
12 mei 08.00 uur Jaarlijkse Geraniummarkt Fonteinplein, achter de Action

20 en 21 mei Verburch Jeugdvoetbal Toernooi Sportpark Verburch, Arckelweg
   (Zie pag. 15 van dit nummer)

25 mei 20.00 uur Klucht St. Genesius: ‘Tel uit je winst!’ Toneelruimte Bartholomeuskerk
   (Zie Poeldijk Nieuws 9, pag. 16)

26 mei 10.15 uur Halve klaverjas- en jokermarathon Tis Gezellig
   (Zie pag. 19) 

29 mei t/m 1 juni 61e Avondvierdaagse Poeldijk Zie Poeldijk Nieuws 9, pag. 3

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

AGENDA

9 mei 2018
3e jaargang, nr 10

Geboren op 5 mei 1945, per bakfiets naar Westeinde ziekenhuis

‘Dubbele bevrijding’ van moeder Marie Grootscholten
Door Nelly Schouw-Zaat

Leny van Leeuwen-Grootscholten, wie kent haar niet? Al jaren 
multifunctioneel in de Poeldijkse gemeenschap. Maar ook toen 
zij geboren werd was het al een bijzondere belevenis: op 5 mei 
1945, de dag dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Voor 
Leny was het de dag dat haar leven begon. ‘Een vredeskind’, zo 
noemde de Poeldijkse huisarts haar. Daar ging een moeilijke 
reis naar het ziekenhuis aan vooraf. Leny’s moeder, op 87-jarige 
leeftijd overleden, heeft die enerverende reis en de bevrijding 
en bevalling ooit zelf uitgebreid beschreven. Hier komt het ver-
haal van moeder Marie Grootscholten-Van der Klugt, zoals zij 
dat schreef toen zij al tachtig jaar was.

‘Op een wel heel bijzondere manier hebben wij de bevrijding 
beleefd. Mijn man Frans en ik woonden nogal achteraf. Aan de 
overkant van de Boomawetering, dat was in de gemeente Loos-
duinen. In ons huis aan de Polderlaan 9 hadden wij geen telefoon. 
Ik verwachtte ons eerste kind op 7 april 1945. De Tweede Wereld-
oorlog was nog niet voorbij. Maar het kind liet op zich wachten. 
Het was uiteindelijk 4 mei toen de dokter moest komen. Alles was 
nog rustig en de dokter zei: ‘Ik ga weer naar huis’. Maar om vier 
uur de volgende morgen, het was inmiddels 5 mei, moest mijn 
man toch op de fiets naar Poeldijk om de dokter op te halen. De 
arts stak zijn hoofd boven uit zijn slaapkamerraam en zei: ‘Ik kom 
Frans, maar jôh, de oorlog is voorbij, dus je krijgt een vredeskind’. 
Zo vlot ging het echter niet. De bevalling kwam niet goed op gang 
en ’t was bar moeilijk. Zó moeilijk dat de dokter zei: ‘Je moet naar 
het ziekenhuis’. Maar ik wist dat alle bruggen in de hele omgeving 
door de Duitsers waren opgeblazen en ik had al eerder gezien 
dat ernstig zieke patiënten op een brancard werden gedragen op 
weg naar de dokter of naar het ziekenhuis. Dus ik riep; ‘Bent u 
gek geworden? Dat duurt minstens twee uur’. De dokter zei: ‘Nee 
Marie, we gaan met de bakfiets’. Dat was ook niet eenvoudig. 
Frans moest erop uit om mensen van de EHBO in te schakelen. 
Wij woonden op het randje van de grens Den Haag-Monster.’ 

(Lees verder op pagina 4)
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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
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.

Poeldijk Nieuws digitaal
Wilt u Poeldijk Nieuws liever digitaal ontvangen? Dat kan, laat 
het ons weten via info@poeldijknieuws.nl en u kunt ons dorps-
magazine elke 14 dagen online lezen.

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

Vrijdag 11 mei 15.00 uur: Eucharistieviering pastor P. Linders.
Woensdag 16 mei 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 18 mei 15.00 uur: Eucharistieviering pastor Martien 
Straathof.

