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Tot 2 april  Vastenactie 2018 voor Zambia Offerkist in Bartholomeuskerk 

17 maart 10.00-11.30 uur Boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk, Fonteinstraat

19 tot en met 24 maart Collecteweek Reumafonds Aan uw voordeur

21 maart hele dag Verkiezingen Gemeenteraad In uw stemlokaal 

30 maart 20.00 uur Westland Passion 2018 Bartholomeuskerk

15 april 14.30 uur Concert Oeral Kozakkenkoor Bartholomeuskerk

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

AGENDA

‘Poeldijk is een fijn dorp om te wonen’

Jac Orie: ‘Altijd al veel met Westlanders geschaatst’
Door Nelly Schouw-Zaat

Elf maanden per jaar is Jac Orie schaatstrainer. Dan reist hij de 
wereld rond. Maar als hij een maand vakantie heeft is hij er ook 
totaal voor zijn gezin. Hij woont nu twaalf jaar in Poeldijk. ‘Ik 
ben geboren in Loosduinen. Dat wil ik wel even gezegd hebben 
want iedereen die denkt dat ik uit Den Haag kom heeft ’t mis! 

Voor mij blijft het Loosduinen. Als jongen heb ik heel veel aan 
schaatsen gedaan, samen met jongens uit het Westland. Dus ik 
heb ’t nu hartstikke naar mijn zin in Poeldijk’. Dorpsgenoot Jac 
Orie exclusief in gesprek met Poeldijk Nieuws.

(Lees verder op pagina 12)
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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 maart

Bij aankoop van 4 proefstolletjes, 
een zak van 6 witte bolletjes  ..........  voor € 1,00

Moorkoppen ............................................................  3+1 GRATIS

Bij aankoop van 1 Savanne, 
 ............................................................ 2e voor de HALVE PRIJS

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 maart Geldig van 19 t/m 24 maart

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ZEEUWSSPEK + 
100 GRAM KIPROLLADE

 SLECHTS € 3,50

KEURKOOPJE
4 GEPANEERDE SCHNITZELS

 SLECHTS € 6,95

MAALTIJD VAN DE WEEK
450 GRAM LASAGNE

 SLECHTS € 4,99

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM MOSTERDROLLADE + 
150 GRAM GRILLWORSTSALADE

 SLECHTS € 3,99

KEURKOOPJE
3 KOGELBIEFSTUKKEN

 SLECHTS € 7,50

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM NASI MET KIPSATÉ

 SLECHTS € 3,75

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

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

Vrijdag 16 maart 15.00 uur: woord- en communieviering met 
pastoraal werker Els Geelen.
Woensdag 21 maart 11.00 uur: viering KSW Gantel en Wen.
19.00 uur: Rozenkransgebed in de multifunctionele ruimte.
Vrijdag 23 maart 15.00 uur: woord- en Communieviering met 
Rafael Maria Theuvenet.
Woensdag 28 maart 11.00 uur: viering KSW Zweth en Nieuweweg.
Donderdag 29 maart 15.00 uur: Heilig Avondmaal.

Konijnenrennetjes en konijnenvallei op Kiboe

Graszoden voor kinderboerderij?
Op de kinderboerderij in Poeldijk willen wij graag dat alles er 
verzorgd uit ziet en dat onze dieren zo optimaal mogelijk kun-
nen leven. Voor onze konijnen zijn speciaal buiten rennetjes 
aangelegd. Jaar in jaar uit zijn wij echter aan het stoeien om hier 
ook een mooie grasbodem in te krijgen. Het lukt ons helaas niet 
om dit met zaaien en bemesten goed genoeg te krijgen. 

Wij zijn op zoek naar een groenbedrijf die onze rennetjes dit 
voorjaar wil voorzien van goede graszoden. Er is ruimte voor een 
sponsorbord, er komt een vermelding in onze nieuwsbrief en Fa-
cebook pagina. Het gaat om 6 konijnenrennetjes van 1x2 meter 
en om de konijnenvallei van 8x3 meter. Alle beetjes helpen en 
wij gaan graag in gesprek voor een passende oplossing. Bedankt 
namens alle konijnen en vrijwilligers van Kiboe-Poeldijk.

Van 19 tot en met 24 maart collecte 

Reuma de wereld uit
Het Reumafonds houdt haar jaarlijkse collecte van 19 t/m 24 
maart. Ruim 60.000 vrijwilligers gaan met de collectebus langs 
de deur om geld in te zamelen voor de bestrijding van reuma en 
artrose. In Nederland leven ruim 2.3 miljoen mensen met deze 
ingrijpende aandoening die niet te genezen of te voorkomen is. 
Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van reuma is kost-
baar. 

Daarom is uw bijdrage hard nodig, het is een onzichtbare ziekte. 
Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en vermoeidheid, 
onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een 
verzamelnaam voor ruim 130 aandoeningen aan botten, gewrich-
ten en spieren. Het is een auto-immuunziekte, dit betekent dat 
het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en 
soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma 
vaak last van ontstekingen aan gewrichten of spieren, bewegen 
is pijnlijk. Reuma heb je levenslang en kan jong of oud overko-
men. Wij zijn blij met iedere gift die bijdraagt aan onze missie: 
reuma de wereld uit. Wilt u zich inzetten voor een beter leven 
met en een toekomst zonder reuma? Doneer dan iets van uw tijd 
en word collectant of medeorganisator voor de collecteweek van 
het Reumafonds. U kunt hiervoor contact opnemen met Ineke 
Zuijderwijk, tel. 24 34 11.
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Adventskrans: Kerstmis is dichtbij            
Door Pieter Broch

Elk jaar kunnen we van eind 
november tot Driekoningen 
genieten van een mooie 
Adventskrans in de H. 
Bartholomeus kerk. Op de 
vrijdagmiddag vóór de eerste 
zondag van de Advent gaan 
Ted Barendse, Cees Zuidgeest 
en Piet van der Drift  aan de 
slag om een Adventskrans in 
elkaar te zett en die in al zijn 
glorie wekenlang de blikken 
van de kerkgangers zal trek-
ken.  

Ervaren handen zijn het die de 
krans maken. In een half uur is hij klaar en kan hij een stukje om-
hoog. Dat gaat erg gemakkelijk 
want via een ingenieus hijsme-
chanisme kan Ted hem lang-
zaam laten sti jgen tot de stop 
bij het plafond. Na het gedane 
werk is het erg verleidelijk om 
alvast de eerste kaars aan te 
steken, maar nog even geduld, 
het is bijna de eerste zondag 
van de Advent. 

Show Vogelvereniging Westland
De eerste show van 
Vogelvereniging Westland, 
samenwerkingsverband van 
De Westlandse Vogelvrienden 
(Naaldwijk), De Edelzanger 
(Monster) en De Liervogel 
(De Lier) is achter de rug. 
Vele vogelliefh ebbers von-
den de weg naar de Brug in 
‘s-Gravenzande. De offi  ciële 
opening werd verricht door 
Remmert Keizer, hij maakte 
ook de drie algemeen kam-
pioenen bekend. De beste 
vogel van de Westlandse 
Vogelvrienden is een roodi-
voor intensieve kleurkanarie van Wim Starrenburg, de beste 
vogel van De Edelzanger een bruinmasker zebravink van Gerard 
Storm, de beste van de Liervogel een turquoisineparkiet van 
Dirk Koppenol. 

Jeugdkampioen werd een 
grasparkiet van Robin Stolze. 
De overige kampioenen wa-
ren: melanine kleurkana-
ries A.J. Ruigrok, postuur-
kanaries houdingrassen Ton 
Zuiderwijk, postuurkanaries 
vormrassen A. van der Zande, 
zebravinken, lonchura’s en 
vrije derby Gerard Storm, 
Japanse meeuwen Jan van 
Wingerden, Australische 
prachtvinken Aad Kester, 
Tropen,  Gouldamadines en 
klassement Jos van der Knaap. 
Grote parkieten G.J. van der 
Starre, Europese cultuurvogels 
Jan Neerscholten, Tropische 

duiven Arie Bijl, B/C vogels Tropen Cees Kester, B/C vogels krom-
snavels Cees van Aken en kampioen grasparkieten werd Michel 
van Es. Bij de stellen werden kampioen zebravinken (Teun van 
Haasteren), Japanse Meeuwen (Ed Wubben), Europese cultuur-
vogels (Jacob de Bruin) en kromsnavels van Dirk Koppenol. Meer 
informati e: www.vogelverenigingwestland.nl.

Afscheid nemen in huiselijke sfeer

Uitvaartcentrum Lupine 
“Het Familiehuys” 
Monsterseweg 92
2685 LK Poeldijk

T. 0174 - 27 00 90
info@lupine.nl

www.hetfamiliehuys.nl

Afscheid nemen in huiselijke sfeerAfscheid nemen in huiselijke sfeer

Nieuwe inwoners Poeldijk: boulen? 

Boulende Stieren op bezoek
Door Piet de Quaasteniet

Het carnaval is ook bij de Jeu de Boules ’97 Verburch weer voor-
bij, met de nodige afzeggingen door de jaarlijkse griep was het 
toch wel weer gezellig. Het volgende toernooi staat al weer te 
wachten, onze Jeu de Boules vrienden uit Leiderdorp komen 
woensdag 14 maart op bezoek; om 12.45 uur ben je welkom, 
inschrijven kan op het meldingsbord, voor € 1,50. De Boulende 
Stieren zijn met zo’n 30 spelers bij ons.

Poeldijk is knap aan het groeien, we zien steeds weer nieuwe wij-
ken en inwoners die zich hier vestigen. Wie weet zitten er onder 
hen ook mensen die het leuk vinden om te komen boulen, ook 
mensen buiten Poeldijk zijn natuurlijk wel-
kom. Met het voorjaar in aantocht kijken 
we ook weer uit naar de mogelijkheid om 
buiten te spelen. Met 15 buitenbanen is 
het heerlijk om een middag buiten te spor-
ten. Wil je meer te weet komen kijk dan op 
onze website www.97pjdb.nl en je ziet daar 
van alles wat je wilt weten over het boulen.

Geslaagde voorjaarsmarathon

Onderlinge Vriendschap
Door Cor Mol, voorzitter

Onlangs hield O.L.V. de voorjaarsmarathon. Het was weer goed 
geslaagd, een prima gevulde zaal, enthousiaste en zeker ook ge-
zellige mensen die allemaal, gedreven en ontspannen de dag 
doorbrachten met klaverjassen en jokeren en aan het einde van 
de dag tevreden huiswaarts keerden.

Wij van O.L.V. waren dan ook verguld met de reacties van de deel-
nemers. Dank daarvoor! Onze dank gaat ook uit naar de sponsors 
die toch maar weer altijd voor ons klaar staan met hun mooie 
giften: Stath sportprijzen, Keurslager Van der Hout, M. Vis Bike 
Totaal, bakkerij Van Malkenhorst, Restaurant Vrienden, Haco 
Naaldwijk wonen en slapen en Jumbo Boere.

