
26 april 21.00 uur Koningsnacht Café De Luifel, Dr Weitjenslaan 
27 april 10.00-11.45 uur Koningsdagconcert Pius X De Backerhof 
4 mei 19.00 uur Dodenherdenking  Bartholomeuskerk en bij het
           19.00 uur Oecumenische viering Oorlogsgraf van de gevallen 
           20.30 uur  Requiem Maurice Duruflé, uitvoering door  Poeldijkers (Zie pag. 7, 12 en 13)
  Koren Deo Sacrum
5 mei 10.00-11.30 uur Boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk, Fonteinstraat
5 mei 13.00  uur Krantenactie Deo Sacrum Dorpscentrum en stapelbouw
12 mei 08.00 uur Jaarlijkse Geraniummarkt Fonteinplein, achter de Action
29 mei t/m 1 juni 61e Avondvierdaagse Poeldijk Zie pag. 3
Elke dag  Uw ‘geeltje’ voor Poeldijk Nieuws NL95 RABO 0343 6024 15

AGENDA

25 april 2018
3e jaargang, nr 9

Programma Poeldijk bij de Leuningjes

Koningsdag vrijdag 27 april Poeldijk

09.00 uur: Opening door jeugd slagwerkgroep Pius X

09.25 uur:	 Het	Wilhelmus	en	startsein	activiteiten	door	
een bekende Poeldijker

09.30-12.30 uur: Muzikale ondersteuning D.J. Leo

09.30-12.30 uur:		 Rommelmarkt	voor	de	kinderen	in	de	
Julianastraat

09.45-12.30 uur:		 Demonstraties,	dierenasiel	en	
dierenambulance De Wijs.

09.30-12.15 uur:	 Voor	de	kinderen:	springkussens,	
hindernisbaan,	stormbaan	en	schminken.

09.45-12.00 uur:	 Ponyrijden,	verzorgd	door	Manege	de	
Arckelhoeve.		

11.00-12.00 uur:	 Optreden	rockband	Five	past	Seven	uit	
‘s-Gravenzande		

Rond 11.00 uur:	 Bezoek	burgemeester	Agnes	van	Ardenne																												

12.30 uur:	 Sluiting	van	de	activiteiten.

Het geheel wordt weer georganiseerd 
door Oranje Comité Poeldijk dat ook dit 
jaar weer zijn best zal doen er met alle 
Poeldijkers een grandioos feest van te 
maken. Hartelijk welkom op vrijdag 27 
april!
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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:

Nico	van	Rijn	tel.nr.	06-23029692
Mauro	Steentjes	tel.nr.	06-25107851
Peter	Duijsens	tel.nr.	06-53401068

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor	vragen	en/of	informatie:
JOHN	WITKAMP	06	52588023
E-mail:	info@lpfwestland.nl
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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 23 t/m 28 april Geldig van 30 april t/m 5 mei

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM RUNDERROLLADE 

 SLECHTS € 1,95

KEURKOOPJE
4 RUNDERHAMBURGERS

 SLECHTS € 5,00

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM BIETENSTAMPPOT

 SLECHTS € 3,50

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ACHTERHAM + 
150 GRAM EIERSALADE

 SLECHTS € 4,99
KEURKOOPJE
4 VORSTELIJKE KIPSCHNITZELS

 SLECHTS € 6,50
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM SNIJBONENSTAMPPOT

 SLECHTS € 3,50
VRIJDAG 27 APRIL, KONINGSDAG, 
ZIJN WIJ DE GEHELE DAG GESLOTEN.

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

geldig van: 23 april t/m 5 mei
Voorjaarscollectie  ........................................  3+1 GRATIS
Aardbeientoren & Tropicalgebakje 

Meergranen  ...........................................................  2e Halve prijs

Kaasuienkruier + Kaasstengels
 van € 5,90 voor € 4,95

Tip van Willem: 
Koningsdagmenu: 4 oranje tompoucen 

voor bij de koffie en 6 broodjes en 6 hotdogs 
voor het diner samen voor maar 10 euro. 

Geldig op vrijdag 27 april!

Bakkerij Van Malkenhorst

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

Vrijdag 27 april 15.00 uur:	maandafsluiting	Hervormde	gemeen-
te	door	ds.	A,J.	Molenaar.
Woensdag 2 mei 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 4 mei 15.00 uur:	woord-	en	communieviering,	met	diaken	
Ronald Dits.

Avondvierdaagse 29 mei tot en met 1 juni

Loop jij ook (weer) mee?
Door Lian van Benthem-van Leeuwen

De Poeldijkse Avondvierdaagse komt er weer aan, alweer voor 
de 61e keer! De voorbereidingen zijn gestart en de routes ge-
maakt. Er zijn 3 afstanden. Voor onze kleine lopertjes 2 ½ km.  
Voor alle gezelligheidslopers 5 km en 10 kilometer voor onze 
(ook gezellige) geoefende lopers. Die afstand is een prima trai-
ning voor de Vierdaagse in Apeldoorn of Nijmegen.

Het	inschrijfgeld	 is	bij	voorinschrijving	nog	steeds	€	4,00,	bij	 in-
schrijving	op	het	startbureau	betaal	je	€	5,00.	Dit	jaar	lopen	we	
van	dinsdag	29	mei	tot	en	met	vrijdag	1	juni.	We	starten	iedere	
dag	om	18.00	uur	bij	de	ISW-
school aan de  Margrietlaan. 
De	Avond4daagse	 is	 niet	 al-
leen leuk maar ook nog eens 
gezond! Dus loop lekker 
mee! We hebben mooi weer 
besteld.

90 volle kratten en € 220,00 aan giften

Geslaagde actie Voedselbank
In het weekeinde van 13 en 14 april was de actie voor de Voed-
selbank, georganiseerd door de Hervormde Gemeente Poeldijk, 
de H. Bartholomeusparochie met de Jumbo Supermarkt zeer ge-
slaagd. In totaal zijn er 90 volle kratten ingezameld, 10 kratten 
meer dan vorig jaar. Ook kwam er nog ruim € 220,- binnen aan 
giften, waarvoor wij artikelen gekocht hebben voor de Voedsel-
bank.

Bij elkaar een geweldig resultaat. De Westlandse Voedselbank 
dankt	allen	die	hieraan	hebben	meegewerkt	voor	hun	 inzet	en	
het	zeer	goede	resultaat.	De	actie	is	voor	herhaling	vatbaar;	vol-
gend jaar willen wij weer een beroep op u doen om de Voedsel-
bank te ondersteunen.
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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

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

In Memoriam

Cor Vogelaar (85)
Door pastoor Jaap Steenvoorden 

Op Eerste Paasdag 1 april, is gesterkt door het Heilig Sacrament 
der zieken, van ons heengegaan de heer Cornelis Leonardus Voge-
laar in de leeftijd van 85 jaar. Cor is een geboren en getogen Poel-
dijker. Zijn vader had een handel in zaden, waar hij in zijn jonge 
jaren ook in meegewerkt heeft. Later kreeg hij van zijn vader een 
tuin. Op 9 april 1958 trad hij in het huwelijk met Lida Zegwaard. 
Eerst vestigden zij zich in Monster. Later hebben zij jarenlang bij de 
tuin aan de Vredebestlaan gewoond. 

In de beginjaren werden er groenten geteeld, met name tomaten. 
Later kwam de fresiateelt. Samen hebben Cor en Lida hun schouders 
onder het leven gezet en met veel energie in het bedrijf gewerkt. In 
de ruimte van hun goede zorgen mochten Arie, Ada en Arnold op-
groeien. Het gezinsleven was nauw verbonden met de tuin, samen 
aanpakken was het devies. Toen de kinderen het bedrijf voort gingen 
zetten brak er een nieuwe periode aan met meer vrije tijd, die altijd 
actief werd ingevuld. Jarenlang heeft Cor nog meegeholpen met fre-
sia’s bossen en andere hand- en spandiensten. Maar er kwam ook 
gelegenheid om te gaan klaverjassen en met Lida op vakantie te 
gaan, in de winter en de zomer. Vaak samen met goede vrienden. 

Cor had een bijzondere liefde voor Duitsland. Hij hield van het land-
schap en was een fervente wandelaar, hield van de Duitse keuken 
en muziek. Een nieuwe dimensie in zijn leven brachten zijn kleinkin-
deren. Hij was een belangstellende opa en vond het bijzonder om 
zijn kleinkinderen te hebben zien opgroeien tot volwassenheid. Heel 
trots was hij op zijn achterkleinkinderen. De afgelopen jaren heeft 
Cor veel getobd met zijn gezondheid. Hij werd nierdialyse patiënt 
en dat bepaalde zijn weekritme. Maar Cor was moedig, een echte 
doorzetter en hing aan het leven. Elke dag opnieuw werd hij lief-
devol verzorgd en ondersteund door Lida, zijn steun en toeverlaat. 
De afgelopen 20 jaar woonden Cor en Lida met veel plezier in hun 
appartement in Honselersdijk. Maar het was wél aan het Poeldijk-
sepad, want hij was en bleef een echte Poeldijker. Trouw gingen Cor 
en Lida naar de Sint Bartholomeuskerk en de laatste tijd naar de 
viering vrijdagmiddag in De Terwebloem. Kort voor de viering van 
het zestigjarig huwelijksjubileum is Cor, na een kort verblijf in het 
ziekenhuis, toch nog plotseling heengegaan. Wij hebben zijn leven 
in Gods Hand neergelegd tijdens de Uitvaartmis op zaterdag 7 april 
in de Poeldijkse parochiekerk. Wij wensen Lida, de kinderen en klein-
kinderen, familie en vrienden veel kracht en troost toe bij het dragen 
van het verlies. 

Voormalig Zandevelt College ‘s-Gravenzande

Drukbezochte reünie 40-jarig bestaan 
Ruim 1000 oud-leerlingen en oud-medewerkers bezochten za-
terdag 7 april de zonovergoten reünie van het vroegere Zande-
velt College, nu ISW Gasthuislaan. Tussen 15.00 en 20.00 uur 
stroomden de bezoekers binnen in ’s-Gravenzande. Weerzien 
van oud-jaargenoten en docenten zorgde voor onderhoudende 
gesprekken. 

Onder	het	genot	van	een	hapje	en	drankje	was	er	ruimschoots	
gelegenheid om bij te praten. De bezoekers droegen naamkaart-
jes	en	werden	in	lokalen	gekoppeld	aan	voormalige	jaargenoten.	
Leerlingen	van	ISW-Gasthuislaan	ontvingen	de	bezoekers,	hielpen	
mee	in	de	bediening	in	de	keuken,	aan	de	bar	en	zorgden	voor	de	
verbinding	 tussen	voormalige	en	huidige	 leerlingen.	De	succes-
volle	voormalige	leerlingenschoolband	“Hot	for	teachers”		-	goed	
voor	aardig	wat	prijzen	 in	hun	 schooltijd	 -	 trad	op	 in	een	volle	
aula	en	zorgde	voor	de	muzikale	ondersteuning.	Zij	traden	precies	
30	jaar	geleden	ook	op	tijdens	het	10-jarig	jubileum.	Tijdens	de	
reünie	werd	geld	ingezameld	voor	het	goede	doel,	ondersteunen	
van	een	onderwijsproject	in	Gambia.
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Expositie Olympische helden tot 15 oktober te zien

Schaatsmuseum langer open! 
Door het grote succes is de expositie “Olympische IJshelden” 
langer te bezichtigen. Eerst zou het museum in De Lier op 15 
april sluiten, nu kunnen schaatsliefhebbers of passanten die een 
fietstochtje doen, nog tot 15 oktober dit leuke pittoreske muse-
um bekijken. 

Uiteraard	 is	 de	
expositie	 na	 de	
laatste Olympi-
sche	 Spelen	 in	
Zuid	Korea	aange-
past en uitgebreid 
met	 foto’s,	 kran-
tenknipsels e.d. 
van	 onze	 nieuwe	
schaatshe lden,	
zoals	 Esmee	 Vis-
ser,	 Kjeld	 Nuis,	
Suzanne	 Schulting	
en Carlijn Ach-
tereekte. Het is 
helaas	 (nog)	 niet	
gelukt om hun 
medailles te be-
machtigen,	 maar	
daar	 is	 vast	 wel	
begrip	voor.	Bron-
zen	 medaillewinnares	 Lara	 van	 Ruijven	 heeft	 een	 gesigneerd	
schaatsshirt beschikbaar gesteld en ook dat is te zien op de ex-
positie	 “Olympische	 IJshelden”.	 Openingstijden	 elke	 woensdag	
en	zaterdag	van	13.00	tot	16.00	uur.	Op	andere	tijden	kan	ook,	
maar dan op afspraak. Groepen kunnen zelfs ook nog in de zomer 
terecht.	Voor	afspraken	bel	met	Coby	Verbeek	op	06-53	353	341.	
Toegang	voor	volwassen	is	€	2,50,	voor		12	tot	18	jaar	€	1,00.	Kin-
deren	mogen	gratis	naar	binnen.	U	kunt	er	ook	een	familie-uitje	
van	maken;	er	is	koffie	en	frisdrank.	Meer	informatie:	www.west-
lands-schaatsmuseum.nl. APPELTAARTJE

4 KRENTEN-
BOLLEN + 4 
EIERKOEKEN

www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 23 t/m 27 april

ORANJE TOMPOUCEN 
MET SLAGROOM
4 feestelijke oranje tompoucen met 
banketbakkersroom en slagroom!

nu voor
€6,00

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.
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Westlands Scouting Spektakel 

Hallo Poeldijk!
Hier weer eens een stukje van de Scouts van Scouting Poeldijk. 
In het weekeinde van 13, 14 en 15 april namen wij deel aan het 
Westlands Scouting Spektakel, een wedstrijd tussen verschillen-
de scoutinggroepen uit het Westland, waarbij de nummers 1 en 
2 naar de Landelijke Scoutingwedstrijden mogen. 

