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Kleine duizend mensen in overvol Bartje

Westland Passion een groot succes
Op Goede Vrijdag 30 maart heeft het Poeldijkse Popkoor Fine
Tuning voor de vierde keer de Westland Passion uitgevoerd in
een volledig gevulde H. Bartholomeuskerk in Poeldijk. In deze
editie stond Maria, de moeder van Jezus, centraal en was te zien
hoe zij het einde van het leven van haar zoon heeft ervaren en
welke heftige emoties ze heeft moeten verwerken.
Toen de deuren om 19.00 uur open gingen veroverde de eerste
stroom bezoekers al snel de beste plaatsen. Een half uur voor
aanvang was het voor de meeste bezoekers al zoeken naar de
laatste lege stoelen of plekken in de banken. Om 20.00 uur begon
de Westland Passion 2018 onder het toeziend oog van zo’n 1000
mensen.
(Lees verder op pagina 8)

15 april in Bartholomeuskerk

Concert Oeral Kozakkenkoor
Het Oeral Kozakkenkoor uit Den Haag zingt religieuze liederen
uit de Russisch-Orthodoxe liturgie en folkloristische liederen uit
het oude Rusland. Het koor krijgt in binnen- en buitenland een
steeds grotere bekendheid, heeft verschillende radio- en televisieoptredens verzorgd en staat onder leiding van de bekende
televisiepresentator, musicoloog en pianist Gregor Bak. Het Kozakkenkoor verzorgt op 15 april om 14.30 een speciaal concert
in de Poeldijkse Bartholomeuskerk.
Het Oeral Kozakkenkoor is de voortzetting van het koor van het
Russische Oeral Kozakkenregiment, dat tot 1917 actief was en in
1924 in Parijs werd heropgericht. In 1974 is het koor in Nederland
voortgezet. Het Oeral Kozakkenkoor bestaat in Europa dus al meer
dan 90 jaar, waarvan ruim 40 jaar in Nederland. Het koor heeft
zich ontwikkeld tot een koor van het hoogste niveau. De zangers
zijn in staat fluisterzacht en toch volkomen dragend te zingen.
Ook kunnen zij grote zangkracht ontwikkelen zonder dat de minste verruwing ontstaat.

Stoere kozakken
De zangers komen uit Den Haag en omgeving. Zij zijn politieagent, bakker, accountant, slager, buschauffeur, sales manager of
automonteur. Eenmaal per week bij repetities en natuurlijk hun
optredens transformeren ze in stoere kozakken die de mooiste
liederen uit het Oude Rusland zingen, met prachtige solo’s van
tenoren en baritons. Kaarten voor dit concert – € 16.00 inclusief
consumptie – zijn te koop bij bakkerij Van Malkenhorst en de Bartholomeusparochie. Zie voor details de advertentie elders in deze
Poeldijk Nieuws.

AGENDA
13 en 14 april

Inzamel actie voor Voedselbank Westland		

Jumbo Poeldijk

14 april 09.00-11.00

Inzameling kleding en schoenen (MOV)		

Kerkplein Voorstraat

15 april 14.30 uur

Concert Oeral Kozakkenkoor		

Bartholomeuskerk

20 april 10.00-11.30 uur

Boeken- en platenmarkt		

Hervormde Kerk, Fonteinstraat

27 april 10.00-11.45 uur

Koningsdagconcert Pius X

De Backerhof (zie pag. 3)
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Dr. Schijen 0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw 0174 247373, noodlijn 0174 241947
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De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808
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Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan Goeijenbier (hoofdredacteur),
van 13.00 - 14.00 uur in de Wittebrug 52
Erik van der Sande (commercie), Gabrielle Zwinkels (secretaris).
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Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Harry Stijger, Etiènne Zwinkels.
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Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo Poeldijk.
___________________________________________________
Dierenbescherming Westland: 0174 630863
kinderopvang?
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps
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CMYK / .eps

Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Kopij Poeldijk Nieuws
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven
Effero Uitvaartverzorging: 070-3889433
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de
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Team Poeldijk
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___________________________________________________
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1/6 pagina: € 50,00
Zakelijk: € 20,00
1/4 pagina: € 65,00
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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.
GEVRAAGD: Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s,
boeken, landkaarten en alles over de Westlandse kerkgeschiedenis.
J.N.M. van Leeuwen Voorstraat 14-5, 2685 EM Poeldijk - Tel. 0174 246148
lions.lr@kabelfoon.nl

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI

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

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

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

na-schoolse opvang 4-13 jaar, vakantieopvang.

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

CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.
JOS VRANKEN
Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520
GemeenteBelang Westland
Ideeën, vragen en opmerkingen: vraag@gemeentebelangwestland.nl

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:
JOHN WITKAMP 06 52588023
E-mail: info@lpfwestland.nl
Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:
Nico van Rijn tel.nr. 06-23029692
Mauro Steentjes tel.nr. 06-25107851
Peter Duijsens tel.nr. 06-53401068
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In De Backerhof: 27 april

Koningsdagconcert Pius X
Zoals u wellicht weet, verzorgt Pius X al sinds jaar en dag een
concert in De Backerhof, ter gelegenheid van het feit dat het Zijne Majesteit Koning Willem Alexander behaagt op 27 april zijn
verjaardag te vieren. Onder het genot van koffie genieten de
bewoners van De Witte Brug van een gezellig muzikaal uurtje.
Deze keer start het saxofoonensemble het concert.

Het ensemble bestaat uit jongere en oudere leerlingen die het
erg leuk vinden samen muziek te maken. Zij spelen Highway
blues, Gentle Brass, The Moody Mode, Funk Four, Gettin’ Latin,
Gospel Treat en Cool Tune. Zeer gevarieerde en gezellige muziek.
Na het saxofoonensemble is er even pauze om de stoelen klaar
te zetten voor het fanfareorkest dat de rest van het concert verzorgt. Het orkest speelt de volgende werken: Castle Coch, Suite
on a Hymne, Pavane in Bleu, Chicago, Balalaika Souvenir, Chodounska en Granada.
Omdat onze vaste dirigent Henk Oenema verhinderd is, wordt
het orkest gedirigeerd door Jos van Dijk. Dit concert is natuurlijk niet alleen toegankelijk voor de bewoners van De Witte Brug,
maar ook andere 55-plussers zijn van harte welkom de verjaardag van Koning Willem Alexander mee te vieren. Heeft u vrijdag
27 april tijd en zin in een gezellig muzikaal uurtje, kom dan naar
De Backerhof. De zaal is om 10.00 uur open, het concert is rond
11.45 uur afgelopen.

Bij de Jumbo Poeldijk

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

week 47 20/11 Inzamelactie voor Voedselbank
25/11
100 gram ros-

Op dit moment maken zo’n 150 Westlandsebief
gezinnen
gebruik
+ 100 gram
van de Voedselbank. Bij de Jumbo in Poeldijkbeenhamsalade,
houden Hervormslechts € 3,99
de Gemeente en het P.C.I. van de Bartholomeuskerk
op vrijdag
13 en zaterdag 14 april een inzamelactie. Er wordt
door
devan
Jumbij aankoop
bo een schap ingericht met producten waar3 kogelbiefstuk,
de Voedselbank
gratis steakmes!
Westland behoefte aan heeft.
week 4827/11 2/12
gourmet express,
per persoon
slechts € 6,75
hele grillworst,
slechts
Boven het schap hangen duidelijk herkenbare
borden€ 4,99.
met het
(kunnen hier wat
logo van de Voedselbank. U kunt producten, die
u
wilt
doneren,
pieten bij?)

in uw karretje leggen. Medewerkers van beide kerken zijn er, na
en jaZij
ik zorgen
ben nog
de kassa, om de producten in ontvangst te nemen.
dat
steeds dringend
die bij de Voedselbank komen. Helpt u mee op
deze
actie
tot
een
zoek naar een
verkoopster.
succes te maken? Hervormde Gemeente en het
P.C.I. van de H.
Bartholomeuskerk Poeldijk.

Geldig van 9 t/m 14 april
Geldig
van 20 t/m 25 november
VLEESWARENKOOPJE

Geldig van 16 t/m 21 april
Geldig
van 27 nov. t/m 2 dec.
VLEESWARENKOOPJE

100 GRAM RAUWE HAM +
100
gram rosbief +
150 GRAM HAM-PREI SALADE
100 gram beenhamsalade
SLECHTS € 4,99
slechts € 3,99

150 GRAM FILET AMERICAIN +
gourmet
express,
100 GRAM GEGRILDE BOTERHAMper
persoon
WORST
slechts €€ 3,99
6,75
SLECHTS

SHOARMAPAKKET

KEURKOOPJE

400 GRAM WITLOFSCHOTEL

350 GRAM ANDIJVIE MET

KEURKOOPJE

bij
aankoop
van SAUS)
hele
grillworst
(SHOARMA,
BROODJES,
GEKRUIDE
GEHAKTBALLEN, 4 STUKS
4,99
3 kogelbiefstukSLECHTS € 7,50
slechts €€ 3,50
SLECHTS
gratis steakmes! MAALTIJD VAN DE WEEK
MAALTIJD VAN DE WEEK
SLECHTS € 4,50 EEN BAL GEHAKT
wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.
SLECHTS € 3,50

Marco van der hout,
Hout, keurslager
marco
keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk - Telefoon 0174-245262
www.marcovanderhout.keurslager.nl
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Jos Vranken dirigeert in oude kerk Naaldwijk

Van 27 april tot 4 mei in Voorthuizen

Cantate 98 van J.S. Bach

Celebrate Festival 2018

Zondag 15 april wordt om 10.00 uur
in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk een cantate van
Johan Sebastiaan Bach ten gehore
gebracht. Uitgevoerd wordt cantate
98, “Was Gott tut, das ist wohlgetan”. Uitvoerenden zijn: Yvonne de
Bruin (sopraan), Elly Peeters-Heuchemer (alt), Alexander Prins (tenor),
Erik Bleichrodt (bas), liturgisch koor “Cantate Domino”, het
West-Nederlands Bach-Orkest en Gerard Bal, cantor-organist
van de Oude Kerk aan het orgel. Algehele muzikale leiding is in
handen van Jos Vranken uit Poeldijk.

Door Jan Jansen

Kent u het Celebrate festival al? Hét festival voor het hele gezin. Vele jaren georganiseerd in het Groningse Stadskanaal, nu
Voorthuizen in Utrecht. Dat is mooi dichtbij, maar 5 kwartier rijden met de auto vanuit het Westland Voor de 14e keer georganiseerd door het KCV, Katholieke Charismatische Vernieuwing.
Een week voor jong en oud om vakantie te vieren, je geloof te
beleven en te delen. Om te ontdekken dat God liefde is en Hij
van ieder persoonlijk houdt.
Vier dagen is er een dag vullend programma. U kunt kiezen waar
u aan deel wilt nemen. Er zijn workshops, zang, inleidingen, aanbidding, lofprijzing en elke dag een Eucharistieviering. Er is ruim
tijd om elkaar te ontmoeten, ’s avonds is er het Café. Voor tieners
die de hele week deelnemen is er “Cross-over“, met hun eigen
programma. Ik nodig iedereen uit om te komen kijken en het te
ervaren. Ook als u voor één of twee dagen wilt komen kan dat.
Genieten in een mooie omgeving op de camping, in een huisje of
appartement. Kijk op het info bord in de kerk en neem een folder
mee! Meer informatie: www.Celebratefestval.nl. Mij bellen mag
ook, tel. 06-22892468.
Als je te moe bent om te leven
is eeuwige rust een zegen

(Foto Rolf van Koppen fotografie)
Deze cantate werd door Bach gecomponeerd om uitgevoerd te
worden op zondag 10 november 1726. Uitgangspunt is dat de gelovige erop mag vertrouwen dat zijn gebed om redding gehoor
vindt. De cantate is heel intiem van sfeer met een karakter van kamermuziek. Het is een van de kortste cantates en heeft als vorm
een koraal, waarbij het slotkoraal ontbreekt. Na het openingskoor volgen twee aria’s en twee recitatieven. Het slotkoraal is
wellicht zoekgeraakt en daarvoor in de plaats klinkt het slotkoraal
uit cantate BWV 12. Voorganger in de dienst is ds. N.C. Smit, de
predikant van de Oude Kerk Naaldwijk. De liturgie van de dienst
heeft zoveel mogelijk de structuur van de kerkdienst zoals bij J.S.
Bach in Leipzig gebruikelijk was. U wordt voor deze dienst van
harte uitgenodigd. Toegang is gratis en er is een collecte aan de
uitgang ter bestrijding van de kosten.

