeuwen en Ineke van Swieten speciaal opgeleid om u hierbij
te helpen. Zij zijn getraind door de Belastingdienst en krijgen
jaarlijks bijscholing en begeleiding.
Deelnemen aan de actie kan door activeren van de unieke code
van inkomensgrens
de kanskaart voor
februari
op www.winterwasweken.nl.
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aan voldoet is bij ons van harte welkom. Als u al eerder van deze
service gebruik maakte, dan ontvangt u van ons een brief. Mogelijk
bent u dit jaar verhuisd in Poeldijk en komt onze brief niet bij u aan.
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We hebben ruim 200 spellen in huis, maar spelers kunnen ook
een eigen spel meenemen. Er is altijd iemand die het uit kan leggen. We spelen (strategische) bordspellen, kaartspellen en dobKatholieke
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Bordspelvereniging De Spelsalon

KBO Poeldijk

Activiteiten
Naast onze spellenavonden hebben ook andere activiteiten, zo
hebben we spellendagen, gingen wij uit eten, deden we mee aan
burendag in de Backerhof en gaan wij elk jaar met een team naar
het NK bordspellen. We hebben pas weer een leuke, gezellige
spellendag in wijkcentrum de Backerhof achter de rug. We begonnen de dag om 11 uur in de ochtend, met koﬃe en thee met
wat lekkers erbij. Iedereen had wat lekkers meegenomen voor de
dag, soms zelfs zelfgemaakt. Het was gezellig druk. Ook hadden
veel spelers spellen meegenomen, zodat er veel keus in spellen
was. Er werd steeds in andere groepscombinaties gespeeld, zodat er steeds afwisselende groepjes waren. Zo werden gespeeld:
The ﬁve tribes, King of Tokyo, Karuba, Mystica, Gepakt en Gezakt,
Cold express, Sky, Doodle Quest, the Hobbit. Om 23.00 uur sloten
we af, met ons hoofd vol spellen.
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Volg ons op facebook: www.facebook.com/gielcaraVanimport

10

giel caraVan import
NieUWeWeG 57C
2685 AS POeLDijk
0174-287900
4 JANUARI 2017
4 JANUARI 2017

•
•
•
•

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

Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat
Wie van jullie hep Stove Mietje nog gekend? Niemand zeker.
Nou, ik herinner me nog toen ik as heel klein meissie hele verhale over d’r hoorde. Stove Mietje was feitelijk d’r bijnaam. Dat
was in de Poelek heel
gewoon,opvang
al die in
bijname.
Professionele
een Nou nóg trouwes met zoveel mense die
dezelfde
achternaam hebbe. Mietje
huiselijke
sfeer
was zo’n oud wijﬃe dat erreges achteraf woonde. Ze was nogal
kerks, dus dikkels doordeweeks maar zeker alle zondage liep ze
bij weer en wind naar de kerk. Niet dat Mietje nou zo vroom
was, dat gloof ik nie. ’t Ging haar meer om ’n paar cente te verdiene. Ze liep met stove.
Een stoof was een vierkant soort houte kissie,
an ene kant geopend
en an de bovekant vijf
gate d’r in. Je ziet die
dinge nou nog wel es
in antiekwinkels en zo.
Mietje zette ’n klein
ijzeren vuurpotje in
de stoof. Dat dee ze in
het kerkportaal.
Daar & buitenschoolse opvang
Dagopvang
stopte Miet een paar
houtskooltjes in ’t pot-in Monster en Poeldijk.
Bel 0174-243104
of kijk op www.kdvsimba.nl
je en stak die
an. Van
lieverlee begonne die
kooltjes te gloeie en
zo had Mietje een rij
warme stove in het portaal. Tege de tijd dat de kerkklok werd

Daar voelt uw kind
zich thuis!

Ontwerp
Vergunningen
Advies

Bouwplannen
Wij helpen u deze te realiseren

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

Nieuwbouw
Verbouw
Ontwikkeling
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“Hoe krijgen die Poelukkers dat toch voor mekaar?”