Dit	jaar	was	het	spektakel	op	het	terrein	van	Scouting	Kwintsheul.	
Wat	was	het	weer	leuk!	Met	activiteiten	als	een	ruimtespel,	een	
lange	hiketocht,	laser	gamen	en	kanovaren	hebben	we	het	weer	
goed naar ons zin gehad. Het mooie weer hielp daar zeker aan 
mee!	Helaas	 dit	 jaar	 geen	 Landelijke	 Scoutingwedstrijden	 voor	
ons,	maar	dat	mag	de	pret	niet	drukken.	Groetjes,	De	Scouts.
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Die hadden wij toch al ontvangen?

De Heilige Geest?
Door diaken Ronald Dits

Dat klopt, de Heilige Geest hebben wij al 
ontvangen. Daar hoort zelfs een sacrament 
bij: het Heilig Vormsel. Dan vieren wij dat wij 
de Heilige Geest ontvangen. Allereerst is de 
Heilige Geest over de leerlingen uitgestort 
met Pinksteren, over die gebeurtenis wordt straks met Pinksteren 
verteld. De leerlingen hebben de kracht van de Heilige Geest door-
gegeven aan hun opvolgers, de bisschoppen. Deze bisschoppen 
geven uiteindelijk de Heilige Geest aan ons door. 

Met Pinksteren ontvangen wij de Heilige Geest dus niet, maar her-
denken wij deze mooie gebeurtenis én bidden wij om een grotere 
uitwerking van die Heilige Geest. Dat die Geest in ons werkzaam 
wordt en wij daarover gaan vertellen, noemen wij de missionaire 
kerk. Die Geest laat de liefde in ons groeien, die wij dan mogen uit-
dragen door vriendelijkheid, hulpvaardigheid, vergevingsgezindheid 

H. Bartholomeus  
Voorstraat	111,	2685	EK	Poeldijk
Telefoon	0174-245058
Algemeen nummer:	NL	91	RABO	01422	06	334
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Tel.	0174-764338,	e-mail:	kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werkster Els Geelen,	Choorstraat	105,	2681	AR	Monster
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en onbaatzuchtigheid. Aan Pinksteren gaat wel iets vooraf. Op He-
melvaartsdag wordt herdacht en gevierd dat Jezus zich bij de Vader 
in de hemel voegt. Dat vieren wij nu als een mooi feest, maar mis-
schien was het voor de apostelen helemaal geen leuke gebeurte-
nis. Ze moesten van een dierbaar persoon afscheid nemen en dat 
is nooit gemakkelijk. Voor hen brak een moeilijke tijd aan, want ze 
waren zonder hun Voorman, zonder hun Leider, ze waren als kinde-
ren zonder ouders. Ze hadden alles opgegeven om Hem te volgen. 
Maar nu is Hij niet meer lichamelijk onder hen en ze voelden zich 
stuurloos. Wat moesten ze gaan doen?

Sommigen gaan terug naar huis, misschien maar weer hun oude 
beroep opnemen? Maar er zijn ook een paar leerlingen die zich de 
woorden van hun Voortrekker herinneren: ‘ik zal jullie niet als wezen 
achterlaten.’ In het evangelie van Johannes belooft Jezus dat God 
een Helper zal sturen, de Heilige Geest, de Trooster die ons alles zal 
leren. Met die woorden in hun achterhoofd gaan de leerlingen terug 
naar Jeruzalem, naar een bovenzaal waar zij samen gaan bidden. 
Dit doen zij totdat ze de Heilige Geest ontvangen met Pinksteren, 
een periode van negen dagen in onze traditie. De traditie van ne-
gen dagen bidden om de Heilige Geest kennen wij in onze tijd als de 
Pinksternoveen. Noveen komt van het Latijnse ‘novena’ wat negen 
betekent. In dit ‘jaar van het gebed’ willen wij ons, als parochiefede-
ratie aansluiten bij die negen: bidden om de kracht van de Heilige 
Geest en we hebben een Pinksternoveen georganiseerd. Negen da-
gen lang is er elke dag een plek waar u kunt aansluiten bij het gebed 
om de Heilige Geest. En die plekken zijn kerken in onze parochiefe-
deratie, die openstaan voor elke gelovige op zoek naar de Heilige 
Geest. U bent allemaal van harte welkom om mee op te trekken in 
deze Pinksternoveen, van kerk naar kerk. Doet u ook mee? Mede 
namens mijn collega’s wens ik u allemaal een mooie voorbereiding 
op het Pinksterfeest. Alle goeds!

Pastoor Jaap Steenvoorden viert:

25 jarig priesterjubileum
Op zaterdag 5 juni 1993 werden maar liefst zes priesterstuden-
ten in de kathedraal van Rotterdam tot priester gewijd. Eén van 
hen was Jaap Steenvoorden uit Hillegom. 25 jaar later mag hij zijn 
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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 .
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zilveren priesterjubileum vieren in het Westland op zondag 10 
juni met een feestelijke Eucharistieviering in de Sint Adrianuskerk 
Naaldwijk, om 10.30 uur. Na de viering is er tot 15.00 uur gele-
genheid om pastoor Steenvoorden te feliciteren en elkaar te ont-
moeten in partycentrum ‘De Binnenhof’, Van der Hoevenstraat 
17 Naaldwijk. Ingang via het scoutinggebouw ernaast.

Geboren	Hillegommer	Jaap	Steenvoorden	ging	na	zijn	wijding	als	
pastor	naar	de	Sint	Bonifaciusparochie	 in	Alphen	aan	den	Rijn.	
Met	het	parochieleven	was	hij	snel	begaan.	Of	het	nu	ging	om	het	
opknappen	van		pastorie,	kerkhof,	of	een	aandeel	in	een	Polen-
markt,	Jaap	wist	wat	hem	te	doen	stond.	Onaangenaam	verrast	
maar	ook	zeker	aangeslagen	was	hij	bij	de	brand	in	de	Sint	Boni-
faciuskerk.	Niet	 bij	 de	pakken	neerzitten,	 alles	werd	 schoonge-
maakt	en	deels	opgeknapt.	 In	oktober	1999	werd	hij	benoemd	
als	pastoor	van	de	drie	samenwerkende	parochies	van	Naaldwijk,	
Maasdijk	en	Honselersdijk	en	verhuisde	hij	naar	Naaldwijk.	Mede	
door	de	notitie	Samenwerking	Geboden	werden	de	parochies	in	
het	Westland	‘gedwongen’	nauwer	te	gaan	samenwerken.	Het	re-
sultaat	was	dat	op	1	juli	2011	de	parochiefederatie	Sint	Franciscus	
tussen	duin	en	tuin,	waar	alle	11	parochies	van	het	Westland	en	
Hoek	van	Holland	onder	vallen,	het	levenslicht	zag.	Als	pastoor-	
moderator	geeft	Jaap	leiding	aan	het	pastoraalteam	en	het	fede-
ratiebestuur.

Bij	 een	 feest	 hoort	 een	 cadeau.	U	 kunt	
een	financiële	bijdrage	overmaken	naar	
NL	07	RABO	0121	2693	29	van	parochie-
federatie	 Sint	 Franciscus	 onder	 vermel-
ding	van	‘cadeau	pastoor	Steenvoorden’.	
Wij	hopen	hem	aan	het	eind	van	de	vie-
ring,	namens	parochianen,	oud-parochi-
anen	en	andere	gevers,	een	mooi	cadeau	
te	 kunnen	 overhandigen.	 U	 bent	 allen	
van	harte	welkom	om	dit	met	ons	mee	
te	vieren.

Geef vrijheid door

Dodenherdenking vrijdag 4 mei
‘Geef vrijheid door’, al enkele jaren het landelijke thema voor 4 
en 5 mei. Als tweede thema is gekozen voor ‘Verzet’. Dat willen 
we centraal stellen tijdens de oecumenische viering op 4 mei in 
de Bartholomeuskerk, als wij de gevallenen herdenken. Voor-
gangers zijn dominee A.J. Molenaar en pastor Max Kwee. Van-
uit het gemeentebestuur zal wethouder Marga de Goeij tijdens 
dienst en kranslegging aanwezig zijn.

Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden!

Vrijheid is kostbaar, kwetsbaar en zeker niet vanzelfsprekend!

Sinds	 1945	 is	 er	 nog	 geen	 dag	 zonder	 oorlog	 geweest	 en	 nog	
steeds	woeden	wereldwijd	tientallen	gewapende	conflicten.	Een	
dag	als	4	mei	moet	ons	blijven	waarschuwen	om	de	ogen	open	te	
houden	en	ons	in	te	zetten	waar	nodig.	Dan	pas	kunnen	we	op	5	
mei	de	vrijheid	waardig	vieren.	Na	de	viering,	die	om	19.00	uur	
begint,	 is	 er	een	 stille	 tocht	naar	het	 kerkhof	met	kranslegging	
en	bloemenhulde	bij	het	oorlogsgraf.	Na	afloop	is	er	koffie	in	de	
kerk.	Om	20.30	uur	wordt	het	Requiem	van	Maurice	Duruflé	uit-
gevoerd.	Meewerken	zullen	het	dames	en	heren	Bartholomeus-

koor,	Concertkoor	en	Projectdeelnemers,	organist	Patrick	Hopper	
en	dirigent	 Steven	 van	Wieren.	U	bent	 allen,	 jong	en	oud,	 van	
harte	uitgenodigd	bij	deze	4	mei	herdenking.

Mariaviering in de H. Bartholomeuskerk
Zondag	6	mei	om	19.00	uur	is	in	onze	kerk	een	Marialof	ter	gele-
genheid	van	de	opening	van	de	Mariamaand.	Alle	parochianen	van	
de	elf	parochies	van	federatie	Sint	Franciscus	zijn	uitgenodigd	om	
het	lof	mee	te	vieren.	Pastor	Martin	Straathof	zal	voorgaan	in	de	
viering,	waarin	bekende	Marialiederen	gezongen	zullen	worden.

Op zoek naar tekenen van God in de samenleving

Diaken Walther Burgering stelt zich 
voor 
Noem me jouw naam, waar kan ik je vin-
den? Geef mij een teken van jouw bestaan. 
Ik moest aan dit refrein uit een liedtekst 
van Michael Steehouder denken toen mij 
werd gevraagd iets over mijzelf te vertel-
len. Deze liedtekst uit de vorige eeuw gaat 
over God. Hoe Hij wordt gezocht en gevon-
den. Hoe wij mensen een Naam nodig hebben óm Hem te vin-
den: Ik zal er zijn, Emmanuel. Maar ook hoe wij mensen tekenen 
nodig hebben om ons geloof bewaarheid of bevestigd te zien.

Noem me jouw naam.	Een	naam	is	identiteit.	Geschonken	iden-
titeit.	Mijn	ouders	hebben	mij	een	naam	gegeven.	Twee	voorna-
men,	gekoppeld	aan	twee	heiligennamen:	Cornelis	en	Waltherus.	
Bijzondere	mensen,	waarvan	mijn	ouders	hoopten	en	verwacht-
ten	dat	ik	in	hun	voetsporen	zou	treden.	Omdat	zij	in	navolging	
van	Jezus	leefden.	Mijn	ouders	hebben	mij	ook	een	familienaam	
gegeven.	Van	geslacht	op	geslacht	 is	deze	naam	overgedragen.	
Een	familiegeschiedenis	lang.	Mijn	naam	is	Walther	Burgering.

Aan	mijn	 naam	werd	 27	 jaar	 geleden,	 na	 een	 studie	 pastoraal	
theologie	in	Heerlen,	een	titel	meegegeven:	pastor.	Jongerenpas-
tor	toen.	Die	titel	draag	ik	nog	steeds.	Ruim	8	jaar	geleden	is	daar	
nog	een	verdieping	en	verbreding	bijgevoegd.	Op	21	november	
2009	 heeft	Mgr.	 Van	 Luijn	mij	 in	 de	 kathedraal	 van	 Rotterdam	
tot	 diaken	 gewijd.	Mijn	 naam	en	 identiteit	 zijn	 nu	 verenigd	 in:	
pastor-diaken	Walther	Burgering.	 Een	pastor	wil	 zich	 laten	 vin-
den	om	teken	te	kunnen	zijn	van	Zijn	bestaan,	 iets	van	Hem	te	
laten	oplichten	 in	 levens	van	mensen	die	aan	hem	of	haar	 zijn	
toevertrouwd.	Een	pastor-diaken	heeft	structurele	aandacht	voor	
mensen	die	-	om	wat	voor	reden	ook	-	buiten	de	boot	vallen	in	de	
samenleving	en	in	de	kerk	van	vandaag.	Ik	ben	als	pastor-diaken	
getrouwd,	mijn	vrouw	heeft	twee	dochters	en	wij	hebben	twee	
kleinkinderen.	Dinsdag	is	mijn	opa-dag	en	iedere	dinsdag	ervaar	
ik	de	levenslust,	spontaniteit,	liefde	en	ontvankelijkheid	van	deze	
twee	telgen.	Het	leert	mij	elke	week	veel	over	wat	het	 leven	in	
wezen	is:	ontvangen.	

Waar kan ik je vinden?	De	meeste	tijd	van	de	halftime	aanstel-
ling	die	ik	heb	(de	andere	helft	van	mijn	tijd	mag	ik	in	Leiden	bij	
het	studentenpastoraat	werken)	ben	ik	aanwezig	bij	de	mensen	
in	de	drie	parochies	van	Wateringen	en	Kwintsheul.	Ik	heb	mijn	
werk-	en	spreekkamer	betrokken	op	de	pastorie	van	de	St.	Jan	de	
Doper.	Ik	zal	-	naast	parochianen	-	ook	mensen	willen	ontmoeten,	
die	(nog)	niet	bij	de	geloofsgemeenschappen	horen.	Mensen	die	
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een	steuntje	in	de	rug	kunnen	gebruiken	in	situaties	van	armoe-
de,	eenzaamheid	en/of	buitengesloten	zijn.	Maar	ook	jongeren,	
die	zin	zoeken	in	een	tijd	waarin	‘nice	and	shiny’	het	hoogst	haal-
bare	 lijkt.	 Veel	 buitenkant	 is,	 denk	 ik,	waardeloos	 zonder	 goed	
onderhoud	van	onze	binnenkant.