Uitslagen klaverjassen en jokeren, de hoogst geklasseerden eerste 5

Klaverjassen
Van der Vlekkert - Scholtes 10387 
Van Dijk - Goedendorp 10180
Van der Vlekkert - Van der Vlekkert 10153
Kleijn - Kriesels 10082
Koremans - Van Leeuwen 9960

Jokeren
N. Zeeman 92
G. de Kok 101 
R. Splinter 105
H. Veeke 123 
L. Sta 125 

Woensdag 21 maart is onze laatste competitieavond, woensdag 
28 maart de prijsuitreiking en een leuke loterij. Na Pasen gaan we 
zoals gewoonlijk tot eind april door. Denkt u, dat willen we ook 
een keer bij O.L.V. proberen, kom gerust binnen. Iedereen is van 
harte welkom. De kosten houden wij laag, net als de spreekwoor-
delijke drempel. Inleg € 2,50 pp., iedere woensdag, we starten 
om 19.45 uur bij Vrienden in de Voorstraat. Tot dan.

Gezocht hulp in de huishouding
Eenmaal per 14 dagen

Tel.: 06-15301108

Poeldijk Nieuwtje
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WESTLANDS
SPELT

SACHERPUNT 
EN WORTEL-
PUNT

www.bakkerijvdberg.nl

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

per stuk
€1,50

van 2,01
€1,75

introductie 
prijs

www.nederwerk.nl
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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

In dankbare herinnering 

Josina Duijvestijn-van der Sande (84)  
Door pastor Martien Straathof

Josina, door velen ook Joost genoemd, werd op 31 augustus 1933 
als oudste geboren in het gezin Van der Sande. Ze kreeg nog een 
broertje en groeide op in een liefdevol gezin. Doorleren was er 
voor haar niet bij. Ze ging uit werken en was ook nog een tijdje op 
de pastorie in Poeldijk in de huishouding actief. Op een concours 
kwam zij Leo Duijvestijn tegen, een boerenzoon met liefde voor 
paarden. 

Joost werd voor hem nummer één en ze trouwden. In het uitgestrek-
te boerenland begonnen zij een bedrijf in Honselersdijk. Al snel kwa-
men er buren en andere nieuwe bedrijven bij, het werd een gezellige 
buurt. Vier kinderen werden er geboren. Hard werken, maar ook de 
tijd nemen voor elkaar, dat had Joost in de vingers. Een vaste en 
veelzeggende uitspraak van haar was: ‘een lachend gezicht geeft 
licht.’ Ze was een vrouw van weinig woorden, trouw en hield van 
gezelligheid. De kinderen groedien op en toen duidelijk werd dat er 
geen bedrijfsopvolger tussen zat werd het bedrijf verkocht en ver-
huisden ze naar Poeldijk. Al snel pakten Leo en Josina hun hobby’s 
op en werden ze lid van verschillende clubs. Iedereen verbaasde zich 
over het grote sociale netwerk waarin zijn actief waren. De kinde-
ren trouwden. Inmiddels zien 9 achterkleinkinderen het levenslicht 
waarvan enkelen een vriend hebben. Joost en haar man genoten 
van deze levenslustige nieuwe generatie. Een van de kleinkinderen 
studeerde in Spanje. Op hoge leeftijd stapte Josina in het vliegtuig 
en liet zich rondleiden in een Spaanse stad. Trots liet zij zich lopend 
achter de rollator meenemen naar alle bezienswaardigheden. 

De laatste jaren woonden Leo en Joost in De Wittebrug in Poeldijk, li-
chamelijke ongemakken namen toe maar ze bleven samen optimis-
tisch en levenslustig. Na een kort verblijf in het hospice in Naaldwijk 
is Josina op woensdag 21 februari gestorven. In de aula Woerdtui-
nen in Naaldwijk kwamen we dinsdag 27 februari samen om haar 
leven te gedenken en aan te bevelen bij God. We hebben haar dode 
lichaam begeleid naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats. 
Dat Joost mag rusten in vrede bij God en voor ons een voorspraak 
mag zijn.
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Het leven krijgt weer kleur! 

De uitdaging aangaan
Door pastoor Jaap Steenvoorden

Pasen is het grootste feest van de kerk. 40 
dagen zijn wij er naar op weg. In de Goede 
Week volgen wij Jezus in de laatste dagen 
van zijn leven. Van de blijde intocht met 
groene takken in Jeruzalem op Palmzondag, 
naar de viering van het Laatste Avondmaal 
op Witte Donderdag. Op Goede Vrijdag 
staan wij stil bij zijn lijden en sterven. 

Het is een vastendag van gebed, soberheid en solidariteit, verbon-
den met degenen die in onze tijd een zwaar kruis dragen. Ook is er 
in de Goede Week gelegenheid om ons met God en onze medemens 
te verzoenen in de boeteviering of een persoonlijk biechtgesprek. In-
drukwekkende en zinvolle momenten, die bevrijdend werken en een 
nieuw begin maken van vrede. Zo kunnen wij opgewekt en opnieuw 
geboren het Paasfeest vieren.  

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

Christus is opgestaan!
Opgewekt zingen wij blijde paasliederen in een met bloemen ver-
sierde kerk. Wij ontsteken de paaskaars en geven het licht aan el-
kaar door. Christus verdrijft alle duisternis! Wij hernieuwen onze 
doopbelofte en worden gezegend met nieuw gewijd doopwater. Zo 
mogen wij ervaren dat God ons elke keer opnieuw opwekt om te 
leven.

Hij is opgewekt!
Voor altijd is Hij in ons midden.
Geen winter zonder lentezon,
geen nacht zonder dageraad. 
Goede Vrijdag blijft niet duren
geen steen is te groot om weg te rollen
wanhoop heeft niet het laatste woord. 

Hij leeft!
Overal waar mensen geven om elkaar.
Met heel hun hart kiezen voor liefde en vriendschap.
Waar moedige vrouwen en mannen opstaan tegen duisternis en 
onrecht.   
Openstaan voor schoonheid, goedheid en waarheid. 
Waar mensen elkaar op de been helpen.
Dáár wekt God ons op om te leven. 

Van donker naar licht,
van zwart naar heel veel kleuren,
met Pasen kun je verder gaan
want Jezus is opgestaan! 
De dood voorbij,
het leven krijgt weer kleur, 
voor jou en mij! 

Mede namens het pastoraal team wens ik u/jou van harte een Goe-
de Week en een Zalig Paasfeest toe.

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 

Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

0174 - 29 29 26
www.silene-uitvaart.nl
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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. 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 Amster-
dam’, een eucharistisch wonder, dat zich er in de 14e eeuw af-
speelde. Een geconsacreerde hostie door een zieke uitgebraakt 
en in het vuur geworpen, keerde tot drie keer toe terug. Tot be-
sloten werd de hostie in processie terug naar de kerk te brengen. 
Dit wonder maakte van Amsterdam een bedevaartplek, een hei-
lige stede, zo genoemd in de middeleeuwen. Na de reformatie 
werden bedevaarten verboden. In de 19e eeuw werd de traditie 
weer opgepakt, maar moesten de pelgrims in stilte de oude route 
van de processie 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; wij verzamelen in Poeldijk. 

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

Tijdens de mis op 2 februari

Pauspareltje
“Hoe goed doet het ons om, net als 
Simeon, Jezus in de armen te houden 
[Luc. 2,28]! Niet alleen in het hoofd en 
het hart, maar in je armen met alles wat 
we doen: in gebed, op het werk, school, overal. De ontmoeting 
met Jezus beleven is ’n remedie tegen de verlamming van het 
alledaagse, het is je openstellen voor de dagelijkse ‘verwarring ‘ 
van de genade. Je laten ontmoeten door Jezus: het is het geheim 
van het levend houden van de vlam van je geestelijk leven. Het 
is de manier om niet op te gaan in een verstikkend leven, waar 
beklag, de verbittering en de onvermijdelijke teleurstellingen je 
boven het hoofd groeien.“

Thema: gaan waar niemand gaat in Zambia

Vastenactie tot 2 april
Door Jan van Paassen, Werkgroep MOV

In alle parochies van de St. Franciscusfederatie staat het Lande-
lijke Vastenactie project in Mbala, een district met een gelijk-
namige stad in het uiterste noorden van Zambia, centraal. De 
zusters van het Heilige Hart van Jezus en Maria zijn in Mbala 
een bijzonder ‘HID-programma’ gestart. Dit staat voor ‘’House-
holds in distress’’. Doel is HIV/AIDS te verminderen door voor-

lichting 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 programma zijn hulp aan wees- en kwets-
bare kinderen, ondersteuning aan aidspatiënten, opvang en 
opleiding van gehandicapte kinderen en volwassenen, leer- en 
medische hulpmiddelen, armoede bestrijdingsprogamma’s. De 
zusters gaan als enigen de sloppenwijken in 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 mensen zo snel mogelijk, weer op eigen 
benen zetten, zodat ze weer voor zichzelf en hun gezin kunnen 
zorgen. Doet u ook mee en help de zusters en de inwoners van 
Mbala in Zambia aan een betere toekomst. De offerkist achter 
in de kerk staat klaar voor uw gift aan dit project. Wilt u een gift 
voor het project per bank overmaken? NL91RABO 0142206334, 
Bartholomeusparochie Poeldijk, o.v.v. Vastenactie Zambia 2018.

Met nummers Justin Timberlake, Claudia de Breij, 

Kensington en Rag’n’Bone Man 

Westland Passion 2018
In de vierde Westland Passion staat een vrouw in de schijnwer-
pers: Maria, de moeder van Jezus. Het lijdensverhaal wordt van-
uit haar ogen bekeken. Van wie krijgt zij steun als ze de bood-
schap 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.

Vorig jaar stond Petrus nog in de hoofdrol van de Westland Pas-
sion 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 popnum-
mers, 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. 

Het jonge popkoor Fine Tuning is ook bij deze uitvoering geïn-
spireerd 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 mo-
gelijk het verhaal van heel dichtbij mee te maken. Popkoor Fine 
Tuning is een jong en ambitieus koor in 2014 opgericht. De le-
den zijn tussen de 16 en 40 jaar en repeteren elke week op don-
derdag van 20.00-22.00 uur. Het repertoire kent nieuwe, Engel-
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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
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www.dekkervangeest.nl
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Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 
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Ruijtbaan 4 Poeldijk
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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
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H Schadewerk
H Bandenspecialist
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Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

se 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

Kerkberichten 

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 17 en 18 maart: 5e zondag van de Veertigdagentijd. 
Boeteritus.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk Monster.
Zondag 9.30 uur: Woord- en communieviering met het Bartho-
lomeuskoor. Voorganger: pastoraal werker Els Geelen. Intenties: 
Roos van der Elst-van Zeijl, overleden familie Gardien-Verbeek, 
overleden ouders Theodorus Bentvelzen en Josephina Bentvel-
zen-Dolmans, Sofie Kerklaan.