Bedroefd, maar dankbaar wat hij allemaal voor ons heeft betekend, hebben
wij afscheid genomen van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Cor Vogelaar
Cornelis Leonardus

* 18 oktober 1932

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Embrasse Uitvaartzorg t.a.v. familie Vogelaar
Kerkstraat 43b, 2295 LB Kwintsheul

Havenstraat 27,
Monster
Herenstraat 68,
Wateringen
www.nederwerk.nl

0174 - 29 29 26
www.silene-uitvaart.nl

† 1 april 2018
Lida Vogelaar- Zegwaard
Kinderen, kleinen achterkleinkinderen
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De gezondheid
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Choorstraat
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bijging, was als
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pijn in het N.J.
hart(Klaas)
verlieten
ze detel.
Poeldijkseweg.
Jo ging verder achvoorzitter
Keijzer,
241740).
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,
Aanbieding
geldig:
t/m 14 april
zijn gezichtsvermogen
werd
ook 12
minder,
totdat hij overleed.
De uitvaartplechtigheid vond plaats op 20 december in de H.
Bartholomeuskerk waarna Kees is begraven op de parochiële
begraafplaats in Monster. Kees is heengegaan zoals hij altijd is
geweest, in alle eenvoud en rust. Dat hij bij de goede God de
APPELTAARTJE
eeuwige
rust mag vinden.

ELKE POELDIJKER SMULT!

van 5,75

€3,75
Het afscheid in
vertrouwde handen.
Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

0174 - 27.00.90

0174 25 74 74

4 KRENTENBOLLEN + 4
EIERKOEKEN

4+4
gratis

Kerkstraat 43b | 2295 LB Kwintsheul
| www.noordermeeruitvaart.nl
info@noordermeeruitvaart.nl
www.bakkerijvdberg.nl
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H. Bartholomeus		
EK Poeldijk
BenieuwdVoorstraat
naar 111,
de 2685
verschillende
Telefoon 0174-245058
Algemeen nummer:
NL 91 RABO 01422 06 334
soorten Opti-flor
phalaenopsis?

R.K. PARO
CHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875
Openingstijden secretariaat: dinsdag 9.30-12.00 uur
Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!
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
Een Batenburg Techniek onderneming

Op weg naar Pinksteren

Paastijd en Eerste Heilige
Communie
Door Els Geelen, pastoraal werker
Meer weten? www.optiflor.nl

Pasen ligt weer achter ons. In diverse parochies waren Passions waarin de laatste
week van Jezus centraal staat. In alle kerken
is met zorg aandacht besteed aan alle vieringen in de Goede Week en Pasen. Koren
hebben weken gerepeteerd om er mooie
vieringen van te maken. Kerken waren na
MEER INFORMATIE?
een periode van bijna zonder bloemen weer
BEL: 06 - 260 40 620
uitbundig versierd.
ROBVREUGDENHIL.NL

Het is nu Paastijd, de vijftig dagen tussen Pasen en Pinksteren. Een
tijd dat kinderen zich op school of in de parochie voorbereiden op de
IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS
Eerste Heilige Communie, geholpen door hun juffen en meesters of
leden van de werkgroepen. Bezetting van werkgroepen komt steeds

naf

BE va

meer onder druk te staan. Telkens vallen er vrijwilligers af en nieuwe
mensen om kinderen voor te bereiden op het communiefeest, zijn
Techniek gaat
moeilijk tetechnisch
vinden. Natuurlijk
hebben wij pastores ook
een
aandeel
prima
samen.
installatiebedrijf
in de voorbereidingen. Zelf mocht ik diverse ouderavonden leiden. Je
Batenburg
Techniek
onderneming
merkt dan gelijk dat ook bij de ouders nietEenalles
meer
duidelijk
is, dat
Klimaatinstallaties
ook zij
veel zijn vergeten van wat zij ooit geleerd hebben, zoals de
zevenLoodgieterwerk
werken van barmhartigheid. Kent u ze nog? De dorstigen te
Service
ende
onderhoud
drinken
geven,
hongerigen te eten geven, de naakten kleden, de
zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken,Centrale
de vreemden
opnemen
verwarming
en de doden begraven. Zes ervan staan in Mattheus
25.
De
zevende
Gasinstallaties
staat in het boek Tobit.
Luchtbehandeling

In de eerste keer dat de communicanten deel mogen nemen aan de
www.dekkervangeest.nl
maaltijd van de Heer, herinneren wij wat
wij op Witte Donderdag
Vlotlaan
578
vierden: de instelling van de eucharistie. Belangrijk dat
we dit blijven
2681 TX
Monster
herdenken. Ik ga in de weekeinden zonder liturgische
verplichtingen
0174-212080
Het de
adres
voor uw cv-installatie
en sanitair
naar
eucharistieviering.
Daar
kan ook ik weer deelnemen
aan de
maaltijd van de Heer. Na de vieringen van de Eerste Heilige Communie vieren we de Hemelvaart van Jezus. Dat is 40 dagen na Pasen.
De dagen erna tellen we af naar Pinksteren. Dit jaar in het kader
van het Jaar van Gebed houden wij in onze parochiefederatie een
Pinksternoveen. De vieringen staan onder leiding van parochianen
en zijn steeds in een andere kerk. U bent van harte uitgenodigd elke
dag mee te bidden. Elders in deze Poeldijk Nieuws staat hier meer
informatie
over. Ik wens alle communicanten een mooie Eerste HeiliAUTO
geBEDRIJF
Communie viering, waarbij zij voor het eerst worden uitgenodigd
deel te nemen aan de maaltijd van de Heer. Dat zij daarna nog vaak
de communie mogen ontvangen. Misschien worden zij ook wel vrijwilliger
in hun parochie. Gaan zij zingen in het kinderkoor of helpen
www.autobedrijfwvanderende.nl
zij de pastor als misdienaar. Zij zijn van harte welkom.

Voor al uw:
H Reparaties
Negen dagen achtereen
H Schadewerk
Pinksternoveen
H Bandenspecialist
Door Els Geelen, pastoraal
werker
H Aircovulling /reparatie
In het kader van het Jaar van Gebed houden wij dit jaar een PinkH APK /roetmeting
sternoveen in onze parochiefederatie.
Wat is dat? Een noveen
(van het Latijnse ‘novena’, dat ‘negen’ betekent) is een gebed
Nieuweweg
57 - en
Poeldijk
- op
Tel.
0174
- 245671
dat
tussen Hemelvaart
Pinksteren
negen
opeenvolgende

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen
bus automaat

,-

€ 380

effero

"het huis
uit dragen om
te begraven
"

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!

uitvaartverzorging
crematie - begrafenis

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

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

The agri and food centre of the world
TE KOOP:
bouwkavels vanaf ca. 2.000 m 2
TE HUUR:
bedrijfshallen en kantoren

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82
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dagen gebeden wordt. Oervorm is de Pinksternoveen, met wortels in de heilige Schrift, in de Handelingen van de Apostelen
(1,13 e.v.). Daar wordt beschreven hoe de Apostelen, samen
met Maria, de moeder van de Heer, “eensgezind bleven volharden in het gebed”, tot aan de dag van Pinksteren, de komst van
de heilige Geest.
Wij hoeven de geschiedenis niet over te doen. God heeft zijn
Geest al gegeven. Juist de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren
is een aangewezen tijd om te bidden voor een rijke werking van
de Heilige Geest in ons leven. Zoals in de Adventsweken wordt
uitgezien naar Kerstmis, naar de geboorte van Christus, gaan de
gedachten in het Pinksternoveen uit naar Pinksteren en doorwerking van de Heilige Geest. Jaarlijks bidt de Kerk daarom de
negen dagen vóór Pinksteren voor de komst van de heilige Geest.
Elke dag heeft een thema
De lezing in de gebedsviering rond het gebed stelt dit thema
centraal. De vieringen staan onder leiding van parochianen. Op
de vrijdag na Hemelvaart, 11 mei, beginnen wij in de St. Joseph
parochie Wateringen met het thema liefde. Elke viering begint
met het binnendragen van de Pinksternoveen kaars. Die wordt
gegeven in de kerk waar de dag ervoor het noveengebed was.
Aan het einde van de viering wordt de kaars aan de volgende kerk
doorgegeven. Vieringen duren 30 minuten; na afloop is er gelegenheid tot gesprek bij koffie of thee.
Hieronder het overzicht waar de Pinksternoveen gehouden
wordt. U kunt alle dagen meebidden maar als dat niet lukt bent u
welkom wanneer u kunt.
Vrijdag 11 mei - 19.00 uur
Zaterdag 12 mei - 19.00 uur
Zondag 13 mei - 09.30 uur
Maandag 14 mei - 19.00 uur
Dinsdag 15 mei - 19.00 uur
Woensdag 16 mei - 19.00 uur
Donderdag 17 mei - 19.00 uur
Vrijdag 18 mei - 19.00 uur
Zaterdag 19 mei - 19.00 uur

St. Joseph Wateringen
H. Jacobus Maasdijk,
tijdens de zaterdagavondviering.
O.L.V. ten Hemelopneming ’s-Gravenzande,
tijdens de zondagochtendviering
St. Jan de Doper Wateringen
St. Adrianus Naaldwijk,
tijdens de dinsdagavondviering
HH. Martelaren van Gorcum De Lier
St. Andreas Kwintsheul
HH. Egbertus en Lambertus
te Hoek van Holland
H. Bartholomeus Poeldijk,
tijdens de zaterdagavondviering.

Bij het angelusgebed 18 maart

Pauspareltje
“Wij zijn geroepen ons de
wet van Pasen eigen te maken en ons leven te verliezen
om nieuw en eeuwig leven te
ontvangen. Wat betekent het
om je leven te verliezen? Wat minder aan jezelf denken, en de
noden van onze naaste, vooral hulpbehoevenden kunnen ‘zien’
en beantwoorden. Met vreugde de werken van barmhartigheid
uitvoeren voor hen die lijden is de meest authentieke manier om
het Evangelie te beleven. Het noodzakelijke fundament om te
groeien in broederschap en in wederzijdse gastvrijheid in onze
gemeenschappen.“
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Missie Ontwikkeling Vrede

Inzameling gebruikte kleding
14 april
Zaterdag 14 april kunt u tussen 09.00 en 11.00 op het
kerkplein aan de Voorstraat
gebruikte kleding en schoenen inleveren. Leden van de
MOV-groep staan met een vrachtwagen klaar om uw kleding in
ontvangst te nemen. Graag de kleding en schoenen en gordijnen in goed dichtgebonden plastic zakken aanleveren.
De opbrengst van deze inzameling komt geheel ten goede aan
onze missionarissen en ontwikkelingswerkers uit Poeldijk. Voor
mensen die kleding brengen zijn er lootjes beschikbaar, waarmee
leuke prijsjes zijn te winnen. De drie winnende nummers worden
in Poeldijk Nieuws bekend gemaakt. Als u de kleding niet zelf kunt
brengen, bel dan met: Mieke Janssen (246592) of Jos Grootscholten (245330).