Onze	kerk,	ik	ben	daar	exponent	van,	mag	er	zijn	voor	alle	men-
sen	van	goede	wil.	Onze	kerk	wil	betekenisvol	in	de	wereld	staan.	
Onze	kerk	zal	zich	kritisch	uitlaten	als	het	algemeen	welzijn	van	
een	ieder,	solidariteit	met	zwakkeren	en	menselijke	waardigheid	
onder druk komen te staan. Ik wil dáár zijn waar we als kerk hier-
voor	mogen,	nee	moeten,	opkomen.	Dat	betekent	dat	ik	me	niet	
opsluit	in	het	kerkgebouw	of	de	pastorie,	maar	te	vinden	ben	in	
de	straten	van	Wateringen	en	Kwintsheul.	Daar	kunt	u	mij	door-
deweeks	vinden.	Twee	keer	in	de	maand	ben	ik	in	het	weekeinde	
uw	voorganger	in	de	diverse	kerken	van	onze	federatie.	

Geef mij een teken.	 Paus	 Franciscus	 heeft	 verschillende	 keren	
opgeroepen dat de kerk naar buiten moet treden en zich niet 
binnen	haar	eigen	muren	moet	verschansen.	Buiten	het	kerkge-
bouw	wordt	ons	katholiek	zijn	echt	zinvolle	praktijk.	We	hebben	
te	leven	volgens	het	dubbelgebod:	God	liefhebben	en	de	mensen	
als	naasten.	Dat	mag	zijn	hoogtepunt	vinden	in	het	vieren	van	de	
eucharistie,	maar	het	moet	 zijn	 basis	 hebben	 in	 de	 liefde	 voor	
elkaar,	in	het	samen-leven.	Anders	is	het	een	holle,	lege	huls,	een	
nietszeggend	 tafereel.	 In	 de	 samen-leving	 treffen	 we	 tekenen	
aan	van	Gods	aanwezigheid	onder	ons.	In	de	27	jaar	dat	ik	pastor	
ben,	heb	ik	levens	mogen	delen	met	een	grote	verscheidenheid	
aan	gelovige	en	niet-kerkelijke	mensen,	jongeren,	gedetineerden,	
oude	en	jonge	mensen	uit	een	nieuwbouwwijk,	kinderen	en	stu-
denten.	Zij	hebben	mij	geleerd	anders	naar	de	wereld	te	kijken.	
Om	daar	 iets	van	God	te	ervaren	 in	de	onderlinge	ontmoeting.	
Ik hoop u binnenkort te ontmoeten en samen op zoek te gaan 
naar	hoe	Zijn	tekenen	van	betekenis	zijn	voor	ons	leven.	Walther	
Burgering,	tel.:	06-29	562	865,	burgering@rkwestland.nl.	Ook	te	
vinden	op	facebook,	twitter	en	Instagram.	

1820 kilo kleding, schoenen en tassen

Kledinginzameling geslaagd
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV

De kledingactie van zaterdag 14 april georganiseerd door de 
werkgroep MOV, heeft 1820 kg. aan kleding, schoenen en 
tassen opgeleverd, wat een mooi bedrag voor onze missiona-
rissen en ontwikkelingsprojecten in de hele wereld ten goe-
de komt. Op de volgende nummers zijn prijsjes gevallen: 1ste 
prijs nummer 918, 2de prijs nummer 492, 3de  prijs nummer 
966. U kunt de prijsjes (waardebonnen) afhalen tegen inleve-
ring van het juiste nummer bij Aad Janssen, Jan Barendselaan 
114, tel. 246193. 

De	firma	Onings	BV.	bedankt	voor	het	beschikbaar	stellen	van	de	
vrachtauto	met	chauffeurs	Vincent	Broch	en	Carlo	Kester.	De	vol-
gende	inzameling	is	op	13	oktober.	De	MOV	werkgroep	doet	een	
dringend	beroep	op	de	 inwoners	 van	Poeldijk:	 u	 kunt	het	hele	
jaar door bellen naar de werkgroep MOV als u kleding eerder wilt 
inleveren.	Er	wordt	dan	een	afspraak	gemaakt	het	op	te	halen	en	
u	helpt	ons	dan	zoveel	mogelijk	aan	kleding	om	de	opbrengst	gro-
ter	te	maken	voor	de	ontwikkelingsprojecten.	Namens	de	MOV	
werkgroep	hartelijk	dank	voor	uw	medewerking!	Mieke	Janssen	
tel.	246592	en	Jos	Grootscholten	245330.

Vastenaktie 2018

Bijna € 1.500 voor Zambia
De	opbrengst	van	de	Vastenaktie	2018	voor	het	project	in	Zam-
bia	 heeft	 via	 de	 deurcollectes	 en	 offerkist	 achter	 in	 de	 kerk	 €	
1488,40	 opgeleverd.	 De	 opbrengst	 via	 bankrekening	 NL91RA-
BO0142206334	Bartholomeus	Poeldijk	parochie	o.v.v.	Vastenak-
tie	Zambia	2018	is	nog	niet	bekend.	U	kunt	alsnog	geld	overma-
ken aan dat   bankrekeningnummer. Hartelijk dank namens de 
bevolking	 in	Mbala	 in	Zambia.	Werkgroep	Missie,	Ontwikkeling	
en	Vrede,	Bartholomeus	Parochie	Poeldijk,	Jan	van	Paassen.

De pastoor vertelt over:

Hendrik Busman en Kevelaerramen
Kevelaer is een bedevaartplaats net over de Duits-Nederlandse 
grens vlakbij Kleef. Het heeft niet de bekendheid als Lourdes, 
hoewel het verhaal over Kevelaer veel ouder is. Rond Kerstmis 
1641 hoort de vrome marskramer Hendrik Busman op de hei-
de van Kevelaer nabij een 
hagelkruis tijdens zijn ge-
bed een stem: “Bouw mij op 
deze plaats een kapelletje!” 
Hij hoorde op drie verschil-
lende dagen deze geheim-
zinnige stem. 

Zijn	vrouw	zag	in	een	nachte-
lijke	 verschijning	 een	 afbeel-
ding	 van	 Maria	 als	 “Troos-
teres	 van	 de	 bedroefden”.	
Zij	 had	 een	 tijd	 eerder	 deze	
afbeelding	 gezien	 in	de	han-
den	van	twee	soldaten.	Na	de	
pestepidemie	van	1623	werd	
in die contreien de inspraak 
van	 Maria	 vaak	 onder	 deze	
titel	 ingeroepen.	 Al	 in	 1642	
kon	de	pastoor	van	Kevelaer	
het genadebeeld in het door 
de marskramer Hendrik Bus-
man gebouwde kapelletje 
plaatsen. In de twee uitein-
den	van	de	Sint	Jan	de	Doper-
kerk	in	Wateringen	bevinden	
zich fraaie gebrandschilder-
de	 ramen	 ter	 ere	 van	Maria	
als	 de	 onbevlekte	 maagd	
(Lourdes)	 en	 troosteres	 der	
bedroefden	 (Kevelaer).	 In	12	
taferelen	 wordt	 het	 verhaal	
van	Kevelaer	verteld:	de	ver-
ering	van	Maria	als	 trooster-
es	van	de	bedrukten,	Hendrik	
Busmann,	 zijn	 vrouw,	 twee	
soldaten die haar een prentje 
aanbieden,	maar	 ook	 bouw-
pastoor	 Flinkenflügel	 van	
Wateringen.	 De	 Sint	 Jan	 de	
Doperkerk is elke zaterdag 
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open	 voor	 bezichtiging.	 Zaterdagmiddag	 19	 mei	 geeft	 pastoor	
Jaap	Steenvoorden	uitleg	bij	de	bijzondere	ramen	die	herinneren	
aan	de	tijd	dat	de	kerk	het	centrum	was	van	de	Westlandse	pro-
cessie	naar	Kevelaer.	De	lezing	begint	om	14.00	uur,	Sint	Jan	de	
Doperkerk,	Herenstraat	164.	

Kerkberichten

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 28 en 29 april: 5e zondag van Pasen.
Zaterdag 19.00 uur: geen	viering.	Er	is	een	viering	in	de	Heilige	
Machutuskerk Monster.
Zondag 09.30 uur: Woord-	 en	 communieviering	met	 Bartholo-
meuskoor. Voorgangers:	VOLT-groep	Poeldijk.	Intenties: Roos	van	
der	Elst-van	Zeijl,	Arie	van	Vliet,	Daam	Nederpelt,	Paul	Rodenrijs,	
Jo	van	Nierop-de	Brabander,	Barbara	Helderman	en	overleden	fa-
milie,	Lenie	van	der	Meer-Zuijderwijk,	 familie	Van	der	Loos-van	
Leeuwen,	Jan	van	Paasen,	Koos	Grootscholten.

Weekeinde 4, 5 en 6 mei: 6e zondag van Pasen.
Vrijdag 4 mei 19.00 uur: Dodenherdenking,	oecumenische	vie-
ring met cantor. Voorgangers: Ds. A. J. Molenaar en pastor Max 
Kwee.	Na	de	viering	is	er	een	stille	tocht	naar	de	begraafplaats.
Zaterdag 5 mei 19.00 uur: Eucharistieviering	met	cantor.	Voor-
ganger: pastor	 Max	 Kwee.	 Intenties: uit dankbaarheid bij het 
55-jarig	huwelijk	van	Leo	en	Alie	van	Bergenhenegouwen,	Jeanne	
de	Vette-Groenewegen.
Zondag 6 mei 09.30 uur: Woord-	en	communieviering	met	can-

tor. Voorganger: diaken Ronald Dits. Intenties: Roos	van	der	Elst-
van	Zeijl,	overleden	familie	Gardien-Verbeek,	Nico	van	Kester	en	
familie.
Zondag 6 mei 19.00 uur: Marialof met dames- en heren Bartho-
lomeuskoor.

Donderdag 10 mei: Hemelvaart van de Heer.
Woord-	 en	 Communieviering	 met	 dames-	 en	 heren	 Bartholo-
meuskoor. Voorganger:	 pastoraal	werker	 Els	Geelen.	 Intenties: 
Dolf	Barendse	en	Ploon	Barendse-van	der	Klugt,	Daam	Nederpelt.

Bijzondere viering 
Zondag 6 mei 13.00 uur: doopviering	van	Kay	Zuidgeest	en	Fleur,	
Fem	en	Daan	Zuidgeest.	

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 3 mei 19.00 uur: Rozenkrans	bidden	door	Koos	van	
Leeuwen en Janus  Brabander.
Donderdag  10 mei 19.00 uur: Rozenkrans	bidden	door	Koos	van	
Leeuwen en Janus Brabander.

Huisbezoek
Het	wordt	gewaardeerd	als	u	ons	attent	maakt	op	personen,	die	
graag	bezoek	willen	ontvangen	omdat	ze	in	het	ziekenhuis	liggen,	
of	ziek	en	aan	huis	gebonden	zijn	(tel.245058).
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Gemeente wil minder toeters en (deci)bellen

Rondje Poeldijk blijft buiten schot
Door Nelly Schouw-Zaat

Het moet komende zomer met de vele feestweken in de West-
landse dorpen allemaal wat minder luidruchtig, vooral ook met 
meer Spa blauw in plaats van geel. De gemeente Westland gaat 
de touwtjes voor geluidsoverlast en alcoholgebruik strakker 
aantrekken. In de meeste dorpen ergerden inwoners zich aan 
de muziek, die tot laat in de nacht bleef doorklinken. Ook het 
drinkgedrag van veelal jonge mensen was velen een doorn in 
het oog. ‘Dat moet anders’ klonk het in de gemeenteraad. Ge-
volg: strengere regelgeving en daarop weer de nodige beroering 
bij horecabedrijven. ‘Weer meer regelgeving! Dat gaat ons om-
zet kosten’, menen de tappers.

Wat	gaat	dit	betekenen	voor	Rondje	Poeldijk?	‘Eigenlijk	niet	veel’,	
zeggen	 Harry	 van	 Dijk	 en	 Hans	Mieog	 van	 het	 bestuur	 Rondje	
Poeldijk.	‘Wij	doen	natuurlijk	mee	met	gezamenlijk	overleg	in	de	
gemeente en snappen dat het in een aantal dorpen nodig is regel-
geving	bij	te	sturen.	Poeldijk	 is	blijkbaar	een	gunstige	uitzonde-
ring,	ons	dorp	is	blij	met	de	festiviteiten	tijdens	de	feestweek.	Het	
is	vooral	een	feest	voor	de	eigen	bewoners.	Rondje	Poeldijk	heeft	
nooit	de	ambitie	gehad	om	heel	veel	feestgangers	van	buiten	aan	
te	 trekken.	 Iedereen	 is	welkom,	oké,	maar	het	 is	 geen	pop-	en	
drinkfestival’.

‘In Poeldijk geen sprake van overlast’ 
Zelfs	het	dweilfestival	met	 zijn	blaasorkesten	dat	 altijd	 aan	het	
eind	van	de	feestweek	in	Poeldijk	plaatsvindt,	geeft	geen	aanlei-
ding tot ergernis. Het is dan gezellig druk in het dorp en de muzi-

kanten	blazen	hun	wangen	bol	op	de	verschillende	podia.	Maar	
van	overlast	is	geen	sprake.	Het	festival	duurt	tot	een	uur	of	zes	
in	 de	 avond	 en	het	 feest	 gaat	 dan	nog	wel	 door	 in	 de	horeca.	
Maar	de	dag	daarop	zijn	veel	vrijwilligers	in	Poeldijk	vroeg	bezig	
de	straten	schoon	te	maken,	hekken	te	verwijderen	en	het	dorps-
centrum weer op orde te krijgen. 