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

geldig van: 7 t/m 19 mei
Voorjaarscollectie  ........................................  3+1 GRATIS
Bananensoes + Bosbessenkwark 

Woudkorn  .................................................................  2e Halve prijs

Spelteierkoeken + Speltkoeken
 van € 4,60 voor € 3,95

Speciaal voor Moederdag: 
Met Moederdag hebben we een heerlijke 
Aardbeienslof in de vorm van een hart! 

van € 14,95 voor € 10,95

Bakkerij Van Malkenhorst

4 18 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Henk van Kester
Door diaken Ronald Dits

Op 23 december is, op 92-jarige leeft ijd, Hendrikus Nicolaas van 
Kester in woonzorgcentrum De Terwebloem overleden. Henk is ge-
boren op 22 september 1924 en opgegroeid in Poeldijk, aan de 
Wateringseweg. Het gezin kende 12 kinderen waarvan Henk een 
van de jongsten was. De kleintjes moesten zich alti jd rusti g hou-
den en zo was Henk ook, rusti g en bescheiden. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog moest hij in Duitsland werken, waar hij meemaakte 
dat Darmstadt werd gebombardeerd. Dit heeft  veel indruk op hem 
gemaakt. Eenmaal terug in Nederland ging hij werken in het tuin-
dersbedrijf bij broer Koos. Later kreeg Henk een eigen bedrijf, hij 
kweekte bloemen en Leny Grootscholten kwam daarvoor bij hem 
langs. Na een leuk praatje werd er beter kennis gemaakt. De liefde 
groeide en ze trouwden op 18 februari 1954. Ze gingen wonen 
aan de Wateringseweg 4 en kregen vier zonen en twee dochters. 
Bij het huis was een tuindersbedrijf, maar Henk startt e ook een 
bedrijf aan de Verburghlaan en later aan de Nieuweweg. Hij was 
een zorgzame vader die zijn humor gebruikte in de opvoeding. Zijn 
kinderen herinneren zich vooral zijn gezegdes en de goede normen 
en waarden die hij ze heeft  bijgebracht. Henk keek graag voetbal, 
ging geregeld naar ADO en volgde de wedstrijden op de televisie. 
Ook ging hij graag vissen met kinderen en later de kleinkinderen. 
Hij was meer dan 25 jaar acti ef als collectant in de parochie en 
vele jaren als drager. Tussen 1980 en 1990 zijn de bedrijven over-
gegaan op zijn zonen en kwam er meer ti jd voor vakanti es en zijn 
hobbykas. Omdat Leny sinds 2006 afh ankelijk van de rolstoel was, 
verhuisden ze in 2014 naar een appartement in de Terwebloem. 
Door geheugenproblemen moest Henk worden overgeplaatst 
naar kleinschalig wonen aldaar, waar Leny hem eenvoudig kon op-
zoeken. Door het NORO-virus werd zijn lichaam ernsti g verzwakt 
en hij overleed. De uitvaartplechti gheid vond plaats op 29 decem-
ber in de H. Bartholomeuskerk waarna Henk is begraven op de 
parochiële begraafplaats. Gods woord is als zaad in Henk gezaaid 
en hij heeft  dat doen groeien door woord en daad. Onze hoop is 
dat hij in Gods huis zal worden opgenomen en daar verder leeft , 
maar dat hij ook in onze herinneringen mag zijn.

