
Tot 2 april  Vastenactie 2018 voor Zambia Offerkist in Bartholomeuskerk 
31 mrt. 10.00-11.30 uur Boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk, Fonteinstraat
4 april  Dag Westlandse tuinbouw Zie pagina 27 van dit nummer
8 tot 14 april Collecteweek Hartstichting Aan uw voordeur
30 maart 20.00 uur Westland Passion 2018 Bartholomeuskerk
15 april 14.30 Concert Oeral Kozakkenkoor Bartholomeuskerk,
  Voor meer informatie en kaarten: zie pagina 23
27 april 10.00 Koningsdagconcert Pius  De Backerhof
Elke dag  Uw ‘geeltje’ voor Poeldijk Nieuws NL95 RABO 0343 6024 15
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AGENDA

Nieuw script en popmuziek

Westland Passion 2018

Nog enkele dagen en Popkoor Fine Tuning voert op Goede Vrij-
dag 30 maart een nieuwe editie van de Westland Passion uit. 
Voor de vierde keer het bekende lijdensverhaal, ook dit jaar is 
voor een nieuwe invalshoek gekozen. Eerdere jaren was het ver-
haal vanuit het oogpunt van Jezus, vorig jaar van Petrus, dit jaar 
is het de beurt aan moeder Maria. 
Het script is geheel herschreven en laat zien hoe moeder Maria 

de laatste dagen van het leven van haar zoon heeft ervaren. Het 
geheel is een afwisseling van spel en bekende popmuziek, met 
dit jaar nummers van Claudia de Breij, Kensington en Rag’n’Bone 
Man. Om iets meer te verklappen: met een opzwepend nummer 
van Justin Timberlake en Katy Perry wordt dit een verrassend mo-
derne uitvoering.

(Lees verder op pagina 3)
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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 
Erik van der Sande (06-25575372)
Website: 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, 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



328 MAART 2018

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

geldig van: 
26 maart t/m 7 april

Paasschnitt e  ............................... van € 6,95 voor € 5,95

10 Saucijzenhapjes  .............................................  voor € 3,95

Croissants  ......................................................................  3+1 GRATIS

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 26 t/m 31 maart Geldig van 3 t/m 7 april

PAASTOPPERS
BIJ AANKOOP VAN: 
150 GRAM PAASROLLADE, 
BAKJE SELLERYSALADE

 GRATIS!
500 GRAM FILETROLLADE, 
NATUREL OF GEKRUID

 2 STUKS SLECHTS € 6,75
PESTO BRIE HAASJES

 2 STUKS SLECHTS € 6,75
GOURMET EXPRESS 

 PER PERSOON € 6,75

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM ACHTERHAM

 SLECHTS € 2,99
KEURKOOPJE
4 HOUTHAKKERSTEAKS

 SLECHTS € 6,95
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM PREISCHOTEL

 SLECHTS € 4,50

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

400 GRAM PREISCHOTEL

Wij wensen iedereen hele fi jne 
en smakelijke Paasdagen!

Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: Rafael Maria Theuvenet, 06-57 319 910.
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 245789.

Woensdag 28 maart 11.00 uur: viering KSW Zweth en Nieuweweg.
Donderdag 29 maart 15.00 uur: Heilig Avondmaal, ds. A. Molenaar.
Vrijdag 30 maart 15.00 uur: Goede Vrijdagmeditatie met ds. A. 
Molenaar en Rafael Maria Theuvenet.
Maandag 2 april 10.30 uur: Paasviering met pastor A. van Well.
Woensdag 4 april 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 6 april 15.00 uur: Eucharistieviering door pastor Max 
Kwee.

Bent u al bij een vorige editie geweest? Geen zorgen, deze uit-
voering is door het herschreven script en nieuwe popmuziek een 
volledig nieuwe ervaring. Koor en begeleidende band zijn druk 
bezig de laatste voorbereidingen te treffen om er voor u weer 
een onvergetelijke avond van te maken. Kom ook kijken op Goe-
de Vrijdag 30 maart om 20.00 uur in de H. Bartholomeuskerk in 
Poeldijk! De deuren zijn vanaf 19.00 uur open, de toegang is gra-
tis, met een vrijwillige bijdrage na afloop. Meer informatie: www.
facebook.com/PopkoorFineTuning.

(vervolg voorpagina)
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Familiekamer Silene 
Rijsenburgerplaats 27
2685 GA Poeldijk
(nabij de Terwebloem)

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

Afscheid nemen en thuis zijn
Familiekamer Silene.
Een fijne huiskamer om na een 
overlijden, in alle rust en privacy, 
bij uw dierbare te zijn.
Silene biedt een intieme, sfeervolle 
 omgeving en heeft alle comfort 
om samen te zijn met uw naaste 
familie en vrienden.

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl
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familie en vrienden.

Het beste alternatief voor thuis.
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In dankbare herinnering

Grard van der Knaap-Zwinkels (84)
Door pastoor Jaap Steenvoorden

Op 4 maart is voorzien van het H. Sacrament der zieken, overle-
den Gerarda Wilhelmina van der Knaap- Zwinkels in leeftijd van 
84 jaar. De laatste periode werd zij liefdevol verzorgd in ‘De Ark’ 
in Wateringen. Daarvoor woonde zij jarenlang samen met haar 
man Piet van der Knaap en hun gezin aan de Nieuweweg in Poel-
dijk. Later verhuisden zij naar Naaldwijk waar zij ook jarenlang 
woonden. Daar werd Grard op 3 januari 1934 geboren aan de 
Opstalweg en groeide er op als tweede dochter in een gezin van 
11 kinderen. De oudste dochters in het gezin hielpen hun moeder 
van jongs af aan mee in het dragen van de zorg voor het grote 
gezin. 

Op 28 november 1956 trad zij In het huwelijk. Jaar in jaar uit heeft 
zij volop meegewerkt in het tuinbouwbedrijf waar bloemen werden 
geteeld. Vele bossen trosanjers, violieren en chrysanten gingen door 
haar handen. Samen hebben Piet en Grard met veel passie gewerkt 
in de tuin, maar zij hebben het leven ook gevierd en konden met 
volle teugen genieten van gezelligheid en ontmoeting. Piet en Grard 
vulden elkaar goed aan en waren steun en toeverlaat voor elkaar 
in voor- en tegenspoed. Als moeder van Dolf, Petra en René leefde 
zij altijd zeer mee met haar kinderen. Grard was honkvast, vrijwel 
altijd thuis. Zij was een zorgzame moeder en leefde zeer met haar 
kinderen mee, ook toen zij het ouderlijk huis hadden verlaten om 
een eigen bestaan op te bouwen. Als oma was zij trots op haar klein-
kinderen en vond het fijn om hen te verwennen. Grard onderhield 
ook goede contacten met haar familie. Elke woensdagmiddag was 
het zussenmiddag. Verjaardagen, feesten of zomaar een bezoekje 
wist zij zeer te waarderen. In Naaldwijk is zij lid geworden van het 
parochiekoor Cantemus Domino. Altijd was zij trouw aanwezig bij 
de repetities en de vieringen op zon- en feestdagen en door de week 
bij rouw en trouw. 

In 2007 is Piet overleden na jaren van afnemende gezondheid. Grard 
heeft haar steunpilaar zeer gemist. De laatste jaren liet het geheu-
gen haar in de steek en moest zij leven met grote beperkingen door 
de ziekte van Parkinson. Zij had steeds meer zorg nodig en daarom 
verhuisde zij naar Wateringen. Haar gezin, familie en vrienden zijn 
steeds dicht bij haar gebleven. Dat deed haar goed. Nu heeft zij na 
een zware periode rust gevonden. De uitvaart was op 10 maart in 
de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Wij wensen haar gezin, familie en 
vrienden troost toe bij het gemis van deze dierbare vrouw. 

In memoriam  

Mies Janssen-Ammerlaan (92)
Door pastor Max Kwee

Mies werd op 16 januari 1926 in Maasland op een boerderij ge-
boren. Ze was een echt plattelandsmeisje. Al vroeg hielp ze in de 
huishouding en met krenten. Via een oom leerde ze fruitkweker 
Henk Janssen kennen, met wie zij in 1950 trouwde. Mies heeft veel 
in de tuin meegewerkt, naast de zorg die zij droeg voor de kinde-
ren: Kees, Nico, John, Kitty, Henri, Desiree, Wilfried en Octave. 

Zij had een zeer arbeidzaam leven, de spreuk ‘arbeid adelt’ is dan 
ook zeker op haar van toepassing. Na het harde werken, vanaf ’s 
ochtends vroeg, ging Mies in de middag graag naar Den Haag om 
wat te ontspannen. Zo ging zij graag winkelen in de Bijenkorf of uit-
waaien in Kijkduin. Ze was altijd goed gekleed. Ook vond ze het leuk 
om haar tante in Den Hoorn op te zoeken. Mies was niet veeleisend, 
zij was eenvoudig en tevreden met haar leven. Als persoon was zij 
rustig en trad niet op de voorgrond. Mies’ hobby’s waren naaien en 
in haar dagboek schrijven. 

Henk overleed in 2004. Daarna werd Mies wat meer mans en zelf-
standiger. Ze had een sterke wil en kon wel eens eigenwijs zijn. Het 
geloof was voor haar de basis, een inspiratiebron. Binnen het ge-
loofsleven vond zij duidelijkheid en eerlijkheid belangrijk. Op 24 
februari is zij in de leeftijd van 92 jaar overleden. Moge Mies nu, 
samen met Henk, bij de Heer in vrede rusten.

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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WelkWelkW omelkomelk !
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LENTESLOF

ROOMBOTER 
CROISSANTS

www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 26 t/m 31 maart

nu voor
€3,00

van 8,50
€7,50

4stuks

4 18 JANUARI 2017

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 memoriam

Agatha van der Knaap-van Rest (79)
Door pastor Max Kwee

Agatha werd geboren op 6 juli 1938 in Loosduinen. Ze was het vijf-
de kind, het gezin telde uiteindelijk twaalf kinderen. Al gauw bleek 
haar aanleg voor turnen en gymnastiek. Bij DOK Loosduinen en 
gymvereniging Sint Rafaël kwam zij in de keurploeg en won veel 
wedstrijden. Op haar zeventiende was haar hulp nodig in de ban-
ketbakkerij van haar vader. Het was vaak schipperen tussen de gym 
en de bakkerij. Het was hard werken en ze had weinig vrije tijd. 

Gym was haar grote passie. Ze werd Nederlands kampioen ritmi-
sche gymnastiek. Ze haalde haar diploma vakleerkracht lichamelij-
ke opvoeding, om gymles te mogen geven. Dat deed zij 28 jaar bij 
gymnastiekvereniging Excelsior. In 1968 ontmoette ze Jan van der 
Knaap. Zij trouwden in 1970 en Agatha kreeg daarbij ook de zorg 
voor Jacques als driejarig jongetje. Dat heeft zij altijd vol overgave 
gedaan. Ze ging minder helpen in de bakkerij en hielp Jan veel in de 
tuin. Ze heeft altijd veel en hard gewerkt. Verder gaf Agatha gym-
les aan senioren in De Witte Brug, in Monster én aan de dames bij 
Verburch. Ze genoot enorm van haar kleinkinderen Mees en Lise en  
was altijd beschikbaar als oppas. 