Harry	van	Dijk	heeft	daar	wel	een	verklaring	voor.	 ‘Het	verschil	
met	andere	dorpen	zit	 ‘m	hierin	dat	de	organisatie	van	Rondje	
Poeldijk	een	overkoepelend	orgaan	is	dat	de	verschillende	clubs	
die	 de	 activiteiten	 organiseren	 begeleidt,	 vergunningen	 bij	 de	
gemeente	aanvraagt	en	andere	zaken	faciliteert.	De	standplaats	
van	de	kermis	vraagt	bijvoorbeeld	de	nodige	voorbereiding.	Dat	
gaat	altijd	in	overleg	met	de	gemeente	want	de	winkels	moeten	
bereikbaar	blijven.	Ook	de	bouw	van	het	 kassie	moet	mogelijk	
worden	gemaakt.	Als	bestuur	begeleiden	we	dat,	maar	de	kas-
senbouwgroep	voert	het	zelf	helemaal	uit.	Voor	het	overige	vul-
len	Poeldijkse	organisaties	het	programma	in.	Neem	activiteiten	
voor	kinderen,	sportwedstrijden,	jeu	de	boules,	strandvolleybal,	
fruit-	en	groenterace,	konijnenveiling.	Allemaal	vaste	punten	die	
door	de	verenigingen	worden	opgepakt’.	Voorzitter	Hans	Mieog	
is	het	daarmee	eens.	‘Ik	heb	regelmatig	contact	met	de	gemeen-
te.	Van	het	gedoe	over	geluid	en	alcohol	hebben	wij	geen	 last.	
Rondje	Poeldijk	is	van	oudsher	een	kleinschalig	dorpsfeest	en	dat	
willen	we	graag	zo	houden’.

Westland Verstandig blijft ook 
de komende 4 jaren opkomen 
voor Poeldijk 
Als de tweede grootste partij in Westland zal ook de komende bestuursperiode 
Westland Verstandig er op toezien dat er het nodige wordt gedaan in Poeldijk. Er is 
de afgelopen jaren al veel gebeurd, maar er is nog een hoop te doen! We noemen 
o.m. verdere verfraaiing van de Voorstraat, beter onderhoud openbaar groen, 
vertrek Perspektief uit de Witte Brug, ingebruikname Leuningjes, centrumplan, 
betere ontsluiting, overlastgevend verkeer over Jan Barendselaan regelen, betere 
facilitering verenigingen, meer starterswoningen, opwaardering Kerkplein, meer 
parkeermogelijkheden. We kunnen nog een aantal zaken noemen. Hebt u ook 
ideeën die Poeldijk beter maken, laat het ons weten. Tel.nr. 06-53401068 of 
info@duijsens.net. Kijkt u ook op onze site verkiezingsprogramma pag. 134 e.v.

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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Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671
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BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.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

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

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
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de tiende mei en de capitulatie vijf dagen later een kwartet dagen 
compleet dat zijn weerga in zo’n korte spanne tijd nauwelijks kent. 

Gebluf om capitulatie af te dwingen
Een capitulatie die het Nederlandse leger in feite verafschuwde, 
maar die door het catastrofale bombardement van 14 mei op Rot-
terdam onafwendbaar was. Een bombardement dat maar liefst 800 
mensenlevens eiste, het honderdvoudige aan daklozen, een bijna 
totaal verwoeste binnenstad en de overige Rotterdammers ontred-
derd achterliet. Wist u trouwens dat een deel van dat Rotterdamse 
puin is gebruikt bij de aanleg van de dijk om de Noordoostpolder? 
De naam ‘Rotterdamse Hoek’ aan de Noordwestkust van de polder 
herinnert ons daaraan. Dit terzijde! Vooral omdat het Nederlandse 
leger zich vanaf tien mei, tot ergernis van de Duitsers, enkele dagen 
heldhaftiger had verdedigd dan verwacht, werd door hen niets na-
gelaten een capitulatie af te dwingen. Met als stok achter de deur 
dat andere steden mogelijk als volgende ‘prooi’ zouden gaan die-
nen. Het Nederlandse opperbevel stond met de rug tegen de muur, 
de overgave na vijf dagen was dan ook noodgedwongen. Ondanks 
dat het ruim driekwart eeuw is geleden dat de oorlog uitbrak, voelt 
menigeen zich bij bezoekjes aan oorlogsmusea weer intens betrok-
ken bij wat zich tijdens de bezetting afgespeelde. Aangrijpende foto-
grafische afbeeldingen tonen ons onder meer het lot dat duizenden 
Joden hebben moeten ondergaan. Mensen die zich vele jaren als 
een soort ‘tweederangsburgers’ staande moesten zien te houden. 

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

De vijfde maand van het jaar is in aantocht, voor menigeen vol-
doende reden om stil te staan bij hetgeen in de eerste meiweken 
van 1940 en vijf lange jaren daarna heeft plaatsgevonden. De ver-
schrikkingen die de Tweede Wereldoorlog teweeg heeft gebracht 
kunnen nooit worden uitgewist. Het lijkt lang geleden, toch is er 
nauwelijks een gemiddeld mensenleven gepasseerd nadat de oor-
log op de tiende mei 1940 in Nederland uitbrak. Dat overziende 
ligt het voor de hand dat er nog altijd legio land- en dorpsgenoten 
onder ons zijn die al (ver) vóór die bewuste tiende mei 1940 het 
levenslicht zagen.  

Onder hen een respectabel aantal mensen dat gruwelijke herinne-
ringen heeft aan die vijf jaar onderdrukking door een meedogenloze 
bezetter. Een regime waarbij ‘genade’ in het vocabulaire ver te zoe-
ken was. Zeker is dat er meer mensen zijn die trauma’s uit die zwarte 
jaren nooit te boven zijn gekomen, dan we vermoeden. Ofschoon 
het herdenken van die bizarre jaren voor elke Nederlander belang-
rijk is, geldt dat bovenal voor hen die in de naaste familie en ken-
nissenkring dierbaren verloren. Dierbaren waarbij in de avond van 
de vierde mei tijdens de ‘Dodenherdenking’ uitvoerig wordt stilge-
staan. Een plechtigheid, die in steden en dorpen veelal met de zo tot 
de verbeelding sprekende ‘Last Post’ op trompet wordt afgesloten. 
Een ceremonie waarvan de Belgen destijds de primeur hadden. Een 
trompetsignaal dat tegenwoordig vrijwel alleen ten gehore wordt 
gebracht bij militaire herdenkingen als eresaluut aan ‘gesneuvel-
de makkers’. Nog onder de indruk van Dodenherdenking wordt de 
volgende dag, meestal op bescheiden wijze, de bevrijding van ons 
land herdacht. Vervolgens maakt het uitbreken van de oorlog op 
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Benieuwd naar de exclusieve 
collectie Phalaenopsis van  
Opti-flor?  
O.a. bij tuincentrum Ockenburgh kunt u kiezen 
voor mooie soorten uit onze vijf sterren collectie.

Meer weten? www.optiflor.nl

 518 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen

Toenemende belangstelling voor deze zo in het nauw gedreven be-
volkingsgroep en hun geschiedenis wordt dan ook toegejuicht. 

Ook Poeldijk heeft meerdere oorlogsslachtoffers
In de oorlog zijn overal militairen en burgers gevallen voor het va-
derland, ook Poeldijk ontkwam niet aan de misère. Al op de eerste 
dag werd een veertienjarig meisje het slachtoffer, terwijl op dag 
twee Geo Goeijenbier zwaar gewond raakte. Na een worsteling van 
ruim vier maanden bezweek hij op 22 september 1940 alsnog aan 
zijn verwondingen. Van hem kwam kortgeleden een origineel docu-
mentje uit september 1940 te voorschijn dat u hier krijgt aangebo-
den. Overigens herdenken we met hem alle (Poeldijkse) slachtoffers 
van het oorlogsgeweld met groot respect. Een officiële gedenksteen 
met de namen van de omgekomen militairen en burgerslachtof-
fers uit Poeldijk, kreeg tijdens de viering van vijftig jaar bevrijding 
in 1995 een ereplekje op onze begraafplaats. Een aanwinst (en be-
zoekje meer dan waard!), temeer omdat vele jaren slechts aandacht 
aan militaire slachtoffers werd geschonken. Het mag dan in ons land 
al decennialang relatief rustig zijn, wereldwijd is het zelden op zo’n 
grote schaal onrustig als nu. Daarmee wordt andermaal aange-
toond dat veel regimes hardleers zijn en mensenlevens nauwelijks 
serieus worden genomen. Daarom is het van groot belang dat ook 
jonge mensen inzien dat ‘in vrede leven’ waarachtig niet vanzelf-
sprekend is en ook nooit zal worden.  

‘Tijdens de oorlog werd gestreden,
het lijkt al weer zo lang geleden.
We zijn nimmer klaar,
denken nog elk jaar,
aan wat de ‘buren’ ons aandeden’.

1 mei in bibliotheek De Lier

Cor Rieken vertelt over 
dwangarbeid vader 
 
Lierenaar Cor Rieken laat u dinsdag 1 mei kennismaken met 
het verhaal over zijn vader, die tijdens de Tweede Wereldoor-
log ruim 2,5 jaar als dwangarbeider in Duitsland en Oostenrijk 
moest werken. Hij schreef een boek over het verleden van zijn 
vader met de veelzeggende titel “De stilte van mijn vader”. 

Tijdens	het	onderzoek	en	schrijven	van	het	boek,	blijkt	het	ver-
haal	zich	niet	te	beperken	tot	de	oorlogstijd.	Wanneer	het	leven	
ogenschijnlijk	als	vanouds	verder	gaat	na	de	oorlog,	krijgt	het	ver-
haal	toch	een	vervolg.	Cor	kijkt	nu,	
door opgedane kennis en nieuwe 
inzichten,	 met	 een	 heel	 andere	
blik	terug	op	zijn	jeugd.	Hij	vraagt	
zich	af	in	hoeverre	de	oorlog	daar	
invloed	 op	 heeft	 gehad	 en	 of	 dit	
ook	 een	 verklaring	 kan	 zijn	 voor	
“De	stilte	van	mijn	vader”.	De	 le-
zing	op	dinsdag	1	mei,	begint	om	
14.30	 uur	 in	 Bibliotheek	 De	 Lier.	
Alle belangstellenden zijn wel-
kom,	 aanmelden	 is	 niet	 nodig.	
Toegang	 en	 koffie	 zijn	 gratis.	 Na	
afloop	krijgt	u	gelegenheid	bij	de	
auteur	een	boek	aan	te	schaffen.
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Respect of afstand?

U en jij
Door ds. A.J. Molenaar

Het gebruik van het woord ‘u’ neemt af in 
de samenleving, het gebruik van ‘jij’ komt 
er voor in de plaats. Ik heb er geen cijfers 
over, maar de tendens is onmiskenbaar. 
Wie zei er twee generaties terug jij tegen 
de juf, of Piet tegen je baas? Of als ik in mijn 
eigen leven kijk: ik moest u zeggen tegen 
mijn ouders, maar mijn zoontjes zeggen jij 
(tegen mij dan, niet tegen mijn ouders…)

Is het erg, zo’n verandering? Er zijn wel mensen die het een teken 
vinden van verloedering en verlies van respect. In sommige gevallen 
kan dat zo zijn, maar ik denk dat het te kort door de bocht is om zo 
meteen in het negatieve te schieten. In heel veel talen is er niet eens 
een verschil tussen u en jij! Denk aan het Engels, daar is iedereen 
‘you’. Belangrijker is waar het verschil tussen ‘u’ en ‘jij’ voor staat. 
Daar las ik iets belangrijks over: vroeger was ‘u’ een uiting van res-
pect, nu is het veelal een uiting van afstand geworden. Wat denk ik 
waar is. Tegen je manager mag je ‘jij’ zeggen, tegen een vreemde 
zeg je ‘u’, ook al is hij niet hoger in rang. Dit verklaart ook meteen 
waarom kinderen geen ‘u’ meer zeggen tegen ouders: die zijn ver-
trouwd, niet vreemd. 

Wat dat betreft is er iets opvallends. Nederlandse gelovigen spreken 
vanouds God aan met ‘U’, als uiting van respect. In andere talen 
die een beleefdheidsvorm kennen, gebeurt dat echter niet! Duitsers 
zeggen ‘Du’ en Fransen ‘Tu’ tegen de Allerhoogste. Als je dat voor 
het eerst hoort, komt het even vreemd over. Het geeft een gebed 
echter wel iets vertrouwds. Hij is nabij, niet een hoogste instantie ver 
weg! Wat dat betreft is het Nederlandse ‘U’ tegen God in gebeden 
eigenlijk minder passend in onze tijd. Het straalt meer en meer niet 
alleen respect uit, maar ook afstand. Voortaan dan maar ‘Jij’ zeggen 
als ik bid? Toch voelt dat niet helemaal goed. Om maar te zwijgen 
van de reacties die ik zou krijgen als ik het in de kerk wilde invoeren… 
Lastig, dat ‘u en jij’. Toch maar Engels gaan spreken allemaal?

Kerkdiensten
Zondag 29 april 10.00 uur: ds.	J.	Noordam,	Nieuwendijk.
19.00 uur:	ds.	J.	Henzen,	Wateringen,	zangdienst.	
Vrijdag 4 mei 19.00 uur: Bartholomeuskerk,	 ds.	 A.J.	Molenaar	
en	pastoor	Max	Kwee;	herdenking	van	de	oorlogsgevallenen	met	
stille	tocht.

Zondag 6 mei 10.00 uur: ds. A.J. Molenaar. 
19.00 uur:	ds.	J.	Quist,	Scheveningen.
  