Kerkberichten

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 14 en 15 april: 3e zondag van Pasen.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de heilige
Machutuskerk Monster.
Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering met Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor Barry Lansbergen. Intenties: Koos Grootscholten, Jan van Marrewijk, Wilhelmine Janssen, Lenie Gregoire-Zuijderwijk, Gerard Goeijenbier en Riet Goeijenbier-van Kester, Koos van der Elst en overleden familie, Koos van der Ende,
Wim van Dijk en Marie van Dijk-Bol, Gerard Thoen en zonen, Nico
van Kester en familie, overleden ouders Brabander-Greve en jaargetijde Martha Brabander.
Weekeinde 21 en 22 april: 4e zondag van Pasen.
Zaterdag 19.00 uur: woord- en communieviering met het Vrouwenschola. Voorganger: Diaken Walther Burgering. Intenties:
Riet Kester-Janssen, Bep van Zijl-Zwinkels.
Zondag 09.30 uur: Eerste Heilige Communieviering met het Kinderkoor. Voorgangers: Pastor Max Kwee en pastoraal werker Els
Geelen. Intenties: Piet Gregoire, Gerard Thoen en zonen.
Kerk open
Iedere woensdag is de kerk van 13.30 tot 15.00 uur open, om
zomaar even binnen te lopen voor een stil moment, alleen of met
anderen, om een kaarsje aan te steken of er even te zijn.
Vieringen in De Backerhof
Donderdag 19 april 19.00 uur: woord- en communieviering met
Trees van der Sande-van Rodijnen.
Donderdag 26 april 19.00 uur: Rozenkrans bidden door Koos van
Leeuwen en Janus Brabander.
Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u ons attent maakt op personen, die
graag bezoek ontvangen omdat zij in het ziekenhuis liggen, of ziek
en aan huis gebonden zijn (tel. 245058).
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(vervolg voorpagina)
Met een opening van een vierstemmige versie van het lied “Can’t
Stop The Feeling” van Justin Timberlake was de toon al snel gezet
en begon het verhaal met de intocht rond Palmpasen. Tijdens de
uitvoering werd goed zichtbaar hoe Maria de gebeurtenissen ervoer en hoe zij hierbij steun kreeg van haar goede vriendinnen.

Het zware kruis van druiventakken werd door Jezus tijdens zijn
kruisweg gedragen onder het zingen van het lied “Sorry” van Kensington, wat bij meerdere bezoekers de emoties los bracht. Die
werden nog verder opgevoerd door een verslagen en bedroefde
Maria die “Dat ik je mis” van Maaike Ouboter liet horen. Na het
slotlied “Skin” van Rag’n’Bone Man werd het stuk onder een daverend applaus afgesloten en zat de anderhalf uur durende uitvoering erop. Popkoor ‘Fine Tuning’ is een jong en ambitieus koor,
in 2014 opgericht. Met leden tussen 16 en 40 jaar oud wordt er
elke donderdag gerepeteerd van 20.00-22:00 uur. Het repertoire
bestaat uit nieuwe, Engels- en Nederlandstalige popsongs. Uitvoering gemist? Check Facebook van Popkoor Fine Tuning.

11 APRIL 2018

9

10

11 APRIL 2018

Poeldijker in beeld
Hans van Koppen:

‘Postduiven houden mooiste sport
die er bestaat’
Door Nelly Schouw-Zaat; foto Thierry Schut

Poeldijker Hans van Koppen (64) maakt er geen geheim van als
het gaat om de duivensport. ‘Postduiven houden is de mooiste
sport die er bestaat’, zegt deze bevlogen dierenliefhebber. Voor
zijn 37 jaar bestuurswerk bij de Postduivensportvereniging ‘De
Gevleugelde Vrienden’ ontving hij uit handen van wethouder
Peter Ouwendijk de Westland Stek. Hij ziet deze onderscheiding
als waardering voor hemzelf, maar vooral ook voor zijn geliefde
duivensport.
Buiten achter zijn huis aan de Sutoriusstraat fladderen de jonge
duiven rond het hok. Die moeten hun omgeving nog een beetje
verkennen en er vertrouwd raken, weet Hans van Koppen. De oudere duiven verblijven in hun hok. Een paar dagen geleden was de
eerste oefenvlucht van dit seizoen. Met meteen een eerste prijs
voor een duif van Hans. ‘Ik ben al vanaf mijn vroege jeugd met
duiven bezig’, licht hij toe. ‘Maar altijd is het toch weer spannend
als de vogels hun vlucht goed hebben volbracht en dan binnen
een mooie tijd. Weet je wat ’t is? Het gaat om een goede conditie
van de duiven, maar er komt zoveel meer bij kijken. Hoe ’t weer
is bijvoorbeeld, je moet de buienradar blijven volgen. Met wind
mée kan een heel goede duif wel 125 kilometer per uur vliegen.
Als dan zo’n dier binnen een recordtijd weer op de klep landt, dan
gaat er wat door je heen hoor!‘
Als jochie van zes ging Hansje van Koppen samen met zijn broertjes al naar de boerderij van Giel van der Hark. Als Giel op zijn
krukje de koeien zat te melken bad hij altijd een gebedje tot
Maria. Behalve wanneer een opstandige koe hem schopte. ‘Dan
werd er ’n beetje achterstevoren gebeden’ zegt Van Koppen
nuchter. De dierenliefde zat er vroeg in. Vader Jan van Koppen
gaf zijn kinderen die liefde mee. Die was vanaf het begin van ‘De
Gevleugelde Vrienden’ eerst bestuurslid en later voorzitter. Later volgde Hans’ broer Wil hem op in het bestuur als secretaris
en vervolgens kwam Hans in het bestuur. Vanaf 1981 is Hans bestuurslid. Hij was acht jaar penningmeester, vervolgens 19 jaar
secretaris en de laatste acht jaar voorzitter. Maar ook mensen als
Frans Onings en Nico Bol wil hij niet ongenoemd laten. De Vereniging bestaat al sinds 1958 en zowel de leden als het bestuur zijn
de club altijd heel trouw gebleven.
Voorzittershamer of klauwhamer?
De voorzittershamer heeft hij nu overgedragen maar Hans van
Koppen is zeker niet van plan werkeloos aan de zijlijn te zitten. Hij
houdt ervan om hand en spandiensten te verrichten. Maar het
zal wel wennen worden bij het idee dat de voorzittershamer nu in
andere handen is. Op de avond dat Hans afscheid nam als voorzitter was hij notabene vergeten de voorzittershamer van thuis mee
te nemen. Even dacht hij er over om dan maar de klauwhamer
uit de gereedschapskist van de vereniging te gebruiken om die
als symbolisch gebaar te overhandigen. Maar hij fietste toch nog
gauw voor de vergadering naar huis en haalde de officiële hamer
op. Zijn vrouw Trudy had gezegd dat zij die avond in De Lier een
vergadering had. Maar Trudy zat in het complot voor de Westland

Stek en fietste ongezien achter haar man aan naar het clubgebouw aan De Poel.
Goede sfeer binnen vereniging
‘Ik was stomverbaasd toen ik Trudy daar ineens in de zaal zag. En
Peter Ouwendijk stond opzij te wachten, maar ik herkende hem
niet zo snel. Dus de verrassing was compleet toen ik die Westland
Stek kreeg. Ik was echt overweldigd en iedereen vond het leuk dat
die Westland Stek voor mij bedoeld was. Er kwamen bloemen en
andere attenties bij ons binnen. Het was echt fantastisch’. Hijzelf
heeft in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan een goede
sfeer in de vereniging. Altijd werd de eigenaar van de winnende
duif na een vlucht verrast met een boeket bloemen. De gebroeders Van Vliet, bloemkwekers, maar vooral ook duivenmannen,
zorgden er steeds voor dat er altijd bloemen beschikbaar waren.
‘Kijk, dat zijn kleine dingen die een mens goed doen, ’ aldus Hans.
‘Duivensport is écht een sport. Het sportieve is dat je elkaar gunt
dat iemands duiven mooie prestaties leveren. Die onderlinge
sfeer komt de hele vereniging ten goede’.

Bedankt voor uw stem op
Westland Verstandig
Westland Verstandig bedankt alle Verstandige kiezers uit
Poeldijk; de komende 4 jaren kunt u weer op ons rekenen.
Uiteraard kunt u ons altijd benaderen voor vragen of een
gesprek. Westland Verstandig wil in ieder geval de juiste
plannen voor het centrum van Poeldijk realiseren en wil
daarbij goed naar ALLE inwoners luisteren. Ook dat nu
snel de Leuningjes haar deuren weer kan openen.
Wilt u contact:
Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691 KX ’s-Gravenzande
06-53401068 / mail info@duijsens.net.
Zie: www.westlandverstandig.nl.
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In dankbare herinnering
Piet Persoon

In memoriam
Corry van Dijk-Dekkers

Door diaken Ronald Dits

Door pastor Max Kwee

Op 19 december is, op 85-jarige leeftijd, Petrus Cornelis Persoon
in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft overleden. Piet is geIcetea
boren opLipton
15 januari
1931 en opgegroeidDiamant
in Poeldijk aan de
Wateringseweg. Het tuindersgezin bestond
uit
11 kinderen. Zijn
frituurolie
vader overleed toen Piet zes jaar oud was. In zijn jeugd heeft hij
daarom in een internaat in Oudenbosch gewoond. Na
doorlovanhet
€ 8,55
voor
pen van de Lagere Tuinbouwschool ging hij werken in het
tuinders3 pakken
bedrijf van het gezin Persoon. Piet kende zijn latere echtgenote
Annie (ook uit Poeldijk) al langere tijd, maar opeens sloeg de vonk
over. Ze trouwden op 3 september 1959 en gingen wonen naast
het ouderlijk huis. Piet startte zijn eigen tuindersbedrijf. Samen
met Annie Blue
kreeg hijBand
drie zonen en laterCroky
vier kleinkinderen.
chips Piet
was een harde werker met veel humor, tot op hoge leeftijd was
boter
hij nooit ziek en
zijn zonen genoten van een onbezorgde jeugd.
Hobby’s had Piet in die tijd weinig. In 1994 gingen Piet en Annie
wonen in de De Boerstraat en zijn zonen zetten het bedrijf voort. Er
2 zakken
kwamHALVE
meer ti
jd om met zijn boot te varen en
te bridgen, maar Piet
PRIJS
bleef daarnaast ook doorwerken. Ook ging hij met Annie ﬁetsen en
met de kleinkinderen beleefden zij leuke uitjes. Daarnaast kwam
er tijd voor reisjes naar het buitenland. Vanaf zijn 78e begon Piet
problemen
te krijgen met
zijn gezondheid,
waarbij hij een grote
Openingstijden:
Maandag
t/m Zaterdag
steun had aan zijn vrouw
Annie.
Uiteindelijk
08:00 tot 21:00 uur overleed hij in alle
rust in het ziekenhuis. De
uitvaartplechtigheid vond plaats op 27
Zondag
december in de H. Bartholomeuskerk
waarna
10:00 tot 19:00
uur Piet is gecremeerd in
crematorium Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgestoken naar de andere kant van het aardse leven, in het vertrouwen
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.