Weekeinde 24 en 25 maart: Palmpasen.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met Palmwijding met het 
Bartholomeuskoor. Voorganger: pastor Max Kwee. Intentie: Riet 
Kester-Janssen. 
Zondag 09.30 uur: Gezinsviering  met de scouting en kinderkoor 
Deo Sacrum. Voorganger: pastoraal werker J. Batist. Intenties: 
Roos van der Elst-van Zeijl, Theo Enthoven, Christiaan van der 
Knaap, Arie van Vliet, Daam Nederpelt, Piet Gregoire, Paul Ro-
denrijs, Co Zuidgeest-Scheffers, Theo van der Elst en overleden 

familie, overleden ouders Theodorus Bentvelzen en Josephina 
Bentvelzen-Dolmans, Sofie Kerklaan, familie Van der Loos-van 
Leeuwen.

Donderdag 29 maart 19.00 uur: Witte Donderdag in de Heilige 
Machutuskerk te Monster met het koor Laus Deo. Voorganger: 
pastor Barry Lansbergen. 
Vrijdag 30 maart 15.00 uur: Kinderkruisweg voor jong en oud. 
Voorganger: pastor Max Kwee. 
Vrijdag 30 maart 20.00 uur: uitvoering van The Passion door Pop-
koor Fine Tuning.
Vrijdag 30 maart 19.00 uur: Goede Vrijdag/Kruisverering in de 
Heilige Machutuskerk te Monster met het koor Laus Deo. Voor-
ganger: pastor Barry Lansbergen. 

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 maart 19.00 uur: Woord- en communieviering 
met Trees van der Sande-van Rodijnen.
Donderdag 29 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).
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Pim Barendse: ‘prachtig podium vlakbij Poeldijk’

Buitenplaats Ockenburgh 
Door Nelly Schouw-Zaat

‘Ockenburgh? Was dat niet ooit een jeugdherberg of een plaats 
voor sportkampen?’ Wat is er eigenlijk mee gebeurd? Menige 
Poeldijker zal zich dit wel eens afgevraagd hebben. De fraaie 
buitenplaats ooit door Jacob Westerbaen gesticht, ligt op luttele 
kilometers van Poeldijk en zag er tot voor enkele jaren verpau-
perd en verlaten uit. Hoewel het hele terrein nog ruim beme-
ten is, zijn veel hectares in de loop der tijd aan de buitenplaats 
onttrokken. Het werd natuurgebied en er kwamen Loosduinse 
tuinbouwkassen, die inmiddels ook weer zijn verdwenen. 

Maar kijk nou! Sinds half januari is Buitenplaats Ockenburgh of-
ficieel eigendom van een nieuwe Stichting die in 2015 de schou-
ders er onder zette en er nu een prachtig Open Podium van heeft 
gemaakt. Poeldijker Pim Barendse vertelt er in zijn huis aan de 
Vredebestlaan alles over. ‘Mijn vrouw en ik liepen toen onze 
kinderen nog klein waren, heel vaak over het terrein van Ocken-
burgh,’ zegt Pim Barendse (67). ‘Wij genoten van de natuur en van 
de rust en wij zagen langzamerhand dat het mooie gebouw van 
de buitenplaats steeds meer een verwaarloosde indruk maakte. 
Het heeft jarenlang leeg gestaan. Ik zei wel eens tegen mezelf: als 
ik ooit de Staatsloterij win, koop ik die prachtige villa en alles er 
omheen. Met die Staatsloterij is het nooit wat geworden. Maar 
een paar jaar geleden fietste ik met een vriend langs Ockenburgh 
toen het geopend was op Monumentendag en ik zag dat er een 
pop up restaurant in gevestigd was. Het was uiterst sober inge-
richt, maar ik zag meteen dat hier veel mogelijkheden in zaten. Ik 
wist toen: hier ga ik mijn schouders onder zetten’.

Meer gegadigden
Er waren meer gegadigden voor de aankoop van de buiten-
plaats. Den Haag wilde er van af, maar er moest nog heel wat 
onderhandeld worden. Drie dames hadden er ook interesse in; 
zij schakelden een architect in en het trio kreeg kans een plan uit 
te werken. Poeldijker Pim Barendse sloot zich daarbij aan. Het 
was de wens van het Haagse gemeentebestuur dat gebouw, op-
stallen en gronden ten dienste zouden komen aan sociaal-cultu-
rele en maatschappelijke activiteiten. Zodat veel mensen er van 
konden genieten. Voordeel is dat die activiteiten zowel buiten en 
binnen kunnen. Zo waren er vorige zomer diverse festivals in de 
buitenlucht, optredens van musici, cabaretiers en kindertheater. 

Poeldijker in beeld
De artiesten waren afkomstig uit Den Haag, maar ook uit meer-
dere Westlandse dorpen. In de wintermaanden zijn er lezingen, 
concerten en bijzondere thema-diners. Zo was er een boeiende 
lezing van het Poeldijkse duikerspaar Ben Stiefelhagen en Klaudie 
Bartelink, die lieten zien hoe interessant het is om in de diepten 
van onze Noordzee te duiken. Op 10 februari was er een Valen-
tijns theaterdiner. Tussen vijf gangen van het diner konden tafel-
gasten genieten van muziek, dans, liefdesgedichten en een speels 
geïmproviseerd theater. Op 23 maart is er een Podium Klassiek 
waaraan jonge muzikanten van de Rotterdamse muziekschool en 
ook Westlandse musici meewerken.

Historie
Op allerlei gebieden treft men raakvlakken aan tussen de his-
torie van de buitenplaats en de huidige tijd. ‘Dat is ook ons 
uitgangspunt’ legt Pim Barendse uit. ‘Neem nu de relatie tus-
sen het landgoed en de Westlandse- en Loosduinse tuinbouw. 
Het was in de zeventiende eeuw, toen Ockenburgh gebouwd 
werd, gebruikelijk dat bij die landgoederen grote moestuinen 
werden aangelegd. We weten dat de Poeldijkse pastoor Ver-
burch in zijn tijd veel deed aan de ontwikkeling van de tuin-
bouw en het is goed dat daar aandacht aan wordt besteed. 
Maar minstens zo belangrijk was de rol van de stichter Jacob 
Westerbaen van Ockenburgh. Hij was een goede vriend van 
de dichter en uitvinder Christiaan Huygens, die in Voorburg 
woonde. Welnu, een van de belangrijkste objecten in het 
historische Ockenburgh hebben wij in ere hersteld. Er is een 
prachtige kas gebouwd, die veel kwekers uit deze omgeving 
zal aanspreken. Jan Olsthoorn uit Naaldwijk heeft ons gead-
viseerd. We kwamen een kas op het spoor die tijdelijk was 
opgebouwd voor een groot sportevenement en ergens lag te 
verstoffen. De kas is geschonken door Marketing Westland’. 
We noemen het ‘De Kasserie OCK’ en het wordt uitgebaat als 
café en restaurant’. De restauratie van de gebouwen begon in 
2016, verwacht wordt dat die komend jaar voltooid zal zijn. De 
gebouwen krijgen allemaal een eigen bestemming, zo wordt 
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de benedenverdieping van de villa als restaurant ingericht en 
boven komen er zalen voor partijen, lezingen, cursussen en 
exposities. Pim Barendse speelt zelfs met de gedachte om een 
‘Ockademie’ te stichten, een leerhuis voor senioren waar zij 
allerlei cursussen kunnen volgen. De prachtig aangelegde tuin 
is straks in het voorjaar een mooi visitekaartje. Daar heeft de 
vrijwilligersorganisatie ‘NL Doet’ voor gezorgd. In maart gaat 
NL Doet opnieuw aan de slag.

‘Juist van de inzet van vrijwilligers moeten wij het hebben’, 
benadrukt Pim Barendse. ‘Als bestuur van de Stichting tot Be-
houd van Buitenplaats Ockenburgh kun je wel veel plannen 
maken en ontwik-
kelen en daar zijn 
we ook druk mee 
bezig. Vooral voor-
zitter Petra Brekel-
mans is onvermoei-
baar waar het gaat 
om goodwill en 
interesse kweken. 
Maar zonder de 150 
vrijwilligers die nu 
al het Ockenburgh 
Open Podium een 
warm hart toedra-
gen zou het allemaal 
niet uitvoerbaar 
zijn. Dat willen we 
graag zo houden!’

Altijd in de 
buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. Daarom 
heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en 
kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met 
een bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken 
zoals u dat wilt. Op kantoor, via internet of app. 
RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

 
Van der Meer Verzekeringen
Dijkstraat 2
2675 AX HONSELERSDIJK
T (0174) 63 04 90
E info@vdmverz.nl
I www.vandermeerverzekeringen.nl
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Voor:
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Koos Verbeek Atiko Advies,
Poeldijksepad 27, 2675 CM, Honselersdijk, 
Mail: koos@koosverbeek.nl, Website: www.koosverbeek.nl
+31 (0)6 53714151 / +31 (0)174 625459
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moesten antwoord krijgen op vragen als: “hoeveel kleinkinderen 
heeft u? Hoe oud bent u, maar ook: heeft u Netflix?” Dirigente en 
juf Annemieke wist het spannend te maken door te vragen wie 
van de aanwezigen de meeste kleinkinderen had? Dat was een 
mevrouw met meer dan 13 kleinkinderen! Na afloop werd ieder-
een verwend met snoep uit grootmoeders tijd: zwart-wit, duim-
drop, stroopsoldaatjes, Haagse hopjes en nog veel meer, wat bij 
iedereen - ook de jongeren - erg in de smaak viel. De mooiste 
opmerking kwam van een opa die na de viering zei dat hij heel 
gelukkig werd van al die kinderen in de kerk. 

Tussen de Olympische Spelen in Zuid Korea en de Wereldkampi-
oenschappen All Round in Amsterdam, heeft Jac Orie even iets 
meer tijd voor zijn gezin. Maar zijn aandacht en focus liggen nog 
volledig bij het schaatsen. Het zijn topmaanden. Eigenlijk heeft hij 
een jaarrond baan. Buiten de wedstrijden zijn er trainingskampen 
in de zomer en is er voortdurend overleg met zijn assistent coa-
ches over de best mogelijke aanpak van begeleiden. 