Vanaf oktober vorig jaar, na een longontsteking, ging het steeds 
slechter met haar gezondheid. Op 7 maart is ze in de leeftijd van 
79 jaar overleden. Wij denken terug aan een heel lieve, zorgzame, 
sterke en zelfstandige vrouw. Ze was ook handig, vindingrijk en cre-
atief. Verder was ze vastberaden en zakelijk ingesteld. Zo denken we 
dan in dankbaarheid terug aan Agatha. Moge ze bij de Heer rusten 
in vrede.
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Toch op Hem vertrouwen

Pasen
Door pastor Max Kwee

Kent u deze mop? Oma vroeg aan Jantje: 
“Ga je mee, zondag, naar de kerk, naar de 
Mis van Pasen?“ “Hè nee,” zei Jantje, “ik heb 
geen zin, ik wil veel leukere dingen doen.” 
“Maar,” zei oma, “het is dan feest hoor!” “Wat voor feest dan?” 
vroeg Jantje. “We vieren dan, dat Jezus is opgestaan!” “Nou,” zei 
Jantje, “dat vind ik niks bijzonders hoor, dat doe ik elke dag!” Leu-
ke grap hè? Maar het brengt ons wel bij de vraag: waar gaat Pa-
sen eigenlijk over? 

U kent misschien wel het kerklied ‘De Heer is waarlijk opgestaan’. 
Ook hier weer het opstaan. In de tekst wordt duidelijk waar het over 
gaat. Er staat: ‘De morgen van de eerste dag, zijt Gij verrezen uit uw 
graf.’ Opstaan uit het graf. Het gaat dus over opstaan uit de dood. 
Dat is en blijft ten diepste een raadsel. Velen zullen zeggen: hoe kan 
dat, dat is toch onmogelijk? Voor sommigen is het een sprookje, 

H. Bartholomeus  
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Telefoon 0174-245058
Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875

Openingstijden secretariaat: dinsdag 9.30-12.00 uur
 donderdag 9.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor Max Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
Tel. 0174-764338, e-mail: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werkster Els Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
Tel. 06 3628 6952, e-mail: geelen@rkwestland.nl

Website: www.rkwestland.nl 
E-Mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat:
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel: 06 5147 7580, e-mail: info@rkwestland.nl 

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

voor anderen een aanstoot. Voor ons blijft het misschien ook een 
mysterie. Maar de uitdaging is om de sprong in geloof te wagen. 
Voor 100% bewijzen kan je het niet. Het is een uitnodiging om ons 
over te geven in geloof en dat is niet altijd gemakkelijk. 

Pasen … opstaan uit de dood. Sinds Jezus uit de dood is opgestaan, 
is de dood geen definitief einde meer. Nee, het is een doorgang naar 
een ander leven. De weg naar het eeuwig leven is door Hem geo-
pend. We mogen geloven in een leven na de dood. Pasen … opstaan 
uit de dood. We mogen het ook toepassen op ons dagelijks leven. 
Allemaal zitten we wel eens in een doodlopende situatie. Dat we het 
even allemaal niet meer weten. We kunnen vastzitten in conflicten, 
in zeer moeizame familierelaties, in problemen, in schulden, of een 
verslaving wellicht. Zou er ook daar een doorgang zijn? Een uitweg 
uit de problemen? Misschien ervaren wij die, ook als gelovigen, niet 
altijd. Misschien denken we wel eens: ‘Waar blijft God?’ Maar toch 
… hier ligt ook weer een uitdaging: toch op Hem te vertrouwen. We 
weten niet hoe en wanneer de Heer dingen oplost. Maar we ver-
trouwen er op dat Hij meegaat op onze levensweg. Dat Hij ons en 
onze situatie kent. Dat Hij bij ons blijft, ook al hebben wij het moei-
lijk. Hij is de Weg. Hij gaat met ons mee, in onze levens. Blijven vast-
houden aan Hem, dat is het belangrijkste. Dat is leven vanuit Pasen 
voor alledag. Een zalig paasfeest gewenst! 

Bij het Angelus van 4 maart

Pauspareltje
“Jezus’ houding moedigt ons 
aan niet zoekende naar ons 
eigen voordeel en belang te 
leven, maar voor de glorie van 
God die liefde is. We zijn ge-
roepen om Jezus’ harde woorden, “Maakt van het huis  van mijn 
Vader geen markthal!” [Joh. 2, 16] altijd voor ogen houden. Die 
helpen ons te voorkomen dat we van onze ziel, die Gods woning 
is een markthal maken en voortdurend zoeken naar ons eigen 
gewin, in plaats van naar de genereuze en solidaire liefde. Dat de 
Heilige Maagd ons mag helpen de Veertig dagentijd te gebruiken 
om God te erkennen als de enige Heer van ons leven.”

effero uitvaartverzorging
crematie - begrafenis

(085) 877 25 25 | www.effero.nl

het huis
uit dragen om

tebegraven
"

"
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www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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Toch? 

Iedereen een keer op bedevaart 
Ben jij weleens op bedevaart geweest? En naar welke heilige 
plaats ging jouw eerste bedevaart? Waarschijnlijk weet je nog 
precies hoe jij je voelde tijdens deze bijzondere reis. De emo-
tie die het teweeg bracht. Het indrukwekkende en hartverwar-
mende gevoel van saamhorigheid. Het gevoel van rust dat zich 
meester van je maakte op het hoogtepunt van de reis. Het ge-
voel van thuis komen, alsof je je hele leven op zoek bent ge-
weest naar jouw bestemming of een antwoord op een vraag die 
je bezig heeft gehouden en je je er bewust van bent dat je deze 
eindelijk hebt gevonden. Iedereen zou een keer in zijn leven een 
bedevaart moeten maken, toch?

Wie gun jij een bedevaart?
Misschien heeft u zich al aangemeld voor een van de bedevaar-
ten die worden gehouden: in mei naar Lourdes, in augustus naar 
Kevelaer of in november naar het Heilig Land. Maakt u die bede-
vaart alleen of reist u samen met een ander? Bedenk dat er in uw 
omgeving genoeg ‘anderen’ zijn die zich misschien helemaal niet 
bewust zijn van de kracht van op bedevaart gaan, maar hier wel 
baat bij zouden kunnen hebben. Zou het niet fijn zijn als u hen 
net dat extra zetje kunt geven om wel die stap te zetten? Door bij-
voorbeeld wel meer informatie in te winnen over die bedevaart? 
Of om bij twijfel zich door jouw enthousiasme juist wel aan te 
melden? Hoe fijn is het wel niet om iemand in jouw omgeving bij 
te staan en te helpen. Wie vind jij die een bedevaart verdient?

Voor iedereen
Financiële redenen zouden geen reden moeten zijn om af te zien 
van een pelgrimsreis. Vanuit SBW willen en kunnen wij betekenis-
vol ontmoeten voor iedereen mogelijk maken. Wil jij meer infor-
matie over een financiële bijdrage? Neem dan contact op met de 
contactpersoon in uw parochie of bel SBW op: 622 822.

Zaterdag 18 april: 

Inzamelen kleding
De Werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede van de Bartholo-
meus Parochie zamelt zaterdag 18 april gebruikte kleding in. 
Inleveren kan tussen 09.00-11.00 uur op het plein van de Bar-
tholomeuskerk, Voorstraat 111 in Poeldijk. Leden van de M.O.V. 
werkgroep staan klaar met een vrachtauto om uw kleding, 
schoenen, tassen in ontvangst te nemen. Graag in plastic zakken 
goed dichtgebonden. 

De opbrengst van deze inzameling is bestemd voor onze missio-
narissen en projecten van ontwikkelingswerkers uit Poeldijk, die 
werken in ontwikkelingsgebieden in de hele wereld. Voor de aan-
brengers van de kleding zijn lootjes met nummers beschikbaar. Er 
worden 3 nummers getrokken, waar een prijsje mee te winnen 
is. De winnende nummers staan in de volgende Poeldijk Nieuws. 
Heeft u kleding om in te leveren breng het dan bij ons voor het 
goede doel. Kunt u de kleding niet zelf brengen, bel dan met Mie-
ke Janssen (246592 of Jos Grootscholten (245330). 

Zaterdag 7 april Andreaskerk Kwintsheul  

Presentatie diaken Walther Burgering
Door pastoor Jaap Steenvoorden

Wij nodigen u van harte uit voor de presentatie van dia-
ken Walther Burgering als lid van het pastorale team van de 
parochie federatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin. Wij zijn 
verheugd dat bisschop J.H.J. van den Hende diaken Burgering 
een benoeming per 1 april verleent in onze parochiefederatie.

De feestelijke Eucharistieviering bij gelegenheid van de presenta-
tie is zaterdag 7 april in de kerk St. Andreas aan de Kerkstraat 20 
te Kwintsheul, aanvang 19.00 uur. Na afloop van de viering is er, 
onder het genot van een kopje koffie/thee, gelegenheid om met 
diaken Burgering kennis te maken en elkaar te ontmoeten. Uw 
aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

Zilveren priesterjubileum 

Pastoor Jaap Steenvoorden
Op een zonnige en lekkere warme 
dag in juni 1993, zaterdag de 5e, werd 
Jaap Steenvoorden tot priester gewijd 
in de kathedraal van Rotterdam. En 
voor de snelle rekenaars onder ons: 
dat is dit jaar precies 25 jaar geleden. 
Het zilveren priesterjubileum van pas-
toor Steenvoorden wordt in het West-
land gevierd op zondag 10 juni met 
een feestelijke Eucharistieviering in 
de Sint Adrianuskerk, Molenstraat 29 
te Naaldwijk, aanvang 10.30 uur. 

Na de viering is er tot 15.00 uur gelegenheid om de jubilaris te fe-
liciteren en elkaar te ontmoeten in partycentrum ‘De Binnenhof’, 
Van der Hoevenstraat 17 te Naaldwijk. Ingang via naastgelegen 
scoutinggebouw. Bij een feest hoort een cadeau. Voor wie dat 
wenst: u kunt een financiële bijdrage overmaken naar NL 07 RABO 
0121 2693 29 t.n.v. van parochiefederatie Sint Franciscus o.v.v. ‘ca-
deau pastoor Steenvoorden’. Wij hopen pastoor Steenvoorden op 
10 juni, aan het eind van de viering, namens alle parochianen en 
andere gevers, een mooi cadeau te kunnen overhandigen.

Andreaskerk Kwintsheul 125 jaar

Als muren konden lezen  
en schrijven…..
Door de werkgroep OMD Andreaskerk

Het jaar 1893 moet bij veel Heulenaars in het geheugen gegrift 
staan: op 9 februari van dat jaar werd begonnen met metselen 
nadat eerst 414 heipalen van ruim 5 meter lengte voor de kerk 
en 7 meter lengte voor de toren de grond in waren gegaan. Niet 
veel later, op 16 maart, legde Deken J.Th. Heyligers van Den Haag 
de eerste steen en op 21 september dat jaar werd de nieuwge-
bouwde kerk door Mgr. Bottemanne geconsacreerd en het al-
taar ingewijd waarna de Heulse parochie haar nieuwe kerk op 
1 oktober met een Aanbiddingsfeest feestelijk in gebruik nam. 
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Die kerk staat er 125 jaar later nog steeds, de Sint Andreaskerk 
Kwintsheul, vernoemd naar pastoor Andreas Mattheus van Lot-
tom. Als grondlegger van kerk en parochie heeft hij dit bij leven 
niet mogen meemaken. Maar we zijn trots en dankbaar dat hij 
vastberaden was om in Kwintsheul te kunnen kerken. Moedig ook 
dat de bisschop na de dood van Andreas van Lottom zijn naam 
aan de parochie gegeven heeft.