Corry werd geboren op 23 mei 1931 in Hoeven, Noord-Brabant. Ze
groeide op de boerderij op, samen met twee broers en twee zussen.
Aviko
Airfryerniet zag
Fleuril
Persil
Na
de lagere of
school
werd duidelijk dat
ze het boerenleven
zitten. Schooljuﬀrouw, dat leek haar wel wat.
Op haar 12e jaar ging
frites
ze dus naar de nonnen in Oudenbosch, op de kostschool. Na haar
opleiding kon ze al snel aan de slag op een school in Bosschenhoofd.
Een zus van Corry en een zus van Tinus van Dijk schreven met elHALVE en
PRIJS
kaar. In het begin van de oorlog bezocht ze Poeldijk,
leerde zij
GRATIS
Tinus kennen. Op
5 maart 1957 traden Corry en Tinus in het huwelijk. Ze kon al snel aan de slag op de Bartholomeus jongensschool
in Poeldijk. Het overdragen van kennis en begeleiden van kinderen
was
haar passie, haar lust en haar leven.
Ze wasthee
er ook erg goed
Beemsterkaas
Lipton
in. Niet alleen het lesgeven zelf, maar ook de manier waarop ze
omging met de kinderen, maakte indruk. Ze was een lieve, actieve
en betrokken juf, streng edoch rechtvaardig. In de loop der jaren
schonk ze het leven aan Peter, de tweeling Theo en Mart en dochter
2 pakjes
Irene.
OokPRIJS
zij mochten genieten van het
kennis overdragen, waarHALVE
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 dementie verre van plezieJumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28
rig, waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem ging wonen. Op 20
december is haar leven dan ten einde gekomen.
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Hallo Jumbo actie
€ 5,49

€ 4,00

2e

€ 2,00
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2e zak

1+1

2e

€ 2,00

Hallo laagsteprijsgarantie

(zonne)Brillen

Wat ga jij doen samen met je moeder? Geniet met elkaar van een
heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet en neem erna een lekkere duik in het
zwembad.
Jullie worden ontvangen tussen 09:00 uur en 09:15 uur met een
welkomstdrankje. Hierna kunnen jullie gebruik maken van het
buffet. Vanaf 10.00 uur staat ons zwembad tot jullie beschikking
voor een goede spijsvertering en natuurlijk veel zwemplezier!

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

Prijs volwassenen
Prijs kinderen 5 t/m 12 jaar
Kinderen 2 t/m 4 jaar
Kinderen 0 tot 2 jaar

€
€
€
€

13,50
10,00
6,50
1,50

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

inclusief
inclusief
inclusief
inclusief

zwemmen
zwemmen
zwemmen
zwemmen

Reserveren kan via horeca@deboetzelaer.nl of via 0174- 28 66 16
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Ondanks dat er in grootvaders tijd een serie prachtige foto’s is gemaakt van de Verburghlaan, werd er in boekjes en tijdschriften
relatief weinig gebruik van gemaakt. Neem nu dit ruim honderd
jaar oude plaatje, een kiekje dat er waarachtig mag zijn. We hebben een laan in beeld die, behoudens een trottoir voor de woning
rechts, nog onverhard is. Een laan waar het in zomermaanden
vaak stoffig was, doch tijdens de winterperiode juist glibberige
toestanden liet zien. Een situatie die pas aanzienlijk verbeterde
toen aan het eind van de Eerste Wereldoorlog een start werd gemaakt met het nieuwbouwwijk Sutoriusstraat en een wat noordelijker gesitueerde deel van de Verburghlaan.
Een nieuwbouw die in totaal enkele jaren in beslag zou gaan nemen.
De nieuwe woningen betekenden het eerste bouwproject van betekenis dat de in 1914 opgerichte woningbouwvereniging ‘Eensgezindheid’ ten uitvoer bracht. Dat deze opname van het oudste stukje
Verburghlaan na voltooiing van de nieuwbouw werd gemaakt, ligt
voor de hand. Immers; de straatnaam Verburghlaan wordt al vermeld, hetgeen betekent dat de gemeente de naam reeds had gewijzigd. Dat gebeurde in een schrijven van het gemeentebestuur aan
‘Eensgezindheid’. De inhoud van dat Raadsbesluit luidde: ‘De Raad
dezer gemeente heeft in zijn op 25 juni 1918 gehouden vergadering besloten de nieuwe straat de naam Sutoriusstraat te geven en
de naam Polderlaan te wijzigen in Verburghlaan. Dat de zittende
burgemeester een straat naar hem vernoemd kreeg moet worden

gezien als eerbetoon aan Monsters eerste burger. Hij had zich vanaf
het begin positief opgesteld terzake de nieuwbouwplannen van de
jonge woningbouwvereniging. Tot 1918 genoot de Verburghlaan
dus bekendheid als Polderlaan, in de achttiende eeuw als Dijcklaan.
Een laan die via genoemd raadsbesluit na vele tientallen jaren weer
een naamswijziging onderging. Op het moment dat dit plaatje werd
geschoten werd de Verburghlaan nog lang niet gekruist door de Jan
Barendselaan. Dat zou ruim dertig jaar later pas actueel worden.
Het was eerst de bedoeling dat genoemde laan, ter ontlasting van
het toenemende verkeer in de Voorstraat, al omstreeks 1940 kant
en klaar zou worden opgeleverd. Om dat te kunnen bewerkstelligen
waren de laatste twee woningen van het huizenblok ter linkerzijde
aan het eind van de dertiger jaren al afgebroken. Wereldoorlog
II gooide roet in het eten, waardoor noodgedwongen genoegen
moest worden genomen met tien jaar vertraging.
Jan Barendselaan, de ‘Zandweg’
De tussenliggende jaren werd het traject van de laan door de jeugd
deels gebruikt om te ravotten. Onze Oosterburen waren ook zo
vriendelijk om in de oorlog (bijna) op de huidige kruising Verburghlaan/Jan Barendselaan een flinke bunker te bouwen. Een bouwwerk waarin het behoorlijk donker was en na de oorlog door de
schooljeugd veelvuldig gebruikt voor spelletjes als ‘wegkruipertje
spelen’ en elkaar achterna rennen. Tijdens mijn schooljaren was de
laan in wording bij vrijwel elke dorpeling bekend als de Zandweg,
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Door pastor Max Kwee

Benieuwd naar de exclusieve
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van
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ze dus naar de nonnen in Oudenbosch, op de kostschool. Na haar
opleiding kon ze al snel aan de slag op een school in Bosschenhoofd.
Een zus van Corry en een zus van Tinus van Dijk schreven met elkaar. In het begin van de oorlog bezocht ze Poeldijk, en leerde zij
Tinus kennen. Op 5 maart 1957 traden Corry en Tinus in het huwelijk. Ze kon al snel aan de slag op de Bartholomeus jongensschool
in Poeldijk. Het overdragen van kennis en begeleiden van kinderen
was haar passie, haar lust en haar leven. Ze was er ook erg goed
in. Niet alleen het lesgeven zelf, maar ook de manier waarop ze
omging met de kinderen, maakte indruk. Ze was een lieve, actieve
en betrokken juf, streng edoch rechtvaardig. In de loop der jaren
schonk ze het leven aan Peter, de tweeling Theo en Mart en dochter
Irene. Ook zij mochten genieten van het kennis overdragen, waardoor onder meer Nederland al vroeg geen geheimen meer voor
hen had. Het werk en de zorg voor het gezin wist Corry met veel
kunst- en vliegwerk met elkaar te combineren. Op haar 61e stopte
zij met werken, maar loslaten was moeilijk. Tien jaar lang kreeg
menigeen nog bijles van haar. In 2015 bezocht zij nog een reünie
Meer
weten?
waar ‘juf
Van
Dijk’www.optiflor.nl
vele oud-leerlingen van de Bartholomeusschool
en haar eerste klas uit 1959-1960 zag en sprak. De laatste jaren
waren door lichamelijke problemen en dementie verre van plezierig, waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem ging wonen. Op 20
december is haar leven dan ten einde gekomen.
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‘Pasen en Kerst op één dag’

Uitgelopen boomstronk
Door ds. A.J. Molenaar

Ze hebben het wel eens over ‘als Pasen
en Pinksteren op één dag vallen’. Ofwel:
nooit, dat kan niet. Maar toen ik met de
paasdagen hier in de buurt rondreed,
kreeg ik een moment de indruk dat Pasen
en Kerst op één dag vielen. Ik zag namelijk
iets, met Pasen dus, dat mijn gedachten direct naar de Kerst voerde. Het zal wel een
beroepsafwijking zijn…
Wat ik dan zag? Wel, onderweg over de Madesteinweg zag ik verschillende bomen die bij de grond waren afgezaagd. Meer boomstronken dan bomen eigenlijk. Maar nu zo mooi: uit die boomstronken groeiden allemaal nieuwe uitlopers, er kwamen takken omhoog.
Het leven is er niet zomaar onder te krijgen! Direct moest ik denken
aan woorden van de profeet Jesaja ‘er zal een twijg voortkomen uit
de afgehakte stronk van Jesse’ – woorden die gewoonlijk klinken in
de tijd net voor Kerst. Een belofte in de vorm van een beeld: als alle
hoop vervlogen lijkt, zal er tóch een nieuw begin zijn. Dat nieuwe
begin is dan het kindje Jezus dat geboren wordt met Kerst.
Echter, past dit beeld ook niet prachtig bij Pasen? De weg van de
mensheid lijkt dood te lopen: mensen gaan voor zichzelf, gebruiken
geweld, onderdrukken onschuldigen… In de kruisiging van Jezus
werd het allemaal onthullend zichtbaar, en anders wel in het wereldnieuws. Is er dan nog een toekomst? Of is de mensheid een afgehakte boomstronk waar het niets meer mee wordt? Maar dan is daar
het antwoord van Pasen. Na Jezus’ kruisiging kwam zijn opstanding.
De boomstronk loopt uit! Pasen zegt ons: er is een leven dat sterker
is dan de dood! Liefde overwint uiteindelijk de haat. Er is hoop, want
Jezus leeft! Hij als eerste ‘uitloper’, toont dat er toekomst is bij God
vandaan. Wat zijn die boomstronken langs de Madesteinweg dan
mooi! Tekens zijn ze, om nooit op te geven, maar verwachting te blijven hebben. Jezus leeft, en deelt leven uit. Geloof dat maar!
Kerkdiensten
Zondag 15 april
10.00 uur: ds. A.J. Molenaar.
19.00 uur: ds. A.J. Post, Nieuw Beijerland.
Zondag 22 april
10.00 uur: ds. A.J. Molenaar.
19.00 uur: ds. A.J. Molenaar.