Hoe lang kan een schaatser eigenlijk topsporter blijven? Orie: ‘Je 
moet ervan uitgaan dat de beste prestaties geleverd kunnen wor-
den tot ongeveer 34 of 35 jaar. Vergeet niet dat een schaatser 
niet van de ene dag op de andere tot de top kan behoren. Daar 
gaan jaren aan vooraf waarin gebouwd moet worden aan tech-
niek, tactiek en conditie. Maar ook de mentale kracht van een 
sporter moet als ’t ware groeien en daar heb je als coach even-
goed een taak in.’

Ik wilde geen trainer worden
Jac Orie is nu 50 jaar. Hij kwam op zijn 17e bij Jong Oranje en dat 
ging goed, maar niet van plan om een grote carrière in de sport 
na te jagen. Zijn conditie werd in die tijd ook op de proef gesteld 
door valpartijen en een trombose aandoening in zijn arm. Dat 
zette hem aan ’t denken. Op zijn twintigste stopte hij met sporten 
en volgde een opleiding bewegingstechnologie en bewegingswe-
tenschappen. ‘Ik wilde eigenlijk helemaal geen trainer worden’, 
bekent hij aan Poeldijk Nieuws. Maar toen hem in 2000 werd 
gevraagd trainingsprogramma’s te schrijven en assistent van Ge-
rard Kemkers te worden kwam er een wending in zijn leven. ‘Zo’n 
schema is volledig toegespitst op sterke en zwakke kanten van 
de sporter. Het gaat om ontwikkeling van de fysieke mogelijkhe-
den en mentaliteit, de kwestie van winnen of verliezen en vooral 

techniek. Er komt dus méér bij kijken dan alleen rondetijden en 
honderdste secondes scoren’.

Gouden en zilveren Olympische medailles
Een van de eerste topschaatsers die werd begeleid door het trai-
ningsprogramma van Jac Orie was Gerard van Velde die dan ook 
een gouden medaille veroverde tijdens de Olympische Spelen 
in Salt Lake City. Later volgden Marianne Timmer, Mark Tuitert, 
Erben Wennemars en Gianni Romme. En nu na de Olympische 
Spelen in Pyeong Chang waren Sven Kramer, Jan Smeekens, Kjeld 
Nuis, Carlijn Achtereekte en Patrick Roest de gouden en zilveren 
medaillewinnaars, die door Orie en zijn assistenten Sicco Janmaat 
en Bjarne Rykkje werden getraind. Thuis in Poeldijk stond uiter-
aard in de afgelopen weken het televisietoestel voortdurend aan. 
‘Mijn zonen vonden het prachtig om alle wedstrijden te volgen’ , 
aldus Jac. Ook Jac’s ouders die in hetzelfde huis naast hem wonen 
en daar hun eigen woning hebben, waren niet van de sportbeel-
den weg te slaan. Jac’s moeder: ‘We zijn natuurlijk trots op die 
jongen en wat hij allemaal heeft bereikt. Het is hard werken, dat 
kan ik je wel zeggen. Maar als hij thuis is neemt hij ook alle tijd 
voor zijn vrouw en twee zonen en natuurlijk ook voor ons’.

Poeldijkers onder mekaar
Hoe kwam de familie in Poeldijk terecht? Jac: ‘Mijn vrouw en ik 
woonden in een appartement in Loosduinen. Daar is ons oudste 
zoontje geboren. Maar we zochten een groter huis. We hoorden 
dat er een flink huis in Poeldijk te koop was. Mijn ouders wilden 
ook wel mee verhuizen naar het Westland. Het is voor hen heel fijn 
dat wij zo dicht bij elkaar wonen. We hebben inmiddels twee kin-
deren die alle ruimte hebben. Ze gaan in Poeldijk naar school, heb-
ben hier hun vriendjes. We hebben heel hartelijke buren. Iedereen 
heeft het naar z’n zin. Gewoon als Poeldijkers onder mekaar!’

(vervolg voorpagina)

“Ik word heel gelukkig van al die kinderen in de kerk”

Opa en oma viering
Zondag 18 februari was de Machutuskerk in Monster goed ge-
vuld met enthousiaste opa’s, oma’s en kleinkinderen voor een 
bijzondere viering: de opa en oma viering. Opa’s en oma’s wer-
den extra in het zonnetje gezet met speciale liedjes, gezongen 
door het kinderkoor Mojeko. 

Ontmoeting tussen kinderen en opa’s, oma’s en andere oude-
ren stond centraal. Kinderen liepen op ouderen in de kerk af en 
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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

Mezzac
wijnen

Red Bull 
energydrink

Campina kwark
500 gram

Goudeerlijk brood
tarwe, volkoren of wit

van € 1,99 
voor

€ 1,59
van € 1,99 

voor
€ 1,59€ 1,59€ 1,59

Wagner pizza’sWagner pizza’s

Quaker cruesli Kip drumstick
8 stuks

Quaker cruesli Quaker cruesli Quaker cruesli 
500 gram 8 stuks

nu voor
€ 3,99

2 pakken
€ 4,00

Johma salades
bakje 175 grambakje 175 gram

3 bakjes
€ 5,00

Kip drumstick

2e
HALVE PRIJS

Mezzac
wijnen

van € 5,99 
voor

€ 4,99

2e
HALVE PRIJS

2 blikjes
€ 2,00

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

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

Bel naar: 0174-700263 of
Koos Verbeek: 06-53714151 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171 of
Erik van der Sande : 06-25575372
Info bij: advertenties@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Het is vrijdag 2 maart 2018, weerkundigen geven voor vandaag 
als maximum enkele graadjes onder nul aan. Een stevig briesje 
uit het Oosten maakt het er gevoelsmatig niet echt warmer op. 
Toch wordt om 15.00 uur besloten een ritje op mijn driewielig snel-
heidsmonster te ondernemen. Ingepakt als iemand die in Lapland 
op een door poolhonden getrokken slede een lange rit door een 
sneeuwgebied maakt, wordt een weg gebaand door de slinge-
rende Voorstraat. Doel van mijn ‘expeditie’ is, buiten het genot 
mijzelf te trakteren op een portie frisse lucht, met eigen ogen te 
aanschouwen of het wateroppervlak in de ons omringende vaar-
ten voldoende ijs heeft gevormd om er op te kunnen schaatsen. 
Redelijk bekend in de buurt wordt met een snelheid van minstens 
14 kilometer per uur koers gezet naar de wat grotere wateren in 
de omgeving. 

Wat schetst mijn verbazing; vrijwel de gehele Wen(netjessloot), 
Hollewatering en grote delen van de Gantel zijn waarachtig 
‘schaatsklaar’. Sterker nog, er wordt op deze wateren vrijdag 2 
maart écht geschaatst, terwijl wat durvers moppenstad Vlaardin-
gen al met een bezoek hebben vereerd. Slechts wateren waar de 
wind vrij spel had, hebben flinke ‘windgaten’. Twee weken gele-
den had het er alle schijn van dat we schaatsen op natuurijs dit 
seizoen wel konden vergeten. Een aantal nachten matige vorst 
heeft de situatie drastisch gewijzigd en onverwacht voor prima ijs 
gezorgd. Mijn boordevol herinneringen zittende bovenkamertje is 
er vrijwel zeker van dat er sinds de strenge winter van 1962/1963 
begin maart niet meer zo veelvuldig is geschaatst. Vreselijk jam-
mer dat 2018 al twee maanden onderweg is! 

Geen ijs, toch schaatsen
Zodra u deze Poeldijk Nieuws ontvangt, zal het ijs wel weer ver-
worden zijn tot water. Vandaar dat ditmaal voor een veilige, iet-
wat toepasselijke, weg wordt gekozen via een enig plaatje van 
de eerste Poeldijkse rolschaatsbaan. Rolschaatsen is tenminste 
een sport waarbij het mag vriezen, maar ook dooien! Het rol-
schaatsen werd vanuit Engeland op het Europese vaste land ge-
introduceerd. Vóór de laatste oorlog werd er te Scheveningen al 
summier iets aan rolhockey gedaan. In Den Haag werd in 1946 
een rolschaatsbaan aangelegd voor de (nog altijd bestaande) 
Eerste Haagse Rolschaatsclub Marathon, kortweg E.H.R.C. Mede 
door de populariteit van die dichtbij het Westland gelegen baan, 
groeide vanuit Poeldijk ook de belangstelling voor de rolschaats-
sport. Omdat er hier geen baan voorhanden was, mochten de 
initiatiefnemers, na een fiat van het veilingbestuur, voorlopig in 
de weekeinden gebruik maken van een der hallen van de fruit- en 

groenteveiling. Een volledige hal bleek echter veel te groot voor 
een baan. Men liet zich niet ontmoedigen en ging aan het impro-
viseren. Veilingkarren en roltafels werden op hun kant geplaatst 
en kleine openingen dichtgemaakt. De hockeyballen mochten on-
der geen beding naast de baan, dus in het publiek terecht komen. 
Intussen had het bestuur, nog voordat in de zomer van 1950 de 
eerste krachtmeting met een andere vereniging plaatsvond, de 
naam Olympia aan de kersverse vereniging gegeven. Hoewel men 
het veilingbestuur dankbaar was voor de geboden ruimte, waren 
de telkens terugkerende ongemakken reden voor Olympia naar 
een eigen locatie om te zien. 

Een eigen baan
De baan elk weekend speelklaar maken en de hal aan het eind van 
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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
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het weekeinde weer schoon opleveren, vergde te veel tijd van leden 
en bestuur. Na een aantal weken werd het zoeken beloond. In de 
onmiddellijke nabijheid van de veiling stelde kweker Duyvestijn een 
braak liggend stukje land beschikbaar. Met medewerking van een 
flink aantal vrijwilligers werd het terreintje aan de Monsterseweg 
ter hand genomen. Na het egaliseren werden houten profielen op 
een zandbed geplaatst en daarboven een harde vloer aangebracht. 
Zo werd in 1956 een stuk tuinland in korte tijd omgetoverd tot een 
heuse rolschaatsbaan. Plusminus vijf jaar heeft men van de vei-
linghal gebruik mogen maken, alvorens Olympia haar eigen baan 
in gebruik kon nemen. De opname laat zien dat de nieuwe baan, 
uitgerust met een geluidsinstallatie en licht, een aantal faciliteiten in 
huis had waarvan menig sportvereniging toen slechts kon dromen. 
En wat te denken van ondernemers die Olympia steunden als spon-
sor en via reclameborden tevens de aandacht op hun bedrijf ves-
tigden. Niet elk reclamebord is even duidelijk, doch centraal zijn de 
borden van IJzerhandel Van den Akker uit Monster en ‘Het is zo het 
was, Lutz voor glas’ uit Delft goed leesbaar. Het eerste lustrum van 
de rolschaatsvereniging werd met verscheidene activiteiten op ge-
paste wijze in de veiling gevierd (1955). Diverse oorzaken lagen ten 
grondslag aan de latere verhuizing van Olympia naar de Madeweg 
te Monster. Het rolschaatsen was in de vijftiger/zestiger jaren zeer 
populair. Het wordt weliswaar nog altijd beoefend, doch heeft het 
als ‘topsport’ af moeten leggen tegen andere takken van sport. Het 
decor van de opname laat ons exact zien waar de rolschaatsbaan 
eens was gesitueerd. De Bartholomeuskerk, het veilingtorentje, een 
bijgebouw van houthandel Willem Scheer en natuurlijk de vader-
landse driekleur liegen in dit verband niet! Een schitterend aanden-
ken aan een tijd dat elke dag schaatsen in Poeldijk nog heel gewoon 
was….    