Kent u verhalen, heeft u foto’s?
In de jaren die volgden is er veel gebeurd. Dopen, communie-
feesten, vormsels, inhuldigingen van neomisten, priesterfeesten, 
uitbreiding kerk, versobering, communiebanken weg, ga zo maar 
door. We hebben het niet allemaal zelf meegemaakt, maar het 
zijn mooie verhalen die de historie van de kerk kleur geven. De 
nog niet geschilderde muren hebben het gehoord, gezien en 
meegemaakt. Die kunnen het ons helaas niet vertellen. U waar-
schijnlijk wel. Vandaar dat we een beroep op u doen om ons  mee 
te nemen in de verhalen, foto’s of andere aandenkens van kerk 
en parochie. Kapelaans en pastoor kwamen en gingen, niet van 
iedereen hebben we foto’s. We denken ook aan onze priesterzo-
nen, twee van hen werden bisschop. De uitbreiding van de kerk 
in 1950, nu 68 jaar geleden. Wie op de Andreasschool zat, zal 
het vast wel gezien hebben. Met elk ‘aandenken’ aan de Andre-
askerk en parochie zijn we heel blij. Neem contact op met Koos 
van Vree, tel 293683 of mail omdandreas@rkwestland.nl en wij 
nemen contact met u op. Misschien kunnen wij uw bijdrage ge-
bruiken voor de tentoonstelling 125 jaar Andreaskerk met Open 
Monumentendag begin september.

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 hulpmiddelenen armoede bestrijdingsprogamma’s. 
De zusters gaan als enigen de sloppenwijken in om hun pro-
gramma 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 of-

ferkist achter in de kerk staat klaar voor uw gift aan dit project. 
Wilt u een gift voor het project per bank overmaken? NL91RA-
BO 0142206334, Bartholomeusparochie Poeldijk, o.v.v. Vasten-
actie Zambia 2018.

Kerkberichten 

Parochie H. Bartholomeus
Donderdag 29 maart 19.00 uur: Witte Donderdag in de H. Ma-
chutuskerk Monster met koor Laus Deo. Voorganger: Pastor Bar-
ry Lansbergen. 
Vrijdag 30 maart 15.00 uur: Kinderkruisweg voor jong en oud.  
Voorgangers: pastor Max Kwee en Jos Vranken. 
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 H. 
Machutuskerk Monster met koor Laus Deo. Voorganger: Pastor 
Barry Lansbergen. 

Weekeinde 31 maart en 1 april: Pasen
Paaszaterdag 31 maart 16.30 uur: Paasviering voor peuters en 
kleuters.
Op paaszaterdag is er in onze kerk een paasviering voor gezin-
nen met jonge kinderen (t/m ongeveer groep 4). Van 16.30 tot 
ongeveer 17.15 uur. Er worden liedjes gezongen, gedichtjes voor-
gelezen en het paasverhaal wordt nagespeeld. Komen jullie ook?  
Graag tot dan! Groetjes van de werkgroep Kinderpaasviering. 

Zaterdag 19.30 uur: plechtige Paaswake, eucharistieviering met 
Bartholomeuskoor. Met licht, water brood en wijn vieren we de 
doortocht van onze Heer naar het nieuwe leven. Voorganger: 
pastor Max Kwee. Intenties: Bep van Zijl-Zwinkels, Lenie van der 
Meer-Zuijderwijk, Jan van der Kleij, Bart Koornneef, Aad van Dijk, 
Corrie Duijvestijn-Vonk.
Zondag 10.30 uur: plechtig Hoogfeest van Pasen met gemengd 
koor Deo Sacrum, projectleden, Delphi Consort en Wim van Herk 
(orgel) wordt de Krönungsmesse van W.A. Mozart uitgevoerd. 
Muzikale leiding heeft dirigent Steven van Wieren. We trekken 
alle registers open, want voor een Christen is Pasen het absolute 
hoogtepunt. 
Voorganger: Pastor A. Vijftigschild. Intenties: Dolf Barendse en 
Ploon Barendse-van der Klugt, Corry Lipman-Dukker, Roos van 
der Elst-van Zijl, Koos Kester, Barbara Helderman en overleden 
familie, Aad en Ria van der Knaap-Barendse, Lida Hagebeek-van 
Lier, Piet Persoon, Niek Duyndam, Nel van der Voort-van Os, fa-
milie Van der Arend-Damen, Toos van der Valk, Jo van Nierop-de 
Brabander, overleden familie Gardien-Verbeek, Gerard Thoen en 
zonen, Wil Barendse-van den Berg, Astrid Duijvestijn, Ineke Gar-
dien, overleden ouders Gardien-Lourier, familie Van der Loos-van 
Leeuwen, Harry van den Berg, Kees Ruimers, Aad Broch, Geer-
truida van Huik-Grossat, Greet Bron, Nelly Drost-Zuijderwijk, Har-
ry en Grarda Heuchemer.
Tweede Paasdag: geen viering.

Weekeinde 7 en 8 april: 2e zondag van Pasen.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met cantor. Voorganger: 
pastor Max Kwee. Intenties: voor alle parochianen.
Zondag 09.30 uur: Woord- en communieviering met dames 
en heren Bartholomeuskoor. Voorganger: pastoraal werkster 
Els Geelen. Intenties: Theo Enthoven, Adrianus en Mies Lelie-
veld-van der Zande, Hansje en kleinzoon Tim.

mailto:omdandreas@rkwestland.nl
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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 5 april 19.00 uur: Rozenkrans bidden door Koos van 
Leeuwen en Janus Brabander.
Donderdag 12 april 19.00 uur: eucharistieviering.

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).

In Monster en Poeldijk

Collecte Amnesty International: 
ruim 4 mille
Ook dit jaar is tijdens de landelijke 
collecte van afgelopen week voor 
Amnesty International in Monster en 
Poeldijk gecollecteerd. De werkgroep 
Amnesty Monster/Poeldijk bedankt iedereen, de collectanten en 
de inwoners van Monster en Poeldijk. De opbrengst bedraagt € 
4014,94. Er kan dus gesproken worden van een heel mooi resul-
taat, dit dankzij de 41 collectanten en uiteraard de gulle gevers.

Voor 24e Kerkenveiling Poeldijk

Vrijwilligers gevraagd 
Tekst en foto: Harry Stijger

Zet vrijdagavond 28 september alvast in uw agenda, dan is de 
24e keer een kerkenveiling in Poeldijk. Het lijkt nog ver weg, 
maar de Commissie Kerkenveiling is nu al gestart met de voor-
bereidingen. Want een goede organisatie vraagt veel tijd en 
menskracht. 

De commissie zoekt dan ook nog vrijwilligers, die nu al kunnen hel-
pen. Al is het maar een uurtje per week. Vele handen maken ten-
slotte licht werk. Er zijn veel verschillende klussen te doen. Meldt u 
aan bij Peter van Leeuwen, peetvl@caiway.net, 06-50 224 781 en 
overleg met hem wat u wilt doen voor de kerkenveiling.

mailto:peetvl@caiway.net
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Familiebedrijf Heuchemer Kappers bouwt nieuw pand 

‘om de hoek’

‘Ik zie nu al dat het heel gaaf wordt’
Door Nelly Schouw-Zaat

Half december is de eerste paal geslagen van een gloednieuw 
bedrijfspand aan de Rijsenburgerweg, de bouw van de nieuwe 
salon van Heuchemer Kappers is al een flink eind gevorderd. 
Kapsalon Heuchemer is letterlijk al generaties lang een begrip 
in Poeldijk en omstreken. Met dit nieuwe pand en de nieuwe 
naam ‘Heuchemer Kappers’ wordt die traditie voortgezet. De 
nieuwe vestiging wordt gebouwd vlakbij de huidige salon, als ’t 
ware om de hoek. Marie-Louise, de jongere telg van de familie, 
vertelt er enthousiast over.

‘De nieuwbouw is in volle gang’, zegt de dochter van Mary Heu-
chemer, die mede de leiding heeft en straks het hele stokje over-
neemt. ‘Mijn broer Pascal Vijverberg van het Westlandse Bouw-
bedrijf Vijverberg & Van der Knaap is de aannemer. Ook mijn 
stiefvader Rob Bruijn, ook aannemer van beroep, is regelmatig 
op de bouwplaats te vinden. Je ziet: ‘It’s all-in the family!’ Samen 
overleggen zij voortdurend over mogelijkheden om kwalitatief en 
maatschappelijk verantwoord te bouwen. Zo worden er zonnepa-
nelen, systemen voor warmteterugwinning en hoge isolatiewaar-
den aangebracht.

Mary hanteert schaar al 50 jaar
Omdat Kapsalon Heuchemer in het pand aan de Jan Barendse-
laan uit z’n jasje groeide en uitbreiden niet mogelijk was, was het 
al lang duidelijk dat er iets moest gebeuren. ‘Wat er nu allemaal 
op de werkvloer gebeurt en wat wij voor ogen hebben komt niet 
meer overeen met het interieur en de uitstraling van ons huidige 
pand’, gaat Marie-Louise verder. ‘Met de nieuwbouw creëren we 
een nieuwe beleving die bijdraagt aan onze visie. Het gaat echt 
heel gaaf worden. De salon wordt ruim en fris, toont klasse, ge-
combineerd met stoere en industriële accenten. Maar het aller-
belangrijkste is dat de warme sfeer behouden blijft, zoals dat nu 
ook onze grootste kracht is’. Kapsalon Heuchemer bestaat al sinds 
1960, toen Harry Heuchemer samen met echtgenote Grarda op 
de eerste verdieping van hun huis aan de Jan Barendselaan een 
salon openden. Al snel kwam Mary aan het roer en later kwam 
haar jongere zus Elly erbij. De twee zussen werkten vele jaren 
succesvol samen. In 2001 is de kapsalon verhuisd naar de begane 
grond waar dochter Marie-Louise erbij kwam. Intussen heeft ook 
Mary er al een jubileum opzitten. Zij hanteert al vijftig jaar de 
schaar en kent de klanten als geen ander. Het hele team telt nu 
twaalf medewerkers. 

Toegelaten tot Vereniging Colour Masters 
‘Het is een hecht en fijn team waar wij ontzettend trots op zijn. 
We werken met en voor elkaar als een geoliede machine. Zo erva-
ren onze klanten het ook. Het is een beleving die iedereen voelt 
die bij ons naar binnen stapt. Wij hebben veel liefde en passie 
voor het mooie kappersvak. Met ons team streven wij er naar 
de klanten een ‘Feel-Good’ gevoel te geven. Met de kennis en 
expertise is het onze kunst de persoonlijkheid van elke klant te 
versterken. Betrouwbaar, eerlijk en bescheiden, dat is wat bij ons 
past. Ik noem het maar ‘het gewone ongewoon goed doen’. Er 

Ondernemer in beeld

zijn voortdurend veranderingen en vernieuwingen aan de orde in 
onze salon. Naast knippen is kleuren van haar één van de specia-
lisaties. Marie-Louise werkte de afgelopen 2,5 jaar als freelancer 
bij Wella Professionals. Zij ondersteunde daar trainingen en gaf 
trainingen in andere salons. Met trots voegt zij er aan toe dat zij 
net te horen heeft gekregen dat Heuchemer Kappers is toegela-
ten bij ‘Vereniging Colour Masters’: dat is kleuren op het hoogste 
niveau. “Wij krijgen dan ook een onderscheiding, net zoiets is als 
een Michelin-ster voor restaurants.