Bidden op zaterdagochtend
Alvast een aankondiging: zaterdag 21 april is er weer gebedshalfuur. Wees welkom om erbij te komen. We lezen het Bijbelgedeelte voor de dienst op zondagmorgen alvast, we delen lief en leed,
en we bidden samen voor wat ons bezighoudt, en voor wat onze
gemeente en omgeving nodig heeft. Het focuspunt is ditmaal
‘missionair werk’: alle pogingen die worden aangewend om het
Evangelie bij hen te brengen die er nog niet uit leven. Kom ook
meebidden! Hoeft niet hardop, alleen stil meebidden kan ook.
Aanvang 09.30 uur.
Bij de kerkdiensten
Zondag 15 april gaan we ons, na een onderbreking wegens de
Lijdenstijd, weer bezighouden met het jaarthema ‘geef het geschenk door’. De vraag van deze zondag is heel eenvoudig: waarom zou je missionair willen zijn? Waarom anderen voor Christus
winnen? Na afloop is er preekbespreking, en ik hoop dat velen
daar zijn om door te praten over deze levensbelangrijke vragen.
‘s Avonds gaat voor ds. A.J. Post uit Nieuw-Beijerland, terwijl ik
naar zijn gemeente afreis. Zondag 22 april leid ik beide diensten.
‘s Morgens staan we nog één keer stil bij het Johannes-evangelie, ditmaal het slothoofdstuk. Jezus is opgestaan, en nu? We zullen zien dat Hij onverwacht zijn volgelingen ontmoet, ook nu. ‘s
Avonds is er een leerdienst. Het onderwerp is ‘de naam Jezus’.
Jezus betekent namelijk ‘redder’. Wat betekent het dat Jezus de
redder is? Wat redt hij? Voor wie is hij de redder? Genoeg stof
tot overdenken.
Open kerk
Zaterdag 20 april staat de kerk opnieuw open voor een ieder die
behoefte heeft aan gesprek, ontmoeting of zomaar een kopje koffie of thee. Gemeenteleden zijn ook van harte welkom om eventuele bezoekers op te vangen. U en jij zijn van harte welkom tussen
10.00-11.30 uur. Neem ook gewoon eens iemand mee die belangstelling heeft getoond voor de kerk en alles waar daar gebeurt.
Boekenmarkt en platenverkoop
Zaterdag 20 april is er van 10.00-11.30 uur verkoop van boeken
en dvd’s, cd’s en oude grammofoonplaten in de Hervormde Kerk
in de Fonteinstraat in Poeldijk. Op de platenzolder vind u veel elpees, singletjes, 78 toeren platen en alle soorten Cd’s. Muziek en
boeken van alle tijden en voor alle smaken voor een kleine prijs.
Kom kijken naar de grote verzameling en vind waar u al heel lang
naar op zoek was. De opbrengst is bestemd voor vervanging van
het leiendak van de kerk. Koffie en thee staan voor u klaar.
Oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van 24 april tot en met 1 mei
op: Monsterseweg 112, Poeldijk (naast hotel-restaurant Unicum-Elzenhage).

Afscheid van Netty Buitelaar en Nel van Iersel

Commissie gemeentewerk
Door De Kerkenraad

Tijdens de ouderenmiddag is afscheid genomen van Netty Buitelaar en Nel van Iersel. Zij maakten 20 (Netty) en 19 (Nel) jaar
deel uit van de commissie gemeentewerk. In die jaren hebben
zij honderden bezoekjes gebracht aan zieken en ouderen, bloemen gebracht bij verjaardagen, zomaar een belangstellend telefoontje gepleegd of kaartje gestuurd.
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Beiden hebben zich voor meer dan 100 procent ingezet om alles
goed te laten verlopen bij de maandsluitingen, eerst in De Wittebrug en later in De Terwebloem. Ook bij de ouderenmiddagen
waren zij één van de drijvende krachten. Als dank voor hun inzet
waren er bloemen voor beide dames met hartelijke woorden van
de voorzitster van de commissie en door ds. Molenaar namens
de kerkenraad. Naast het gewone werk binnen de commissie
was Netty naast stimulerende kracht ook nog secretaresse van
de commissie. Een functie die dikwijls zeer moeilijk te vervullen
is, zo blijkt ook nu weer. Altijd op tijd kopij leveren voor de kerkbode en predikanten en koren voor de maandsluiting uitnodigen.
Zorgen dat er een liturgie komt voor de maandsluiting en deze
rondbrengen. De gemeente Westland vond dat dit extra zware
werk als secretaresse bovenop het werk wat Netty al deed be-
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loond moest worden met de Westland Stek. Een onderscheiding
die wordt verleend aan mensen die zich meer dan 12,5 jaar extra
als vrijwilliger onderscheiden.
De kerkenraad feliciteert Netty van harte met deze onderscheiding en hoopt dat zij deze nog vele jaren mag dragen met een
goede herinnering aan alles wat zij heeft mogen doen. De kerkenraad vind het jammer dat deze twee ervaren krachten de commissie nu hebben verlaten, maar is blij dat in de plaats van Nel
van Iersel kon worden benoemd Bernadette Vellekoop. Voor de
functie van secretaresse is nog niemand gevonden en deze wordt
voorlopig waargenomen door een aantal commissieleden. Wij
wensen Bernadette ook van harte Gods zegen toe bij haar werk
binnen de commissie.

Poeldijker in beeld
Gemeentelijke onderscheiding voor Netty Buitelaar

Westland Stek wortelt goed in
Poeldijk
Door Nelly Schouw-Zaat

De Westland Stek, een gemeentelijke onderscheiding voor mensen in het vrijwilligerswerk, gedijt goed in de Poeldijkse grond.
Onlangs zijn weer twee vrijwilligers door hun organisaties in het
zonnetje gezet: Netty Buitelaar en Hans van Koppen. Heel leuk
om hun verhaal te horen. Niets vermoedend bereidde Netty
Buitelaar een paasbijeenkomst in de Hervormde Kerk in Poeldijk voor. Dat er ergens een groot boeket bloemen klaar stond
had ze niet eens in de gaten, die bloemen waren wel degelijk
voor Netty bedoeld.

‘Ik had het gewoon te druk daar op te letten. Er moesten stoelen worden klaar gezet en drankjes ingeschonken. De paasbijeenkomst was voor de ouderen in onze kerk. Onze kerkelijke
commissie Gemeentewerk organiseert speciaal voor ouderen
verschillende activiteiten. Mensen krijgen huisbezoek, we brengen soms een bloemetje en zorgen voor een attentie als ze na
het ziekenhuis weer thuis zijn. Kerkleden wonen niet alleen

in Poeldijk, maar ook in de verre buitengebieden. Omdat ik in
Naaldwijk woon neem ik meestal de verre adressen voor mijn
rekening. Ook bezoeken we mensen die langdurig in een verpleegtehuis verblijven. Je merkt dan dat zij het fijn vinden toch
bij een kerk te horen waar naar hen wordt omgezien. Het geloof
verbindt je met elkaar’. Netty Buitelaar (77) is niet getrouwd en
had geen eigen gezin. Maar in haar hart is plaats voor velen. Zij
woonde jaren lang samen met haar broer Kees, beiden werkten
in het tuinbouwbedrijf aan de Lange Broekweg in Naaldwijk,
maar waren ook allebei betrokken bij het werk in de Hervormde
Kerk, eerst in Honselersdijk, later in Poeldijk. Sinds het overlijden van Kees de kwekerij niet meer in bedrijf is, gaat haar aandacht vooral uit naar het kerkenwerk. Zij vindt het prettig om in
een team met anderen samen te werken.
Maandsluitingen
Een van de taken van de Commissie Gemeentewerk is het voorbereiden van speciale bijeenkomsten in de Hervormde gemeente zoals de maandsluitingen, ongeveer elf keer per jaar. Er wordt
een thema gezocht, Netty legt contact met sprekers en stelt het
programma samen. Zij gaat ook de onderhandelingen niet uit de
weg als het gaat om de kosten voor een spreker van buiten de
Poeldijkse kerkgemeenschap. ‘Een predikant die een salaris verdient dat bij zijn ambt past, mag wat mij betreft wel een onkostenvergoeding krijgen, maar een hoog honorarium kunnen wij als
kerkgemeente écht niet betalen. Dan bel ik gewoon een ander’,
zegt ze resoluut.
‘We moeten van die kleine kerk houden’
Al met al zal de Poeldijkse Hervormde Kerk niet gauw vergeefs
een beroep doen op Netty. Hoewel het aantal kerkleden aanzienlijk kleiner is dan de rooms-katholieke Bartholomeusparochie inspireren beide kerken elkaar in hun werk en doen ook veel dingen
gezamenlijk. Netty: ‘Wij hebben altijd het idee dat de rooms katholieken vinden dat we van die kleine Hervormde Kerk moeten
houden want ze zijn klein in aantal’. Het is een mooie manier om
met elkaar om te gaan’. Dat wethouder Rijneveld aan het eind
van die paasbijeenkomst Netty de Westland Stek kwam overhandigen en nog eens wees op het belang van dit vrijwilligerswerk
stemt Netty Buitelaar dankbaar. De bloemen en een groot glas
met paaseitjes, die zij daarna kreeg, alsmede een prachtig gedicht, onderstreepten de gevoelens van de Poeldijkse Hervormde
gemeenschap.
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Westland Partners & Silene Uitvaart
Weet u wat er geregeld moet worden bij een overlijden?

Dinsdag 17 april 2018

Aanvang 19.30
De Terwebloem, Van Bergenhenegouwenlaan 2 te Poeldijk

Westland Partners

Silene Uitvaart

Dinsdagavond 17 april organiseren
Silene Uitvaart en Westland Partners
Notarissen een informatieavond in
zorgcentrum ‘de Terwebloem’ met als
thema ´Wat moet er worden geregeld bij
een overlijden´.
Bij een overlijden komt veel kijken. Niet
vreemd dat u in zo’n emotionele periode het
overzicht snel kan verliezen.
Mr. Jennifer Fluitman, notaris bij Westland
Partners, zal u een duidelijke uitleg geven
over de juridische en fiscale aspecten die aan
bod komen bij een overlijden en al uw vragen
hierover beantwoorden.

De toegang is gratis;
wel graag van te voren aanmelden via:

Timini Trio

Daarnaast komen de medewerkers van
Silene Uitvaart aan het woord. Katja de Kok,
Martien van Dijk en Martine van Geest
zullen ingaan op de noodzaak en het nut van
het uitvaartwensen-document.
De avond zal begeleid worden door het
Timini Trio, met korte muzikale optredens.
M.m.v. Tinka Regter (viool), Mieneke Meijer
(piano), Nicolien van Deursen (dwarsfluit)
Graag ontmoeten wij u op dinsdagavond
17 april aanstaande in ‘de Terwebloem’.

aanmelden@westlandpartners.nl
óf: 0174 637500
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Vakantieweek volgeboekt
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KBO Poeldijk

De vakantieweek voor leden van KBO Poeldijk is volgeboekt. We
gaan van 18 tot 25 mei naar hotel De Paddestoel in Oisterwijk
(Noord Brabant). Er moest wat gepuzzeld worden om het aantal
eenpersoonskamers geregeld te krijgen. De deelnemers hebben
een brief met nadere gegevens ontvangen.

men. Stomadrager Carlijn Willemstijn biedt een zwartboek aan
met indringende verhalen van mensen; zij doet dat namens iedereen die vaker dan gemiddeld een toilet nodig heeft: buik- en
blaaspatiënten, stomadragers en mensen met een zichtbare of
niet-zichtbare beperking. Manon Vanderkaa: ‘Hierin loopt Nederland enorm achter. Niet alleen senioren, zwangeren en zieken hebben behoefte aan goed toegankelijke toiletten, iedereen
heeft wel eens hoge nood. In een samenleving waarin iedereen
meedoet, kan een openbaar toilet niet anders dan een verplichte
voorziening zijn’.

KBO-PCOB blij

Toegankelijkheid alle stembureaus
in 2019
Vorige maand waren de gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk moment om lokaal invloed uit te oefenen. Vanaf 1 januari 2019 is er een wetswijziging waardoor alle stemlokalen toegankelijk worden voor mensen met een lichamelijke beperking.