Poeldijk Nieuws in het nieuws
Door Jan Goeijenbier, hoofdredacteur

In ’s-Gravenzande en andere Westlandse dorpen gaat het verhaal dat men stik jaloers is op Poeldijk, omdat zij daar elke 2
weken zo’n mooi dorpsblad maken. Terwijl hun eigen dorp het
met ‘veel minder moet doen’. “Hoe krijgen die Poelukkers dat
toch voor mekaar, het was toch over en uit met die Poeldijker?”
vraagt men zich elders in het Westland af. RITV, een bedrijf in
’s-Gravenzande dat films en documentaires maakt kwam naar
Poeldijk om uit te zoeken hoe het zat.
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Vitis Welzijn
Paasroosterkaarten

De Backerhof
Liefhebbers van klaveren en jokeren kunnen woensdag 7, 21
en 28 maart terecht in wijkcentrum De Backerhof. Vanaf 14.00
uur is er paasroosterkaarten. De kosten zijn € 12,00 voor de drie
woensdagmiddagen.
Optreden Rejoice
Koor Rejoice treedt zaterdag 3 maart op in De Backerhof in het
kader van Welzijn met Muziek. Het optreden start om 14.30 uur.
Iedereen is gratis van harte welkom, kom genieten van mooie
muziek, aanmelden vooraf niet nodig.
Klaverjassen
U kunt elke vrijdag om 13.30 uur in de oneven weken klaverjassen in De Backerhof, op vrijdag 2, 16 en 30 maart. Spelleidster
is Marieke Persoon van kaartclub KCB Klaverjassen. U kunt zich
aanmelden bij Marieke en Leo Persoon (242960). Iedereen is van
harte welkom!

Resultaat is een filmpje van zo’n twaalf minuten. Lezers komen
aan het woord over hun dorpsmagazine, de opmaak en druk
bij het Poeldijkse Akxifo is te zien en de mensen achter Poeldijk
Nieuws, van bestuur en de redactie. Zij leggen uit wat er achter
de schermen nodig is om elke twee weken een Poeldijk Nieuws
uit te kunnen brengen en hoe belangrijk het is dat steeds meer
Poeldijkers hún blad elk jaar met ‘een geeltje’ – of méér – steunen. Hoe belangrijk het is dat mensen trots op hun dorp zijn en
dat graag ook terugzien in het blad.
Wilt u het filmpje zien, kijk dan op de website van Poeldijk
Nieuws: www.poeldijknieuws.nl of bij RITV: http://www.ritv.nl/
aflevering/1740/RITV+Special+nr.01+2018+-++De+mensen+achter+Poeldijk+Nieuws

‘Met andere woorden’, door Nelly Schouw-Zaat

Dank voor mooie columns
Door Jan Goeijenbier, hoofdredacteur

Poeldijk Nieuws staat of valt met aangeleverde kopij van verenigingen, bedrijven, scholen, kerken, sportclubs, koren, cultuurgezelschappen, individuele Poeldijkers en ook interessante
bronnen buiten het dorp. Maar er is nog een categorie kopijleveranciers die uw dorpsmagazine ‘smoel’ geeft: onze vaste columnisten. Als trouwe lezer kent u hen natuurlijk. Hun pennenvruchten staan in elk nummer.
Af en toe is het tijd voor een pluim. Voor álle columnisten, dit
keer in het bijzonder voor Nelly Schouw-Zaat, nog altijd zeer actief voor Poeldijk Nieuws. Door haar drukke agenda moest Nelly
eind vorig jaar besluiten haar veelgelezen column ‘Met andere
woorden’ te stoppen. Gelukkig blijft zij actief in de redactie meedraaien en hoop ik nog veel stukken van haar hand in Poeldijk
Nieuws te zien.

Bingo
Heeft u zin in een gezellige
bingomiddag? Elke zaterdag
kunt u in de even weken bingo spelen in De Backerhof.
Aanvang is om 14.00 uur, de
kosten zijn € 4,50 inclusief
een kop koffie of thee. Vooraf aanmelden niet nodig.

Dinsdag 6 maart in De Backerhof

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

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

Aan elk zakje hangt een lot

Agenda
Elke woensdag 13.30-14.00 uur: repetitielokaal Deo Sacrum,
Leuningjes, zingen voor kinderen groep 1, 2 en 3.
Elke woensdag 16.00-17.00 uur: repetitielokaal Deo Sacrum,
Leuningjes, zingen voor kinderen vanaf groep 4.
Elke vrijdag 19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartholomeuskoor.