Heren knippen is vak apart
Daarnaast is Heuchemer Kappers gecertificeerd als haarwerksa-
lon. ‘Dat betekent dat wij mensen met dunner wordend haar kun-
nen helpen met een op maat gemaakt haarstukje. Voor ernstige 
problemen met haar en hoofdhuid kan men ook bij ons terecht. 
Mensen die door chemokuren hun haar verliezen kunnen wij hel-
pen aan een prachtig haarwerk of pruik die de moeilijke perio-
de in hun leven draaglijker kunnen maken’. Vergeet niet dat ook 
mannen met haarproblemen geholpen kunnen worden. Heren 
zijn trouwens in onze salon áltijd welkom, heren knippen is ze-
ker een vak apart. Ook daarin trainen wij onze medewerkers. We 
organiseren in de avonduren trainingen, die onder begeleiding 
van de internationale barbier Joost Mulleman worden gegeven. 
Ons team is dus altijd ‘up to date’. Marie-Louise: ‘ook plaatsen wij 
Djarling Hair. Dat is een prachtige kwaliteit natuurhaar geschikt 
voor haarvolume en haarverlenging. Dit haar wordt op vakkundi-
ge wijze aan het eigen haar vastgenaaid. Het veroorzaakt weinig 
tot geen schade aan het eigen haar. Als komend najaar, septem-
ber of oktober, de nieuwe salon van Heuchemer Kappers is vol-
tooid zal er veel moois en nieuws te bewonderen zijn. Tegelijker-
tijd zullen de klanten de salon weer verlaten met het vertrouwde 
gevoel “er goed uit te zien”.
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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

Bijzondere openingstijden:
Zondag 1e paasdag
10:00 tot 18:00 uur

Maandag 2e paasdag
10:00 tot 19:00 uur

Hallo laagsteprijsgarantie

Campina 
roomboter

Fanta of Sprite
         fles 1,5 ltr

Harteveld
jonge jenever

Duyvis 
borrelnotenborrelnotenborrelnoten

van € 12,49 
voor

€ 10,99

Unox 
stevige soep

blik 800 ml
stevige soep

blik 800 mlblik 800 ml

2 zakken
€ 3,00

         fles 1,5 ltr         fles 1,5 ltr         fles 1,5 ltr
Ola Viennetta

30%
KORTING

2e
HALVE PRIJS

2e
HALVE PRIJS

2 flessen
€ 3,00

Adverteren in Poeldijk Nieuws 
voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op bijna 
4.000 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

Maart en april waren aan de fruit- en groenteveilingen decen-
nialang topmaanden voor wat betreft de aanvoer van voorjaars-
groenten. De aanvoerhallen werden verscheidene malen per week 
volgestouwd met duizenden bakken spinazie, andijvie, kropsla, 
bloemkool, raapstelen, radijs en selderij. Veel producten werden 
tot aan het eind der zestiger jaren via het water ter veiling aange-
voerd. Legio kwekers waren, bij gebrek aan een goede ontsluiting 
van hun bedrijven, toen nog volledig afhankelijk van de schuit. 

Het waren tijden waarin het in de overvolle veilinghavens krioelde 
van vaartuigen. Niet alleen in de handel gebrachte ansichten, ook 
particulier gemaakte foto’s herinneren aan die ‘glorietijd’ van onze 
grootouders. Want ondanks dat er in de tuinbouw vaak zeer hard 
werd gewerkt, vonden de meeste kwekers enorm veel voldoening 
in hetgeen zij in hun bedrijven bewerkstelligden. Dat de veiling-
schuit min of meer als heilig werd ervaren, was logisch. Het was 
niet zelden de enige mogelijkheid om je handeltje aan de veiling te 
krijgen. De aangevoerde producten waren bestemd voor export, 
maar ook de binnenlandse handel eigende zich grote hoeveelheden 
toe. Was goede kwaliteit kropsla, radijs, bloemkool en andijvie als 
regel voor export bestemd, spinazie en raapstelen leenden zich daar 
veel minder voor. Vandaar dat die laatste producten vrijwel altijd 
in het binnenland werden afgezet. Het had alles te maken met de 
houdbaarheid van de verscheidene soorten groenten. Voor Enge-
land bestemde producten werden in Hoek van Holland aan boord 

van een vrachtschip gebracht, terwijl onder meer Duitsland per auto 
of trein werd bediend. In vrijwel alle gevallen was er een ‘tussen-
rol’ voor de Westlandsche Stoomtram weggelegd. Het binnenland 
werd vanaf de diverse veilingen via een groot aantal motorschuiten 
bevoorraad. Schippers voeren met schepen van dertig, veertig ton 
driemaal per week naar alle grote steden in de Randstad, terwijl wat 
kleinere vaartuigen wat dichterbij huis hun lading afleverden.       

Overpakken van voor export geschikte producten 
Het was in de vorige eeuw tientallen jaren gebruikelijk dat de heren 
commissionairs op het terrein van de plaatselijke fruit- en groen-
teveiling een eigen loods hadden. Voor hen geen overbodige luxe, 
maar pure noodzaak. Voor export bestemde producten dienden 
tot in de zeventiger jaren vrijwel altijd te worden over gepakt. Zo 
werd kropsla aanvankelijk in grote houten bakken (kisten) met een 
inhoud van vierentwintig stuks aangevoerd. Alle kroppen los in de 
bak, slechts afgedekt met een velletje papier. Bij het sla snijden wer-
den de kroppen op zogenoemde ‘kraggen’ gelegd. Door de inpakker 
werd alles zo netjes mogelijk uitgesorteerd op gewicht. Ook al deed 
een kweker zijn uiterste best om het product heel netjes aan de vei-
ling af te leveren, de heren kooplieden waren verplicht tot overpak-
ken. De sla werd direct nadat ze voor de klok was geweest ter hand 
genomen en exportwaardig verpakt. Elke krop werd keurig voorzien 
van een plastichoesje en verhuisde van de houten bak of kist naar 
een wat meer aanzien hebbend kratje. Omdat het overpakken su-
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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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persnel plaats moest vinden, braken er af toe blaadjes waardoor de 
krop iets aan gewicht verloor. Blijkbaar was dat van minder belang, 
een fraaie krat als visitekaartje afleveren in het buitenland was veel 
belangrijker. Alhoewel het overpakken aan de veiling meerdere ja-
ren goed ging, vond men alles toch te omslachtig. Vandaar dat kwe-
kers omstreeks 1970 door de veilingbesturen min of meer werden 
gedwongen de sla tijdens het snijden zelf in plasticzakjes te gaan 
frummelen. Vanaf die tijd hadden de grote houten bakken ook af-
gedaan en werd de sla keurig in dozen verpakt. Aanvankelijk een 
vreemde gewaarwording, doch het gewenningsproces verliep zo 
soepel dat er uiteindelijk van een algehele kwaliteitsverbetering van 
producten sprake was.     

Vooral meisjes vonden emplooi in pakloodsen
De heren commissionairs deden in de vooroorlogse jaren regelma-
tig een beroep op schoolvrije meisjes. Meisjes van veertien jaar die 
hun leerplicht hadden volbracht, konden meestal voor langere tijd in 
een pakloods terecht. Van doorleren kon meestal geen sprake zijn. 
Het werk in de loods was voor het ‘jonge spul’ gelukkig geen job 
voor dag en nacht. Na gedane arbeid vonden zij het toch wel prettig 
om ‘s avonds ‘hun interieur’ bij moeder thuis wat op te vullen. U 
wordt meegenomen naar een van de pakloodsen op het Poeldijk-
se veilingterrein. Ditmaal hebben we de loods van de firma Hegie 
in beeld, alwaar een negenkoppig gezelschap zich aan u voorstelt. 
Een ploegje Poeldijkers dat bij pieken in de aanvoer bijna dagelijks 
in de pakloods te vinden was. We zien achteraan vanaf links Marie 
van Bergen Henegouwen, Daatje van Bergen Henegouwen, Janus 
Lunenburg en zijn zusje Nelly, Alie Verbeek, een buitenlands grietje 
en Agie de Brabander. Vooraan staan Grabel en Philip (Flip) van Ber-
gen Henegouwen. Laatstgenoemd tweetal mocht in de vakantietijd 
met hun grote zussen mee om het edele vak van ‘overpakker’ alvast 
onder de knie te krijgen. Loodsen, paksters en de Poeldijkse veiling, 
alles is foetsie. Dat het zover kon komen, zal toen nooit iemand heb-
ben gedacht.

‘Met 14 jaar was iedereen schoolvrij, 
doorleren was er meestal niet bij. 
Vrijwel elke dag, 
moest men aan de slag. 
Slechts in de weekenden was men vrij’.
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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
T 0174 21 20 80
F 0174 24 25 11
info@dekkervangeest.nl
www.dekkervangeest.nl
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Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 
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IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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‘Samenvatting van het hele leven’

Paaskring
Door ds. A.J. Molenaar

In de dagen nadat u Poeldijk Nieuws ont-
vangt, begint in onze kerk en in vele ande-
re de zogenaamde ‘Paaskring’. In een reeks 
vieringen van Witte Donderdag tot en met 
Paaszondag wordt Jezus gevolgd op zijn 
weg. Dit zijn wel de meest intense dagen 
van het jaar in de kerk. Het centrale mysterie van het geloof komt 
aan de orde: hoe Jezus stierf en weer opstond, en zo een nieuw 
begin voor allen mogelijk maakt. 

Ik schrijf het nu zo kort neer, maar als je erover doordenkt, of nog lie-
ver, mediteert, dan gaat het je bevattingsvermogen te boven. In de 
vieringen van deze dagen kom je de meest uiteenlopende situaties 
en emoties tegen. Een vredig samenzijn bij de maaltijd met vrien-
den: donderdag. Schrille kleuren van mishandeling, onrecht, moord, 
lijden: vrijdag. De leegte na het verlies van een geliefde: zaterdag. 
En tenslotte blijdschap, ongelooflijke blijdschap, als alles anders 
blijkt te zijn dan je dacht. Dood is geen dood, zinloos lijden blijkt een 
diepe zin te hebben gehad. Hij die je zag sterven lééft!

En dan heb ik het nog niet eens gehad over de wonderlijke contras-
ten: samenzijn met vrienden versus verraad door één van hen. Strijd 
versus slaap in de tuin van Getsemané. Het wonderlijke zwijgen van 
Jezus tussen al het geschreeuw. Jezus die bidt voor de mensen die 
Hem kruisigen. Een rijk graf voor een man zonder geld. Het lijkt wel 

een samenvatting van het hele leven! Ieder kan wel ergens zichzelf 
herkennen, en ieder zal zich ergens vervreemd voelen. Dit is hét ver-
haal, beter nog: dé werkelijkheid die de wereld bepaalt. Kom en laat 
het op je in werken. Kom luisteren waarom deze week de ‘goede 
week’ wordt genoemd! En dat is niet alleen omdat het toch goed 
afloopt...

Kerkdiensten
Donderdag 29 maart (Witte Donderdag)
19.30 uur: ds. A.J. Molenaar, viering Heilig Avondmaal.
Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag)
19.30 uur: ds. A.J. Molenaar, dienst rond het Kruis.
Zaterdag 31 maart (Stille Zaterdag)
19.30 uur: ds. A.J. Molenaar, meditatieve viering. 
Zondag 1 april (Eerste Paasdag)
10.00 uur: ds. A.J. Molenaar, Paasdienst.
19.00 uur: ds. A.J. Molenaar, Zangdienst.
Zondag 8 april  
10.00 uur: ds. J.B. Alblas, Katwijk aan Zee. 
19.00 uur: ds.  F.J. van Harten, Scheveningen

De Terwebloem (Van Bergenhenegouwenlaan 2)
Donderdag 29 maart (Witte Donderdag)

15.00 uur: ds. A.J. Molenaar, viering Heilig Avondmaal.
Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag)

15.00 uur: Ds. A.J. Molenaar en pastor R.M. Theuvenet.
 
Bij de kerkdiensten
Zoals hierboven al genoemd is het de tijd van de Paaskring. De 
vieringen zijn als volgt: op Witte Donderdag (29 maart) vieren 
we het Heilig Avondmaal. Om 15.00 uur is de viering in De Terwe-
bloem en ‘s avonds in de kerk. Uit de Bijbel lezen we Johannes 17, 
het zogenaamde ‘hogepriesterlijk gebed’. Hij bidt dat degenen 
die geloven één zullen zijn in Hem. Dat wordt bij uitstek zichtbaar 
in de viering van het Heilig Avondmaal! Op Goede Vrijdag (30 
maart) staan we stil bij Jezus’ kruisdood. Om 15.00 uur is er in 
‘De Terwebloem’ een oecumenische viering, ‘s avonds komen we 
samen in de kerk. Uit de Bijbel lezen we een lang gedeelte uit Jo-
hannes 18 en 19, onderbroken door liederen. We staan stil bij de 
titel ‘koning’ die Jezus daar verschillende keren krijgt toegekend. 
Thema: ‘de Koning aan het kruis’. Zangeres Annemieke van der 
Zwan verleent met haar zang muzikale medewerking aan deze 
dienst.