In dankbare herinnering 
Kees van Kester
Door diaken Ronald Dits

Op 15 december is, op 95-jarige leeft ijd, Cornelis Maria van Kester 
in woonzorgcentrum De Terwebloem overleden. Kees is geboren 
op 14 december 1921 en opgegroeid aan de Wateringseweg in 
Poeldijk. Het tuindersgezin bestond uit 12 kinderen. Kees had 
spannende verhalen over de Tweede Wereldoorlog, toen hij 
moest werken voor de Duitsers maar hen daarnaast ook plaagde. 
Hier is Kees zijn zorgeloze karakter al waar te nemen. Tijdens een 
bruiloft  ontmoett e hij Jo van der Drift  (uit Monster) en ze trouw-
den op 31 maart 1948. Ze gingen wonen aan de Poeldijkseweg 
waar Kees een tuindersbedrijf was gestart op land van de vader 
van Jo. Kees was een harde werker, maar daarnaast een man 
met humor. Hij had vaak een gevatt e opmerking, waarbij hij 
hield van een beetje ondeugend zijn. Het gezin werd uitgebreid 
met vier zonen en twee dochters, die van een zorgeloze jeugd 
genoot. Kees was moeilijk kwaad te krijgen. Hij was een vogel-
liefh ebber, vogels hield hij in een volière maar hij herkende ook 
vogels in de natuur. In 1981 ging hij minder werken en hij stopte 
defi niti ef in 1986. Hij bleef nog wel langskomen bij de tuinders-
bedrijven van zijn zonen voor kleine klusjes, maar daarnaast ge-
noten hij met Jo van uitjes en vakanti es met de auto. Kees ging 
in die ti jd ook veel biljarten. De gezondheid van Jo werd slechter 
en Kees werd haar liefdevolle verzorger. Toen dat thuis niet meer 
ging, was een verhuizing naar De Witt e Brug noodzakelijk. Met 
pijn in het hart verlieten ze de Poeldijkseweg. Jo ging verder ach-
teruit en zij werd opgenomen in de Naaldhorst waar Kees haar 
iedere dag bezocht. In 2010 overleed Jo. Kees verhuisde naar De 
Terwebloem waar hij met liefde werd verzorgd. De verzorgers 
kwamen vaak even bij Kees voor een praatje wat hij zeer op prijs 
stelde. De laatste jaren ging zijn gezondheid verder achteruit, 
zijn gezichtsvermogen werd ook minder, totdat hij overleed. 
De uitvaartplechti gheid vond plaats op 20 december in de H. 
Bartholomeuskerk waarna Kees is begraven op de parochiële 
begraafplaats in Monster. Kees is heengegaan zoals hij alti jd is 
geweest, in alle eenvoud en rust. Dat hij bij de goede God de 
eeuwige rust mag vinden.

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Het afscheid in 
vertrouwde handen.

0174 25 74 74
Kerkstraat 43b   |   2295 LB  Kwintsheul
info@noordermeeruitvaart.nl   |   www.noordermeeruitvaart.nl

Peter Stam legt voorzittershamer neer

Scouting Poeldijk zoekt nieuwe 
voorzitter
Peter Stam heeft zijn taken als voorzitter van Scouting Poeldijk 
neergelegd, waardoor wij op zoek zijn naar een nieuwe voorzit-
ter. Scouting Poeldijk is een gezellige vereniging die haar leden 
spannende, uitdagende en grensverleggende activiteiten wil 
bieden. Er is geen competitie, maar samenwerking om het ge-
zamenlijke doel te halen. Een plezierige tijdsbesteding met oog 
voor elkaar, is waar het om draait.

De taken van de voorzitter zijn o.a.:
- het organiseren en leiden van de bestuursvergaderingen en de 

groepsraad;
- aanspreekpunt zijn voor ouders van leden, (gemeentelijke) in-

stanties en andere scoutinggroepen;
- motiveren van andere vrijwilligers.

Natuurlijk staat de voorzitter er niet alleen voor. Hij of zij wordt 
bijgestaan door vier andere ervaren bestuursleden en een grote 
club enthousiaste leiding. Ervaring bij een scoutingvereniging is 
niet noodzakelijk. Wel is affiniteit met jeugdwerk en inzicht in het 
besturen van een vereniging wenselijk. Wie dit een mooie uitda-
ging lijkt of wie iemand kent bij wie deze functie goed zou passen, 
kan contact opnemen met Peter Stam (via mail peter.stam@cai-
way.nl of telefonisch 06- 295 705 94). Ook voor meer informatie 
over de functie kan vrijblijvend contact worden opgenomen.
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14 maart 2018
3e jaargang, nr 6

Tot 2 april  
Vastenactie 2018 voor Zambia Offerkist in Bartholomeuskerk 

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

19 tot en met 24 maart Collecteweek Reumafonds Aan uw voordeur

21 maart hele dag 
Verkiezingen Gemeenteraad In uw stemlokaal 

30 maart 20.00 uur 
Westland Passion 2018 

Bartholomeuskerk

15 april 14.30 uur 
Concert Oeral Kozakkenkoor Bartholomeuskerk

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

AGENDA

‘Poeldijk is een fijn dorp om te wonen’

Jac Orie: ‘Altijd al veel met Westlanders geschaatst’

Door Nelly Schouw-Zaat

Elf maanden per jaar is Jac Orie schaatstrainer. Dan reist hij de 

wereld rond. Maar als hij een maand vakantie heeft is hij er ook 

totaal voor zijn gezin. Hij woont nu twaalf jaar in Poeldijk. ‘Ik 

ben geboren in Loosduinen. Dat wil ik wel even gezegd hebben 

want iedereen die denkt dat ik uit Den Haag kom heeft ’t mis! 