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 (Paasrollades, Paasstollen en kakelverse eieren) kunnen op Goede Vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur door de
winnaars afgehaald worden in het repetitielokaal in De Leuningjes. Natuurlijk moeten winnaars hun winnende lot meebrengen.
We hopen van harte dat u het kinderkoor wilt steunen door het
kopen van één of meerdere zakjes met chocolade paaseitjes.

Zaterdag 3 maart 13.00 uur: krantenactie, bij de stapelbouw
wordt het oud papier opgehaald

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

In de kerk
Zaterdag 3 maart 19.00 uur: geen viering.
Zondag 4 maart 09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor
zingen de Missa Brevis van Palestrina; de Vrouwenschola zingt
het gregoriaans van deze zondag.
Zaterdag 10 maart 19.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen de Messe XI “Orbis Factor” van Henri Carol.
Zondag 11 maart 09.30 uur: viering met cantor.

Zaterdag 3 maart

Ook een inzending uit Amerika

om hun prijs in ontvangst te nemen. Zij kregen allemaal een mooi
(voorlees)boek. Wij feliciteren de prijswinnaars:

Kleurwedstrijd Kinderopvang Simba
In januari vierde Kinderopvang Simba haar 20 jarig bestaan.
In de speciale jubileumkrant, die voor deze gelegenheid verscheen, konden kinderen tot 10 jaar meedoen aan een kleurwedstrijd. Ook bij het Winter Wonderland feest op 20 januari
bij de Zeester werden kleurplaten uitgedeeld.
In alle leeftijdscategorieën werden de mooiste kleurplaten ingestuurd. De jury had de zware taak te bepalen wie de winnaars
werden. Op vrijdag 16 februari werden de winnaars uitgenodigd

Oud Papier…..!
U kunt ook nog steeds uw oud papier naar onze container aan
de Monsterseweg brengen. Zaterdag 3 maart wordt het oud papier weer opgehaald bij de flats en appartementen in Poeldijk die
geen blauwe containers hebben.

0-3 jaar: Ivy Werdenowski
4-5 jaar: Jessey-Leigh van Leeuwen
6- jaar: Nathan Adamowski
7-8 jaar: Livia Fruyt van Hertog
9 jaar en ouder: Sam van den Akker
Er was ook nog een hele bijzondere inzending. In de categorie 18
jaar en ouder kregen we de inzending van Ella Meijer (18), zij zat
vroeger als kind op Simba. De inzending kwam vanuit Amerika! Wij
bedanken iedereen die een mooie kleurplaat heeft ingezonden!
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150 pleegouders in het Westland gezocht

Verburch-hof doneert schoolhek
Leerlingen uit groep 7 van de Verburch-hof hebben een schoolhek gedoneerd aan Jeugdformaat Pleegzorg. Met een spandoek
op het schoolhek wordt er aandacht gevraagd voor het grote tekort aan pleegouders. Er zijn veel kinderen die wachten op een
thuis, pleegouders zijn harder nodig dan ooit. Daarom wordt er
volop aandacht gevraagd voor meer pleegouders in Nederland
en dus ook in het Westland.
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De wachtlijst voor kinderen die niet thuis kunnen wonen groeit.
In het Westland zoekt Jeugdformaat 150 nieuwe pleegouders. Ieder kind hoort op te groeien op een veilige plek, met liefde en
structuur. Helaas is dat soms niet mogelijk en zijn pleegouders
nodig om tijdelijk voor een kind van een ander te zorgen, warmte
en een luisterend oor bieden. Voor een weekeinde per maand of
langere tijd. Voor een baby, kleuter of puber.
Namens de leerlingen vragen wij uw aandacht voor de actie.
Meer informatie op: www.wordpleegouder.nl.