Op Stille Zaterdag (31 maart) zijn we stil bij Jezus die gestorven is. 
Uit de Bijbel lezen we Johannes 19:31-42. In het bijzonder staan 

NIEUW

Prachtig gelegen eengezinswoning met 
aanbouw en garage vlakbij basisschool en 
centrum. De woning ligt op korte afstand 
van het strand en duinen!

Vraagprijs: € 300.000,- k.k.

MONSTER
Molenstraat 135

TE HUUR

Nabij het centrum gelegen bungalow met 
3 slaapkamers, ruime en zonnige tuin, garage 
en parkeergelegenheid op eigen grond.

 TE HUUR € 1950,- per maand

NAALDWIJK
Zuidweg 29a

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN

H
U

IZ
EN

APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
U

IZEN

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S H

O
EK

H
U

IS

H
EREN

H
U

IS

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 
OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.

HUIS
Gezocht

Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

S

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 

HUISEENGEZINSHUISEENGEZINS

H
EREN

H
U

ISHUIS

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

SHUIS

EEN
G

EZIN
S

H
U

IZ
EN

HUIS H
U

IZ
EN

HUISHUIS
Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUIS

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

WEGENS GOEDE 

VERKOOPRESULTATEN 

HEBBEN WIJ RUIMTE 

VOOR NIEUW 

AANBOD!

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN

H
U

IZ
EN

APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
U

IZEN

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S H

O
EK

H
U

IS

H
EREN

H
U

IS

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 
OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.

HUIS
Gezocht

Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

S

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 

HUISEENGEZINSHUISEENGEZINS

H
EREN

H
U

ISHUIS

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

SHUIS

EEN
G

EZIN
S

H
U

IZ
EN

HUIS H
U

IZ
EN

HUISHUIS
Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUIS

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

WEGENS GOEDE 

VERKOOPRESULTATEN 

HEBBEN WIJ RUIMTE 

VOOR NIEUW 

AANBOD!

16 18 JANUARI 2017

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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Chr. gemengd koor  
“Immanuel” Poeldijk
opgericht 20 maart 1976
secr. Monsterseweg 112
2685 LL Poeldijk
Tel. 0174-244012
Bank: NL26 INGB 0003 5061 02

Ons koor zal op Eerste Paasdag zingen in de Hervormde kerk aan 
de Fonteinstraat 6 te Poeldijk. De dienst begint om 10.00 uur. 
We zullen in deze dienst een aantal nieuwe Paasliederen zingen 
en sluiten natuurlijk af met het bekende “U zij de glorie”. 

Woensdag 4 april is er van 19.45-21.30 uur repetitieavond in de 
ontmoetingsruimte van de kerk. Daar bent u natuurlijk van harte 
welkom een repetitie mee te maken. Woensdag 11 april zijn wij 
in het Woerdblok in Naaldwijk met een avondvullend programma 
voor de bewoners daar. Woensdag 18 april is er weer repetitie-
avond. Graag tot ziens, het bestuur.

we stil bij het water en bloed dat uit Jezus’ zijde vloeit. Méér dan 
zomaar een detail! Muzikale medewerking is er door Matthilde 
van der Hout op dwarsfluit. Op Paasmorgen (1 april) vieren we 
het grootste van alle christelijke feesten: Christus is opgestaan! 
We staan daarbij stil in een viering vol muziek en vreugde, tra-
ditiegetrouw opgeluisterd door christelijk gemengd koor Imma-
nuël. Uit de Bijbel lezen we hoe het begon van Johannes 20. ‘s 
Avonds is er de Paaszangdienst waar we de Paasvreugde uitzin-
gen met allerlei bekende liederen.  Muzikale medewerking wordt 
verleend door Adriaan de Jong op orgel die een trompettist en 
fluitiste zal meenemen. Welkom, zoals voor al onze erediensten! 
Uit de Bijbel lezen we verder in Johannes 20. De zondag na Pasen 
(8 april) heb ik even rust na alle vieringen. Er zijn twee gastvoor-
gangers, toevallig beide uit vissersdorpen: ‘s morgens ds. J.B. Al-
blas uit Katwijk, en ‘s avonds ds. F.J. van Harten uit Scheveningen. 

Creatieve handen gevraagd

Bloemen in kerk met Pasen
Het is jaren gebruikelijk dan we met Pasen de kerk feestelijk ver-
sieren met bloemen. Maar, daar zijn wel bloemen voor nodig. 
Daarom doen wij een dringend beroep op onze gemeenteleden 
om daarvoor gekochte of gekweekte bloemen beschikbaar te 
stellen.

U kunt de bloemen in de kerk brengen op stille zaterdag 31 maart 
tussen 10.00 en 11.00 uur. Voor andere tijdstippen of vragen kunt 
u bellen met J. Valstar (247714). Wij vragen ook creatieve handen 
die de geschonken bloemen willen verwerken in bloemstukken. 
Wilt u of jij daarbij helpen dan is het fijn als u zaterdag 31 maart 
om 13.00 uur naar de kerk komt. Het zou mooi zijn als we dan 
met velen zijn zodat we in korte tijd een aantal mooie bloemstuk-
ken kunnen maken.

Kom een psalm overdenken!
Donderdagavond 7 april wordt er weer een psalm besproken on-
der leiding van ds. Molenaar. Ditmaal is dat Psalm 43. Ieder is 
welkom om aan te schuiven, want de avonden staan los van el-
kaar. Kom en laat je aanspreken door een lied uit de Bijbel! Je zult 
merken hoe verrijkend het is hier tijd voor te nemen. 

Open kerk
Zaterdag 6 april staat de kerk opnieuw open voor een ieder die 
behoefte heeft aan een gesprek, ontmoeting of zomaar een kop-
je koffie of thee. Gemeenteleden zijn ook van harte welkom om 
eventuele bezoekers op te vangen. Dus ook u en jij bent van har-
te welkom tussen 10.00-11.30 uur. Neem ook eens iemand mee 
die belangstelling heeft getoond voor de kerk en alles waar daar 
gebeurt.

Zaterdag 6 april

Boeken en 
platenverkoop
Zaterdag 6 april van 10.00-
11.30 uur is er verkoop van 
boeken, dvd’s, cd’s en oude 
grammofoonplaten in de Her-

vormde Kerk in de Fonteinstraat in Poeldijk. Op de Platenzolder 
vind u veel Lp’s, singletjes, 78 toeren platen en alle soorten Cd’s. 

Muziek en boeken van alle tijden en voor alle smaken voor een 
lage prijs. Kom kijken naar de grote verzameling en vind waar u 
al heel lang naar op zoek was. Opbrengst is bestemd voor ver-
vanging van het leiendak van de kerk. Koffie en thee staan voor 
u klaar.

Oud papier De oud-papiercontainer staat klaar van: 27 t/m 31 
maart op: Monsterseweg 112, Poeldijk (naast hotel-restaurant  
Unicum-Elzenhagen).
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fractie@cdawestland.nl CDAWestland CDAWestland www.cdawestland.nl

Kiezers bedankt! 

VOOR ELKAAR
VOOR WESTLAND

 

 
Voorstraat 95 l  2685 EK Poeldijk l Tel. 0174 – 285 000  

Info@doornekampwonen.nl Voorstraat 95 l 2685 EK Poeldijk l     

Tel. 0174 – 285 000
285 000 l Info@dornekampwonen.nl

2 PAASDAG GEOPEND  
VAN  

13:00 TOT 17:00 

Begin van een mooie  
lente bij Doornekampwonen 
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25 jaar knokken voor toegankelijkheid

Keurmerk Drempelvrij Westland 
voor jarig PGW 

Ter ere van het 25 jarig bestaan van het Platform Gehandicapten 
Westland, gaf de gemeente het keurmerk ‘Drempelvrij Westland’ 
als erkenning aan het PGW. Zij heeft veel bijgedragen aan de toe-
gankelijkheid voor Westlanders met een beperking, in de publieke 
ruimte, gebouwen en woningen. Het keurmerk wordt toegekend 
aan eigenaren of beheerders van gebouwen, winkels en horeca. 
Het PGW adviseert daarin. Op de foto (v.l.n.r.) wethouders Theo 
Duyvestein en Marga de Goeij, Evelien Knoester en Wim Brons-
wijk, medewerkers toegankelijkheid PGW. 

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

Beleid richten op kansen en mogelijkheden                                                 

Hogere levensverwachting en 
meer gezonde jaren
We worden met z’n allen steeds ouder en ervaren ook steeds 
minder fysieke ongemakken. Dat staat in een prognose van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een man die in 2040 
zestig is, heeft gemiddeld nog 26 jaar te leven, is de verwach-
ting. Een vrouw van zestig zelfs 29 jaar. Die leeftijden zijn ge-
middeld met zo’n drie jaar gestegen, vergeleken met de vorige 
meting van het CBS over de periode 2013-2016.                                                                            

KBO-PCOB is blij dat senioren in 2040 naar verwachting niet al-
leen langer leven dan de huidige zestigers, maar ook meer jaren 
zonder lichamelijke beperkingen en in goede gezondheid. Dat 
is mooi, maar dat vraagt om een beleid dat niet alleen gericht 
is op kwetsbare ouderen. Directeur Manon Vanderkaa: “als we 
echt een inclusieve samenleving willen waar senioren vanuit hun 
kennis en ervaring een plek hebben, moeten we beleid maken 
dat hier ook recht aan doet. Niet alleen op kwetsbare ouderen 
gericht, maar vanuit kansen en mogelijkheden.                                                                                          

Grote sociaaleconomische verschillen                                                            
Er zijn nog steeds grote sociaaleconomische verschillen waardoor 
niet iedereen vanzelfsprekend gezonder wordt. Vanderkaa: “ge-
zond zijn en blijven, dat verdient iedereen. Dat dit niet vanzelf-
sprekendheid is, vraagt om adequaat beleid.” Beleid in Den Haag 
is vooral gericht op kwetsbare senioren. Het Pact Ouderenzorg 
heeft deze kwetsbare ouderen vooral als uitgangspunt. Maar er 
is meer nodig, zoals een aantrekkelijk vrijwilligersbeleid en be-
tere mantelzorgondersteuning. Vanderkaa: “vanuit kracht en er-
varing. Maar ook met oog voor kwetsbare mensen en aandacht 
voor de levensvragen.” KBO-PCOB is blij met het Pact Ouderen-
zorg. We willen het verschil maken en zorgen dat de uitdagingen 
in de ouderzorg worden aangepakt. “Wij zullen de kracht van het 
ouder worden, de kennis en ervaring blijven agenderen. Want 
ouder worden is niet altijd een opgave”.

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                       
Het verschil tussen wie je bent en wie je wilt zijn is wat je doet.      

Zoenen we nog genoeg of zitten we daarvoor te veel op elkaars lip?

KBO Poeldijk

Nationale Hartweek: “Help ook”

Uw gift redt levens
Door Aad Zuidgeest en Theo Enthoven

De Collecte van de Nederlandse Hartstichting wordt gehouden 
in de week van 8 tot 14 april. Dan vraagt de Hartstichting uw fi-
nanciële steun voor het bestrijden en onderzoeken van hart- en 
vaatziekten, de voornaamste oorzaak van vroegtijdige invalidi-
teit en sterfte in Nederland.