Iedere 500 meter een toilet voor:

Patiënten, zwangeren, ouderen en
vrouwen
De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) bood de Tweede Kamer
3 april mede namens KBO-PCOB de petitie ‘Help! Waar kan ik
naar de wc?’ aan. Twee miljoen buik- en blaaspatiënten blijven
regelmatig thuis uit angst geen toilet te vinden. Ook zijn ontbrekende openbare toiletten een veelgehoorde klacht onder senioren, zwangeren en vrouwen.
Een wettelijke norm kan het toiletprobleem oplossen. Die norm
schrijft voor dat in winkelcentra en drukke voetgangersgebieden
om de 500 meter een openbaar toegankelijk toilet moet ko-

Dat schrijven de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en De
Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. KBO-PCOB stemt
in met deze nieuwe wet. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB:
‘Wij staan voor een samenleving waarin iedereen volwaardig kan
meedoen. De nieuwe wet draagt er op een positieve manier aan
bij en wij zijn daar heel blij mee’.
Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Het culturele klimaat mag van mij ook wel weer wat warmer.”
“Ik ben overal tegen. Totdat ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. Lijkt mij logisch.” (Johan Cruijff)

KBO Poeldijk
Katholieke bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5,
2675 BK Honselersdijk, telefoon: 0174-245789.
e-mail: kees@keesenleny.nl
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Klaverjassen in Westlands museum Ka
In de wintermaanden organiseert het Westlands Museum eens W
per maand klaverjaswedstrijden. De eerstvolgende keer is op

Wilt u goud of
zilver verkopen?

donderdag 19 januari. Dan kunt u gezellig klaverjassen en tussen de drie rondes door het museum en de historische tuin bezoeken. Voor de winnaars zijn leuke prijzen te winnen.

Chris van begint
Waes om
is naast antiquair
De kaartwedstrijd
13.30
uur;
inschrijven
vanaf
en juwelier ook gediplomeerd taxateur.
13.00 uur. Inschrijfgeld is €
Voor uw goud en zilver biedt
4,00 en is inclusief bezoek aan het museum en koﬃe of thee.
Chrisis van
van zich
eenniet vooraf aan
Inschrijving
voor Waes
iedereenop
vrijbasis
en u hoeft
te melden.
U
vindt
het
museum
aan
de
Middel
Broekweg 154 in
vakkundige taxatie een goede prijs.
Honselersdijk. Telefoon: 0174 – 62 10 84.

Uw vertrouwen waard
Vrijwilliger gezocht
voor Geopend
de hart-beweeggroep
woensdag t/m vrijdag “Hartkracht”
11.00 - 17.30 uur
zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak.

DE WATERGAMES
‘SAMENWERKING ZORGT VOOR ECHTE WINNAARS!’

Ben jij een enthousiaste, sportieve vrijwilliger en heb
Barendselaan
66 / 2685
BVzijn
Poeldijk
/ Tzoek
0174naar
44 46jou!
35
jeJan
affiniteit
met ouderen?
Dan
wij op
info@chrisvanwaes.nl
/ www.chrisvanwaes.nl
Je begeleidt
dan onze fysiotherapeut
bij het geven van
de hart-beweeggroep “Hartkracht” van Pieters
Praktijk. Deelnemers zijn mensen die na hun
93 xBehandel
138 mm, De Poeldijer
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.

Adres: Slachthuiskade
Slachthuiskade
4 Poeldijk4
Openingstijden: vrijdag
vrijdag09.00-18.00
09.00-18.00
Openingstijden:
uur uur
zaterdag
09.00-17.00
uur
Bloemenstal:
zaterdag
09.00-17.00 uur

3 MEI 2018
09:00-11:00 I DONDERDAG

VOOR KINDEREN T/M 13 JAAR
A-DIPLOMA IS VERPLICHT
€ 7,00 P.P VOL=VOL

U dient vooraf te
reserveren en betalen
bij de kassa.
Wij geven geen geld
terug op gekochte
kaartjes.

Iedere vrijdag
en zaterdag
Pure flower
verkoopt
bloemen!
staan wij aan de Slachthuiskade 4, met een bloemenkraam.
u voor
terecht
voor
mooie boeketten,
U kuntBij
bijons
ons kunt
terecht
mooie
boeketten,
losse bloemen en
creatief bloemwerk
en
fleurige
fleurige arrangementen. kado’s.
Buiten onze openingstijden zijn wij telefonisch of
envoor
bruidsbloemwerk
viaVoor
de rouwbloemwerk
mail bereikbaar
bestellingen,
kunt u ons
ook
telefonisch
bereiken
buiten openingstijden.
rouwbloemwerk en trouwbloemwerk.
Marja Brabander 06-53523092 info@pureflower.nl
info@pureflower.nl
www.pureflower.nl

Marja Brabander 06-53523092
Karin Koelewijn 06-51851715
Karin Koelewijn 06-51851715

www.pureflower.nl
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Winnaars bekend, seizoen zit er bijna op

Met Platform Gehandicapten

Onderlinge Vriendschap

Scootmobieltochten in het Westland

De competitie is ten einde: uitslagen en ook de winnaars zijn bekend. Het was ’n gezellige avond, zoals altijd. We speelden 3 bomen vanwege de uitslagen en een loterij in leuke paassfeer. Wij
kaarten nog tot woensdag 25 april, dan zit het seizoen er echt op.

Met de komst van zon en hogere temperaturen, organiseert het
Platform Gehandicapten Westland vanuit alle dorpen mooie
toertochten voor mensen met een scootmobiel, elektrische rolstoel of fiets. Onder leiding van twee ervaren rijders gaan we
met kleine groepen ongeveer 20 km rijden over veilige, rustige
en fraaie paden. Iedere week starten we vanuit een ander dorp.

Door Cor Mol, voorzitter

Als u denkt, ik zou het weleens voor ’n paar weken willen proberen, kom dan gerust binnen als opstapje voor het volgend seizoen. Dat begint 5 september, iedere woensdag, in Restaurant
Vrienden in de Voorstraat. Ik dank iedereen voor zijn of haar
inbreng voor het welslagen van het seizoen 2017-18 en wens u
allen ’n mooie zomer, een fijne vakantie en zie graag iedereen
begin september gezond weer terug.
Uitslagen
Klaverjassen		
Nico
131268
Cor
129348
Theo
127774
William
126425
Paul
126368

Jokeren
1. Lydia
2. Inge
3. Paul A.
4. Wies
5. Tiny

1196
1417
1454
1489
1504

Vitis Welzijn

Met elkaar willen we er gezellige bijeenkomsten van maken en
van de natuur genieten. Rustig – gemiddeld 10 km per uur – en
veilig rijden staan voorop! Onderweg drinken we gezellig koffie
en thee en genieten we bij warm weer van een heerlijk ijsje. Vertrek om 13.00, rond 15.30 uur terug. Belangstellenden kunnen
zich tot 1 uur vóór de rit aanmelden bij Nico van Dijk, (417319
of mobiel: 06 38393738). Natuurlijk kunt u ook mailen naar annemiekkoremans@gmail.com. Deelnemers zorgen voor een zonnig humeur en een opgeladen accu! Bij pech onderweg zorgt het
platform voor reparatie of vervoer naar huis. Als u zich heeft aangemeld en het weer valt tegen, mailen wij u of we gaan of niet.
Vertrekpunten de komende weken:

Koppelkaarten, klaverjassen en bingo

April
16
23
30

start vanaf het zwembad in Monster
start vanaf het zwembad ’s-Gravenzande
start vanaf parkeerplaats zwembad Wateringen

Woensdag 25 april kunnen liefhebbers van klaverjassen en jokeren weer Koppelkaarten in wijkcentrum De Backerhof in Poeldijk. U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur, de kosten bedragen € 4,00 per persoon. U kunt elke vrijdag om 13.30 uur in de
oneven weken klaverjassen.

Mei
7
14
21
28

start vanaf het zwembad De Lier
start vanaf de Jumbo Poeldijk
start vanaf Albert Heijn Honselersdijk
start vanaf het zwembad Naaldwijk

In De Backerhof

U kunt klaverjassen op vrijdag 27 april. Spelleidster is Marieke
Persoon van kaartclub KCB klaverjassen. U kunt zich aanmelden
bij Marieke en Leo Persoon (tel.: 242960). Iedereen is van harte
welkom! Zin in een gezellige bingomiddag? Elke zaterdag kunt u
in de even weken bingo spelen in De Backerhof. Aanvang is 14.00
uur, de kosten zijn € 4,50 inclusief een kop koffie of thee. Vooraf
aanmelden is niet nodig.

Vind ons leuk op facebook!

Poeldijk Nieuws

Scootmobielles van ervaren scootmobielrijders van het PGW
Voelt u zich niet zeker genoeg om aan de toertochten te kunnen
meedoen, of wilt u samen met iemand van het platform oefenen
op uw scootmobiel, neem dan contact op met het PGW. E-mail:
info@pgwestland.nl of mobiel: 06-34959999. U kunt ook via de
ergotherapeuten van Pieter van Foreest scootmobieltraining krijgen, de basisverzekering vergoedt 10 uur per jaar. Houd rekening
met uw eigen risico voor ergotherapie. U heeft een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. Samen maken wij er werk van
en helpen u op weg!

Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: Rafael Maria Theuvenet, 06-57 319 910.
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 245789.
Vrijdag 13 april 15.00 uur: Eucharistieviering met pastor P. Linders.
Woensdag 18 april 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 20 april 15.00 uur: woord- en communieviering, met pastoraal werker Els Geelen.
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ISW
Irenestraat
Secretaris:
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te
van
alle selectiespelers.
Andere op
prijzen
zijn -waardebonnen
za 11.00
17.00
kunnen
voortzetten.
Bedankt voorkapper,
uw steun!
25
tot 50
euro van bijvoorbeeld
pedicure, bloemenzaak
of kledingwinkel. Op www.isw.info/irenestraat staan alle prijzen.

Uw vertrouwen waard

Jan Barendselaan
/ 2685
BV Poeldijk / T 0174 44 46 35
Jan Barendselaan
80 ti66jdelijk
kringloopwinkel
info@chrisvanwaes.nl
/ www.chrisvanwaes.nl
De derde acti
e, veel leerlingen hebben
daar al weer zin in, is net
als vorig jaar de winkel Jan Barendselaan 80 (voormalige bloe93
mm x 67,5 mm,
Poeldijker
menwinkel
Devoorpagina
Kok). Een
deel van de ruimte mag gebruikt worden
en onze leerlingen gaan hier hun eerste verkoopervaring opdoen.
Vorig jaar verkochten we vooral zelfgemaakte spullen en spullen
van school, dit jaar wordt het gecombineerd met een ‘kringloopwinkel’. De school heeft via ouders en medewerkers spullen ingezameld. Zo heeft Poeldijk eindelijk - zij het tijdelijk - een kringloopwinkel. Van 25 januari t/m 17 februari is de winkel open op
dinsdag (10.15-12.00), woensdag (12.30-15.15) en vrijdag (12.1514.15 uur). Daarna twee weken niet om in maart nog even open
te gaan om spullen te verkopen die door leerlingen in de lesnacht
zijn gemaakt en om de kringloopspullen ‘leeg’ te verkopen. Dat
zal tussen 7 en 15 maart zijn. Op 15 maart is de trekking van de
loterij en zal de opbrengst van de actie bekend zijn. Komt u vooral
0 6in- de
5 4 ti97
01 33
- i n f o @ondersteun
w e s t l a n dhet
h o vgoede
e n i e rdoel,
s . n l en
langs
jdelijke
kringloop,
laat onze leerlingen verkoopervaring opdoen!

CHINEES-INDISCH RESTAURANT
Reiki II cursus
7 april 10.00 - 17.00 uur

”De Ster”
al
ecia u
p
s
n
Ookaalme
h
f
a

JAN BARENDSELAAN 70
POELDIJK
TELEFOON 0174 - 244111

Tonny Vreugdenhil, winnares van de Poeldijk Nieuws Kerstpuzzel.

coaching • hypnose • trainingen

uitzetten
van alle
Reiki
Helingsavond
7 mei 19.30 - 22.00 uur

lichten
met één schakelaar?