5-jarig jubileum Verburch Onings Open Wintertoernooi

Zondag 20 en maandag 21 mei

Feestavond bij Verburch Tennis

Verburch jeugd voetbaltoernooi

Vrijdagavond 16 maart feestavond bij Verburch Tennis met DJ
Tune! Dit valt samen met het 5-jarige jubileum van het Verburch
Onings Open Wintertoernooi in diezelfde week. Heel tennissend
Westland gaat dan aan de slag op het Onings Tennispark tijdens
dit KNLTB Open Wintertoernooi. Het begint zaterdag 10 maart,
zondag 18 maart worden de finalepartijen
gespeeld. Iedereen is deze week van harte welkom; het toernooi is te volgen via
www.verburchtennis.nl. Voor hen die nog
last-minute willen opgeven; dat kan tot en
met zondag 4 maart.

Hallo allemaal, ook al zitten we nog midden in de winter, de
voorbereidingen voor het Verburch voetbal toernooi is al in volle gang!! Schrijf de data dus in je agenda. Zondag 20 mei JO13 en
JO15, maandag 21 mei JO09 en JO11.

Vrijdag 23 maart

Wie wil het nie: tennis & Après Ski!
Na het mega succes vorig jaar is het tijd voor een nieuwe editie.
Alle jongeren tussen de 18 en 35 jaar zijn van harte welkom aan
dit toernooi deel te nemen. Verburch Tennis wordt omgetoverd
tot Skihut! Een geweldige combinatie; de sfeer van de Après-ski,
kerstbomen, tirolermuziek, lange latten en bierpullen zorgt voor
enorm veel gezelligheid in combinatie met – natuurlijk – een lekker potje tennis! Wie wil dat nou nie? Vanaf 21.00 uur is DJ Rob
van Veen er en kan het Après-ski-feest echt beginnen! Iedereen
is welkom, ook als je niet meedoet aan het toernooi. Meedoen?
Stuur een mail naar jongeren@verburchtennis.nl.

Wij zijn op zoek naar vrijwillige EHBO’ers die op
een van die dagen een steentje bij kunnen dragen. Aanmelden kan bij: Leonie@mienispruiken.nl. De Verburch Toernooicommissie.

Snel opgeven: tot 1 maart!

Verburch volleybal 17 maart
Voor iedereen die het leuk vindt om te volleyballen: zaterdag 17
maart is er vanaf 19.00 uur een heel gezellig toernooi in de Jan
van der Valksporthal in Poeldijk.
De organisatie is in handen van Volleybalvereniging Verburch. Geef je snel op met een
team bij Nel Bernardon! Dat kan tot uiterlijk 1
maart, per mail: Rberndon@kabelfoon.nl of
tel: 248502. Let op: vol = vol. Deelname kost €
25,- per team. Een team bestaat uit 6 personen
waarvan minimaal 2 vrouwen.
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“Omdat ik geen oortjes in had, hebben 2 vriendinnen
voor me gezongen op de fiets”

Wat zijn 3 dagen zonder mobieltje?
Drie dagen lang werkten de leerlingen 5 vwo van de ISW-Gasthuislaan in ’s-Gravenzande mee aan het ‘project zonder telefoon’ in
de lessen Levensbeschouwelijke vorming en Nederlands. Leerlingen raken steeds meer verknocht aan hun smartphone. Docenten zien dat leerlingen snel zijn afgeleid door sociale media
en zoeken met hen een weg in het digitale onderwijstijdperk.
Leerlingen zeggen dat je in de huidige maatschappij bijna niet
zonder smartphone kunt functioneren. In ISW-Gasthuislaan
kunnen zij via een app in het leerlingvolgsysteem cijfers en ook
roosterwijzigingen zien. Ze voelden zich ontheemd zonder de app
omdat ze niet zeker wisten welk lokaal dat uur en op die dag was
ingepland. Anderen zeggen dat de smartphone ook als wekker
wordt gebruikt. Jongeren dragen vaak geen horloge en lezen de
tijd altijd af op de telefoon. De telefoon bevat ook hun agenda,
afspraken maken over bijbaantjes bleek dan moeilijk.
Dagboek van een leerling
11.00: Ik heb alvast een paar belangrijke nummers in mijn agenda geschreven.
11.30: Mobiel ingeleverd
12.00: Ik ga nu al huilen.
12.30: Ik voel leegte in mijn broekzak
13.00: Ik mis hem niet zo erg, maar ik wil gewoon eten

Waarom u voor ons kiest:
√
√
√
√
√

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

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

13.30:
14.00:
14.30:
15.00:
15.30:
19.00:
19.30:

Eindelijk gegeten
Gecommuniceerd met papieren vliegtuigjes in de les
Ik wil de tijd precies kunnen zien
De les goed meegedaan!
Zonder oortjes naar huis
Ik wil echt mijn WhatsApp checken
Omdat ik geen oortjes had, hebben 2 vriendinnen voor
me gezongen op de fiets
00.30: Nu ik toch niet op m’n mobiel kan, ga ik maar slapen.
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Dekker van Geest Installaties B.V.
Vlotlaan 578, 2681 TX Monster
Postbus 50, 2680 AB Monster
T 0174 21 20 80
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Juf Wendy in groot bed tijdens musical: amandelen eruit

Sterren stralen in ‘Zeg eens aaahhh’
ING
G-rekening
BTW nr
KvK

67 49 94 256
99 60 86 048
8006.95.288.B.01
27232515

Eindelijk is het zover: na heel hard oefenen mocht de onderLid van
UNETO-VNI
bouw van WSKO Verburch-hof
hun
musical ‘Zeg eens aaahhh’
STEK-erkend
opvoeren. Van tevoren hadden de kinderen zich helemaal ingeleefd in het thema. Zij konden spelen in de dokterspraktijk,
werken in de apotheek en zelfs de poppendokter kwam op bezoek. Zo stonden er op de dag van de musical veel zenuwachtige
dokters, zusters, schoonmakers, koks en ijscomannen klaar om
op te treden voor hun ouders, opa’s en oma’s.

technisch installatiebedrijf

Ook de leerkrachten kropen voor deze gelegenheid in een heel
andere rol dan ze gewend waren. Juf Wendy lag in een groot
bed en werd onderzocht door dokter Vera en zuster Anneke. Tot
schrik van de kinderen moesten haar amandelen verwijderd worden. De operatie was hilarisch: want er kwam een zaag en grote
schaar aan te pas. Na afloop werden ze vol trots aan het publiek
getoond. Eten was voor de zieke juf een drama, alles wat de koks
hadden bereid, wilde ze niet. Maar na een lekker ijsje van de ijscomannen knapte ze weer helemaal op en werd er feest gevierd
in het ziekenhuis. Na afloop namen kinderen met stralende gezichten het applaus van hun (groot)ouders in ontvangst. Zij hadden een topprestatie neergezet.

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

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

eming

S

n

Sinds 1 februari zijn wij
verhuisd naar ons prachtige,
nieuwe pand in Monster.

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling /reparatie
H APK /roetmeting
Nieuweweg 57 - Poeldijk - Tel. 0174 - 245671
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Wij zijn gevestigd op de
Herckenrathstraat 52 te Monster,
kom gerust eens binnen lopen
voor een kennismakingsgesprek.
...direct voor u aan de slag!

De deur staat elke werkdag
van 9.00 – 18.00 uur open en
op vrijdagavond bent u zelfs
tot 20.00 uur welkom.
Zien wij u binnenkort?

Herckenrathstraat 52
2681 DG Monster
info@directmakelaar.nl
0174 - 730 179
Op dit moment* bieden wij

www.directmakelaar.nl
een scherp actietarief!!
Bel 0174 730 179
www.directmakelaar.nl
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Carnaval 2018 Leutjesdijk
(Foto’s Willem de Bruijn)

28 FEBRUARI 2018
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Willem van Koppen meldt ons de namen van de foto van Verburch Voetbal Zaterdag 1. Op de achterste rij van links naar rechts: Fred
Eckhardt (trainer), Jaap Witkamp (Leider), Joop van Paasen, Willem van Koppen, Willem van Nierop, Rob Wensveen, Cees de Brabander,
Wil van Paasen en Jan van der Valk (voorzitter). Op de voorste rij van links naar rechts: Piet Tetteroo, Joop van Nierop, Frans Meurs, Frans
de Brabander, Rein de Brabander, Harry Luitwieler, George van der Loos en Jan Zwinkels (bestuurslid).
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8 novemb er 2017

Tien foto’s, tien zoekplaatjes;

wie weet het?