Thema voor dit jaar is ‘Help ook’. Bij voorbaat dank voor uw gift; 
voor meer informatie: www.hartstichting.nl, ook voor voeding en 
reanimatie.

http://www.hartstichting.nl
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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
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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

Vrolijk Pasen met bloemen 
van Pure flower 

Kom bij ons kijken in de bloemenkraam voor een 
mooi Voorjaarsboeket, Paastakken, leuke bollenbakjes 

of een ander fleurig kado voor de Pasen. 

Wij zijn helemaal in de Lente Sfeer!

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

Adres: Slachthuiskade 4 - Poeldijk 

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

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
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Bijeenkomst voor partners van: 

Mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel
Samenleven met iemand die niet-aangeboren hersenletsel 
heeft kan moeilijk zijn. Vaak kunt u als partner met niemand 
praten over specifieke problemen in de relatie en voelt u zich in 
veel opzichten niet begrepen door uw omgeving. 

Tijdens de bijeenkomst komt u in contact met mensen, die ook 
een partner met niet-aangeboren hersenletsel hebben en uw 
problemen of vragen herkennen. U kunt van elkaars ervaringen 
leren en erover praten. De groep start bij voldoende aanmeldin-
gen. Hebt u belangstelling voor de ontmoetingsgroep, dan kunt u 
zich aanmelden via het contactformulier op www.voorwestland.
nl of bel 140174 en vraag naar iemand van Voor Westland. 

In De Backerhof

Optreden Mojeko
Mojeko treedt woensdagmiddag 4 april op in De Backerhof in 
het kader van Welzijn met Muziek. Iedereen is van harte wel-
kom bij dit gratis optreden. 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 De Backerhof, ook op vrijdag 30 maart weer. Spelleidster 
is Marieke Persoon van kaartclub KCB klaverjassen. U kunt zich 
aanmelden bij Marieke en Leo Persoon via 242960. Iedereen is 
van harte welkom!

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

Vitis Welzijn
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Puzzel nr. 1
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.

Puzzel voor deze week:
Deze week de Nieuwjaarspuzzel, de oplossing heeft  alles te ma-
ken met dit nieuwe jaar. Het is een cijferpuzzel. Bij juiste invul-
ling ontstaat er een aantal cijfers die het nieuwe jaar nog dikwijls 
terugkomen.

1 de laatste is voor de es
2 de laatste komt voor heel kort
3 de soldaat moet salueren
4 de u moet uit de oppergod
5 deel van de voet minder ‘t
6 dit doet men met meel alvorens men er mee bakt
7 dubbel
8 een dier dat door de war is
9 een leuk stel
10 een op hol geslagen beest
11 een rondje van niets
12 enkelvoudig werd langzaam het touw losgelaten
13 geef me de hand
14 geeft  geen aanleiding tot feest
15 het fabelachti g wit paard is zijn hoorn verloren
16 niet zo best op het rekest
17 op de uitkijk staan zonder W
18 tweezijdig nummer waarop u meer dan acht moet slaan.
19 V (Romeinse lett er)
20 zero

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

Uitslag van Puzzel nr. 23: Van Sint naar Kerst. Gelukkige winnaar 
is Wil van Os, op de foto met haar welverdiende slagroomschnitt .

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T
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(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.
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Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk
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(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Vaartocht vanuit Warmond 25 april

Mooie plek in Rotterdamse Kuip
Zondag 11 maart gingen zes gasten met de vrijwilligers Cor en 
Anneke naar de voetbalwedstrijd Feyenoord- AZ. Om 14.30 uur 
vertrokken ze vanuit Poeldijk naar Rotterdam. Daar werden ze 
door een vrijwilliger van Feyenoord opgewacht, die hen naar 
een mooie plaats in het stadion bracht. De sfeer zat er goed in 
en mede door het mooie weer en de winst van Feyenoord was 
het een hele fijne middag in De Kuip. 

De gasten genoten! Rond 20.00 uur waren ze weer terug in Poel-
dijk met een hele leuke ervaring rijker. In april staan er twee ac-
tiviteiten gepland. Zaterdag 14 april is er een gezellige middag in 
De Brug in ’s-Gravenzande. Het zeemanskoor “Onder Zeil” uit De 
Lier geeft een jubileumoptreden.

Varen op 25 april
Heeft u de uitnodigingen in het dorp al zien hangen? U kunt zich 
opgeven bij één van onze vrijwilligers of bij Tineke of Els. Woens-
dag 25 april gaan we een dag varen met de prachtige, ruime, 
nieuwe boot “de River Queen”. We varen af vanuit Warmond. 
Wilt u gezellig met ons mee, dan kunt u zich opgeven: dinsdag 3 
april 11.00-12.00 uur in De Witte Brug (gang Backerhof) en van 
16.00-17.00 uur in De Terwebloem. Voor meer informatie of vra-
gen kunt u ons ook telefonisch bereiken. We hopen dat u geniet 
van de komende activiteiten! Tineke van der Maarel (06-28 488 
201) en Els Duijnisveld (06-54 745 922).
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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
Vrijdag 30 maart 11.00-12.00 uur: uitreiking extra prijzen eie-
renactie in het repetitielokaal in De Leuningjes.
Elke woensdag 13.30-14.00 uur: repetitielokaal De Leuningjes, 
zingen voor kinderen van groep 1,2 en 3.
Elke woensdag 16.00-17.00 uur: zingen voor kinderen vanaf 
groep 4.
Elke vrijdag 19.30-22.00 uur: repetitie Dames en Heren Bartho-
lomeuskoor.

In de kerk
Donderdag 29 maart, Witte Donderdag
19.00 uur: viering van Witte Donderdag in de Machutuskerk in 
Monster.
Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag.
20.00 uur: Popkoor Fine Tuning voert de Westland Passion uit in 
onze kerk.
Zaterdag 31 maart, Paaszaterdag.
16.30 uur: pupillen en aspiranten en kinderkoor zingen tijdens de 
Paas Gezinsviering.
19.30 uur: Dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
Paaswake.

Zondag 1 april: Hoogfeest van Pasen
10.30 uur: Dames en Heren Bartholomeuskoor, Concertkoor en 
Projectdeelnemers zingen de Krönungsmesse van W.A. Mozart. 
Het Delphi Consort zorgt voor de begeleiding. Organist Wim van 
Herk. Het geheel staat onder leiding van dirigent Steven van Wie-
ren.
Zaterdag 7 april 19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 8 april 09.30 uur: Dames en heren Bartholomeuskoor 
zingen tijdens de viering.

In de Bartholomeuskerk

Feestelijke Paas Hoogmis 
Door Toos de Vreede

Traditiegetrouw verzorgt Deo Sacrum we op Paasmorgen, zon-
dag 1 april, de feestelijke Hoogmis in onze Bartholomeuskerk. 
Met medewerking van het Delphi Consort en organist Wim van 
Herk zingen het Bartholomeuskoor en Concertkoor met project-
zangers de Krönungsmesse van W.A. Mozart.

Naast de Krönungsmesse zingt het koor enkele motetten: het Hal-
lelujah van G.F. Händel en Beatus Vir en Regina Coeli van Mozart. 
Het herenkoor en de Vrouwenschola zingen het Gregoriaans van 
Pasen. Het geheel staat onder leiding van Steven van Wieren. 
Voorafgaand aan de kerkdienst, vanaf 10.10 uur wordt er door 
koor en orkest gemusiceerd. De Hoogmis begint om 10.30 uur.

4 4 JANUARI 2017

   Bestuur, Medewerksters en Oudercommissie 
   van Peuteropvang Hummeloord
   Wensen u een voorspoedig 2017 
  met veel speelplezier 
  voor alle peuters                    
  

                
                            

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’ 

Contactavond Postzegelvereniging 
Monster
Postzegelvereniging Monster heeft  donderdag 5 januari de eer-
ste contactavond van 2017. Dan wensen wij ieder natuurlijk het 
allerbeste, vooral een mooi fi latelisti sch jaar in goede gezond-
heid. We kijken ook vooruit naar onze deelname aan Kom in de 
Kas Westland in april waarbij we weer een postzegelberg van 
een miljoen postzegels willen hebben waaruit de jeugd mag 
grabbelen. Hiervoor is elke postzegel welkom.

Op de agenda verder een interessante presentati e over de post-
zegelserie ‘Juliana en face’ uit 1949. De hoge waarden, gezellig 
ruilen en handelen en een veiling met mooie kavels. Ook zijn onze 
schitt erende postzegels in de serie “Westlands mooiste” te koop. 
Ons streven is de fi latelie anno nu. Belangstellenden zijn van 
harte welkom, er is geen enkel voorbehoud voor leeft ijd, nati o-
naliteit, mannen of vrouwen, iedereen is welkom. Onze voertaal 
is Nederlands. De bijeenkomst is in gebouw OJOS, Choorstraat 
in Monster, aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Als u de 
bijeenkomst als introducé wilt bezoeken kunt u zich aanmelden 
bij de voorzitt er, N.J. (Klaas) Keijzer, telefoon 0174-241740.

2016......EN TOEN KWAM  ‘”POELDIJK NIEUWS’’
          EN........WIJ LEZEN NOG LANG EN GELUKKIG

 
GEFELICITEERD MET HET 1 JARIG BESTAAN

                          NICO JANSSEN

begeleiDing
interiM ManageMent
coacHing
strategiscHe Plannen
ProDuctontWiKKeling

gabrielle Zwinkels-gardien
www.advies-en-management.com
mzg@planet.nl

advies & management
gezondheidszorg
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Wij wensen u voor                   

het nieuwe jaar…

Bijzondere dagen

Fijne ontmoetingen

Mooie herinneringen 

Gezondheid & Vrede
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Poeldijkse scholen vertellen…
De Nieuwe Weg N211
Daniëlla Brak en Joy Mensing

De groepen 7 en 8 van basisschool De Nieu-
we Weg hebben een project gehad over De 
Nieuwe Weg (N211). Aangezien er aan deze 
weg groot onderhoud gepleegd zal worden, 
werden de kinderen van onze school be-
trokken bij dit project.  

Deze groepen kregen eerst uitleg over duurzame energie met 
daarop aansluitend de opdracht om hun Nieuwe Weg te ont-
werpen. Deze nieuwe weg gingen zij maken op een grote plaat 
van piepschuim en daarin verwerkten zij enkele duurzame inno-
vaties. Groep 8 had de volgende dingen bedacht: lantaarnpalen 
met zonnepanelen, meer groen langs de weg, gleufjes op de weg 
dat het water naar de kassen leidt, zonnepanelen op het fietspad 
waarmee energie kan worden opgewekt, er is een dynamo in het 
water geplaatst dat het water zuivert en nog een aantal duurza-
me mogelijkheden. Deze innovaties mochten zij presenteren aan 
de uitvoerders van de BAM. Zij waren onder de indruk van de 
ideeën van beide groepen.

Groep 7 op GPS-tocht
Pim Zuidgeest 

Groep 7 is naar het Staelduinsebos geweest voor een GPS-tocht. 
Vooraf kregen zij uitleg over het apparaat en daarna gingen zij 
in teams werken. 

De kinderen moesten met behulp van coördinaten naar een be-
paalde plaats toe. Als zij de opdracht goed hadden, kregen zij een 
vervolgopdracht. Als ze alle opdrachten goed hadden, zouden ze 
uiteindelijk bij de eindbestemming aankomen. Gelukkig is ieder-
een goed aangekomen bij het huisje. Pim vond het, ondanks de 
regen, een leuke, leerzame opdracht. 

“Ik vond het
      heel leuk.”

Daniëlla zegt:

  “Ik vond het 
      heel leuk om 
dit project te maken.”