‘Schaatsen in maart, allerminst een trend,    
sterker nog; we zijn het niet gewend.
55 jaar geleden,
dat we het deden.
Nu in 2018 eindelijk weer verwend’.

De Backerhof moest helaas afscheid nemen van vrijwilliger Jan 
Nederpel. In februari is Jan van De Wittebrug naar De Terwebloem 
verhuisd. Hij hielp ons graag en zorgde altijd dat tafels en stoelen 
netjes stonden en prullenbakken tijdig werden geleegd. Na 6 jaar 
trouwe dienst verlaat hij ons; wij gaan hem zeker missen, hopen 
hem nog vaak te zien en wensen Jan vele jaren in gezondheid toe! 
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‘Heiligen, al staan ze in geen enkele almanak’

Lievelingstante
Door ds. A.J. Molenaar

De Kroatische theoloog Miroslav Volv ver-
telt het volgende, waargebeurde verhaal. 
Toen hij klein was, paste zijn oude tante 
Milica vaak op hem. Milica was zijn lieve-
lingstante. Altijd deed ze leuke dingen met 
hem en ze liet hem nooit alleen spelen ter-
wijl zij iets anders ging doen. Na zijn ouders hield Miroslav het 
meest van haar. Bij haar voelde hij zich veilig, en hij kon merken 
dat ze ook graag voor hem zorgde.

Toch was er iets dat Miroslav niet wist. Tante Milica was verant-
woordelijk voor de dood van zijn oudere broertje Daniël, dat maar 
vijf jaar was geworden. Hij hoorde dat pas na haar dood van zijn 
ouders, toen hij zelf al een student was. Wat was er gebeurd? Tante 
Milica moest eens passen op Daniël en de kleine Miroslav, die toen 
nog nauwelijks meer was dan een baby. Maar ze lette niet goed op. 
Daniël, de oudste, sloop de poort uit om te gaan kijken bij de solda-
ten in de kazerne naast het huis. Dat vond hij machtig interessant. 
De soldaten vonden hem ook leuk. Eén van de soldaten liet hem een 
eindje meerijden op een paardenkar waarmee ze brood vervoerden. 
Toen gebeurde het vreselijke: Daniël viel van de kar, werd overreden 
en stierf.

Zijn ouders waren bijna gebroken van verdriet. Maar ze joegen tante 
Milica niet boos weg uit hun leven. Nee, toen ze na een paar maan-

den hun leven weer oppakten en een oppas nodig hadden, vroegen 
ze... Milica. Ze werd de meest toegewijde oppas die er maar te be-
denken is. De ouders pasten wel op dat Miroslav nooit iets meek-
reeg wat zijn lievelingstante meedroeg. Hoe konden die ouders deze 
keuze maken? Alleen omdat ze iets wisten van de nieuwe kansen 
die God ons allen geeft. Hun keuze laat iets van Jezus zien in deze 
wereld: niet boosheid en schuld, maar liefde verspreidde zich. Zo zijn 
zij heiligen, al staan ze in geen enkele almanak. Moge God ons ook 
maken tot mensen die iets van zijn liefde tonen in deze wereld!

Kerkdiensten
Zondag 18 maart (6e Lijdenszondag)
10.00 uur: ds. D. van Vreeswijk,  Zevenhuizen.
19.00 uur: ds. D.G.R.A. Beekman, Noorden.
Zondag 25 maart (Palmzondag)
10.00 uur: ds. A.J. Molenaar. 
19.00 uur: ds.  J.W. van Schaik, Dordrecht.
Zaterdag 17 maart 
09.30 uur: gebedsbijeenkomst in de kerk

Bij de kerkdiensten
Zondag 18 maart (6e lijdenszondag) wordt de morgendienst ge-
leid door onze oud-predikant ds. D. van Vreeswijk, terwijl ik naar 
‘s-Gravenzande afreis om daar in de Dorpskerk voor te gaan. ‘s 
Avonds gaat voor ds. D.G.R.A. Beekman uit Noorden, met wie ik 
geruild heb. Het zal helaas voorlopig wel de laatste keer zijn dat 
hij bij ons voorgaat, want hij verhuist komende maand naar Ede 
om daar in een nieuwe gemeente predikant te worden. Zondag 
25 maart (7e lijdenszondag, Palmzondag) volgen we Jezus bij zijn 
intocht in Jeruzalem. De mensen juichen, nu zal vast een nieuwe 
tijd aanbreken! Jezus zegt daarover echter wonderlijke woorden: 
‘als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, 
maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht’. Wat heeft dat te bete-
kenen? We lezen het 12e hoofdstuk van het Johannes-evangelie. 
NB let op de zomertijd, dus vergeet niet een uur eerder op te 
staan! De avonddienst wordt geleid door ds. W. J. van Schaik uit 
Dordrecht (voorheen Woubrugge), een bekend gezicht op onze 
kansel. 

Bidden op zaterdagochtend 
Zaterdagochtend 17 maart staan de kerkdeuren weer open voor 
een gebedsmoment. Het thema is ditmaal, evenals de vorige 
keer, ‘gebed voor de eenheid van de christenen’. Door wat er de 
vorige keer ter tafel kwam, is dat niet helemaal uit de verf ge-
komen. Het is belangrijk genoeg om voor te blijven bidden! Het 
gebedsmoment is van 09.30-10.00 uur, voorafgaand aan de Open 

NIEUW

In kindvriendelijke buurt gelegen 
eengezinswoning met serre. Op loopafstand 
van het strand en alle voorzieningen zoals 
scholen, winkels en uitvalswegen in de buurt!

Vraagprijs: € 200.000,- k.k.

MONSTER
Sternstraat 15

NIEUW

In populaire, rustige en kindvriendelijke 
woonwijk gelegen, goed onderhouden, 
uitgebouwde en verrassend ruime 
hoekwoning met vijf slaapkamers, eigen 
parkeerplaats en royale zonnige achtertuin.
Vraagprijs: € 339.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 39
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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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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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Kerk. Ieder is welkom, ook als je zelf niet wilt meebidden. Kom 
ook, want gebed is de kurk waar de kerk op drijft!

Kom een psalm overdenken!
Donderdagavond 22 maart wordt er weer een psalm besproken 
onder leiding van ds. Molenaar. Ieder is welkom om aan te schui-
ven, 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. 

Open kerk
Zaterdag 17 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 eventuele bezoekers op te vangen. Dus ook u en jij bent van 
harte welkom tussen 10.00-11.30 uur. Neem ook gewoon eens 
iemand mee die belangstelling heeft voor de kerk en alles waar 
daar gebeurt.

Boeken- en platenverkoop 
Zaterdag 17 maart van 10.00-
11.30 uur is er verkoop van 
boeken, dvd’s, cd’s en oude 
grammofoonplaten in de 
Hervormde Kerk in de Fon-
teinstraat Poeldijk. Op de 
platenzolder vind u veel Lp’s, 
singletjes, 78-toeren platen en alle soorten Cd’s. Muziek en boe-
ken van alle tijden, voor alle smaken voor een kleine prijs. Kom 
kijken naar de grote verzameling en vind 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.

Oud papier
De oud-papiercontainer staat van 27 t/m 31 maart op: Monster-
seweg 112, Poeldijk (naast hotel-restaurant Unicum-Elzenhagen).

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

Woensdag 21 maart bieb De Lier

Wandelen in natuur met Koos 
Dijksterhuis
In aansluiting op de 83e Boeken-
week over het thema Natuur vertelt 
Koos Dijksterhuis op woensdag 21 
maart in Bibliotheek De Lier over 
zijn nieuwe boek Handboek voor 
natuurwandelingen. Het natuur-
boek voor iedereen die meer wil 
waarnemen bij het wandelen, maar 
niet goed weet waar te beginnen.

Koos Dijksterhuis studeerde biologie en sociologie in Gronin-
gen. Hij heeft een dagelijkse column in Trouw, is columnist van 
Bionieuws en Vroege Vogels, geeft vrolijke lezingen en schrijft 
vormvaste verzen op rijm. Eerder publiceerde hij de boeken Een 
Groenlander in Afrika, Winnen van de Bierkaai, Akkervogels, De 
kiekendieven van het Oldambt, Jong & Wild, De spreeuw en Ei-
landgevoel. U bent van harte welkom, aanvang 20.00 uur. Kaart-
jes € 5,- voor leden Bibliotheek Westland, € 7,50 voor niet-leden. 
Kaartjes via: www.bibliotheekwestland.nl.
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Veel dank aan Huub van Leeuwen en vrijwilligers! 

Schaatspret in Poeldijk

(Foto’s: Kees van Leeuwen, Diane Olsthoorn en Koos Verbeek)
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KBO Poeldijk
Katholieke bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5, 
2675 BK Honselersdijk, telefoon: 0174-245789. 
e-mail: kees@keesenleny.nl

Opnemen in vaccinatieprogramma voor 60 plussers

Succes KBO-PCOB lobby 
pneumokokken 
De Gezondheidsraad wil dat ouderen gevaccineerd kunnen 
worden tegen pneumokokken. Deze vaccinatie was een belang-
rijk punt in de lobby van KBO-PCOB de afgelopen jaren. Eind 
februari werd de eerste stap gezet, want de Gezondheidsraad 
adviseert de staatssecretaris van VWS om ouderen vanaf 60 jaar 
vaccinatie aan te bieden tegen pneumokokken.