Verburch Voetbal zoekt
naar

namen

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

8 novemb er 2017

Foto 1
Foto 8

Foto 7

Foto
Foto44
Foto 9
Foto 2

Foto 5

Foto 10

Foto 3

Foto
Foto66
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Puzzel
75 mensen stuurden goede oplossing woordzoeker
Liefde in

Uitslag puzzel in nr. 3, woordzoeker Liefde: VALENTIJNSDAG.
De gevonden uitgebreide oplossingen staan op: http://poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/.

Puzzel 5: invulraadsel Boekenweek
Vul de juiste schrijvers in. kies de betreffende letter en maak
hiervan een woord. Dat is de oplossing.
Oplossingen met naam, adres en telefoonnummer binnen 14
dagen per mail naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per post: Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesties
voor een leuke puzzel of wilt u er zelf een maken? U bent van
harte welkom! Dan is ons blad echt door en voor Poeldijkers. De
winnaar krijgt een lekkere slagroomschnitt. Alle goede inzenders
kunnen een gratis set van 10 boeken van bekende schrijvers afhalen. U krijgt na uw goede inzending hierover bericht.

Van het recordaantal van 75 inzenders, die het goed hadden,
is de gelukkige winnaar Dineke Coobs, op de foto met de slagroomschnitt van Bakkerij Van der Berg.
Naam boek:

Schrijver:

Letter:

Publieke Werken

12e

Het leven is vurrukkulluk

5e

De donkere kamer van Damokles

4e

Het bureau

6e

Het huis van de moskee

4e

Hersenschimmen

5e

Max Havelaar

3e

Psalmenoproer

6e

De avonden

1e

Tirza

6e

Taal is zeg maar echt mijn ding

6e

Oorlogswinter

3e
De schrijvers:
Arnon Grunberg - J.J. Voskuil - Thomas Rosenboom - Maarten ’t Hart - Remco Campert - J. Bernlef
Paulien Cornelisse - Gerard Reve - W.F. Hermans - Jan Terlouw - Multatuli - Kader Abdolah
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Ons Dorp
Wat een machtige optredens..

IJsvereniging: Nut & Vermaak
Door Annemiek Koremans

Afgelopen tijd vol nut en vermaak achter de rug. Internationaal,
nationaal, regionaal en lokaal. Wat een lessen voor ons allemaal,
zonder oplegging van enige moraal. Wat een helden onze sporters
en wat weer veel losers in de politiek. De eersten worden geassocieerd met vermaak en de laatsten met nut. Maar als het gaat
om vertrouwen, openheid en respect dan zouden “onze” Olympische kanjers (winnaars en verliezers) toch vaker ingezet moeten
worden bij allen die een politieke ambitie (gaan) vervullen in de
samenleving. En onze voetballers die moeten zich maar weer zien
te plaatsen voor de volgende EK, onder coaching van Ronald Koeman.
Olympische Spelen
Ben allang de tel kwijt van het aantal tot nu toe gewonnen medailles
door de Nederlandse sporters. Wat een toernooi. Voorlopig zitten
we op dag 8 en is het iedere dag al een groot feest voor onze topatleten. Niet alleen fysieke prestaties, maar bovenal ook mentale en
emotionele staaltjes van grote klasse. Wat heerlijk om eindelijk eens
mensen te zien die gaan voor een topprestatie. Jarenlang getraind
en geleefd met alle ontberingen die voor een uitschieter worden gevraagd. Wat zijn ze met veel. Achtereekte, Kramer, Wüst, Ter Mors,
Visser, Nuis, Bergsma, Van der Weijden, Knegt, Bos. En natuurlijk
Vissertje van ijsclub “Nut en Vermaak” uit Leimuiden, het rupsje dat
een vlinder is geworden in vele rondjes 32.1 op de 5 kilometer. Voor
de eerste keer met de groten uit de wereld op het ijs. Al die belangstelling voor haar vond Esmee nog wat moeilijk. Zo spontaan, onbevangen en met bewondering als ze daar in Zuid-Korea rondliep en
de wereld op haar af zag komen. Zo naïef, zo puur.
Mediaoptreden
Vlak na hun prestatie waar ze jarenlang voor hebben getraind,
steeds weer de microfoon van Bert Maalderink onder hun neus. Wat
een machtige optredens, wat een genot om naar te luisteren en te
zien. Geen opgeklopte ego’s, maar ambitieuze mensen die willen
presteren. Volwassen mensen die hun verantwoordelijkheid nemen
en weten dat ze kunnen winnen of verliezen. Wüst en Kramer de