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

Het nieuwe tijdelijke adres is:
Voorstraat 88
2685 EP Poeldijk
ingang om de hoek (Fonteinstraat)

info@lichtgeluiddomotica.com

Energetic Regression Plus+
Masterclass voor therapeuten
2 & 3 juni 10.00 - 18.00 uur

licht - geluid - domotica
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Poeldijkse scholen vertellen…

Groep 4 van de Verburch-hof leert de tafels.
Werk aan de winkel in groep 4, want er wordt geoefend voor het tafeldiploma. De kinderen moeten de tafels in volgorde, maar ook door elkaar,
uit het hoofd weten. Dat is best lastig. Als ze alle
tafels goed kennen krijgen ze een tafeldiploma.
Er wordt geoefend in tafelboeken, op Chromebooks, de computer en er worden spelletjes gedaan. Ook thuis wordt er hard geleerd. In een
interview is gevraagd wat de kinderen ervan vinden en hoe ze oefenen.

Hoe leer jij de
tafels het best?
Tess:
Met tafelspelletjes en
met mijn vader.
Anna:
Op de Chromebooks.

Vince:
Gewoon nadenken en
mijn best doen.

Dean:
Door thuis goed te oefenen.
Olinka:
Op de computer.
Nora:
Op gynzy kids.

Teun:
Met een kwartetspelletje.
Nora:
Ik doe graag tafelspelletjes.
Olivier:
Er zijn veel tafelspelletjes.
Ik vind ze allemaal leuk.
Fantasy:
Ik oefen ze thuis gewoon
met mijn moeder.
Dylan:
Ik leer de tafels het liefst met een
spelletje. Ik vind ze allemaal leuk.
Rens:
Ik oefen thuis en op school.

Wat vind je ervan, dat je
zo veel tafels moet leren?
Jasper:
Je wordt er slim van,
dat vind ik leuk.

Rocco:
Als je de tafels nu leert
weet je ze voor later.

Julia:
Ik vind het leuk en je kunt er
heel slim van worden.
Jacky:
ze later nodig.
t
heb
Je
Gijs:
Ik vind het leuk,
want ik kan goed rekenen.

Sven:
Het is handig om ze te kennen.
Estelle:
nen,
Ik vind het leuk om de tafels te oefe
.
van
slim
er
d
wor
ik
Marijke:
r ook nog gebruiken,
late
het
t
kun
Je
daarom vind ik het leuk.

Welke tafels ken
je al goed?

Koen:
Ik ken de tafel van 10,5,1,9 en 2 het
beste,
maar ik heb mijn tafeldiploma al.

Tim:
Ik ken ze bijna allemaal al en ik vind
het
heel leuk om mijn tafeldiploma te hale
n.
Dani:
Ik ken al best veel tafels, maar ik heb
nog
geen tafeldiploma.
Jolijn:
Ik ken ze allemaal al. Ik heb
mijn tafeldiploma al gehaald.
Spencer:
Ik wil mijn tafeldiploma snel halen.
Ik ga de tafel van 6,7,8 en 9 snel hale
n.
Ryan:
Nog 5 tafels, dan heb ik mijn diploma
.
Marit:
Ik wil heel graag mijn diploma halen.
Mika:
Ik ben heel blij met mijn tafeldiplom
a.
Sam:
Ik heb al een tafeldiploma.
Dat vind ik erg leuk.
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“Het adres voor zonwering,
rolluiken en horren,
óók voor reparaties!”
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ROBVREUGDENH

IL.NL

Rijbewijs B
Rijden vanaf 16,5
Automaat of schakel
BE van

af

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

€ 380,-

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

www.spruijtonderhoud.nl
www.spruijtonderhoud.nl
• 06-512 08 412

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620

Na de opening door burgemeester Van Ardenne werd het hoogste punt ‘gevierd’ op een mooi gerestaureerde druivenserre op historische
Druivenkwekerij Sonnehoeck. De kas gaat nu door het leven als de Van der Hoevenkas.
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Hele seizoen ongeslagen gebleven

Verburch handbal B2 Kampioen!
Door Marja Brabander

Ondanks dat ze nog twee wedstrijden te spelen hadden was al
duidelijk dat B2 kampioen zou worden van het binnen-seizoen,
dus is dat zondag 18 maart al gevierd. Die laatste twee wedstrijden wonnen ze overigens ook ruim, daarmee zijn ze dan ook het
hele seizoen ongeslagen gebleven.
Het team moest aan het begin van het seizoen aan elkaar wennen. Omdat de speelsters uit verschillende teams kwamen, kenden ze elkaar nog niet goed. Dat ging na een paar wedstrijden
al een stuk beter, nu zijn ze helemaal op elkaar ingespeeld en
hebben allemaal hun steentje bijgedragen aan dit succesvolle
binnen-seizoen! Daarbij was de leiding van Peter en Monique
heel belangrijk. Zij hebben in menige rust op de meiden in moeten praten, vooral als er zondagochtend vroeg een wedstrijd was.

Hoofdprijs Grabel van Bergenhenegouwen

97 ‘Verburch Jeu de Boules
Door Piet de Quaasteniet

Ons jaarlijkse paastoernooi is ook weer achter de rug, dat was
een gezellige middag! In onze heerlijke overdekte hal was er een
wedstrijd van drie keer 45 minuten. Winnaar Grabel van Bergenhenegouwen ging er na drie gewonnen wedstrijden met de
hoofdprijs vandoor.
Nu jullie dit stukje aan het
lezen zijn, zullen de temperaturen buiten weer naar
de 20 graden gaan. En zijn
de buitenbanen weer open
om heerlijk buiten te boulen, met 15 buitenbanen
en een lekker terras is het
voor de spelers een genot

Maar dat heeft resultaat gehad en zo kon het kampioensfeest
worden gevierd met een heerlijke taart, gesponsord door bakkerij Van Malkenhorst en bloemen gesponsord door onderhoudsbedrijf Rebbouw. Gefeliciteerd meiden en leiding van B2!!
om buiten te spelen. Dus haal je fiets uit de schuur en fiets lekker naar Verburch om aan je buurman/vrouw of je man/vrouw je
kwaliteiten op de buitenbaan te laten zien, en na afloop buiten
nog even lekker na te praten.
Jaarvergadering
Donderdag 19 april is ook
iets om alvast in je agenda
te zetten. Om 13.30 uur is de
jaarvergadering, het bestuur
zal de leden op de hoogte
brengen wat er het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden en wat
we het komend jaar kunnen verwachten. De clubkampioenen zullen dan ook weer bekend worden gemaakt, met tussendoor een
spelletje bingo hopen we weer op een goeie opkomst voor deze
jaarvergadering. Ook iets voor je om aan te melden is maandag
30 april om 9.00 uur. We starten dan met de grote schoonmaak
van het clubgebouw. Meld je aan op het mededelingenbord zodat we weten of er genoeg vrijwilligers zijn. Meer weten van Jeu
de Boules 97’ Verburch? Kijk op: www.97pjdb.nl.

Tegenstander Westlandia krijgt pak slaag: 37-9

Handbal Verburch A2 Kampioen!
Zondag 24 maart is Verburch A2 na een spannende wedstrijd
toch nog kampioen geworden! Spannend, omdat wij met 23
punten verschil moesten winnen van Westlandia om zo de
concurrent Ventura te verslaan met een hoger doelsaldo.
Ventura en Verburch hadden even veel gewonnen wedstrijden.
Al snel stond Westlandia met 8-1 voor, maar een verschil van 23
punten is veel! Gelukkig gingen de doelpunten er in de 2e helft
makkelijk in. De een na de andere break-out werd gelopen, waardoor de eindstand uiteindelijk 37-9 werd. Ventura, die de wedstrijd vanaf de zijlijn bekeek, moest toezien dat Verburch kampioen werd, wat een feest! De speelsters kregen een bloemetje
en een taart; dank je wel, Bakker Van Malkenhorst! Bakker Van
Malkenhorst sponsort dit seizoen elke kampioen met een overheerlijke taart. Geweldig!
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Puzzel nummer 8

Puzzel

Woordzoeker: Vissen
Puzzel nr. 8 is een Woordzoeker: Vissen. Oplossingen met naam,
adres en telefoonnummer binnen 14 dagen per mail naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesties voor een leuke
puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers. De winnaar
krijgt weer een lekkere slagroomschnitt.

Uitslag puzzel nr. 6, Lettergreep Filippine: ‘De lentemaand breekt
aan, overal om ons heen ontstaat nieuw leven’. Uitgebreide oplossingen staan op: http://poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/.
Van de 38 inzenders, die het allemaal goed hadden, is de gelukkige winnaar Ivo Koppert, op de foto met zijn zoon Tygo met de
slagroomschnitt van Bakkerij Van Malkenhorst.
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Ons Dorp
The Passion in ons dorp en op tv

Spektakel met een ziel!
Door Annemiek Koremans

Velen hebben vast The Passion op Witte Donderdag op tv gezien
en hebben hetzelfde verhaal, maar dan anders, op Goede Vrijdag
in onze eigen Bartholomeuskerk mogen beleven. Waar ons dorp al
niet groot in kan zijn! Wat een prachtige paasverhalen, weergegeven in eigentijdse muziek en teksten over vallen en weer opstaan,
over verraden en vergeven, over onschuld en terreur, over macht,
onrecht en hoop, geloof en liefde. Waarom ben ik met Pasen altijd
zo blij en met Kerst zo treurig? Een mens is nooit te oud om te
leren.

Een legende van ruim 2000 jaar oud, prachtig vertaald naar de praktijk van nu. Het maakt niet uit welk(e) geloof, meditatie, spiritualiteit,
levensbeschouwing iemand aanhangt: the Passion, het paasverhaal met “een ziel” is waar ieder mens naar op zoek is of zich in zijn
aardse leven aan vasthoudt. De Bijlmer, Amsterdam Zuidoost met
85.000 mensen, opeengehoopt in torenhoge flats met ingebouwde
straten. Een wijk met 150 geloofsgemeenschappen en 150 nationaliteiten. Hoe divers en compact kan je het hebben? Een wijk van 50
jaar oud, ontwikkeld door welgestelden, maar in de (olie)crisisjaren
al op de tekentafel ontmanteld door de overheid die enorm in het
ontwerp schrapte. De Bijlmer, wie kent het niet als achterstands- en
multiculturele wijk. Waar een El-Al vliegtuig in 1992 neerstortte; een
ontzette Beatrix nabestaanden van slachtoffers bijstond. Dat beeld
heb ik nog steeds scherp op mijn netvlies. Daar, naast de Arena, organiseerde de EO voor de 8e keer The Passion voor een miljoenen
publiek. Ruim 20.000 mensen waren er bij.
Het verhaal
Met eigentijdse muziek, zangers, acteurs, nieuwslezers, technieken,
licht, geluid is het verhaal van Pasen neergezet in teksten van geloof,
hoop en liefde dat mensen wel aan moet spreken. De realistische
teksten, het verhaal van vriendschap, verraad, jaloezie, schuld, terreur, rampen, macht, onrecht, dood, leven, geldzucht, verdriet en
liefde zijn immers delen van ons dagelijks leven of krijgen wij voorgeschoteld via media. Of het nu Jezus is die voor anderen sterft,
Maria Magdalena, Petrus de trouwe die zijn meester verloochent,
Judas met andere ideeën en die zijn meester verraadt, het volk
dat als een massa achter elkaar aanloopt, Pilatus die zijn handen
in onschuld wast, Barrabas de slechterik, moeder Maria met haar