Voor mij blijft het Loosduinen. Als jongen heb ik heel veel aan 

schaatsen gedaan, samen met jongens uit het Westland. Dus ik 

heb ’t nu hartstikke naar mijn zin in Poeldijk’. Dorpsgenoot Jac 

Orie exclusief in gesprek met Poeldijk Nieuws.
(Lees verder op pagina 12)

Leugenbrug opgeblazen
‘Om op de openbare weg te komen moest ik eerst naar de over-
kant overgevaren worden. Daar werd ik op de bakfiets neer-
gelegd. Frans stapte ook op de fiets (hij had zelf notabene een 
gebroken arm). Hij en de huisarts dokter De Lange uit Poeldijk 
fietsten naast de bakfiets. Twee EHBO-mannen stuurden de bak-
fiets. Na een kilometer kwamen wij bij een van die opgeblazen 
bruggen. Het was de Leugenbrug, over de Nieuweweg bij de 
Wennetjessloot. Er was alleen een smalle loopbrug over. Ik werd 
als patiënt van de bakfiets afgehaald en kwam met hulp gelukkig 
via dat loopbruggetje aan de overkant. Daarna kwam ook de bak-
fiets, ik werd naar de andere kant gebracht en weer op de bak-
fiets geïnstalleerd. Ik voelde mij meer dan ellendig, maar goed… 
we reden naar Den Haag. Als ik tussen de dekens naar boven keek 
zag ik overal vlaggen aan gevels, onvoorstelbaar. Het gaf me een 
goed gevoel. Eindelijk waren wij in het Westeinde Ziekenhuis, 
waar het een vreselijke herrie was. Iedereen hoste en zong, over-
al zag je rood-wit-blauw en oranje. De oorlog was voorbij, maar 
ik wist dat voor mij de zware klus van de bevalling nog moest ko-
men. Onze huisarts zei: ‘Ik ga zoeken naar een dokter’. Die werd 
na enige tijd gevonden en men bracht mij snel naar de verloska-
mer. De arts die mijn bevalling leidde zag er heel bijzonder uit!  Hij 
had een rood-wit-blauwe stropdas aan en op zijn doktersmutsje 
zat een oranje rozet vast. Ik werd onder narcose gebracht. Onze 
Leny werd met de verlostang geboren en ik voelde mij opgelucht 
en was gelukkig van die vreselijke pijn bevrijd. Dat er mensen zijn, 
die je zo kunnen helpen… Goddank. Om half elf kwam ik weer bij 
uit de verdoving en na het middageten was er pudding met als 
extraatje, oranje saus. Het feest ging maar door, want ’s middags 
om drie uur was er thee met een koekje met oranje suiker. Te-
gen vijven was het hele ziekenhuis versierd met rood-wit-blauwe 
slingers en oranje versiersels. Ik heb nog mee geholpen om die 
oranje versieringen te knippen. Je denkt dan: ‘Waar halen ze zo 
gauw al die spullen vandaan?’ 

Zuster Regina: “moeders met baby mogen niet naar huis lopen”
‘Wij lagen met veertien mensen op één zaal. Het was blijkbaar 
een druk ‘bevrijdings- en bevallingsfeest’. Er kon met moeite tus-
sen de bedden worden gelopen. Het was er dagenlang een dolle 
boel, maar het was ook behelpen. Door de lage druk op de leiding 