“Een prachtig eerste stap naar meer gezondheidswinst bij oude-
ren. Al jaren pleiten we hiervoor. We hopen nu dat de staatssecre-
taris het advies overneemt zodat er snel stappen kunnen worden 
gezet,” aldus Manon Vanderkaa directeur van KBO-PCOB. Jaarlijks 
belanden tussen 2.600 en 5.600 ouderen in het ziekenhuis met 
longontsteking veroorzaakt door pneumokokken en nog eens 
zo’n 1.800 met invasieve pneumokokkenziekte. Die veroorzaakt 
onder andere hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Van 
hen overlijdt gemiddeld 15%. De Gezondheidsraad adviseert ou-
deren vanaf 60 jaar iedere vijf jaar te vaccineren met PPV23, met 
een laatste keer op 75-jarige leeftijd. Dit vaccin voorkomt 37% 
van de gevallen van invasieve pneumokokkenziekte en 7,5% van 
de longontstekingen. De risico’s zijn beperkt: de bijwerkingen zijn 
mild en kortdurend. Ook de kosten zijn beperkt. Het advies moet 
worden overgenomen door het ministerie van VWS waardoor de 
vaccinatie in het rijksvaccinatieprogramma komt. Ook de Tweede 
Kamer is dan nog aan zet. Vanderkaa: “De gezondheidswinst en 
kosten van vaccineren zijn zo positief beoordeeld dat het mij las-
tig lijkt dit advies te negeren. Wij blijven dat benadrukken in Den 
Haag, want deze eerste stap moet verzilverd worden!”

Citaten, spreekwoorden en gezegden
Gooi de ramen open, laat de wereld binnen, de winter geeft zich 
over, de lente kan beginnen (Stef Bos).

Service van de zaak: Uw bril wordt gratis op uw hoofd gemon-
tuurd.

KBO Poeldijk
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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

www.lpfwestland.nl

ONZE PLANNEN  
VOOR POELDIJK

  Definitieve, goede invulling voor De Leuningjes
  Realistisch en toekomstbestendig centrumplan voor Poeldijk
  Nieuwe wijken krijgen meer groen
   Overlast vrachtverkeer Jan Barendselaan aanpakken 
   Kluswoningen voor jongeren ontwikkelen in oude Verburchhof

KOM GERUST PRATEN MET ONZE KANDIDATEN UIT POELDIJK!  
U bent welkom om in ongedwongen sfeer, uw vragen, wensen  
en oplossingen met ons te delen! Natuurlijk doen we dit onder genot  
van een drankje, de eerste twee krijgt u van ons!
Wat? Borrelpraat Poeldijk 
Wanneer? Donderdag 15 maart vanaf 20:00 uur
Waar? Café de Luifel
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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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Puzzel: een invulraadsel

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

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

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

Tonny Vreugdenhil, winnares van de Poeldijk Nieuws Kerstpuzzel.   

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

Showroom
Mercuriusplein 2
2685LP Poeldijk

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

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
13:00 - 17:00

Zaterdag & ‘s avonds op
afspraak geopend
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2685LP Poeldijk

(0174) 61 48 48
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www.nederwerk.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
13:00 - 17:00

Zaterdag & ‘s avonds op
afspraak geopend

93 mm x 67,5 mm, voorpagina Poeldijker

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
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coaching • hypnose • trainingen

Het nieuwe tijdelijke adres is:
Voorstraat 88

2685 EP  Poeldijk
ingang om de hoek (Fonteinstraat)

Zelfhypnose training
24 maart 2018 10.00 - 17.00 uur

Reiki Helingsavond
2 april 19.30 - 22.00 uur

Reiki II cursus
7 april 10.00 - 17.00 uur

Reiki Helingsavond
7 mei 19.30 - 22.00 uur

Magic ZENses retreat
Kos, Griekenland
13 t/m 20 mei 2018

Dinsdag 27 maart in Larix ‘s-Gravenzande

Verwerkingsgroep echtscheiding
Hoe verwerk je het verlies als iemand waarvan je houdt bij 
je weggaat? Hoe ga je om met pijn, boosheid of verdriet? De 
verwerkingsgroep echtscheiding kan je helpen het verlies ‘een 
plaats’ te geven. Hier ontmoet je anderen die hetzelfde hebben 
meegemaakt. Professionals van Voor Westland begeleiden de 
groep. Ze helpen je omgaan met het verlies en je leven weer op 
te pakken. 

De professionals benoemen onderwerpen of thema’s die je kunt 
bespreken. Natuurlijk kun je ook je eigen vragen of onderwerpen 
inbrengen. Zoals reacties op rouw, omgaan met familie en vrien-
den, met eenzaamheid, hoe verder zonder je ex, hoe kan ik mijn 
kinderen hierin begeleiden. Dinsdag 27 maart start de training 
in wijkcentrum Larix, aan de Larixstraat 4 in ‘s-Gravenzande. Er 
zijn 6 bijeenkomsten van 18.30-20.30 uur. Wil je meer informatie 
over deze groep? Neem dan contact op met de maatschappelijk 
werker van Voor Westland via 140174, of www.voorwestland.nl.

Projectkoor Sibylle Leder en Honselse Harmonie
Projectkoor Sibylle Leder treedt zaterdag 17 maart op in De 
Terwebloem in het kader van Welzijn met Muziek. De Honselse 
Harmonie treedt die dag om 14.00 uur op. Iedereen is van harte 
welkom bij deze gratis optredens. Kom genieten van de mooie 
muziek. Aanmelden vooraf is niet noodzakelijk.

Klaverjassen
U kunt elke vrijdag om 13.30 uur in de oneven weken klaverjas-
sen in wijkcentrum De Backerhof. In maart kunt u klaverjassen 
op vrijdag 16 en 30 maart. Spelleidster is Marieke Persoon van 
kaartclub KCB klaverjassen. U kunt zich aanmelden bij Marieke en 
Leo Persoon via 24 29 60. Iedereen is van harte welkom!

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

Vitis Welzijn Hypnose … een wereld van verschil!

Zen & Zo
Hypnose krijg steeds vaker de 
aandacht die het verdient. Heb 
je je weleens in hypnose ver-
diept? De Grieken uit de oud-
heid wisten het al, hypnose 
maakt echt verschil, het is fijn, 
snel, erg effectief en magisch 
mooi! Hypnose is, ondanks zijn 
‘oude’ wortels met recht een 
‘nieuwetijdsmethode’. 

Regina Smeenk van Zen &Zo vertelt: “Hypnose is een natuurlijke 
geestesgesteldheid, een natuurlijke ‘trance”, waarbij we je aan-
dacht naar binnen keren. We doen het talloze keren per dag. Zo-
als je in een ‘trance’ een film kijkt of dat moment dat je een eind 
moet rijden en opeens verder bent dan je dacht, dat je een stukje 
‘kwijt bent’? Het zijn natuurlijke hypnotische trance-momenten 
waarin ons onderbewustzijn het even overneemt.”

Het onderbewustzijn waar álle informatie is opgeslagen: naast 
onze basislichaamsprocessen ook elke emotie, elke gebeurtenis 
en elke ervaring. Sommige zijn prima ‘gecategoriseerd’, andere 
zijn wellicht wat ‘misplaatst’, daar kunnen we last van hebben. 
Dan beheerst de ‘last’ altijd een deel van je gedachten, hande-
lingen en dus een deel van je leven. “Verandering… Hypnose kan 
werkelijk het verschil maken tussen een leven met zorgen, stress, 
angst, of een leven waarin je ontspannen meebeweegt op ‘de 
stroom van het leven’ en ook nog eens razendsnel. Voor volwas-
senen én kinderen kan hypnose een groot verschil maken”, aldus 
Regina.

“Soms denken mensen aan showhypnose, waarbij gasten in 
tv-uitzendingen controle kwijtraakten. Niets is echter minder 
waar, met hypnose krijg je juist de controle over je leven weer 
terug. Het is zeker niet eng of zweverig. Wonderlijk hoe krach-
tig hypnose is, hoeveel er kan worden bereikt, veranderd in één 
of enkele sessies,” zegt Regina. Hypnotherapie is overigens niet 
het enige waarvoor je bij Zen & Zo terecht kunt. Ook voor 1-op-
1 begeleiding, hoog sensitiviteit, trainingen, begeleide reizen en 
opleidingen. Regina is al jaren in Poeldijk actief als gecertificeerd 
lifecoach, trainer, energetisch- & hypnotherapeut.
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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: Zingen voor kinderen van groe-
pen 1, 2 en 3 (De Leuningjes).
Elke woensdag 16.00-17.00 uur: zingen voor kinderen vanaf 
groep 4 (De Leuningjes).
Elke vrijdag 19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartho-
lomeuskoor. 
Zaterdag 24 maart 10.00-11.30 uur: repetitie Perosikoor. Belang-
stellenden zijn van harte welkom om een kijkje te nemen of mee 
te komen zingen.
Vrijdag 30 maart 11.00-12.00 uur: prijsuitreiking extra prijzen ei-
erenactie in repetitielokaal in De Leuningjes.

In de kerk 
Zaterdag 17 maart 19.00 uur: geen viering.
Zondag 18 maart 09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor 
zingen tijdens de Nederlandse viering.
Zaterdag 24 maart 19.00 uur: dames en heren Bartholomeus-
koor zingen vanwege Palmzondag. 
Zondag 25 maart 09.30 uur: kinderkoor zingt tijdens de Gezins-
viering op Palmzondag, samen met de Scouting maken we er een 
mooie viering van.

De koren van Deo Sacrum

Wat staat er op onze agenda?
Door Toos de Vreede 

De tijd gaat heel erg snel. Wij zijn volop bezig met de voorberei-
dingen op het Hoogfeest van Pasen. De komende periode staan 
er voldoende activiteiten in de agenda bij de koorgroepen. Ui-
teraard de verzorging van de ‘gewone’ vieringen in de weekein-
den. 

Hoogtepunt is de feestelijke Hoogmis op Paasmorgen met tradi-
tioneel de Krönungsmesse van W.A. Mozart.  Met medewerking 
van het Delphi Consort en Wim van Herk aan het orgel zingen we 
deze miscompositie en natuurlijk ontbreken het Ave Verum van 
Mozart en Halleluja van Händel niet. Alles bij elkaar een mooi en 
feestelijk programma. Vanwege Dodenherdenking klinkt vrijdag-
avond 4 mei het mooie Requiem van Duruflé. 

Ook het kinderkoor is te horen: bij de 1e Communie en de Palm-
pasenviering. Het bereidt een leuk concert in Sonnevanck in 
’s-Gravenzande voor. Het Perosikoor wordt regelmatig gevraagd 
bij uitvaarten het Requiem van Perosi te zingen in de Bartholo-
meuskerk en elders in het Westland. Heren met interesse om 
een repetitie van het Perosikoor bij te wonen zijn van harte wel-
kom op zaterdag 24 maart van 10.00-11.30 uur in De Leuningjes. 
Popkoor Fine Tuning  is volop bezig met voorbereidingen voor de 
“Westland Passion vrijdag 30 maart. U bent van harte uitgeno-
digd.

Kinderkoor verkoopt chocolade eieren

Eierenactie 2018
Door Toos de Vreede

Zijn de kinderen van het kinderkoor bij u al aan de deur ge-
weest?? Dit jaar wordt voor de 51e keer de Traditionele Eie-
renactie gehouden! Evenals vorig jaar gaan de kinderen van het 
koor op pad met overheerlijke chocolade eitjes.  