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

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

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

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

 

 

 
 
 
 
 

De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

De Zeeuw Bouwmaterialen B.V.- Slachthuiskade 30 -  Poeldijk 
tel (0174) 245516 - fax (0174) 243412 www.imabodezeeuw.nl  

Openingstijden: ma t/m vrij 8.00 - 17.00 uur, za 8.00 - 12.00 uur. 

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

Wie van jullie hep Stove Mietje nog gekend? Niemand zeker. 
Nou, ik herinner me nog toen ik as heel klein meissie hele ver-
hale over d’r hoorde. Stove Mietje was feitelijk d’r bijnaam. Dat 
was in de Poelek heel gewoon, al die bijname. Nou nóg trou-
wes met zoveel mense die dezelfde achternaam hebbe. Mietje 
was zo’n oud wijffi  e dat erreges achteraf woonde. Ze was nogal 
kerks, dus dikkels doordeweeks maar zeker alle zondage liep ze 
bij weer en wind naar de kerk. Niet dat Mietje nou zo vroom 
was, dat gloof ik nie. ’t Ging haar meer om ’n paar cente te ver-
diene. Ze liep met stove.

Een stoof was een vier-
kant soort houte kissie, 
an ene kant geopend 
en an de bovekant vijf 
gate d’r in. Je ziet die 
dinge nou nog wel es 
in anti ekwinkels en zo. 
Mietje zett e ’n klein 
ijzeren vuurpotje in 
de stoof. Dat dee ze in 
het kerkportaal. Daar 
stopte Miet een paar 
houtskooltjes in ’t pot-
je en stak die an. Van 
lieverlee begonne die 
kooltjes te gloeie en 
zo had Mietje een rij 
warme stove in het portaal. Tege de ti jd dat de kerkklok werd 
gelooie kwamme de mensen naar de kerk. Je had toen nog haast 
geen auto’s. De meeste  mense ware  lopes, andere op de fi ets en 
je hatt er ook die met de paardewagen of met de sjees kwamme 
angereje. Kwesti e van standsverschil. Maar één ding hadde ze al-
lemaal met de winterdag: kouwe tene!

Kooltjes gloeiden
Dus Mietje verhuurde dan zo’n warme stoof voor ’n paar cente. 
De mense namme de stoof mee in de kerkbank en zett e d’r voete 
derop. Soms werde ze nog onderling gerole. As Pa ze voete warm 
ware krege ze zoontjes naast ‘m die stoof. Met Moeders die in de 
vrouwebank zat met d’r dochters ging ’t net zo. Sommige droege 
klompe, maar die wiere uitgedaan in ’t portaal. Andere ware def-
ti g en hiele d’r mooie lakschoene met gespe an, maar die konne 
de kou toch nie tege houwe. Rond zo’n stoof in de kerk konnie wel 
ruike dat die kooltjes gloeiden, maar geen mens hatt er last an.

Pijptabak
Nou was Mietje een ouwe vrijgezelle vrouw. Wel alti jd vriendelijk 
tege de mense, maar nooit verkering gehad en geen man geroke. 
Dat maakte d’r wel een beetje somber. Maar ze hatt er wat op 
gevonde. Sti ekem dee ze een paar plukkies pijptabak die ze nog 
in haar kast had gevonde van d’r vader zaliger, op die gloeiende 
kooltjes en ja hoor: er steeg een geurige herenlucht op tusse die 
kerkbanke! De mense keke om zich heen. In de kerk hoort ‘t naar 
wierook te ruiken en niet naar ’n rooksalon, zaggie ze denke. 
Stove Mietje blij! Eindelijk was ze weer in de zevende hemel in 
de kerk. Later hep d’r nog es ’n jonge gozer ‘t zelfde kunsie uit-
gehaald, maar die had alleen zware sjek. Nou, niet te harde, die 
lucht…!

Broch Klus, Richard Broch
Poeldijksevaart 1a, 2685 EE Poeldijk
Telefoon: 06 410 14 714
richard@brochklus.nl,   www.brochklus.nl

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

Ruime, uitgebouwde tussenwoning met 
zonnige achtertuin met 4 slaapkamers, 
gelegen in kindvriendelijke woonwijk 
op een woonerf met speelpleintje aan 
de achterzijde.

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

Tot in de puntjes verzorgde eengezins-
woning met aanbouw over de gehele 
breedte van de woning, zonnige achter-
tuin, 4 slaapkamers en nokverhoging.

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

Wie van jullie hep Stove Mietje nog gekend? Niemand zeker. 
Nou, ik herinner me nog toen ik as heel klein meissie hele ver-
hale over d’r hoorde. Stove Mietje was feitelijk d’r bijnaam. Dat 
was in de Poelek heel gewoon, al die bijname. Nou nóg trou-
wes met zoveel mense die dezelfde achternaam hebbe. Mietje 
was zo’n oud wijffi  e dat erreges achteraf woonde. Ze was nogal 
kerks, dus dikkels doordeweeks maar zeker alle zondage liep ze 
bij weer en wind naar de kerk. Niet dat Mietje nou zo vroom 
was, dat gloof ik nie. ’t Ging haar meer om ’n paar cente te ver-
diene. Ze liep met stove.

Een stoof was een vier-
kant soort houte kissie, 
an ene kant geopend 
en an de bovekant vijf 
gate d’r in. Je ziet die 
dinge nou nog wel es 
in anti ekwinkels en zo. 
Mietje zett e ’n klein 
ijzeren vuurpotje in 
de stoof. Dat dee ze in 
het kerkportaal. Daar 
stopte Miet een paar 
houtskooltjes in ’t pot-
je en stak die an. Van 
lieverlee begonne die 
kooltjes te gloeie en 
zo had Mietje een rij 
warme stove in het portaal. Tege de ti jd dat de kerkklok werd 
gelooie kwamme de mensen naar de kerk. Je had toen nog haast 
geen auto’s. De meeste  mense ware  lopes, andere op de fi ets en 
je hatt er ook die met de paardewagen of met de sjees kwamme 
angereje. Kwesti e van standsverschil. Maar één ding hadde ze al-
lemaal met de winterdag: kouwe tene!

Kooltjes gloeiden
Dus Mietje verhuurde dan zo’n warme stoof voor ’n paar cente. 
De mense namme de stoof mee in de kerkbank en zett e d’r voete 
derop. Soms werde ze nog onderling gerole. As Pa ze voete warm 
ware krege ze zoontjes naast ‘m die stoof. Met Moeders die in de 
vrouwebank zat met d’r dochters ging ’t net zo. Sommige droege 
klompe, maar die wiere uitgedaan in ’t portaal. Andere ware def-
ti g en hiele d’r mooie lakschoene met gespe an, maar die konne 
de kou toch nie tege houwe. Rond zo’n stoof in de kerk konnie wel 
ruike dat die kooltjes gloeiden, maar geen mens hatt er last an.

Pijptabak
Nou was Mietje een ouwe vrijgezelle vrouw. Wel alti jd vriendelijk 
tege de mense, maar nooit verkering gehad en geen man geroke. 
Dat maakte d’r wel een beetje somber. Maar ze hatt er wat op 
gevonde. Sti ekem dee ze een paar plukkies pijptabak die ze nog 
in haar kast had gevonde van d’r vader zaliger, op die gloeiende 
kooltjes en ja hoor: er steeg een geurige herenlucht op tusse die 
kerkbanke! De mense keke om zich heen. In de kerk hoort ‘t naar 
wierook te ruiken en niet naar ’n rooksalon, zaggie ze denke. 
Stove Mietje blij! Eindelijk was ze weer in de zevende hemel in 
de kerk. Later hep d’r nog es ’n jonge gozer ‘t zelfde kunsie uit-
gehaald, maar die had alleen zware sjek. Nou, niet te harde, die 
lucht…!

Broch Klus, Richard Broch
Poeldijksevaart 1a, 2685 EE Poeldijk
Telefoon: 06 410 14 714
richard@brochklus.nl,   www.brochklus.nl

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

Ruime, uitgebouwde tussenwoning met 
zonnige achtertuin met 4 slaapkamers, 
gelegen in kindvriendelijke woonwijk 
op een woonerf met speelpleintje aan 
de achterzijde.

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

Tot in de puntjes verzorgde eengezins-
woning met aanbouw over de gehele 
breedte van de woning, zonnige achter-
tuin, 4 slaapkamers en nokverhoging.

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29
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29 mei tot en met 1 juni

Avondvierdaagse 2018
De Avondvierdaagse Poel-
dijk wordt dit jaar gelo-
pen van dinsdag 29 mei 
tot en met vrijdag 1 juni. 
Het startbureau is weer de 
ISW-school aan de Ire-
nestraat in Poeldijk.

In de Noviteit Monster

Komedie Harten 2, harten 3
De ‘s-Gravenzandse toneelvereniging ‘s-Gravenspel speelt op 
vrijdag 13 en zaterdag 14 april om 20.00 uur en zondag 15 april 
om 14.00 uur de komedie ‘Harten 2, harten 3’. Ook dit jaar koos 
‘s-Gravenspel voor een blijspel. Deze keer wordt, aan de hand 
van een toneelstuk in een toneelstuk, het geheim van een ge-
lukkig huwelijk duidelijk gemaakt. 

Een psychiater probeert ‘n bevriend echtpaar te helpen de sleur 
van hun huwelijk te doorbreken. Dit met behulp van een regie-
assistente, een souffleuse en een inspeciënt die, met frisse te-
genzin, ook hun steentje bijdragen. De voorstellingen zijn in ‘De 
Noviteit’, Kloosterlaan Monster. Kaartjes á € 10,00 kunt u reserve-
ren op telefoonnummer 06-50 662 244 of via; janet_zuiderwijk@
yahoo.com.

Het Verburch-hof theater speelt:

Klaar voor de start
Stef het Stekelvarken heeft besloten een hardloopwedstrijd te 
organiseren. Hij slooft zich enorm uit, want hij is absoluut niet 
van plan om te verliezen. Alle dieren in het bos moeten van hem 
meedoen, maar niet iedereen heeft daar zoveel zin in. Tante 
Pollewop heeft zo haar twijfels, want ze vindt het maar niets 
voor een dame op haar leeftijd. 

Bas de Beer heeft ook zijn bedenkingen, want hij heeft helemaal 
geen conditie. Hij heeft de laatste tijd veel te veel taartjes ge-
geten. De andere dieren zijn vast allemaal sneller. Dan bedenkt 
hij stiekem een plannetje. Komt u en uw peuter de dieren aan-
moedigen tijdens de wedstrijd op woensdag 11 april? Hij wordt 
gehouden in het atrium van WSKO Verburch-hof en begint om 
10.00 uur. Het belooft een hilarische strijd te gaan worden. Voor 
de winnaar is er uiteraard een hele grote beker!
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Puzzel
Puzzel nummer 7 

Woordzoeker: Pasen
In dit nummer een Woordzoeker: Pasen. De winnaar krijgt een 
lekkere slagroomschnitt. Oplossingen met naam, adres en te-
lefoonnummer binnen 14 dagen per mail naar puzzel@poeldij-
knieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 
2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesties voor een leuke puzzel of wilt 
u er zelf een maken dan zijn deze van harte welkom! Dan is ons 
blad echt van en voor Poeldijkers.

Uitslag van de puzzel nr. 5, invulraadsel Boekenweek: Boekenleg-
gen of Boekenlegger. Helaas stond er een foutje in de puzzel. De 
laatste letter had letter 6 moeten zijn, i.p.v. letter 3. Onze excuses. 
Daarom zijn beide oplossingen goed gerekend. De oplossingen 
staan op: http://poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/

Van de 40 inzenders is de ge-
lukkige winnaar Tiny van der 
Knaap. Naast de winnaar 
konden alle deelnemers een 
gratis set van 10 boeken op-
halen. Dat werd zeer gewaar-
deerd! Op de foto Tiny van 
der Knaap met de boekenset 
en de slagroomschnitt van 
Bakkerij Van Malkenhorst. 