nestors onder de atleten wisten mij met hun professionaliteit te ontroeren. Maar gelukkig ook de tranen van Wüst, Ter Mors, TJ Flowers
en Van der Weijden. Wat sport allemaal niet kan brengen. Vreugde,
verdriet, teleurstelling en woede. Dan hadden we nog onze analisten Erben, Marc, Herbert, Maarten, Dion, Jeroen 1, Jeroen 2, Rintje,
Annemarie, Annette. Bijna allemaal oud-schaatsers die luisteraars
en kijkers informeerden vanuit hun ervaring en kennis. Wat leefden
ze mee met de “nieuwe” generatie atleten. Het journalistencircus,
erop uit de verhalen van sporters los te peuteren. Altijd weer op zoek
naar achtergronden. Een smetje op mijn lofzang kwam op de dag
van de 10 kilometer van de mannen. De Volkskrant bracht het verhaal van Adema die de gele kaart van het NOC/NSF kreeg op de Spelen van 2014 vanwege match fixing. Ineens spat de droomwereld
van de Spelen weer uiteen. Waarom kan er nu nooit eens iets mooi
blijven? Reageerde Bergsma impulsief door voor zijn coach Adema
te gaan staan en naar kamp Kramer te wijzen? Verweij doet er nog
een schepje bovenop door Bergsma uit te schelden. Kortom, na de
Spelen gaat Adema zijn handelen toelichten en zal de NOC/NSF ook
wel weer een veeg uit de pan verdienen.
Rauwe werkelijkheid
Even in de ban van de sport met een positieve naïviteit dat het allemaal ook mooi en goed kan zijn. Noord- en Zuid-Korea samen, 40
zingende dames klapvee uit Noord-Korea op de tribunes, de fantastische sfeer in de stadions gevuld met familie, sporters, bobo’s en
onze Willem Alexander en Maxíma. Tussen de wedstrijden door volgen we het nieuws en horen dat medewerkers van hulporganisatie
Oxfam/Novib mensen in arme landen seksueel misbruikt hebben.
D66, de partij van de hervormingen van ons democratisch bestel,
wil het raadgevend referendum afschaffen. Halbe Zijlstra die een
“leugentje om bestwil” op het VVD-partijcongres vertelde. Een doorgedraaide leerling die met een pistool in Florida op zijn oude school
17 leerlingen in het wilde weg doodschiet. Ondertussen toert de lokale politiek door alle Westlandse dorpen, op zoek naar de burger
die ze nodig heeft, voor wat eigenlijk? Mijn verwarring slaat weer
toe. Gelukkig is het vrij rustig in Poeldijk. Of het mag dan nieuws
zijn dat Perspectief haar 44 bewoners in ons dorp wil spreiden, de
Nieuweweg vanaf half maart wordt gereconstrueerd tot de eerste
grootschalige energieopwekkende weg in Nederland en het heeft
(nog) niet hard genoeg gevroren om te kunnen schaatsen op het
nieuwe veldje aan het Poeldijksepad.
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Vanaf 4 maart weer 8 trainingszondagen

Groot succes voor Verburch
Voetbalschool

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

Zo’n 25 enthousiaste jeugdspelers van JO8 t/m JO13 (F en
D-jeugd) hebben zich 8 zondagen in het zweet gewerkt bij de
Verburch voetbalschool. De cursus is voor jeugdleden van Verburch en externen en bestaat uit: Techniektraining, Loopscholing en Fysieke Analyse & Advies. Elke training kent drie onderdelen van 20 minuten. Bij twee van de drie onderdelen wordt
in gevarieerde oefeningen op techniek getraind. Er is ook een
looptraining.
Aan het begin van de voetbalcursus was een fitheidstest, die
wordt aan het eind van de cursus herhaald, om te zien welke progressie is geboekt. Techniektraining wordt gegeven door Roy de
Geus (voetbalschool Kick); hij is bij Verburch bekend als jeugdtrainer van JO9-1 (F1). Johan Kuijsten, eigenaar van Fit4Play, hersteltrainer bij HBS doet de loopscholing. Wouter de Kok Fysiotherapie verzorgt de fysieke gesteldheid: een shuttle run interval test
met hartslag-, gewicht- en vettest. Door het succes van de cursus
is besloten de voetbalschool ook in het voorjaar te geven. TraininJANUARI
2017
gen
voor
jeugdspelers
JO8 t/m JO13. Schroom niet vrienden
20 zijn 18