Bij de kerkdiensten
Zondag 29 april	 ben	 ik	 elders	 wegens	 bevestiging	 en	 intrede	
van	 ds.	 Beekman	 in	 Ede.	 ‘s	Morgens	 gaat	 voor	 ds.	 J.	Noordam	
uit	Nieuwendijk.	‘s	Avonds	is	er	een	zangdienst,	geleid	door	ds.	J.	
Henzen	uit	Wateringen.	Organist	is	Adriaan	de	Jong,	die	wellicht	
nog een musicus meeneemt. Vrijdag 4 mei is de jaarlijkse Do-
denherdenking.	Ter	gelegenheid	daarvan	is	er	een	oecumenische	
viering	in	de	Bartholomeuskerk	die	begint	om	19.00	uur.	Pastor	
Max	Kwee	zal	de	overdenking	verzorgen	met	het	thema	‘verzet’.	
Om	20.00	uur	 is	er	 twee	minuten	stilte	en	kranslegging	bij	het	
oorlogsmonument	op	de	begraafplaats.	Kom	ook,	niet	alleen	om	
te	herdenken,	maar	ook	om	naar	het	heden	te	leren	kijken	door	
de	bril	van	wat	was!	Zondag 6 mei	 leid	ik	de	morgendienst.	Tot	
Pinksteren	blijven	we	nog	even	in	het	Nieuwe	Testament,	maar	ik	
weet	nog	niet	precies	wat.	De	avonddienst	wordt	geleid	door	J.	
Quist	uit	Scheveningen.

Open kerk
Zaterdag	5	mei	staat	de	kerk	opnieuw	open	voor	een	 ieder	die	
behoefte	heeft	aan	een	gesprek,	ontmoeting	of	zomaar	een	kopje	
koffie	of	thee.	Gemeenteleden	zijn	ook	welkom	om	bezoekers	op	
te	vangen.	Dus	ook	u	en	 jij	zijn	van	harte	welkom	tussen	10.00	
en	11.30	uur.	Neem	eens	 iemand	mee	die	belangstelling	heeft	
getoond	voor	de	kerk	en	alles	waar	daar	gebeurt.

Boeken- en platenverkoop
Op	zaterdag	5	mei	 van	10.00-11.30	uur	 is	er	 verkoop	van	boe-
ken	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.	Mu-
ziek	en	boeken	van	alle	tijden	
en	voor	alle	 smaken	voor	een	
kleine	 prijs.	 Kom	 dan	 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.	Kof-
fie	en	thee	staat	voor	u	klaar.

Oud papier
De	oud-papiercontainer	staat	klaar	tot	en	met	28	april	op:	Monster-
seweg	112,	Poeldijk	(naast	hotel-restaurant	Unicum-Elzenhage).
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Geranium- en snuffelmarkt
Op	12	mei	is	de	jaarlijkse	Geranium-	en	snuffelmarkt,	in	samen-
werking	met	 het	 koor	 Deo	 Sacrum.	 De	 Geraniummarkt	 is	 van	
08.00-13.00	uur;	de	Snuffelmarkt	is	binnen	van	09.00-13.00	uur.	
Beide	markten	eindigen	om	13.00	uur.	Om	12.00	uur	kunt	u	weer	
een	tas	kopen	voor	€	3,00	of	€	5,00	bij	de	Snuffelmarkt	en	die	
volstoppen	met	wat	u	maar	wilt.	Slechts	één	tafel	doet	niet	mee	
aan	die	actie,	maar	voor	de	rest	mag	u	de	tas	voor	dat	bedrag	
volladen.	Past	het	niet	in	de	tas,	dan	moet	u	het	apart	afrekenen.

Van de bazaarcommissie 
Tot	nu	 toe	onze	hartelijke	dank	voor	alle	 ingeleverde	zegels	en	
bonnen.	We	hebben	er	al	wat	kunnen	verzilveren,	een	mooi	be-
gin	voor	de	bazaar	2018.	Maar	u	weet	het,	wij	willen	altijd	méér.	
U	kunt	uw	punten	nog	steeds	inleveren	in	de	groene	bus	onder	
het	kerkje	in	de	hal,	of	op:	Verburghlaan	38,	de	Noorderhoek	23,	
of	Het	Endhof	61.	Hartelijke	groet,	de	bonnenverzamelaars.

Een middag genieten voor Zonnebloemgasten

Het Regio Uitje in de Brug
Door Carla Bol

Zaterdag 14 april was er een middag georganiseerd speciaal 
voor Zonnebloemgasten uit het Westland. Een super leuke mid-
dag verzorgd door het koor Onder zeil uit De Lier. Het begon in 
De Brug in ’s-Gravenzande met een filmpje waar we zagen hoe 
de mannen op een schuit hun 12,5-jarig jubileum vierden. Dat 
ging fout: ze kregen storm, verdwaalden,  werden de zee opge-
blazen en strandden op een ‘onbewoond eiland in de oceaan’. 
Toen stopte de film. 

Op	 het	 toneel	 verschenen	 de	 gestrande	 zangers	 en	 daar	werd	
het	verhaal	verder	verteld	met	liedjes	die	erbij	hoorden.	Er	kwam	
ook een kinderkoortje in het wit dat zong samen met het koor 

de	liedjes:	‘Op	een	onbewoond	eiland’	en	‘Ik	heb	zo	waanzinnig	
gedroomd’	(van	Kinderen	voor	kinderen).	Het	koor	dacht	dat	ze	
engeltjes	zagen.	Na	de	pauze,	waarin	de	gasten	een	advocaatje	
met	slagroom	kregen,	begon	de	voorstelling	weer	met	een	film-
pje	waarin	je	hun	vrouwen	bij	De	Lee	zag	huilen	omdat	hun	man-
nen	vermist	waren.	Na	de	film	kwam	het	koor	in	hun	mooie	uni-
formen	op,	die	hadden	ze	in	waterdichte	verpakking	bij	zich	op	
hun	boot.	Het	humoristische	verhaal	werd	vervolgd	met	heel	veel	
mooie liedjes. Aan het eind werden ze gered en hoorden ze dat 
ze	op	de	Zandmotor	zaten,	waarna	het	feestelijk	werd	afgesloten	
met	allemaal		bekende	liedjes.	Het	was	een	middag	genieten	voor	
de	Zonnebloemgasten.

Collecte Hartstichting:

Ruim € 2.800,00 in Poeldijk
Door Aad Zuidgeest en Theo Enthoven

De opbrengst van de Hartstichting collecte in Poeldijk dit jaar is 
€ 2.828.95, een mooi resultaat. Wij danken hiervoor alle Poel-
dijkers en de ijverige collectanten voor hun inzet. Voor meer 
informatie over bestedingen en onderzoeken door de Hartstich-
ting Nederland verwijzen wij u naar de website: www.hartstich-
ting.nl.



16 25 APRIL 2018

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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Uitvoering 25 mei St. Genesius in Bartholomeuskerk

We mogen weer het toneel op! 
Eindelijk, na 3 jaar gaan we weer een uitvoering geven: vrijdag 
25 mei in de Bartholomeuskerk om 20.00 uur! Tijdens alle pro-
blemen met De Leuningjes hebben we eerst een tijd de ont-
wikkelingen afgewacht en toen bleek dat dit een langdurige 
kwestie zou gaan worden, besloten we als vereniging verder 
te kijken. Hierdoor zijn we voor onze repetitieruimte naar alle 
tevredenheid terecht gekomen in de Pastorie. Daarnaast is het 
plan ontstaan om een uitvoering in de kerk te geven. 

Om dit mogelijk te maken wordt er een toneel opgebouwd en 
zal een soort tribune gemaakt worden om iedereen een goed 
zicht	te	bieden.	Daarnaast	komen	er	enkele	aanpassingen	in	ver-
band	met	 de	 akoestiek	 en	 theaterbeleving.	Wij	 zijn	 blij	 dat	 dit	
alles mogelijk gemaakt wordt door het parochiebestuur en de 
diverse	 sponsoren.	Wij	 als	 toneelvereniging	hebben	er	 in	 ieder	
geval	heel	veel	zin	in.	We	gaan	de	klucht	“Tel	uit	je	winst”	(Funny	
Money	van	Ray	Cooney)	bewerkt	door	Jon	van	Eerd	spelen.	Een	
leuk	stuk	over	Harry	Vermeulen	die	een	bijzondere	vondst	heeft	
gedaan wat weer allerlei ontwikkelingen teweeg brengt met alle 
gevolgen	van	dien.	Als	de	lol	die	wij	tijdens	het	repeteren	hebben	
graadmeter	is	voor	de	uitvoering,	dan	zit	het	wel	weer	snor.	Voor	
ons is het leuk eindelijk weer een datum te hebben om naar toe 
te	werken,	 ondanks	 dat	 het	 ook	weer	 een	hoop	 geregel	 is	 om	
alles	op	tijd	in	orde	te	hebben,	maar	dat	hebben	we	er	graag	voor	
over.	Gaarne	zien	we	jullie	dan	ook	vrijdag	25	mei	weer	in	de	zaal,	
zet	het	alvast	in	uw	agenda.	Entreeprijs	€10,-,	de	zaal	is	open	om	
19.00	uur.	Als	er	mensen	zijn	die	een	leuke	hobby	bij	een	leuke	
kleine	vereniging	zoeken	zijn	die	van	harte	welkom.	We	zoeken	
nog	nieuwe	spelers	maar	ook	mensen	voor	de	achtergrond	zoals	
decorbouwers,	pr	en	secretariaat).	Kom	gerust	een	keer	kijken	bij	
een	repetitie	op	woensdagavond.	U	kunt	zich	melden	via:	genesi-
uspoeldijk@gmail.com.

Puzzel
Puzzel nummer 9 

Letter – Sudoku: ‘Herdenken’

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

Uitslag puzzel nummer 7, Woord-
zoeker: Paaseieren zoeken. Uit-
gebreide oplossingen kunt u vin-
den op: http://poeldijknieuws.
nl/het-blad/puzzel/. Van de 77 
inzenders, die het goed hadden, 
is de gelukkige winnaar: Philippe 
Lemair. Hij staat op de foto met 
de slagroomschnitt van Bakkerij  
Van den Berg. 
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Ria Valentin, Jos de Brabander en Harry van Dijk 

nieuw in bestuur KBO

Vlotte Algemene Leden Vergadering
Door Kees van Leeuwen

Op 11 april werd onze jaarlijkse Ledenvergadering door zo’n 
140 mensen bijgewoond. Vicevoorzitter Ben Gardien bedankte 
in zijn welkomstwoord de vrijwilligers van de vereniging zoals 
gastvrouwen, kaartleiding, magazine-bezorgers en het bestuur. 
Ook de Vrijwillige Ouderen Adviseurs en Hulp bij Belasting in-
vullers werden hierbij betrokken. De notulen van de vorige ver-
gadering, de ingekomen stukken en het jaarverslag van 2017 
passeerden zonder problemen.

Vervolgens	 gaf	 penningmeester	 Peter	 Kievit	 een	 toelichting	 op	
de	financiën,	ook	die	werden	vlot	behandeld.	De	financiële	con-
trole	werd	onlangs	uitgevoerd	door	Leny	van	Leeuwen	en	Wim	
Barendse.	Het	zag	er	goed	en	duidelijk	uit;	bankafschriften	cor-

respondeerden met de cijfers. Daarom werd de aanwezige leden 
geadviseerd	de	penningmeester	décharge	te	verlenen	wat	door	
de	 vergadering	 met	 applaus	 werd	 overgenomen.	 Peter	 Kievit	
blijft	aan	om	ledenadministratie	en	boekhouding	over	te	kunnen	
dragen. Verheugend was dat drie nieuwe bestuursleden konden 
worden	 voorgesteld:	 Ria	Valentin	 en	Harry	 van	Dijk	 die	 het	 af-
gelopen	 jaar	 de	 bestuursvergaderingen	 bijwoonden.	 En	 Jos	 de	
Brabander	die	zich	ook	voor	de	KBO	wil	gaan	inzetten.	Zij	werden	
verwelkomd	met	een	boeket	bloemen	en	een	hartelijk	applaus	
om	in	het	bestuur	zitting	te	nemen.

Concept jaarprogramma goedgekeurd                             
In	de	rondvraag	werd	gevraag	naar	de	locatie	waar	gekaart	wordt.	
Het	bestuur	constateert	dat	er	in	de	Leuningjes	al	2,5	jaar!	niets	
gebeurt,	nadat	de	gehele	 inrichting	en	 inboedel	eruit	werd	ge-
sloopt.	We	wachten	de	ontwikkelingen	af.	Een	eventueel	besluit	
over	 een	 toekomstige	 andere	 locatie	 zal	 pas	 genomen	worden	
nadat de kaarters zijn geraadpleegd. Het aantal leden schommelt 

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

KBO Poeldijk
thans	rond	de	530.	Antwoord	werd	gegeven	op	de	vraag	over	be-
eindiging	van	de	werkzaamheden	van	de	Senioren	Advies	Raad	
Westland,	die	bestond	uit	vertegenwoordigers	van	de	senioren-
bonden.	De	nieuwe	Seniorenraad	bestaat	uit	leden	die	er	op	per-
soonlijke	titel	voor	zijn	gevraagd	en	benoemd	in	de	commissies	
Wonen,	Zorg	en	Welzijn,	Communicatie	en	Vervoer.

Koopkracht gepensioneerden blijft stevig achter                                      
Op	11	 april	 debatteerde	 de	 Tweede	 Kamer	 over	 koopkrachtont-
wikkeling.	Reden	De	Kamer	nogmaals	te	wijzen	op	de	koopkracht	
van	 gepensioneerden,	want	 die	 blijft	 achter	 bij	 die	 van	werken-
den.	 Door	 tal	 van	 factoren,	 van	 zorgkosten	 en	mantelzorgboete	
tot	huurstijging	en	de	dagelijkse	boodschappen.	Directeur	Manon	
Vanderkaa:	 “Gepensioneerden	 maken	 noodgedwongen	 steeds	
meer	 kosten,	maar	 hebben	minder	mogelijkheden	 om	 inkomen	
aan	 te	 vullen.”	 Beeldvorming	 over	 ‘rijke	 ouderen’	 helpt	 daarbij	
niet:	 ‘Ouderen	zitten	er	warmpjes	bij’,	 zo	kopte	de	NOS.	Gemid-
deld	genomen	hebben	ouderen	een	hoger	vermogen	kunnen	op-
bouwen.	In	de	groep	van	65	jaar	en	ouder	komt	gelukkig	relatief	
weinig	armoede	voor.	Manon	Vanderkaa:	“Wat	de	NOS	vergat	te	
vermelden	is	dat	de	kans	op	armoede	het	grootst	is	bij	de	groep	
jonge	 senioren	 van	55	 tot	 65	 jaar	 (CBS).	Ook	bleef	onderbelicht	
dat	een	hoog	gemiddelde	lang	niet	alles	zegt	over	de	hele	groep	
AOW-gerechtigden.	Vermogen	in	stenen,	zoals	een	huis,	is	niet	aan	
te	spreken	om	hoge	kosten	te	dekken.	Helaas	veel	senioren	die	het	
financieel	moeilijk	hebben.”	Hoe	komt	het	dat	de	koopkracht	van	
ouderen	achterblijft	en	verslechtert?	De	oorzaken	op	een	rij.