was er op de bovenverdiepingen van het ziekenhuis geen water. 
Daar werden alleen lopende patiënten opgenomen die beneden 
van de waterleiding gebruik konden maken. De verpleegsters 
kwamen elke dag dansend de pasgeboren baby’s bij ons brengen. 
Dat ging zo door tot de hoofdzuster, Zr. Regina toen nog volop in 
functie - uiteindelijk in 1995 op 102-jarige leeftijd overleden – een 
beetje strenger moest optreden. Zij maakte op 14 mei 1945 een 
eind aan die optocht met baby’s. ‘Nu is het afgelopen’, kondigde 
zij aan. ‘We gaan vanaf nu weer normaal werken. Er zijn soldaten 
die rijtuigen beschikbaar hebben gesteld. Ik zorg er voor dat nie-
mand van de jonge moeders met baby naar huis moet lopen’. Zo 
ben ik met onze dochter Leny in een koetsje naar Loosduinen ge-
reden tot een kilometer voor ons huis, dichterbij ons huis kon de 
koets niet komen. We hoefden nog maar tien minuten te lopen, 
Paps droeg de baby.’ Leny van Leeuwen-Grootscholten, de baby 
van toen, voegt er aan toe: ‘Er was na mijn geboorte in het zie-
kenhuis nog wel enig overleg over de naam die ik moest krijgen. 
Iemand had gezegd: ‘Ze moet eigenlijk Irene heten’. Irene bete-
kent: ‘Zij, die vrede brengt’. Mijn ouders vonden dat wel een mooi 
idee maar zij wilden toch dat ik een meer traditionele meisjes-
naam moest hebben. Ik werd gedoopt In Den Haag. Ik kreeg maar 
liefst vier namen: Helena (oma) Adriana (peettante), Irene (vre-
de) en Maria, zoals veel katholieken hun dochters noemden. Toen 
ik geboren werd was mijn vader 29 en mijn moeder 35 jaar. Ik was 
hun eerste kind en er zijn er nog vijf gevolgd. Ons ouderlijk huis 
staat er nog steeds, maar het verkeert in deplorabele toestand op 
de grens van de Madepolder, waar nu een nieuwbouwwijk komt’.

Vele verdiensten koninklijk bekroond 
De kinderen die op 5 mei 1945 in Den Haag geboren waren mochten 
op de 10e Bevrijdingsdag de stadsvlag hijsen bij het nieuw ge-
bouwde gemeentehuis van Den Haag aan het Burgemeester de 
Monchyplein. En weer later op haar 18e verjaardag werden Leny 
en de overige 18 jarigen op uitnodiging van een rijschoolhouder, 
die ook een bevrijdingskind had, uitgenodigd voor gratis rijlessen. 
Zij deden allemaal dezelfde dag examen. De vele verdiensten van 
Leny van Leeuwen-Grootscholten op kerkelijk en maatschappelijk 
vrijwilligerswerk werden op 26 april bekroond met de koninklijke 
onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester 
Agnes van Ardenne spelde haar de versierselen op. Deze week, 
op 5 mei, was het meer dan ooit op Leny’s verjaardag ‘Heel Hol-
land vlagt…’

(vervolg voorpagina)

Jaarlijkse bijdrage € 25,00 aan dorpsmagazine

Poeldijk Nieuws start geeltjes-actie
Door Jan Goeijenbier, hoofdredacteur

Net als de afgelopen twee jaar vraagt Poeldijk Nieuws de lezers 
ook dit jaar weer een bijdrage van € 25,00 aan uw dorpsmaga-
zine. Vele dorpsgenoten, ook van (ver) buiten Poeldijk maakten 
in 2016 en 2017 een ‘geeltje’ aan ons over. Die vrijwillige bijdra-
ge maakt het ons mogelijk per jaar 26 nummers te maken en in 
uw bus te bezorgen. 

Met de opbrengst van de jaarlijkse geeltjes-actie én de inkomsten 
van trouwe en nieuwe adverteerders heeft Poeldijk Nieuws nu 
een gezonde financiële basis. In nr. 11 dat woensdag 23 verschijnt 
zit een acceptgirokaart, die u kunt gebruiken om de € 25,00 voor 
dit jaar over te maken. Méér mag en minder mag natuurlijk ook!    

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	doo
r	

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:	springkusse
ns,	

hindernisbaan,	stormbaan	en	schminken.

09.45-12.00 uur:	 Ponyrijden,	verzorgd	door	Manege	de	

Arckelhoeve.		

11.00-12.00 uur:	 Optreden	rockband	Five	past	S
even	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!

14 februari 2018
3e jaargang, nr 4

14. feb. tot 2 april Vastenactie 2018 voor Zambia Offerkist achter in Bartholomeuskerk 

17 feb. 10.00-11.30 Boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk, Fonteinstraat

18 feb. 09.15 uur Kennismakingsviering Eerste Communie Ons Bartje    

20 feb. 17.30 uur ISW kookt 3 gangen ISW-school Irenestraat (zie pag. 18)

24 feb. 10.30-17.00 uur Voorjaarsmarathon Restaurant Vrienden, Voorstraat

  Onderlinge Vriendschap

21 maart hele dag Verkiezingen Gemeenteraad In uw stemlokaal 

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

AGENDA

Wat vinden politieke partijen van Poeldijkse zaken?