Waarom Westland Verstandig stemmen?
de verschillende
Op 21Benieuwd
maart 2018 gaan wenaar
naar de stembus
in Westland. Westland Verstandig
is desoorten
afgelopen raadsperiode
erg actief geweest
in heel Westland. Westland
Opti-flor
phalaenopsis?

Verstandig heeft geen blad voor de mond genomen en heeft frequent zaken
benoemd.
Er ging veel
maar ook vaakofhandelde
het bestuur jegens onze
Ga langs
bij goed,
uw bloemist
tuincentrum!
burgers niet correct. Westland Verstandig was dan kritisch en probeerde het
bestuur op andere gedachten te brengen. Soms lukte dat, soms niet. Westland
Verstandig wil de grootste partij van Westland worden. Op die wijze kan zij de
ambities en idealen voor meer burgerbelang nog beter kracht bijzetten, dus ook
voor u als inwoner van Poeldijk.
Doet u mee?
Stemt u dan Verstandig: Stem Westland Verstandig, Lijst 2
Wilt u contact:
Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691 KX ’s-Gravenzande
06-53401068 / mail info@duijsens.net.
Een Batenburg Techniek onderneming
4 JANUARI 2017
4Zie: www.westlandverstandig.nl.

ING
G-rekening
BTW nr
KvK

67 49 94 256
99 60 86 048
8006.95.288.B.01
27232515

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend

en vriendinnen uit te nodigen. Vanaf 4 maart zijn er 8 trainingen
op zondag tussen 09.00 en 11.00 uur. Op 4, 11, 18 en 25 maart
en 8, 15, 22 en 29 april. Inhalen is op 13 mei. Kosten per deelnemer € 70,- voor Verburchleden en € 80,- voor externen. Opgeven
kan per e-mail: voetbalzaken@vv-verburch.nl tot en met vrijdag
2 maart.

Techniek gaat
prima samen.

technisch installatiebedrijf

Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

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

…van dak

2685 LR poe
…van dakkapeljupiter
tot26 compl
n

AUTO

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

n

Meer weten? www.optiflor.nl

www.autobedrijfwvanderende.nl

…vandakkapel
dakkapeltot
totcompleet
compleetproject
project
Voor al uw:
…van
…van dakkapel tot compleet project
H Reparaties

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

H Schadewerk
BEL: n
06tel.
- 260
40 620
jupiter 26 n 2685 LR poeldijk
0174
244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl
H Bandenspecialist
jupiter 26 n 2685 LR poeldijk
n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl
ROBVREUGDENHIL.NL
jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl
H Aircovulling /reparatie
MEER INFORMATIE?

Bestuur, Medewerksters en Oudercommissie

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’

n

info@verb
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VOOR POELDIJK
VOOR ELKAAR

1

2

3

7

10

15

Karin
Zwinkels

Piet
Vreugdenhil

Jenny
Vermeer-de Smit

Judith
van den Bos-scholtes

Marcel
Zuidgeest

Zwinkels-van den Broek

Ineke

20

21

25

38

41

Roelof
Hartlief

Harry
Stijger

Peter
Zuidgeest

Frans
van Velthoven

Koos
Verbeek

Speerpunten Poeldijk
Verplichte vrachtwagenroute over de Rijsenburgerweg heroverwegen
Fietssuggestiestroken aanleggen op de Kerklaan en Rijsenburgerweg
Opknappen pleintje Voorstraat
Appartementen in locatie Dario-Fo Voorstraat
Multifunctioneel centrum in Bartholomeuskerk indien win-win situatie mogelijk is
Nieuwe bestemming Wittebrug passend in totale gebiedsontwikkeling
Meer parkeergelegenheid aan de Voorstraat
Geschiedenis tot leven brengen met borden op historische plekken
Centrum aantrekkelijker maken met plantenbakken en hanging baskets
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