- Zorgkosten	stijgen	en	de	zorgtoeslag	is	lager	voor	alleen-
staanden

- Huren	stijgen	fors	en	huurtoeslag	wordt	minder	(schrap-
pen	‘KAN-bepaling’)

- Lokale	lasten	stijgen	(energie,	afval,	WOZ.)
- Boodschappen	 en	 hulpmiddelen	 duurder	 door	 stijging	

BTW	naar	9%
- Kostendelersnorm	voor	mantelzorgers	met	een	onvolle-

dige AOW
- AOW-gat	door	verhoging	van	de	AOW-leeftijd
- Geen	indexatie	van	pensioenen

Manon	Vanderkaa:	“Als	je	deze	bedragen	apart	neemt,	dan	is	het	
voor	veel	mensen	nog	wel	te	dragen.	Maar	stapeling	van	kosten	
en	het	schrappen	van	regelingen	zorgt	er	opgeteld	voor	dat	veel	
senioren	 in	 de	problemen	 komen.	 Zeker	 nu	de	 achterblijvende	
koopkracht	 niet	 wordt	 gecompenseerd.”	 Haar	 oproep	 aan	 de	
Tweede	Kamer:	staar	je	niet	blind	op	een	gemiddelde.	Houd	voor	
senioren	negatieve	regelingen	tegen	het	licht.	En	compenseer	de	
achterblijvende	koopkracht.																																																																																											

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                                    
‘Als je koppig bent stoot je vaker je hoofd.’
‘Alles is relatief: een haar op je hoofd is weinig, één in je soep is 
veel.’
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93 x 138 mm, De Poeldijer

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

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

Wilt u goud of 
zilver verkopen?

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

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

vakkundige taxatie een goede prijs.

Uw vertrouwen waard

NIEUW

Midden in het gezellige centrum van Monster 
gelegen ruim 3-kamerappartement met groot 
balkon en � etsenberging. Op steenworp 
afstand gelegen van het strand en de duinen. 

Vraagprijs: € 265.000,- k.k.

MONSTER
Molenbrink 22

NIEUW

Ruime en goed onderhouden 
eengezinswoning met zonnige achtertuin 
en 2 grote dakkapellen. Gelegen in een 
kindvriendelijke en populaire woonomgeving 
met alle voorzieningen in de nabijheid. 

Vraagprijs: € 268.500,- k.k.

POELDIJK
Verburghlaan 35

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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ISW Irenestraat weer in acti e voor Westlandse senioren
Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)

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

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

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

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

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

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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Charlie Schutz zoekt andere woning 

Woning ruilen?
In De Witte Brug komen we Charlie Schutz tegen. Charlie is een 
energiek figuur die qua leeftijd in De Witte Brug hoort, maar 
qua persoonlijkheid in een jongerencomplex wellicht beter op 
zijn plek is. In Griekenland heeft Charlie jarenlang een eigen be-
drijf gehad. Een druk, maar gelukkig leven. Tot de crisis kwam. 
Toeristen bleven weg en ook de Grieken hadden geen geld meer. 
Het werd onmogelijk in Griekenland te blijven.

Terug	in	Nederland	kreeg	Charlie	al	snel	een	woning	in	De	Wit-
te	Brug.	Daar	was	hij	gigantisch	blij	mee.	Nu	hij	er	een	paar	jaar	
woont	komt	hij	tot	de	conclusie	dat	hij	liever	meer	jongeren	en	
gezinnen	om	zich	heen	heeft.	Zoals	hij	 zelf	 zegt:	 “ik	 zoek	meer	
uitdaging	dan	bingo	en	geraniums”.	Als	het	eventjes	kan	is	Charlie	
dan ook op zoek naar een andere woning. Jammer genoeg lukt 
het	nog	niet	er	één	te	vinden.	Als	er	iemand	is	die	graag	naar	de	
Witte	Brug	wil,	Charlie	 zou	graag	woningruil	willen.	Dus	woont	
u	in	Poeldijk	en	zou	u	willen	ruilen,	Charlie	hoort	het	graag.	Het	
mag	 ook	 buiten	 Poeldijk	 zijn.	 Telefoonnummer	 Charlie	 is	 06-
12245962.	Reacties	mogen	ook	naar:	info@poeldijknieuws.nl.

Grote waardering voor alle vrijwilligers!

Kaarten in de Backerhof
Door Mart van der Knaap        

Poeldijk is schathemeltje rijk wat betreft het verenigingsleven, 
met weet ik hoeveel vrijwilligers. Het hele  jaar door is er wel 
iets te doen, ook voor ouderen. Neem De Backerhof, men kan er 
de hele winter gezellig jokeren en klaverjassen, 25 april voor het 
laatst dit seizoen. Want dan is het zomerreces voor diegenen die 
het organiseren. 

Maar	in	het	nieuwe	seizoen,	in	september,	staan	ze	er	weer.	Koos	
en	Wilma	van	Staveren,	Wim	van	Dijk	en	Koos	van	Leeuwen	en	
natuurlijk	niet	te	vergeten	de	dames	Corrie,	Jopie	en	Els	die	zor-
gen	voor	een	drankje	en	iets	lekkers.	Naast	regelmatige	kaartmid-
dagen	is	er	ieder	jaar	een	Paas-	en	Kerstrooster.	Drie	middagen	
waarna iedereen met een prijsje naar huis gaat. Voor de orga-
nisatie	een	hele	klus.	Want	er	zijn	wél	ruim	140	kaarters	aanwe-
zig. Ook dan moet er nagerekend worden of er geen fouten zijn 
gemaakt. Belangrijkste is: het elkaar ontmoeten in een gezellige 
sfeer.	Want,	heus	er	zijn	meer	mensen	alleen	dan	je	denkt.	Niet	
vereenzamen	is	heel	belangrijk.	25	april	de	laatste,	daarna	reces.	
In	september	zijn	we	er	weer	voor	die	oergezellige	middagen.	Je	
denkt	weleens:	kan	het	zo	doorgaan?	Het	wordt	steeds	moeilijker	
aan	vrijwilligers	te	komen.	Of	het	kerk,	sport,	cultuur	of	ontspan-
ning	is,	maakt	niet	uit.	Ik	heb	het	zelf	ervaren.	Bij	deze	onze	grote	
waardering	voor	alle	vrijwilligers.	Een	hele	plezierige	zomer!	

Dinsdag 1 mei in De Backerhof

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

Wie	niets	heeft	om	te	repareren,	neemt	een	kop	koffie	of	thee	of	
kijkt	bij	een	reparatie	van	 iemand	anders.	Voor	het	Repair	Café	
hoeft	 u	 zich	 niet	 aan	 te	melden,	 u	 kunt	 gewoon	 binnenlopen.	
Wij	zijn	dinsdag	1	mei	in	Poeldijk;	zoals	elke	eerste	dinsdag	van	
de	maand	in	De	Backerhof,	Wittebrug	2.	U	bent	welkom	tussen	
13.30	en	16.00	uur.	Reparaties	worden,	onder	voorbehoud,	aan-
genomen	tot	15.30	uur.	Tot	dan….,	meer	 informatie:	www.vitis-
welzijn.nl of www.repaircafe.org.

Opvolgster van dokter Niki Fens in praktijk dokter Schijen 

Voorgesteld: dokter Karin van 
Arendonk
Door P.P.M. Schijen, huisarts

Velen van u hebben gedurende de af-
gelopen 12 maanden kennisgemaakt 
met dokter Niki Fens, die in mijn prak-
tijk het laatste jaar van haar opleiding 
tot huisarts volgde. In mei rondt zij 
haar opleiding in mijn praktijk af en 
zal als huisarts worden geregistreerd. De komende tijd zal zij 
als waarnemend huisarts in de regio werkzaam zijn. Als huis-
arts-opleider dank ik u hartelijk voor het vertrouwen dat u stel-
de in collega Fens.

Vanaf	30	april	zal	een	nieuwe,	jonge	collega	het	eerste	jaar	van	
haar	 opleiding	 tot	 huisarts	 vanuit	 het	 Leids	 Universitair	 Huis-
artsinstituut	na	een	zwangerschapsverlof	voortzetten	en	geruime	
tijd	in	mijn	praktijk	werken.	Dokter	Karin	van	Arendonk-van	der	
Sar	studeerde	in	2015	af	als	arts	in	Rotterdam	en	werkte	na	haar	
artsexamen	als	arts-assistent	ouderengeneeskunde	op	diverse	af-
delingen	van	een	verpleeghuis.	Ook	behaalde	zij	aan	de	Erasmus	
Universiteit	 Rotterdam	 een	 Master	 Bedrijfskunde.	 Dokter	 Van	
Arendonk	komt	uit	Maassluis,	is	gehuwd	en	heeft	2	zoontjes.	Net	
als	de	overige	collegae	in	opleiding	zal	dokter	Van	Arendonk	zelf-
standig	spreekuur	doen	in	de	praktijk.	Ook	nu	hoop	ik	dat	velen	
van	u	vertrouwen	zullen	stellen	in	deze	nieuwe	collega.
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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 4 mei 20.30 uur:	Dodenherdenking	met	uitvoering	Requi-
em	van	Maurice	Duruflé	in	de	Bartholomeuskerk.
Zaterdag 5 mei 13.00 uur:	krantenactie	in	de	dorpskom,	stapel-
bouw.
Zaterdag 12 mei 08.00 uur: Geraniummarkt op het Fonteinplein.

Elke woensdag 13.30-14.00 uur:	repetitielokaal	Deo	Sacrum,	De	
Leuningjes:	zingen	kinderen	groepen	1,	2	en	3.	
Elke woensdag 16.00-17.00 uur:	repetitielokaal	Deo	Sacrum	zin-
gen	voor	kinderen	vanaf	groep	4.
Elke vrijdag 19.30-22.00 uur:	repetitie	Dames	en	Heren	Bartho-
lomeuskoor

In de kerk
Zaterdag 28 april 19.00 uur:	geen	viering.	
Zondag 29 april 09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor 
zingen	tijdens	de	viering.
Zaterdag 5 mei 19.00 uur:	viering	met	cantor.
Zondag 6 mei 09.30 uur:	viering	met	cantor.

          19.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zin-
gen	tijdens	het	Marialof.
Donderdag 10 mei 09.30 uur:	 Hoogfeest	 van	Hemelvaart,	met	
dames- en heren Bartholomeuskoor.

Concert 4 mei in de Bartholomeuskerk

Dodenherdenking met Requiem 
van Duruflé
Door Toos de Vreede

Vanwege Dodenherdenking wordt op vrijdagavond 4 mei het 
Requiem van Maurice Duruflé uitgevoerd in de Poeldijkse Bar-
tholomeuskerk. Medewerking verleent organist Patrick Hopper. 
Het geheel staat onder leiding van dirigent Steven van Wieren. 
Dit concert begint om 20.30 uur. Jong en oud zijn het er over 
eens: het blijft de moeite waard om stil te staan bij diegenen 
die hun leven gaven voor onze vrijheid. Ook in Poeldijk willen 
we deze traditie ‘levend’ houden. Om 19.00 uur gaan ds. A.J. 
Molenaar en pastor Max Kwee voor in deze oecumenische her-
denking

Even	voor	acht	uur	verlaten	we	de	kerk	en	gaan,	begeleid	door	
Pius	X	en	leden	van	Scouting	Poeldijk,	naar	de	begraafplaats.	Daar	
verzamelen	we	ons	rondom	het	graf	van	de	Poeldijkse	oorlogs-
slachtoffers,	horen	‘The	Last	Post’	en	de	acht	klokslagen,	gevolgd	
door	 twee	minuten	 stilte.	Wij	 leggen	 kransen	 en	 zingen	 onder	

leiding	van	Pius	X	ons	volkslied.	Dan	verlaten	we	in	stilte	de	be-
graafplaats	en	is	er	een	kopje	koffie	achterin	de	kerk.

De	Dodenherdenking	wordt	in	de	Bartholomeuskerk	traditioneel	
afgesloten	met	een	kort	Requiem,	dit	jaar	van	Maurice	Duruflé.	
Zangkoren	Deo	Sacrum	en	organist	Patrick	Hopper,	o.l.v.	Steven	
van	Wieren	verzorgen	deze	uitvoering.	Maurice	Duruflé	schreef	
dit	Requiem	vanaf	1947	ter	herinnering	aan	zijn	vader	in	opdracht	
van	de	uitgeverij	Durand	&	Cie.	Door	de	rustige	en	stralende	klan-
ken	heeft	dit	Requiem	veel	weg	van	het	Requiem	van	Fauré.	De	
invloed	van	Fauré	komt	terug	in	tekstbehandeling	en	choristische	
opzet.	 In	 de	 compositie	 van	Duruflé	 zijn	 twee	werelden	 te	 be-
speuren: innerlijke rust en onschuld die uit de klassieke gregori-
aanse	uitvaartgezangen	spreken.	De	melodieën	worden	zacht	tot	
zeer zacht door stemmen begeleid waarin een zekere mildheid 
doorklinkt.	Anderzijds	schuwt	Duruflé	de	dramatiek	niet.	Tot	be-
sluit	verrast	hij	zijn	toehoorders	met	het	“In	Paradisum”	waarin	
hij	“de	eeuwige	rust”	zeer	fraai	schildert.	Na	afloop	van	de	uitvoe-
ring	is,	ter	bestrijding	van	de	onkosten,	een	deurcollecte.