Politiek bij raadsverkiezingen 21 maart aan zet over Poeldijk
Door Jan Goeijenbier en Nelly Schouw-Zaat

Woensdag 21 maart kunt u stemmen voor de verkiezingen van 

gemeenteraadsleden en er is die dag ook een referendum over 

de zogeheten ‘sleepwet’. Een belangrijke dag in een democratie: 

volksvertegenwoordigers krijgen van kiezers een mandaat om  

4 jaar lang namens de bevolking keuzes te maken.

Poeldijk Nieuws vroeg de Westlandse politieke partijen me-

ningen over typisch Poeldijkse zaken: uitbreiding van het 

dorp, de verkeerstoename, de ontwikkeling van het dorps-

centrum, het winkelaanbod, zorg en onderwijs. De mees-

te partijen reageerden. In deze Poeldijk Nieuws vindt u per 

raadsfractie antwoorden op onze vragen. Doe er uw voordeel 

mee, bewaar dit nummer en gebruik het als hulpmiddel bij 

het maken van uw keuze op 21 maart. Ons allerbelangrijkste 

advies: maak gebruik van uw democratisch recht: ga stem-

men. Uw stemt telt!

Tot 2 april  
Vastenacti e 2018 voor Zambia Off erkist in Bartholomeuskerk 

31 mrt. 10.00-11.30 uur Boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk, Fonteinstraat
4 april  

Dag Westlandse tuinbouw Zie pagina 27 van dit nummer
8 tot 14 april 

Collecteweek Hartsti chti ng Aan uw voordeur
30 maart 20.00 uur Westland Passion 2018 Bartholomeuskerk
15 april 14.30 

Concert Oeral Kozakkenkoor Bartholomeuskerk,
  

Voor meer informati e en kaarten: zie pagina 23
27 april 10.00 

Koningsdagconcert Pius  De Backerhof
Elke dag  
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Tot 2 april  
Vastenacti e 2018 voor Zambia Off erkist in Bartholomeuskerk 

31 mrt. 10.00-11.30 uur Boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk, Fonteinstraat
4 april  

Dag Westlandse tuinbouw Zie pagina 27 van dit nummer
8 tot 14 april 

Collecteweek Hartsti chti ng Aan uw voordeur
30 maart 20.00 uur Westland Passion 2018 Bartholomeuskerk
15 april 14.30 

Concert Oeral Kozakkenkoor Bartholomeuskerk,
  

Voor meer informati e en kaarten: zie pagina 23
27 april 10.00 

Koningsdagconcert Pius  De Backerhof
Elke dag  
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AGENDA

Nieuw script en popmuziek
Westland Passion 2018

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

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

(Lees verder op pagina 3)

28 maart 2018
3e jaargang, nr 7

(Foto’s: Sanne Kleiweg, Sstyle)

28 februari 20183e jaargang, nr 5

14 feb. tot 2 april 
Vastenactie 2018 voor Zambia 

Offerkist achter in Bartholomeuskerk 

3 mrt. 10.00-11.30 uur 
Boeken- en platenmarkt 

Hervormde Kerk, Fonteinstraat

3 mrt. 13.00 uur 
Krantenactie Deo Sacrum 

Flats en stapelbouw Poeldijk dorp  

10 tot en met 18 mrt. 
Verburch Onings Open Wintertoernooi Verburch Onings Tennispark

21 maart hele dag 
Verkiezingen Gemeenteraad 

In uw stemlokaal 

30 maart 20.00 uur 
Westland Passion 2018 

H. Bartholomeuskerk

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

AGENDA

Na de waanzinnige carnavalsweekLeutjesdijk is weer veranderd in Poeldijk

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

optocht was geweldig om (mee) te beleven! Wij waren zeer ver-
eerd dat wethouder Marga de Goeij de sleuteloverdracht ver-
richtte bij De Terwebloem. 

(Lees verder op pagina 3)
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 7 t/m 12 mei

AARDBEIENSLOF
Verse Hollandse aardbeien op een krokante  
koekbodem met banketbakkersroom en slagroom!

van 8,50
€6,95

Inloopspreekuur  
over het laatste afscheid
Voor al uw vragen rondom een uitvaart

Hoe laat:  
15.30 - 17.00 uur

Waar:  
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/ 
inloopspreekuur

15 mei 2018

Inloopspreekuur  
over het laatste afscheid
Voor al uw vragen rondom een uitvaart

Hoe laat:  
15.30 - 17.00 uur

Waar:  
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/ 
inloopspreekuur

15 mei 2018

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

Marco van der Hout
gaat trouwen!