De koorkinderen verkopen zakjes met chocolade paaseitjes. De 
zakjes worden voor twee Euro aangeboden. Bij deze eierenactie 
zijn ook weer extra prijzen te winnen. Aan elk zakje met gemeng-
de paaseitjes hangt namelijk een lot waarop staat of de koper 
een extra prijs heeft gewonnen en wat deze prijs is. Dankzij de 
gulle bijdrage van Keurslagerij Marco van der Hout (paasrollades) 
en Bakkerij Van Malkenhorst (paasstollen) kunnen we deze extra 
prijzen aanbieden zoals paasrollades, paasstollen en kakelverse 
eieren. Deze kunnen op Goede Vrijdag, vrijdag 30 maart, tussen 
11.00-12.00 uur door de winnaars afgehaald worden in het repe-
titielokaal in De Leuningjes. Uiteraard moeten de winnaars het 
winnende lot meebrengen. 

We hopen van harte dat u de activiteiten van het kinderkoor wil 
steunen door het kopen van één of meerdere zakjes met choco-
lade paaseitjes.
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Poeldijkse scholen vertellen…
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www.spruijtonderhoud.nl

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

www.spruijtonderhoud.nl • 06-512 08 412
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

De afgelopen vier jaar hebben we met succes gestreden voor lagere belastingen en een gezonde 
gemeentekas. De komende vier jaar willen we net zulke goede resultaten behalen. Onze kandidaten 
willen de komende vier jaar jouw stem vertegenwoordigen in de gemeenteraad en in contact blijven 
met je. Jij weet als geen ander wat er speelt bij jou in de straat, wijk of vereniging.

Samen voor een 
sterker Westland 

Sander Zuyderwijk (1)

Peter Valstar (4) Lianda Heijl (5) Peter Hartman (6)

Pieter Varekamp (2) Geraldine van der Knaap (3)

vergroening van Poeldijk, met name in de Voorstraat 
en de Irenestraat;

Oplossen van de parkeerproblemen met name rondom 
de Bartholomeuskerk;

Goede huisvesting van het verenigingsleven en maat-
schappelijke instellingen in de Leuningjes zolang er 
nog geen geschikt alternatief is ontwikkeld;

Zo snel mogelijke vernieuwing van het centrum met 
daarbij ontwikkeling van de Wittebrug;

Verfraaiing van het pleintje aan de Voorstraat;

Het Dario Fo gebouw geschikt maken voor senioren 
appartementen en/of starterswoningen;

Het ABC terrein de ruimte geven voor economische groei.

Wat willen we voor Poeldijk
�

�

�

�

�
�

�
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gen met een mes of schroevendraaier dóór de hand. Wat natuur-
lijk altijd jammer is dat alles er aan het einde van de les weer 
af gehaald wordt. Dit moet om andere leerlingen een trauma te 
besparen, maar ook ouders en verzorgers. Mobieltjes mochten 
mee, dus werd er veel vastgelegd op foto. Al met al kunnen de 
basisscholen en de EHBO-vereniging terugkijken op een zeer ge-
slaagde LOTUS-les.

Maandag 5 maart werd de spannendste les van de EHBO-cur-
sus gegeven op het Westhof. Een dag later werd dezelfde les op 
de Nieuweweg gegeven. Een LOTUS-lid, ( Landelijke Organisatie 
Tot Uitbeelding Slachtoffer), kwam laten zien hoe men wonden 
maakt. Door deze levensechte wonden worden de EHBO lessen 
levendig gemaakt, maar LOTUS-leden worden ook ingezet bij 
oefeningen van politie, brandweer en gevangenis.

De leerlingen hielden zich goed, 
slechts een enkeling voelde zich niet 
op zijn gemak. Uit ervaring weet de 
vereniging dat dit een pittige les is. 
Voorafgaande jaren zijn leerlingen 
flauwgevallen bij het zien van de 
verwondingen. Er liepen daarom 
ook extra instructeurs rond, die de 
leerlingen afleidden en in de gaten 
hielden. De leerlingen genoten en 
de verwondingen werden steeds 
ernstiger. Begon het met een snij-
wond, later waren het verwondin-

Opleidingscursus Eerste Hulp

Helaas: afgelast
Door het geringe aantal aanmeldingen gaat de opleidingscur-
sus Eerste Hulp die 17 maart zou starten niet door. Het bestuur 
vindt het heel spijtig, maar het is financieel niet haalbaar deze 
cursus voor drie mensen te organiseren.

Als u interesse hebt, maar kwam de datum u niet uit, geef u alvast 
op voor de volgende keer. Met het juiste aantal geïnteresseer-
den wordt dan een passende datum geprikt. Voor al uw vragen 
over de EHBO vereniging St. Albertus Poeldijk kunt u mailen naar 
m.vdpot@ehbo-westland.nl of bellen naar: 240282.

Leerlingen genoten en verwondingen steeds ernstiger

Steekwonden en blaren op het Westhof
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Uitstapje van groep 1-2b
Groep 1-2b is laatst naar een mu-
seum geweest. Ze vonden het daar 
heel erg leuk. De kinderen hebben 
zelf schelpen en krabben gezocht. 
Ze gingen ook naar allerlei vissen kijken in het donker. Ze moch-
ten zelfs zeesterren aanraken. Het was een fantastische dag voor 
groep 1-2b.

Op pad naar de Wollebrand
Groep 8 is op 6 februari naar 
de Wollebrand gegaan. Ze 
gingen allemaal bomen snoei-
en. Het was voor hen hard 
werken! Ze moesten in twee-
tallen samenwerken. 

Als je de bomen had omge-
zaagd, moest je ze op een 
hoop neerleggen. De hoop 
gebruiken ze om de dieren 
een veilig plekje te geven. De 
kinderen uit groep 8 zeiden 
dat het erg leuk was.

Vivian den Hollander op bezoek
Tijdens de Nationale Voorleesdagen was schrijfster Vivian den Hol-
lander op bezoek. Zij kwam voorlezen in de groepen 1-2. De kinde-
ren zaten ademloos te luisteren naar haar verhalen. Aan het eind 
van de ochtend konden we een boek van haar laten signeren.

Poeldijkse scholen vertellen…
Carnaval
Door Daniëlle Nugteren en Annemieke Burger, groep 8

Wij hebben carnaval gevierd op De Nieuwe Weg. Het was erg 
leuk. We hadden groepjes door elkaar met de kinderen van groe-
pen 5, 6, 7 en 8. Met het groepje ging je van klas naar klas en 
dan speelde je daar een spelletje. De Blauwkonters kwamen op 
bezoek in elke klas. De Jeugdpage zit op onze school: Daniëlle. 

De Jeugdprins en Jeugdpage hebben aan het eind van de middag 
medailles uitgereikt aan kinderen van alle groepen. Er was ook 
een mooist verklede juf dat was juf Ilona in haar Sneeuwwitje 
jurk. Als afsluiting gingen we de polonaise lopen. Het was echt 
een geweldige middag.
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DICHTBIJ. 
ONDERNEMEND. 
DUIDELIJK.

Prioriteit geeft GemeenteBelang Westland aan een ‘make-over’ 
van het centrum van Poeldijk. Het verbeteren van de panden 
en de openbare ruimte (parkeren, groen) in het centrale punt 
van de Voorstraat zal een belangrijke impuls geven aan de 
aantrekkingskracht van deze authentieke winkelstraat.

Herontwikkeling van het Dario Fo-gebouw, de oude 
Verburchschool en De Wittebrug biedt kansen voor 
vernieuwende projecten als ‘kluswoningen’ voor jongeren of 
‘groepswonen’ voor ouderen. 

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen voor het 
centrum van Poeldijk staat voor GemeenteBelang Westland 
ook bovenaan het investeren in de verkeersveiligheid van de 
Jan Barendselaan waar nu doorgaand vracht- en sluipverkeer 
onveilige situaties en overlast veroorzaken.

Het Westlands cultureel erfgoed verliest GemeenteBelang 
Westland bij alle vernieuwingen beslist niet uit het oog. Wat dat 
betreft vinden we het bijvoorbeeld belangrijk om de originele 
Westlandse druivenserres, inclusief originele druivenmuur en 
waterbak aan de Vredebestlaan te behouden.

#KIESGBW #4  |     

BELANGRIJKE IMPULS MAKE-OVER 
CENTRUM POELDIJK

INVESTEREN IN VEILIGHEID VAN DE 
JAN BARENDSELAAN

HERONTWIKKELING VAN DARIO 
FO-GEBOUW, VERBURCHSCHOOL EN 
DE WITTEBRUG

BEHOUDT VAN WESTLANDSE 
DRUIVENSERRES, DRUIVENMUUR EN 
WATERBAK VREDEBESTLAAN
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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
...direct voor u aan de slag!

Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief!!

Bel 0174 730 179
www.directmakelaar.nl  

Herckenrathstraat 52
2681 DG Monster

info@directmakelaar.nl
0174 - 730 179

www.directmakelaar.nl

In verband met onze mooie nieuwe 
locatie hebben wij mooie actie-

tarieven! U bent van harte welkom 
voor een kop koffie; op vrijdagavond 
zelfs tot 20.00 uur zonder afspraak!

Op 7 april a.s. is er een landelijke Open 
huizen dag. Maak nu een vrijblijvende 

afspraak en profiteer mee van onze 
mooie actie ‘geen opstartkosten’.

 Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart a.s. 
zijn wij aanwezig op de woonbeurs in 

‘De Kiem’. Op deze woonbeurs is tevens 
een hypotheekadviseur aanwezig 

in onze stand, dus kom langs!

Tijdens Maassluisse Harmonie 24 maart

Voorjaarsconcert slagwerkgroep 
Pius X 
Door Peter van der Knaap

De Slagwerkgroep van Pius X Poeldijk werkt sinds begin dit jaar 
samen met die van De Phoenix uit Wateringen. Na enkele maan-
den samen repeteren is op 24 maart het eerste gezamenlijke 
concertoptreden. Tijdens het voorjaarsconcert van de Maas-
sluisse Harmonie die dag in theater De Koningshof in Maasluis, 
verzorgt de slagwerkgroep een optreden als intermezzo in hun 
orkestprogramma.