Prachtig plantmateriaal

Geraniummarkt Fonteinplein
Zaterdag 12 mei is aan het Fonteinplein in Poeldijk de jaarlijk-
se Geraniummarkt, georganiseerd door de Zangkoren “Deo Sa-
crum” en de Ned. Hervormde Gemeente Poeldijk. Vanaf 08.00 
uur zijn eerste klasse geraniums, fuchsia’s en perkgoed te koop. 
U kunt verzekerd zijn van prachtig plantmateriaal waar u de ge-
hele zomer veel plezier van heeft. Ook kunt u (zelf meegebrach-
te) bloembakken laten samenstellen. 

Voor	de	inwendige	mens	wordt	tijdens	deze	marktdag	uiteraard	
gezorgd.	Er	is	koffie,	thee	en	er	worden	wafels	gebakken.	Speciaal	
voor	de	moeders	en	oma’s	is	er	zelfgemaakte	advocaat	te	koop.	
Natuurlijk	is	er	ook	muziek.

Het wordt weer een gezellige dag in Poeldijk die u absoluut niet 
mag	missen.	U	bent	van	harte	welkom	op	de	Geraniummarkt	in	
Poeldijk. 

Plonsbonnen Boetzelaer
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70ties en 80ties revival night 

Koningsnacht in De Luifel
Donderdag 26 april is het weer koningsnacht. Natuurlijk laten 
ze ook in Café De Luifel in Poeldijk deze dag niet ongemerkt 
voorbij gaan. Huis DJ Henk zorgt dat, vanachter zijn draaitafels 
vandaan, de hele avond 70er en 80er jaren muziek uit de boxen 
knalt. Rock, Soul, Nederpop, het komt allemaal voorbij. 

Aangepaste	kledij	zou	een	leuke	aanvulling	zijn.	Wijde	pijpen,	vale	
spijkerbroek	met	zwart	T-shirt,	brede	schoudervullingen,	of	een	
enorme	krullenbos,	het	lijkt	wel	of	het	nooit	is	weggeweest.	Ook	
de hapjes zullen worden aangepast en staat er ook een speci-
aal	oranjeshotje	op	de	kaart	van	onze	shotspecialist	Tineke.	Voor	
meer	info	kijk	ook	op	www.cafedeluifel.nl	of	volg	ons	op	twitter	
en facebook @cafedeluifel.

Koningsdag vrijdag 27 april

Oranje Comité Poeldijk
Vrijdag 27 april vieren we in Poeldijk Koningsdag rond De Leu-
ningjes, van 09.00 tot 12.30 uur. Binnen kunnen we nog niet te-
recht (toiletgebruik uiteraard wel) maar buiten zal het bruisen 
van activiteiten. Vooral zijn het kinderspelen op het parkeerter-
rein en de vrijmarkt in de Julianastraat. De slagwerkgroep van 
PIUS X opent om 09.00 uur het geheel en na het spelen en zin-
gen van Het Wilhelmus gaat het feest van start.

Naast	de	rommelmarkt	is	op	het	parkeerterrein	van	de	Leuning-
jes	 weer	 een	 aantal	 attracties	 voor	 de	 kinderen:	 skelterrace,	
springkussens	en	schminken.	Westcoast	Sound	&	Light	zorgt	voor	
het geluid en D.J. Leo draait alles aan elkaar met gezellige muziek. 
Onze	burgemeester	Agnes	van	Ardenne	heeft	beloofd	om	langs	
te	komen.	Rond	11.00	uur	zorgt	de	Rockband,	”Five	past	Seven”	
voor	wat	muzikale	afwisseling;	zij	traden	vorig	jaar	op	bij	Rondje	
Poeldijk	en	lieten	een	bijzondere	indruk	achter.	De	Pony’s	van	de	
Arckelhoeve	zijn	er	natuurlijk	ook	bij.	Dierenambulance	De	Wijs	
uit Den Haag laat hun laatste aanwinst zien. Voor kinderen zijn er 
een	hapje	en	drankje	met	de	snoepkaart,	voor	volwassenen	is	er	
tegen	vergoeding	koffie	te	krijgen.	Rond	12.30	uur	zijn	in	Poeldijk	
de	Oranje-activiteiten	 afgelopen.	 ’s	Middags	 kun	 je	 in	Monster	
nog	 verder	 feesten:	 onze	 kinderattracties	 gaan	 daarheen.	 Veel	
dank	aan	onze	 sponsoren	Van	der	Valk	&	De	Groot,	De	Zeeuw	
bouwmaterialen	en	Het	Witte	Paard/Maximaat.

Het Oeral Kozakkenkoor uit 
Den Haag onder leiding van te-
levisiepresentator, musicoloog 
en pianist Gregor Bak op 15 
april in actie tijdens een con-
cert in de Poeldijkse Bartholo-
meuskerk. Het publiek genoot 
van religieuze liederen uit de 
Russisch-Orthodoxe liturgie en 
folkloristische liederen uit het 
oude Rusland. (Foto’s: Kees van 
Leeuwen)
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Arnold Spoelplein 101  •  Mauritskade 61  •  Den Haag  •  070 - 346 84 00
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of kijk op www.korporaalenbertels.nl

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

√   Persoonlijke aandacht
√   Hoog percentage snel verkocht
√   Uitstekende woningpresentatie
√   Eigen website van uw woning
√   Hoge klantwaardering

   Hoog percentage snel verkocht
   Uitstekende woningpresentatie
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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

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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www.bas1s.nl | Voorstraat 18 
2685EM Poeldijk | 0174-246000

Ontwerp 
 

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

Koos Verbeek  Atiko Advies
Voor:

Managementondersteuning
Bedrijfsadvisering
Visieontwikkeling
Herstructurering
Sanering, Ruimte voor Ruimte

Koos Verbeek Atiko Advies,
Poeldijksepad 27, 2675 CM, Honselersdijk, 
Mail: koos@koosverbeek.nl, Website: www.koosverbeek.nl
+31 (0)6 53714151 / +31 (0)174 625459
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Francine Scholtes van SeniorWeb Westland:

‘Blij met waardering De Loftrompet’
Door Nelly Schouw-Zaat

Die avond in maart, vóór de onderscheiding De Loftrompet 
werd uitgereikt was Francine Scholtes in het gemeentehuis in 
Naaldwijk bij een CDA Westland-bijeenkomst en kwam op de 
trap daar lelijk ten val; heel naar voor Francine. Zij is, vanaf de 
oprichting een van de stuwende krachten achter SeniorWeb. 
Juist Francine moest de feestelijke bijeenkomst aan zich voorbij 
laten gaan. Pijnlijk, maar de waardering voor het werk van Se-
niorweb maakt veel goed. Poeldijk Nieuws sprak haar over de 
computervaardigheid van oudere Poeldijkers.

‘Seniorweb	 Westland	 was	 eigenlijk	
een	initiatief	van	de	drie	ouderenbon-
den	 in	het	Westland,‘	 vertelt	 Francine	
Scholtes-Brinkman	in	haar	huis	in	Hon-
selersdijk. ‘Het begon in de gemeente 
Naaldwijk	 met	 de	 dorpen	 Naaldwijk,	
Honselersdijk	en	Maasdijk.	In	1999	wa-
ren	de	eerste	cursussen	voor	ouderen	
die in de digitale wereld bekend wilden 
raken. Voor hen onontgonnen gebied. 
Jongeren leren spelenderwijs omgaan 
met	de	knoppen	en	toetsenborden,	maar	voor	ouderen	is	dit	al-
les	moeilijk	 te	begrijpen’.	Eigenlijk	 is	dat	nog	steeds	zo,	al	 is	de	
computer	 nu	 voor	 velen	 onmisbaar.	 Niet	 alleen	 om	 te	 kunnen	
communiceren,	maar	ook	door	behoefte	aan	informatie.	Ook	in	
Poeldijk	waren	cursussen,	toen	vooral	beginners-	en	internetcur-
sussen.	Dat	gebeurde	in	samenwerking	met	de	Rabobank,	toen	
nog	 aan	 de	 Voorstraat.	Op	 de	 eerste	 verdieping	 van	 het	 bank-
gebouw	tegenover	de	R.K.	kerk	was	een	klaslokaal	ingericht.	De	
Rabobank faciliteerde zo de cursussen en maakte het mede mo-
gelijk dat ouderen de computer leerden gebruiken. Het leren in-
ternetbankieren	speelde	daarin	vanzelfsprekend	de	hoofdrol.	

Voor het eigen tempo geschikt  
Francine	 was	 al	 geruime	 tijd	 coördinator	 bij	 SeniorWeb	 (juni	
1999)	en	werd	contactpersoon	voor	Poeldijk.	Zij,	samen	met	an-
dere	docentenvrijwilligers	van	SeniorWeb,	leidde	en	stimuleerde	
de	cursussen	van	SeniorWeb	in	2002-2003	in	
het bankgebouw. De belangstelling was heel 
groot. ‘Maar wij wilden het aantal cursisten 
niet te groot laten zijn. Het moest allemaal 
gemoedelijk	blijven	en	het	tempo	aangepast	
aan	de	oudere	deelnemers’.	Geen	leerfabrie-
ken	dus?	‘Absoluut	niet.	We	hebben	meerde-
re	jaren	uitstekend	gewerkt	in	Poeldijk,	maar	
er	is	veel	veranderd.	Het	bankgebouw	is	niet	
meer in gebruik dus daar hebben we geen 
goede plek meer. Dat betekent niet dat Poel-
dijkers	verstoken	zijn	van	computerlessen.	Bij	
SeniorWeb	melden	zich	telkens	weer	mensen	
uit	alle	dorpen	voor	cursussen	in	een	van	de	
vijf	bibliotheken.	Daar	zijn	steeds	Poeldijkers	
bij.	Het	principe	blijft	dat	we	 lessen	organi-
seren	voor	ouderen	op	een	manier	die	voor	
hen	geschikt	is.	Bovendien	zijn	digitale	media	
veranderd.	Er	is	veel	vraag	naar	korte	cursus-
sen,	 bijvoorbeeld	 in	 het	 omgaan	 met	 IPad,	
Smartphone	en	andere	handige	apparatuur.	

Als	mensen	na	de	4	dagdelen	nog	steeds	niet	goed	kunnen		wer-
ken	met	hun	IPad	of	Smartphone,	dan	plakken	we	er	nog	weleens	
een ochtend aan. Daar zijn we dan niet moeilijk in. Het gaat er om 
dat	mensen	vertrouwd	raken	met	het	apparaat,	dan	gaan	ze	het	
steeds	leuker	en	interessanter	vinden’.	

De	digitale	wereld	is	voortdurend	in	beweging.	Soms	schrikt	dat	
mensen	af.	 Ze	 vinden	het	 lastig	om	niet	 te	weten	hoe	met	die	
informatie	wordt	omgegaan	en	hoe	het	met	de	privacy	staat.	Die	
persoonlijke	gegevens	zijn	doorgaans	goed	beveiligd.	Neem	bij-
voorbeeld	de	Digisterker	cursussen.	Hoe	vraag	ik	een	DigiD	aan?	
Waar	heb	ik	dat	voor	nodig?	Cursisten	leren	hoe	om	te	gaan	met	
gebruikersnamen	en	wachtwoorden.	 Zij	 leren	wat	er	aan	 infor-
matie	beschikbaar	is	via	websites	van	gemeente	en	Rijk	door	met	
inloggen	hun	DigiD	persoonlijke	gegevens	te	bekijken.	

‘Niet afhankelijk moeten zijn’
Francine:	‘Het	beleid	van	de	overheid	is	dat	ouderen	zolang	mo-
gelijk	zelfstandig	blijven	wonen.	Mensen	op	hoge	leeftijd	moeten	
dan	wel	weten	waar	zij	terecht	kunnen,	vooral	op	sociaal-,	me-
disch	gebied,	zeker	ook	digitaal.	Niet	afhankelijk	moeten	zijn.	Ik	
zeg	altijd:	het	principe	van	SeniorWeb	is	dat	het	de	belangen	van	
senioren	op	digitaal	gebied	behartigt,	hen	daarin	wegwijs	maakt	
en	daarmee	in	de	samenleving	die	voor		senioren	steeds	ingewik-
kelder	wordt.	Leren	omgaan	met	moderne	communicatiemidde-
len	maakt	ouderen	minder	eenzaam.	Ze	kunnen	contact	hebben	
met	dierbaren	aan	de	andere	kant	van	de	wereld,	maar	ook	met	
hun	eigen	huisarts	of	de	thuiszorg’.	 In	deze	tijd	waarin	veel	ge-
bruik	wordt	gemaakt	van	IPad	en	telefoon	gaat	SeniorWeb	mee	
met	de	tijd	en	verliest	het	sociale	aspect	daarbij	niet	uit	het	oog.	
In	de	afgelopen	18	jaar	zijn	zij	zó	bij	de	tijd	gebleven	dat	ze	goed	
inspelen	 op	 de	 snel	 veranderende	 digitale	 samenleving.	 Thee,	
taart	en	tablet	voor	dames	en	een	drankje,	bitterballen	en	beeld-
schermen	voor	heren	zijn	voorbeelden.	Het	grote	aantal	cursis-
ten	vanaf	1999	laat	zien	dat	SeniorWeb	Westland	voorziet	in	een	
behoefte.	Francine	Scholtes	is	er	zeker	van	dat	SeniorWeb	West-
land	in	de	toekomst	een	belangrijke	functie	houdt.	Daarom	was	
zij	dolgelukkig	dat	de	organisatie	De	Loftrompet	kreeg.	‘Het	is	de	
beloning	voor	jarenlang	hard	werken	door	een	grote	groep	vrij-
willigers.	En	we	weten	dat	een	mens	eigenlijk	nooit	uitgeleerd	is.’	
Inlichtingen	over	SeniorWeb	Westland:	Francine	Scholtes-Brink-
man,	tel.	623996,	email:francines@tele2.nl.	
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Alle leerlingen groepen 8 geslaagd!