Op 11 mei 2018 stapt Marco van der Hout, eigenaar van Keurslagerij 
Marco van der Hout in het huwelijksbootje met zijn verloofde Rianne 
de Gier. Deze relatie begon precies 10 jaar geleden op 11 mei 2008 in 
het toen nog bekende uitgaansgelegenheid ‘t Winkeltje in Naaldwijk.

Marco als slager en Rianne als kinderpsycholoog gaan vanaf 11 mei 
samen door het leven als Marco en Rianne van der Hout.

Dit feest vieren wij graag mee met u als klant! 
En daarom hebben wij deze speciale feestaanbiedingen voor u!

Marco van der Hout  

11 mei 
2018

gaat trouwen!

4 trouwburgers  

voor slechts  399

400 gram Lady en de 
Vagebond spaghetti 

voor slechts  399

100 gram achterham 
+ 150 gram  
filet americain 

samen  399

Vrijdag 11 en Zaterdag 12 mei 
krijgt u bij besteding vanaf  
€ 10,- een stukje grillworst 

GRATIS 

LET OP! AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN:
Donderdag 10 mei : Hemelvaartsdag gesloten

Vrijdag 11 mei :  07:30 - 15:30 (i.v.m. het grote feest waar het gehele team van 
Keurslager Marco van der Hout voor is uitgenodigd) 

Zaterdag 12 mei : 07:00 - 14:00 (normale openingstijden)   

Speciale feestaanbiedingen!
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De aarde vraagt het ons

Conciliair Proces
Door diaken Walther Burgering  

Een aantal jaren geleden kreeg ik van vrien-
den het boekje ‘Verborgen Schoonheid’ van 
Kent Nerburn. In zijn voorwoord schrijft hij 
het volgende: 

Aan degenen die God zien in gewone momenten
Die weten dat de betekenis van het leven achter de eenvoudige 
daden van ons gewone leven ligt
Die anderen vriendelijk bejegenen, al zijn ze gekwetst
Die het menselijke zoeken in de ogen van mensen die hen hebben 
pijn gedaan
Die troost bieden in plaats van oordelen
Die hulp en hoop aanbieden in plaats van op eigen voordeel uit 
te zijn
Die de aanwezigheid van God ervaren in de bomen, de grassen en 
de hulpeloze kreten van een baby, in de eenzaamheid van oude-

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

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

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

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

ren, de liefde tussen jonge stellen, het goede werk van de arbei-
der, in de stilte van de nacht
Die tot tranen toe geroerd worden door een aardig gebaar of een 
vriendelijk woord
Die blijven staan om de zwakken te helpen in plaats van naar de 
gunst van de sterken te haken, 
draag ik dit boek op.
Moge het genade vinden in jullie ogen.  

Een prachtige opsomming van hoe we als gelovigen worden uit-
genodigd in het leven te staan. Openheid voor God, openheid 
voor elkaar, openheid voor de schepping waar we deel van uitma-
ken. Bij die schepping wil ik even blijven stilstaan. De natuur is de 
laatste maanden ontwaakt uit haar winterslaap. Alles staat volop 
in bloei. Nieuw leven is of wordt geboren. De natuur schreeuwt 
uitbundig: hier ben ik! Zorg voor mij! En iedereen is in de tuin, op 
het land of in de kassen aan de gang. Alles groeit en bloeit! Lééft! 
We genieten steeds meer van de afwisseling van zon en regen in 
de wereld van vandaag. 