ANTILOOP 
CHIMPANSEE 
FLAMINGO 

FUUT 
GANS 
HOND 

IJSBEER 
IJSVOGEL 

KANGOEROE 
KERKUIL 

KOOLMEES 
KROKODIL 

LAM 
LEEUW 

MEERKOET 
MEREL 
MUG 
MUS 

NEUSHOORN 
NIJLPAARD 

OLIFANT 
PAARD 

PAASHAAS 
PANDA 
SCHAAP 

SCHILDPAD 
SLANG 

SPREEUW 
TIJGER 

UIL 
VLIEG 

VLINDER
WATERHOEN

ZWAAN

mailto:puzzel@poeldijknieuws.nl
mailto:puzzel@poeldijknieuws.nl
http://poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/
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Ons Dorp
Verkiezingscampagnes gemeenteraad

Circus in alle Westlandse dorpen 
afgelopen!
Door Annemiek Koremans

Rust is weergekeerd in Poeldijk, onze stemmen zijn geteld, politi-
ci gekozen. Alle gezichtsvervuiling met oneliners en prachtig ge-
retoucheerde foto’s van ‘onze’ politici verdwenen. Zijn jullie ook 
zoveel vreemde snuiters in ons dorp tegengekomen om kennis te 
maken, ons te zien of horen? Zelfs in mijn slaap kwamen zij regel-
matig voorbij. Dat betekent dat ik lekker in mijn remslaap zit én er 
is een ongezond verwerkingsproces.

Natuurlijk heb ik respect voor politici, net als voor ieder mens die 
zich inzet voor een ander, tot bewezen is dat ze mijn respect niet 
langer verdienen. Wat leven we in een geweldig land. Gelukkig heeft  
iedereen zijn eigen normen en waarden. Ook vind ik dat politici kei-
hard werken, zeker in verkiezingstijd. Dát ze te weinig verdienen 
vind ik weer ver gaan. Dan zijn er nog wel andere (anonieme) lei-
ders en vrijwilligers in ons dorp die voor een gelijk salaris en bonus 
van die ING-meneer in aanmerking komen. Gelukkig gaat niet alles 
om geld en zou het in de politiek al helemaal niet primair om geld 
moeten gaan. Maar de zestiger jaren liggen ver achter ons. Raadsle-
den zijn voor mij “leiders”, voormannen en –vrouwen, die belangen, 
meningen en oplossingen van alle burgers met allerlei visies verte-
genwoordigen in een lokaal bestuur. Degene op wie ik stem, is mijn 
idealist op wie ik vertrouw dat die werkt aan een rechtvaardige, de-
mocratische, openen vrije samenleving voor en met elkaar. Dit alles 
volgens artikel 1 van de Grondwet van ons beschaafde Nederland. 
Ongeacht van welke kleur, verwacht ik dat dit voor alle partijen de 
basis is. Dat zij onze veiligheid, huisvesting, verkeer en vervoer, voor-
zieningen, recreatie en onderwijs voor haar inwoners  regelen.

Vertrouwen
Nu ben ik niet helemaal van gisteren en begrijp ik dat politici com-
promissen moeten sluiten, grenzen van regels opzoeken, vuile han-
den (moeten) maken, maar voor 
onze tijdelijke burgermoeder 
wordt er gewerkt volgens de re-
gels en zijn onze bestuurders en 
gemeenteraadsleden allemaal 
even schoon. Er komt nog wel 
een onderzoek en er komt waar-
schijnlijk een commissie (de zo-
veelste) waar burgers en onder-
nemers zaken kunnen melden 
die niet volgens de regels zou-
den gaan. Tot dan kunnen we 
bij de burgermoeder terecht. Ik 
begrijp het allemaal niet meer. 
Het vertrouwen tussen politiek 
en burgers was nog nooit zo 
laag: landelijk en lokaal. Dat 
ligt net zo goed aan burgers als 
aan de politiek. Geen enkele re-
gel is meer veilig, dus komen er 
méér. Natuurlijk vertrouwen we 
elkaar niet en hebben we te wei-

nig mensen om te controleren,  handhaven, onderbetaald te werken 
(onderwijs, zorg, tuinbouw). Wij hebben gelukkig veel hoog opge-
leide dienstverleners in de (semi)overheid. Dus méér regels, beleid, 
veranderingen, technologie, digitalisering,..

Burger
Als burger komen we niet meer uit onder de dienstverlening van de 
(semi)overheid. Ja, mensen met veel geld misschien, maar zij wor-
den ook gek van alle vergunningen die ze nodig hebben en houding 
en mentaliteit van mensen. We spreken van de burger die zo mon-
dig is. Even, heel even, 2 maanden lang is er veel aandacht voor de 
burger, vanuit alle partijen. We hebben in alle vrijheid gestemd. Nu 
maar hopen dat u waar krijgt voor uw stem, waarvoor ze zo hard 
gewerkt hebben, onze idealisten.......

You never walk alone
Niet alleen op straat, in alle Westlandse verpleeghuizen kwamen 
veel politici. Wat raakt ons meer dan zorg? Geld is onbelangrijk als 
je met ziekte, handicap, ongeval of ouderdomsverschijnselen te ma-
ken krijgt. Waarom roepen bijna alle burgers en alle partijen dat 
de zorg beter moet? Namens mensen met een beperking sprak ik 
de afgelopen vier jaar heel veel, lichtte toe, overlegde en voerde uit 
om goede zorg te behouden, zonder extra kosten. Resultaat? Waar-
om blijven we ontevreden? Misschien omdat het anders kán. Met 
veel minder kosten, meer aandacht en tijd. Aan werkers op de werk-
vloer ligt het niet. Alle partijen weten ervan. Ben benieuwd hoe het 
over vier jaar is. Een grandioos verkiezingsfeest bijgewoond, in een 
bomvolle Terwebloem met één van de politieke partijen. Bewoners, 
buurt, familie, mantelzorgers, vrijwilligers, verzorgers verwend met 
zang, gebak, advocaat, slagroom en warmte van vijftien mensen uit 
de organiserende partij. Een middag met een gouden rand. Men-
selijke aandacht, gezongen, gelachen, gegeten, gedronken en een 
waar kippenvel moment was het slot met zijn allen, met handen 
ineen in de lucht: You never walk alone! Dat wil het Westland, daar 
gaan we de komende vier jaar aan werken dames en heren van de 
gemeenteraad. Het gaat niet om jullie, maar om ons en alle bedrij-
vigheid in het Westland! De gemeente staat bedrijven en burgers zo 
goed mogelijk ten dienst. Nu maar hopen dat ik goed gestemd heb.
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Westland Verstandig wint 
voor de derde keer op rij en 
heeft 8 zetels in de Raad
Kiezers BEDANKT voor uw verstandige stem en uiteraard 
zullen we doen wat we beloofd hebben voor de 
verkiezingen. Zoals altijd kunt u op ons rekenen. Uiteraard 
wil Westland Verstandig samenwerken met alle partijen 
die een eerlijk en open bestuur willen, willen veranderen 
en andere keuzes gaan maken voor een beter Westland.
Wilt u contact: 
Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691 KX ’s-Gravenzande
06-53401068 / mail info@duijsens.net. 
Zie: www.westlandverstandig.nl. 

20 18 JANUARI 2017

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

Dag van de Westlandse tuinbouw: 4 april

Tuinbouwplezier voor 700 
kinderen basisschool
Zo’n 700 kinderen van 20 Westlandse basisscholen trekken 
woensdag 4 april de kassen in. Op de Dag van de Westlandse 
Tuinbouw, georganiseerd door WNTweb. In de aanloop naar 
Kom in de Kas, het weekeinde erna, beleven kinderen van groep 
7 en 8 de tuinbouw alvast aan de binnenkant.

Weer meer kinderen dan vorig jaar doen mee, tot trots van de 
organisatie. “Het is niet alleen een leuk uitje, de tuinbouw is voor 
veel kinderen ook hun toekomst. Al is het groen, techniek, com-
mercie of financiën, veel kinderen zijn vroeg of laat in de sector 
werkzaam,” aldus Paul Steyn, programmamanager bij Westland 
Natuur en Techniek Web (WNTweb). Kinderen bezoeken op één 
ochtend twee tuinbouwbedrijven. Een passievolle ondernemer 
of medewerker neemt hen mee door het bedrijf en ze krijgen leu-
ke en leerzame opdrachtjes. Woensdag 4 april is vlak vóór Kom in 
de Kas, in Honselersdijk. Zaterdag 7 en zondag 8 april openen be-
drijven aan Zwethlaan en Broekpolderlaan hun deuren. Kinderen 
kunnen dan nog meer tuinbouw ervaren.

Met statiegeldactie Jumbo Boere

Verburch JO 13 haalt ruim € 500 op
Door Diana Stijger
 
In juni gaat het hele team J013 van Verburch 
Voetbal naar Arnemuiden (Zeeland) voor een 
internationaal toernooi. Ze gaan in een ho(s)
tel en moeten zelf ook wat geld verdienen voor 
dit leuke uitje. In de week van 12 tot en met 17 
maart gingen ze langs de deuren om lege flessen 
op te halen en bloemen te verkopen. De bloemen verkoop werd 
mede mogelijk gemaakt door Together2Grow Alstroemeria. 

Zaterdag 17 maart gingen we met de jongens naar de Jumbo Boe-
re Poeldijk om de lege flessen in te leveren. Daarna werden de 
bloemen uitgedeeld, zodat de jongens ze deze middag nog kon-
den langs brengen bij de mensen aan wie ze de bloemen verkocht 
hadden. Alles bij elkaar hebben ze €. 504,15 opgehaald! Een heel 
mooi bedrag, hard gewerkt dus! Op naar Arnemuiden!

...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

Keurig onderhouden en instapklare driekamer 
tussenwoning met voortuin, nette badkamer 
met vloerverwarming, moderne keuken, zonnig 
balkon en achtergelegen patio. De woning is 
begin 2013 compleet gerenoveerd!

TE KOOP 
Emmastraat 33
Monster

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

Gezellig en sfeervol 3-kamer appartement gelegen 
op de begane grond met tuin, in het centrum van 
Monster met winkels, een school en het strand op 
loopafstand. De woning heeft twee slaapkamers, 
aparte keuken, eigen achtertuin en badkamer!

TE KOOP
Kloosterlaan 23
Monster 

Vraagprijs: € 210.000,- k.k.



28 28 MAART 2018

Volg ons op facebook: www.facebook.com/gielcaraVanimport

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

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

Start Tennis bij 

Het is mogelijk het lidmaatschap voor € 75 te verlengen tot 1 april 2019
Lijkt het je leuk? Voor meer info: www.verburchtennis.nl

*  Actie is uitsluitend bedoeld voor tennissers die niet eerder lid zijn geweest van Verburch Tennis
 of die niet eerder gebruik hebben gemaakt van deze Start Tennis-actie. 

APRIL - ACTIE - APRIL - ACTIE - APRIL - ACTIE - APRIL - ACTIE - APRIL - ACTIE 

APRIL - ACTIE - APRIL - ACTIE - APRIL - ACTIE - APRIL - ACTIE - APRIL - ACTIE  

Start Tennis bijStart Tennis bij

Het is mogelijk het lidmaatschap voor € 75 te verlengen tot 1 april 2019Het is mogelijk het lidmaatschap voor € 75 te verlengen tot 1 april 2019

Voor 

slechts

€ 50*
Maak kennis met tennis 
én met onze vereniging.

• Lid van 1 april tot 1 oktober 2018
• Mogelijkheid deelname aan 3 clinics
 De clinics zijn gericht op startende tennissers
• Blik tennisballen cadeau!

vanaf 18 jaar
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