De percussie-ensembles van de 
muziekverenigingen uit Poel-
dijk en Wateringen bestaan 
uit enthousiaste slagwerkers, 
onder deskundige leiding van 
instructeur en dirigent Michel 
Ponsioen. De groep speelt een 
breed muzikaal repertoire, 
dat varieert van swingende en 
opzwepende sambamuziek, 
meestal buiten; tot diverse 
soorten muziekstukken die 
als podiumoptredens tijdens 
concerten ten gehore worden 
gebracht. Afhankelijk van de 
programmering en het soort 
optreden wordt bepaald of 
het instrumentarium uit meer 
klassiek ongestemd slagwerk 
bestaat, of dat er ook verschil-
lende melodische instrumen-
ten worden gebruikt. Voor het 
optreden in Maasluis worden 
vooral diverse soorten trom-
men en klein slagwerkinstru-
mentarium gebruikt. De stuk-

ken die gespeeld worden: “Back to Baker”, waarin de stijl van de 
legendarische drummer Ginger Baker wordt nagebootst door de 
slagwerkgroep. “Celtic Parade”, gebaseerd op de Schotse trom-
meltraditie waarin de typische ritmes die veel techniek vereisen 
strak uitgevoerd wordenen “Villains of the Wild West”. In dit stuk 
van Michel Ponsioen staan schurken uit het wilde westen van 
weleer centraal waarbij de onderlinge spanning oploopt. Voor 
het publiek is er niet alleen veel te horen, maar zeker ook iets 
te zien. “Funk it Out”, heeft meer raakvlak met Funk muziek. Op 
een stevige Groove in 16e notenbeweging wordt het ritme opge-
bouwd, en op een funky manier gespeeld, waardoor het zo lekker 
swingt. Aanvang van dit concert is 20.00 uur; onze slagwerkgroep 
treedt direct na de pauze (21.00 uur) op. Ben je geïnteresseerd, 
kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar.
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Puzzel
Puzzel nummer 6 

Lettergreep Filippine “Lente”
De lettergrepen: (a - a - borst - cint - cis - draf - for - gen - honds 
- hy - jaar - je - je - je - jes - kat - kje - klok - ko - kool - kruid - lam - 
me - mees - nar - nin -  rood - sneeuw - speen - sy - ter - thi - tjes 
- tulp -voor - wil - win), zo in de puzzel hieronder plaatsen, dat 
er 13 woorden ontstaan die met deze tijd van het jaar te maken 
hebben. De beginletters van de 13 woorden staan al in het puz-
zelblok! Plaats, als de gevonden woorden zijn ingevuld, de letters, 
waar een of meerdere cijfers bij staan nu bij diezelfde cijfers in 
het tekstvak hieronder van de Filippine. Er ontstaat dan een toe-
passelijke zin, die u als oplossing in kunt sturen. Succes! 

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 sug-
gesties 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 Poeldij-
kers. De winnaar krijgt weer een lekkere slagroomschnitt. 

Uitslag van de puzzel in 
Poeldijk Nieuws nr. 4, 
woordzoeker Jongens-
namen: Jan, Piet Joris en 
Korneel.

De gevonden uitgebrei-
de oplossing staat op: 
http://poeldijknieuws.
nl/het-blad/puzzel/

Van de 30 inzenders, 
waarvan velen het goed 
hadden, is de gelukkige 
winnaar Jasmijn Kester, 
7 jaar, op de foto met 
de slagroomschnitt van 
Bakkerij Van Malken-
horst. 

a
a

borst
cint
cis

draf
for
gen

honds 
hy 

jaar
je
je
je
jes
kat
kje

klok
ko

kool
kruid
lam
me

mees
nar
nin

rood
sneeuw
speen

sy
ter
thi
tjes
tulp
voor
wil
win
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Ons Dorp
‘Wat leven wij in een prachtig dorp met fantastische 

ondernemers’ 

De mens achter de Poeldijkse 
verenigingen
Door Annemiek Koremans

Als u dit leest zijn we de kou al lang weer vergeten. Maar wat 
was het koud en guur. In mijn belevenis en werkelijkheid waren de 
afgelopen dagen de koudste van mijn leven. Voor ouderen en alle 
andere kwetsbare mensen werd er zelfs code geel afgegeven: blijf 
binnen en hou uzelf lekker warm. Zelfs voor daklozen en zwervers 
werd er in de grote steden extra nachtopvang geregeld. Waanzin-
nig land toch Nederland.

Ook al is alles relatief (Siberië, -50 graden!), het was koud genoeg 
om te werken aan de nieuwe natuurijsbaan, op grond ter beschik-
king gesteld door Huub van Leeuwen. Nu Hein van Dijk op de achter-
grond zijn werk uitvoert, zijn er vier nieuwe mannen opgestaan om 
het bij een temperatuur onder nul voor kinderen mogelijk te maken 
op een veilige schaatsbaan te kunnen schaatsen. Een van die vier 
– Jaco Zuiderwijk – is al van kinds af een vriend van mij. Van dicht-
bij heb ik zijn passie en inzet voor goed natuurijs kunnen volgen. 
Nu hebben wij samen ook wat met natuurijs, want samen reden 
we twee keer de Elfstedentocht in Friesland. Hij op het ijs en ik als 
enthousiast toeschouwer en “aanmoediger” van al die duizenden 
mensen die zo nodig een prestatie moesten leveren. Jaco heeft de 
tocht twee keer uitgereden en met zijn vrouwelijke harem zijn we er 
echt bij geweest. Ik vergeet veel tegenwoordig, maar zulke herinne-
ringen blijven toch in een mens zijn geheugen gegrift staan.

Volgend jaar zit ik er met pan eigengemaakte snert
Nu zet hij zich met ziel en zaligheid in voor de ijsbaan in Poeldijk. Na-
tuurlijk ging dit evenement weer gepaard met dezelfde randtafere-
len als vorig jaar. De spanning of het gaat lukken, blijft het hard ge-
noeg vriezen, vernielen “ze” het aangegroeide ijs niet en komen de 
kinderen er op af? Ondanks de snijdende kou is het ze gelukt om kin-
deren te laten genieten van een goed begaanbare, veilige ijsbaan. 
Niemand, maar dan ook niemand van de kinderen klaagde over de 
kou. Volgend jaar ga ik er met een pan eigengemaakte snert zitten. 
Chapeau mannen! Nu nog een leuke naam voor de ijsvereniging. 
‘Hard gaat ie’ is al vergeven aan De Lier. Iets voor een prijsvraag?

Rock & Roll
Afgelopen weken ook verrast door een andere actie van Jaco. Zo-

als eerder beschreven rijdt er naast de Plusbus ook een Rolbus met 
lift in het Westland. Beide met vrijwilligers. De bussen worden aan-
geschaft en afgeschreven met sponsorgelden en een bijdrage van 
de reizigers. De Rolbus kent deels ook gemeentelijke financiering, 
want door de lift (voor rolstoelvervoer) is deze bus ruim twee keer 
zo duur als een gewone bus. Binnenkort komt er een tweede een-
persoons Rolbus. Omdat ”voor wat hoort wat”, zijn veel vrienden en 
kennissen van de leden van het Platform Gehandicapten Westland 
betrokken bij de uitvoering van onze projecten. Zo is Jaco ook eerst 
coördinator en nu chauffeur bij de Rolbus, maar ook zijn dochter 
en schoonzoon verlenen gratis spandiensten bij PR-activiteiten van 
het PGW. Samen met twee bridgevriendinnen Marga Endhoven en 
Mony Barendse organiseerde hij onlangs voor de Rolbus een Rock 
& Roll avond bij Tennisvereniging Verburch. Door ziekte kon ik het 
festijn helaas niet bijwonen, maar het PGW was vertegenwoordigd 
en kreeg een cheque van € 1.128,-. . 

Medewerkers en sponsors
Telkens weer sta ik versteld van de prachtige mensen die ons omrin-
gen en meeleven met de strijd voor een zo normaal mogelijk leven 
met beperkingen. Prachtige mensen die zich zonder enig eigenbe-
lang inzetten voor een ander en die ook iets moois gunnen. Wat 
leven we in een prachtig dorp met fantastische ondernemers die 
meewerken aan zulke initiatieven. Marco de slager, Hans Zuidgeest 
planten, Art van de Jumbo, René van Vrienden, muziek, Theo van de 
sportprijzenwinkel, Aad van Akomaplant en alle tennisvrienden van 
Verburch. 

Dank, namens allen in het Westland die met veel vreugde gebruik 
maken van de Rolbus tegen een normale OV-prijs. Meer weten: Rol-
bus Westland, tel. 820255.
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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

Kies verstandig, 
stem Westland Verstandig, lijst 2
Na het vrijkomen van de Witte Brug in november a.s. dient de gemeente 
elders huisvesting voor de Perspektief-mensen te vinden. 

Westland Verstandig is blij dat ze de beste seniorenpartij is van Westland 
volgens de KBO Kieswijzer. 

Veel voorzieningen zijn nodig voor onze senioren en er is nog heel 
veel werk aan de winkel. Ook voor de jeugd wil Westland Verstandig 
voorzieningen. Trapveldje in dorpskern, bioscoop Leuningjes. We maken 
echt andere keuzes. De burgers staan daarbij centraal.

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

Petra schenkt een schilderij naar keuze

Samen Schilderen!
Zaterdagmiddag 24 maart kan iedereen bij “Tis Gezellig” komen 
kijken naar een groot aantal schilderijen die Petra Prinsen-Gre-
ve maakte met behulp van de cursus ‘Online schilderclub’. Het 
betreft veelal de beroemde ‘Dikke dames’, maar er komen nog 
veel meer onderwerpen aan bod zoals u dan zult zien. Van 
12.00-16.00 uur bent u van harte welkom, Petra is er om vragen 
te beantwoorden en de koffie en thee staan klaar. 

Surprise: Petra schenkt een schilderij naar keuze. Bij binnenkomst 
krijgt iedereen een gratis lootje. Aan het einde van de middag 
trekt Petra het winnende lot. De winnaar wordt bekend gemaakt 
in Poeldijk Nieuws, onze website en Facebookpagina. Gezien de 
vele leuke reacties op haar werk kwam bij ons het idee op om 
mensen te laten kennismaken met deze manier van leren schil-
deren. Bij voldoende animo houden wij een workshop ‘Samen 
schilderen’ waar we met Petra gaan schilderen. De 24e maart 
is daarover meer informatie en kunt u zich meteen aanmelden. 
Nieuwsgierig geworden? Dan zien we u graag de 24e! ‘Tis Ge-
zellig’, Saturnus 10 2685 LX Poeldijk. www.tisgezelligpoeldijk.nl. 
Telefoon secretaris Anky de Kok: 06-1459 8540.



32 14 MAART 2018

VOOR POELDIJK
VOOR ELKAAR

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

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

Speerpunten Poeldijk

Karin 
Zwinkels

1
Piet 

Vreugdenhil

2
Marcel 

Zuidgeest 

10
Ineke 

Zwinkels-van den Broek

15
Jenny 

Vermeer-de Smit

3
Judith 

van den Bos-scholtes

7

Roelof 
Hartlief

20
Harry 
Stijger

21
Frans 

38
Peter 

25
Koos 

41

van VelthovenZuidgeest Verbeek