EHBO-certificaat op zak
Door Miriam van der Pot

Dinsdag 10 april was een spannende dag voor de leerlingen van 
groep 8 van de basisscholen in Poeldijk. Na zo’n 13 weken les 
in de theorie en praktijk van de EHBO, was het dan eindelijk 
zover. Een delegatie examinatoren begaf zich naar de scholen. 
De leerlingen hadden de theoretische test afgelegd en moesten 
ook laten zien dat zij de praktijk beheersten. 

Bij	de	theorie	gaat	het	om	de	vijf	belangrijke	punten	en	wat	ana-
tomische	kennis.	Bij	de	praktijk	om	het	aanleggen	van	verband	en	

het	doen	van	handelingen.	Een	vast	onderdeel	van	het	examen	is	
het	dekverband.	Eerst	een	gaasje,	dan	(synthetische)	watten	en	
alles	vastzetten	met	een	windsel.	Verder	werd	de	stabiele	zijlig-
ging,	de	Heimlich-	en	de	Rautekgreep	beoordeeld.	De	leerlingen	
waren	zenuwachtig,	maar	gelukkig	wisten	ze	hun	zenuwen	goed	
te bedwingen. Daarom zijn wij zo trots dat alle leerlingen zijn ge-
slaagd.	Poeldijk	is	weer	een	stukje	veiliger,	heeft	er	heel	wat	hel-
den bij! Bij enkele afwezige leerlingen werd het examen op een 
later	tijdstip	afgenomen,	ook	 zij	 slaagden.	Alle	 geslaagden	ont-
vingen	een	 certificaat	 en	 aandenken.	 EHBO	vereniging	Poeldijk	
feliciteert	alle	geslaagde	leerlingen	en	wenst	hen	veel	succes	op	
het	voortgezet	onderwijs.	Het	was	weer	een	genoegen	om	jullie	
les	te	geven.	Volgend	jaar	hopen	wij	de	nieuwe	groep	8	ook	weer	
te mogen onderwijzen. 

Groep 8 van Brede School Westhof

Groep 8 van Basisschool De Nieuweweg
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In de meivakantie op 1, 2 en 3 mei

Kom jij ook naar Verburch Voetbal 
3-Daagse?
In de meivakantie, op dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 
mei is er weer een leerzame en vooral ook gezellige Voetbal 
3-Daagse op Verburch. Deelname is voor de O8 t/m O13 -jeugd 
(F t/m D) van Verburch, ook externen zijn welkom. Vriendjes/
vriendinnetjes, neefjes/nichtjes, die ergens anders lid zijn, kun-
nen zich inschrijven en ook kinderen die geen lid zijn van een 
vereniging zijn welkom. 
 
In	de	ochtend	krijgen	de	spelers	onder	begeleiding	van	de	Ver-
burch	 (selectie)	 trainers	 training	met	 name	 op	 techniek.	 In	 de	
middag	 zijn	 er	 meer	 wedstrijdvormen	 en	 spelactiviteiten.	 Tus-
sendoor	korte	pauzes	en	spelvormpjes.	Tussen	de	middag	 is	er	
een	gezamenlijke	lunch	in	de	kantine,	voor	tussendoortjes	wordt	
gezorgd.	De	dagen	zijn	van	10.00	tot	16.00	uur.

Programma
09.15-10.00	uur:	Inloop
10.00-12.00	uur:	Techniektraining
12.00-13.15	uur:	Lunch,	wordt	verzorgd
13.15-16.00	uur:	Training,	wedstrijdvormen	en	spelactiviteiten

Opgeven	kan	via	een	mail	naar:	
voetbalzaken@vv-verburch.nl	
of	via	06-14301770.	Kosten	voor	
de	 3-Daagse	 zijn	 slechts	 €55,-	
en	 kunnen	 worden	 voldaan	
via	 bankrekening:	 NL79	 RABO	
0142202282	t.n.v.	v.v.	Verburch,	
o.v.v.	Voetbal	3-Daagse	en	naam	
deelnemer;	 als	 je	 een	 dag	 niet	
kunt neem dan contact op.
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Ons Dorp
Opleving Poeldijkse vrijdagmarkt?

Buitenactiviteiten
Door Annemiek Koremans

Genieten van het weer: volop zon en hogere temperaturen. Ver-
wachting is zelfs tot 23 graden! Eindelijk in shirt naar buiten. Al-
hoewel ik pas leerde dat ook al is het strandrupsseizoen op 1 april 
weer gestart, het nog goed koud is aan de kust, omdat die grote 
watermassa nog niet opgewarmd is. Ondertussen zijn de eerste 
ritten met De Vrijheid weer gemaakt, want er zijn 8 warme en 
waterdichte poncho’s voor de gasten. Wat voor weer het ook is, 
mensen keren altijd na een rit tevreden huiswaarts. Het PGW is 
dan ook heel trots op de gastvrijheid en bejegening van de rups-
chauffeurs. Een hechte, meestal vrolijke club van 15 mannen en 3 
dames. Gaat prima!

Voor iedereen die niet goed ter been is, is een rit langs onze West-
landse kust een fantastische belevenis. Vaak weten we niet wat we 
vader, moeder of partner moeten geven als verjaardagscadeau. Een 
ware verrassing is een ochtendje of middagje naar zee, inclusief kof-
fie en wetenswaardigheden over zee, strand en duinen. Voor € 10,- 
per persoon kunt u boeken en samen genieten. Boekingsgegevens 
staan op: strandrupspgwestland.nl of bellen tussen 13.00-18.00 
uur: 06 42055554.

De markt 
Een andere gezellige buitenactiviteit voor onze dorpelingen en allen 
ver daarbuiten is onze wekelijkse markt op vrijdagmiddag. Zeker ook 
voor onze nieuwe inwoners een bezoek waard. In een “ver” verleden 
– ik krijg het maar niet voor elkaar te achterhalen hoe lang Poel-
dijk al een markt heeft – hebben bewoners voor de komst van een 
markt gestreden. Of het zonder slag of stoot ging, weet ik niet meer, 
maar de markt is er gekomen. Er waren kramen met groente & fruit, 
brood & koek, kaas, bloemen, Vietnamese loempia’s en noten ge-
loof ik. Helaas zijn Bakkerij ’t Stoepje, de Vietnamese loempia en 
de groenten & fruitkraam uit het Poelukse straatbeeld verdwenen. 
Dit heeft natuurlijk alles met omzet te maken. Er moet natuurlijk 
wel een boterham te verdienen zijn. Of de gulden nog een daalder 

waard is op de markt, betwijfel ik ook in relatie tot alle dumpprijzen 
die in de grote supermarkten worden gerekend.

Bewondering en verbazing
Al met al gaat er geen vrijdag voorbij dat ik even op onze markt te vin-
den ben. Want er is geen lekkerder (Franse) kaas dan die van Marco 
en zijn Kaasmeijer Kaas, mooiere en goedkopere bloemen en planten 
dan die van Nati van Nati Planten, smakelijker noten dan die van Sa-
brina van de Notenkoning en versere vis dan die van Arie, José, Dena 
en Lizy van Vishandel Lobo uit Scheveningen. Met goede producten 
en door weer en wind komen ze, jaarrond, iedere vrijdag weer - Nati 
ook nog eens op zaterdag - naar de Irenestraat. Aan hun inzet ligt het 
niet dat het tegenwoordig zo stil is op de markt. Dit heeft natuurlijk te 
maken met het vertrek van de bakker en de groenteboer, maar zeker 
ook met de verhuizing van Jumbo naar de Rijnsburgerweg. De loop 
is er uit. Wat zou het gaaf zijn als de loop er weer in komt. Of ben ik 
heel naïef? Pop-up kramen of tenten er tussen?

Opleving?
Gelukkig komt er een groenten & fruitkraam terug. Uit Amsterdam 
hoorde ik. Nati kan haar overgebleven waar kwijt bij enkele tank-
stations, anders was het doek voor haar allang gevallen. Gelukkig 
verhuist Sabrina naar De Ranken tegen Poeldijk aan en blijft ze nog 
op de markt. Marco Kaas kan niet weg, want hij is de marktmeester 
en Vishandel Lobo heeft genoeg klandizie naast de kraam van Elsies 
Vis op donderdag op dezelfde plek. Wat zou het gaaf zijn als we 
gewoon in ons eigen dorp de dagelijkse boodschappen halen, ieder 
een deel van onze uitgaven gunnen en eens beseffen hoe leuk het is 
om een gemêleerd aanbod te hebben in Poeldijk. Stappen we echt 
alleen nog maar 
in onze auto om 
bij Jumbo, Albert 
Heijn, Aldi, LIDL 
onze boodschap-
pen te doen? 
Kom mee naar 
buiten allemaal. 
Straks moeten we 
op ons 90ste in 
het verpleeghuis 
weer verplicht le-
ren bewegen!
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www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

...direct voor u aan de slag!

Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief!!

Bel 0174 730 179
www.directmakelaar.nl  

Herckenrathstraat 52
2681 DG Monster

info@directmakelaar.nl
0174 - 730 179

www.directmakelaar.nl

Vrijstaand landhuis (bouwjaar 1992) met paar-
denstal gelegen aan doorgaande weg van Den 
Haag richting Westland, op korte afstand van het 
strand en recreatiegebied “Madestein” met veel 
groen en bossen met paden die zeer geschikt zijn 
voor de ruitersport. Deze traditioneel gebouwde 
woning heeft een eigen oprit, groot betegeld ter-
ras met privacy, carport en garage.

Deze woning is met name geschikt voor de echte 
paardenliefhebber. Bij de woning zijn er stallen 
met 4 paardenboxen en zadelkamer. Ook is er een 
stapmolen aanwezig. De woning is gelegen naast 
Manege “El Sham” dus alle voorzieningen die de 
paardenliefhebber zich kan wensen zijn aanwezig.

TE KOOP  Madeweg 25, Monster 
 Vraagprijs: € 735.000,- k.k.

Peutervoorstelling Verburch-hoftheater

Klaar voor de start
 
Al vroeg stroomde het atrium van WSKO Verburch-hof op 11 
april vol met peuters. Ze keken er echt naar uit hun dierenvrien-
den weer terug te zien. De voorstelling begon met een werve-
lende dans van meisjes uit groep 7. Dit deden ze op de muziek 
van ‘Klaar voor de start’ van Kinderen voor Kinderen. Daarna 
vloog Stef het Stekelvarken over het podium. Samen met de kin-
deren deed hij de welkomstmove en ook nog een warming-up. 

Hij organiseerde namelijk een hardloopwedstrijd in Bosrijk en no-
digde iedereen uit om mee te doen. De dieren hadden daar niet 
zoveel	 zin	 in.	Toch	wist	hij	 ze	 samen	met	Lieve	het	 Lieveheers-
beestje	 over	 te	 halen,	 zelfs	 Bas	 de	Beer.	Deze	had	 al	 snel	 spijt	
dat	hij	 ja	gezegd	had,	want	hij	had	 totaal	geen	goede	conditie.	

Dat	kwam	door	al	die	heerlijke	taartjes,	die	hij	gegeten	had.	Toen	
bedacht	hij	stiekem	een	plannetje.	Op	het	parcours	legde	hij	voor	
elk	dier	een	verleidelijk	voorwerp	neer,	dat	er	voor	zorgde	dat	ze	
totaal uit de wedstrijd werden gebracht. 

Medaille om de nek
Ondanks	alle	waarschuwingen	van	de	kinderen	trapten	ze	er	één	
voor	één	 in.	 Toen	 zij	 erachter	 kwamen	dat	 zij	 in	de	maling	 ge-
nomen	waren,	was	het	te	 laat.	Bij	de	eindstreep	zat	Bas	triom-
fantelijk met de kampioensbeker te wachten. Wat waren ze alle-
maal	boos	en	teleurgesteld!	Zelfs	de	peuters	en	kleuters	waren	
verontwaardigd.	‘Valsspeler,’	riepen	ze.	Bas	begreep	dat	hij	heel	
wat	goed	te	maken	had	en	zorgde	voor	een	speciale	verrassing.	
Voor	elk	dier	had	hij	een	prachtige	medaille,	want	hij	vond	dat	in	
iedereen	eigenlijk	een	kampioen	schuilde.	Dat	telde	ook	voor	de	
peuters	in	de	zaal,	want	die	gingen	na	afloop	van	de	voorstelling	
vol	trots	met	een	medaille	om	hun	nek	naar	huis.
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Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Hallo Jumbo actie

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

Mona pudding
500 gram

Jumbo 
geitenkaas

John West
tonijnstukken

Oerbrood

van € 2,39 
voor

€ 1,89

Heineken 0%

Sun 
vaatwastabletten

Jumbo kipblokjes
285 gram

2 bakjes
€ 5,00

1 + 1
GRATIS

Jumbo 
kabeljauwfilet

van € 5,50 
voor

€ 4,50

2e
HALVE PRIJS

3 bakjes
€ 3,75

2 + 2
GRATIS

20%
KORTING

Koningsdag 27 april 

zijn wij geopend van 

08:00 tot 20:00 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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jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl…van dakkapel tot compleet project

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl…van dakkapel tot compleet project

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl…van dakkapel tot compleet project

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

…van dakkapel tot compleet project

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

…van dakkapel tot compleet project

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

Wij wensen u voor                   

het nieuwe jaar…

Bijzondere dagen

Fijne ontmoetingen

Mooie herinneringen 

Gezondheid & Vrede

 1718 JANUARI 2017

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

Koningsdag 2018
Wij willen u graag laten weten dat aankomend 

weekend 27 en 28 april onze bloemenstal gesloten 
zal zijn vanwege Koningsdag. 

Het weekend erna zijn we gewoon weer open met 
ons mooie assortiment bloemen en boeketten

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