onvoorwaardelijke liefde en troost, de hoge heren, of de beslissers.
Wie kent ze niet om zich heen? Dit is toch nog steeds, al eeuwenoud,
de mens anno nu.
Poeldijk, onze Bartholomeus
Voor de vierde maal speelde het Poeldijkse popkoor Fine Tuning The
Passion in Poeldijk met haar 6000 inwoners. Ditmaal vanuit het gezichtspunt van moeder Maria. Wat een bijzondere invalshoek. Met
Paul Onings als verteller. Wat leidde hij het verhaal prachtig in voor
de overvolle kerk met ruim 800 bezoekers. Het gemêleerde volk van
Jeruzalem, volgens Paul. Jong en oud, ziek en gezond, klein en groot,
dik en dun. Zo rijk geschakeerd als in de Bijlmer was het niet bij ons
in Poeldijk. Maar minstens zo mooi werd het verhaal door hem neergezet in de Westlandse samenleving en werden mensen gewezen
op het leven met al haar verdriet en vreugde. Met het popkoor en
hoofdrollen voor moeder Maria (Melissa Bakker), Maria Magdalena
(Lisanne Gorissen), Jezus (Rico Kuiper) en alle andere jonge zangeressen en zangers. Plús een fantastisch combo en prachtig licht en
geluid. Bezoekers luisterden doodstil en gingen op in de eigentijdse
liederen van Claudia de Breij, Maaike Ouboter, Justin Timberlake.
Blij met het paasverhaal
Toen kwam Paul weer het podium op. “Wie kent het niet dat het
allemaal even niet zo meezit in het leven? Op je werk, school, in de
liefde, noem maar op”. Wie kent niet het verlies van iemand, misschien heeft u er nu wel heel nauw iets mee te maken. Het verhaal
van Judas die te snel de wereld wilde verbeteren met geld en macht,
in tegenstelling tot Jezus. Wie kent ze niet de wereldleiders die tegen
de wil van het volk ingaan. We zijn allemaal anders en zie ons bij
elkaar zitten. We hebben vorige week gestemd, ieder met een eigen
mening.

Dank aan iedereen betrokken bij The Passion,die inspiratie geven
te leven, er voor zichzelf en anderen te zijn, er met elkaar iets moois
van te maken, elkaar te helpen of te troosten, samen te lachen en te
huilen, naar elkaar te schreeuwen en te luisteren, in die betere wereld hier en daar te blijven geloven, elkaar lief te hebben en te hopen
dat we het samen doen in al ons anders zijn. Wat een energie! Wat
heb ik er weer een zin in. Straks is het weer Kerst, opnieuw een eeuwenoud verhaal dat zo kan worden neergezet in onze samenleving.
Met oud en nieuw dan voor de deur en terugblikkend op het “oude”
jaar, zie ik met een jaar ervaring rijker dat ik mezelf weer heb teleurgesteld in mijn geloof, hoop en liefde. Gelukkig is het dan weer snel
Pasen 2019! THE PASSION!
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Welkom op de open ochtenden

Dansen in Maassluis

Peuteropvang Westland

Stijldansclub De Vliet 40 jaar

In de Week van het Jonge Kind van 16 tot en met 20 april organiseren de vijf Peuteropvang organisaties in verschillende
Westlandse dorpen een open ochtend. U bent op deze locaties
welkom tussen 09.30-11.00 uur. Kom met uw peuter een kijkje
nemen en u krijgt een mooi prentenboek cadeau!

Wij willen de aandacht op onze jarige dansclub vestigen en hopen in het nieuwe seizoen dat in september start, nieuwe leden
te ontmoeten om ons dansplezier te delen met nieuwe 55-plussers. De dansavonden hebben het karakter van een gezellige
avond. Tijdens het seizoen worden zijn er verschillende bals en
vrije dansavonden, zodat het geleerde in een ontspannen sfeer
geoefend kan worden.

Peuteropvang is voor kinderen van 2-4 jaar. De peuters worden
spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Er is aandacht voor
taal- en spraak, creativiteit, motoriek en de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Kinderen kunnen meerdere dagdelen per week terecht bij de peuteropvang. Op vrijdag 20 april bent u in Poeldijk
welkom bij: Peuteropvang Hummeloord aan de Bernardolaan 16.

Er worden naar niveau 3 groepen gevormd, zodat
beginners én gevorderden op eigen tempo de
danspasjes onder de knie krijgen. De lessen
zijn op woensdag van 19.30-21.30 in sessies
van 20 minuten verdeeld onder de groepen.
Aansluitend is er tot 22.30 ‘n uur vrij dansen. Het dansseizoen is van eind september
tot begin mei. Ontmoetingscentrum
Vliet,
Dekker vanDe
Geest
Installaties B.V.
Arthur van Schendelstraat 25, Vlotlaan
3141578,
AS2681MaasTX Monster
2680 AB Monster
sluis. De contributie is € 180,--TPostbus
per 50,paar.
Heb
0174 21 20 80
F 0174 24 25 11
je interesse of wil je meer weten,
mail
dan
info@dekkervangeest.nl
www.dekkervangeest.nl
Anita Toet, willan@caiway.nl of
bel: tel.
ING
67 49 94 256
06-473 733 29.
G-rekening
99 60 86 048
BTW nr
KvK

8006.95.288.B.01
27232515

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend

Palmpasen
(Foto Koos Verbeek)

Zakcentje verdienen met bezorgen van ons dorpsmagazine?
Poeldijk Nieuws wordt elke 14 dagen huis-aan-huis bezorgd,
op bijna 4.000 adressen.

Wij zoeken bezorgers voor Vroondaal West

20

Ben je 15 jaar of ouder, wil je een aardig zakcentje bijverdienen
en ben je om de 2 weken op woensdagmiddag beschikbaar?
Bel dan Mieke Janssen (246 592/06-24274885)
of mail: bezorging@poeldijknieuws.nl

18 JANUARI 2017

Benieuwd naar de verschillende
soorten Opti-flor phalaenopsis?
Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

technisch installatiebedrijf

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080
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ISW Irenestraat weer in actie voor Westlandse
senioren
op zoek naar
op zoek naar
kinderopvang?
kinderopvang?

Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)

In het eerste kwartaal van 2016 haalden de ruim 400 leerlingen van ISW Irenestraat € 8000 op voor 2 Westlandse verpleeghuizen, De Terwebloem en Vlietzicht. Leerlingen en medewerkers gaven na aﬂoop
aan nog een
keerinineen
actie te komen voor
Professionele
opvang
Westlandse senioren. Aan
de
ene
kant
wordt
zo goed mogelijk
huiselijke sfeer
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 acties om een opbrengst 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 huiskamers belevingsgericht maken: zo inrichten als bewoners vroeger
gewend waren. Dementerende cliënten leven in gedachten in
de tijd 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 kunnen ontspannen. Gezamenlijke huiskamers worden zo huiselijk
mogelijk ingericht met veloursgordijnen, vitrage, gordijnkoorden,
behang, vloerkleden,
vintage
meubeltjes enopvang
accessoires.
Dagopvang
& buitenschoolse

Daar voelt uw kind
zich thuis!

in Monster en Poeldijk.
Lesnacht aan eindexamenkandidaten
0174-243104
kijk oponele
www.kdvsimba.nl
Een van deBel
drie
acties is deoftraditi
lesnacht aan examenkandidaten: de leerlingen betalen om donderdag 23 februari in
de nacht les te krijgen van docenten van school die dat vrijwillig doen. Net als vorig jaar is de actie met de hoogste opbrengst
een loterij. Leerlingen hebben allemaal loten meegekregen om
te verkopen (aan familie, buren, mensen van de sportvereniging). 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

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

Op de foto v.l.n.r.: Summer, Lisette, de heren Pieterson en De
Haas (foto Van Dommelen)
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 selectiespelers. Andere prijzen zijn waardebonnen van
25 tot 50 euro van bijvoorbeeld kapper, pedicure, bloemenzaak
of kledingwinkel. Op www.isw.info/irenestraat staan alle prijzen.
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op bijna
privé- én zakelijke
adressen
in groot-Poeldijk. Ook
Jan4.000
Barendselaan
80 tijdelijk
kringloopwinkel
zijn
er
bijna
450
digitale
abonnees,
hetalmagazine
De derde actie, veel leerlingen hebbendie
daar
weer zinelke
in, is2 net
weken
ontvangen.
als vorig jaar de winkel Jan Barendselaan 80 (voormalige bloe-

Adverteren in Poeldijk Nieuws
voordelig en doeltreffend!

menwinkel De Kok). Een deel van de ruimte mag gebruikt worden
Nieuws gaan
bewijst
een waardevol
enPoeldijk
onze leerlingen
hierzich
hunals
eerste
verkoopervaring opdoen.
advertentiemedium
voor
de
bovenlokale
consumentenén
Vorig jaar verkochten we vooral zelfgemaakte
spullen en spullen
zakelijke
markt!
Als
u
nieuwe
klantcontacten
zoekt,
van school, dit jaar wordt het gecombineerd met een ‘kringloopis adverteren
in Poeldijk
en doeltreffend!
winkel’.
De school
heeft viaNieuws
oudersvoordelig
en medewerkers
spullen inVraag
vrijblijvend
om
alle
informatie
en
tarieven:
gezameld. Zo heeft Poeldijk eindelijk - zij het tijdelijk - een kringloopwinkel. Van 25 januari t/m 17 februari is de winkel open op
Bel naar:
0174-700263
of
dinsdag
(10.15-12.00), woensdag
(12.30-15.15)
en vrijdag (12.1514.15
uur).
Daarna
twee
weken
niet
om
in
maart
nog even open
Koos Verbeek:
06-53714151 of
te gaan om spullen te verkopen die door leerlingen in de lesnacht
Wilfred Bronswijk: 06-21253171 of
zijn gemaakt en om de kringloopspullen ‘leeg’ te verkopen. Dat
van7der
Sande:
zalErik
tussen
en 15
maart 06-25575372
zijn. Op 15 maart is de trekking van de
Infoen
bij:
loterij
zal de opbrengstadvertenties@poeldijknieuws.nl
van de actie bekend zijn. Komt u vooral
langs
in
de
ti
jdelijke
kringloop,
ondersteun het goede doel, en
Website:
www.poeldijknieuws.nl
laat onze leerlingen verkoopervaring opdoen!
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Volg ons via:

KAVEL koopsom: € 350.000,- k.k.
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Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen

OMTRENT DE VERKOOPKANSEN
UW WONING.
TELEFOON
0174 -VAN244111
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Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

APPART

WONINGE

EENGEZIN

HOEK AT DIJKWONIN
IS
ZINS FL

EENGE
OEKHU
RENHUIS H
In populaire en kindvriendelijke woonwijk
Riante bouwkavelHE
van 724 m2 perceel op
gelegen, ruime tussenwoning met aanbouw
prachtig
nabij
JAN BARENDSELAAN
Telandelijk
Koopgelegen locatie,70
en zonnige achtertuin. De woning ligt
woongebied Polanen en Vroomdaal. Via
tevens op steenworp afstand van het strand
fietspad bent u binnen 5 minuten op het
POELDIJK
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strand.
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DE REALISTISCHE MAKELAAR

uitzetten van alle lichten
AND
D VRIJSTA
met
één
schakelaar?
VRIJSTAAN
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”De Ster”
IJSTAAND VR
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Te Koop

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

www.borgdorff.nl
Volg ons via:

licht - geluid - domotica
T 0174 28 60 80

www.borgdorff.nl