Toch maak ik me ook ongerust… Over Gods schepping. Over onze 
wereld Al dat plastic van de plasticsoep in de grote oceanen.. Al 
die houtkap in tropische oerwouden Al die lucht- en bodemver-
vuiling, het gat in de ozonlaag en de ijskap die smelt… Wat voor 
wereld laten wij onze (klein)kinderen na? Op Facebook en twit-
ter circuleren berichten met afschuwelijke filmpjes die realistisch 
weergeven dat onze aarde snel  kapot gaat. Waar is onze verant-
woordelijkheid voor de wereld? Wat kunnen we doen om haar 
een beetje beter te maken? Kunnen we de grote economische 
krachten bewuster maken van hun aarde-afbrekende activitei-
ten? Economie gaat nog altijd voor milieu! Gelukkig, er bestaan 
groene tuinderijen, zonne-energie op het dak, groene kerken. Het 
kost wat, maar we nemen onze verantwoordelijkheid. Maar is 
het genoeg? Waarschijnlijk niet, maar we doen in ieder geval ons 
best. 35 jaar geleden stapten we als kerken over de hele wereld in 
een beweging: het Conciliair Proces. Het ging over Vrede, Gerech-
tigheid en Heelheid van de Schepping als grootste verantwoorde-
lijkheid voor ons christenen. Er is in 35 jaar heel veel veranderd, 
maar – zoveel is wel duidelijk – het blijft nodig om als christenen 
te blijven werken aan dit Conciliair Proces. Sterker nog, de aarde 
vraagt het ons.

effero uitvaartverzorging
crematie - begrafenis

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

het huis
uit dragen om

tebegraven
"

"
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www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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Bij het Regina Coeli op 15 april

Pauspareltje 
“Het aandringen van Jezus op de 
werkelijkheid van zijn verrijzenis be-
licht het christelijk perspectief van 
het lichaam: het lichaam is geen ob-
stakel of gevangenis van onze ziel. 
De mens is niet compleet als hij geen eenheid van lichaam en 
ziel is. Jezus doet ons begrijpen dat wij een positief beeld van 
ons lichaam moeten hebben. Het kan een instrument van zon-
de worden, maar de zonde is niet veroorzaakt door het lichaam, 
maar door onze morele zwakheid. Het lichaam is een prachtig 
geschenk van God en is voorbestemd in eenheid met de ziel om 
ten volle het beeld van en de gelijkheid met Hem uit te drukken.” 

In Bartholomeuskerk

Rozenkrans bidden bij Maria 
De maand mei is net als oktober onze Mariamaand. Wij staan 
extra stil bij de moeder van Jezus die ook voor ons allen een 
echte moeder is. Elke dinsdagavond om 19.00 uur bidden wij de 
Rozenkrans voor Maria en voor alle mensen die ons gebed en de 
steun van Maria nodig hebben. 

We kunnen een kaarsje aansteken en samen bidden voor onze 
medemensen. Na afloop willen we graag met u napraten onder 
het genot van koffie of thee. Wilt u ook eens kennismaken met 
dit rozenkransgebed en -gezang dan ontvangen we u graag op 
de dinsdagen 15, 22 en 29 mei in onze kerk. Koos van Leeuwen 
gaat voor in gebed en Ine Vranken speelt piano. Weet u van harte 
welkom!

Dinsdag 7 en woensdag 8 augustus

Mee op bedevaart naar Kevelaer?
Op bedevaart gaan is een spirituele plaats bezoeken, een feest 
van ontmoeting met momenten van bezinning, maar ook gezel-
ligheid. Elk mens met zijn of haar eigen gevoelens, intenties en 
verwachtingen. Je doet samen een bijzondere ervaring op en 
komt verrijkt weer thuis en zegt: ‘het heeft mij goed gedaan.’ 
Kunnen oude tijden ook bij u herleven en durft u het aan om 
met ons mee te gaan naar Kevelaer? 

De geschiedenis leert dat 
Westlanders vaak en met ve-
len op bedevaart gingen naar 
Kevelaer in Duitsland, waar 
Maria vanaf 1641 vereerd 
wordt. Vanuit het Westland 
werd deze tocht georgani-
seerd door een Westlandsch 
Broederschap (Wateringen), 
in 1819 met goedkeuring van 
paus Pius VII opgericht. 1819, 
dus volgend jaar 200 jaar gele-
den. In den beginne ging men 
met de trekschuit, later werd 

dat een autobus. De Westlandsche Processie naar Onze Lieve 
Vrouw van Kevelaer is dit jaar dinsdag 7 en woensdag 8 augustus. 
Het is een bedevaart met één overnachting (vol pension), vanaf 
€ 149,50. Iedere parochiaan jong, oud, student en gezin worden 
uitgenodigd mee te gaan. Rollator of opvouwbare rolstoel kunnen 
mee. Pastoor Jaap Steenvoorden zal deze bedevaart begeleiden. 
Meer informatie op de website: www.westlandsebedevaarten.nl. 

Lof op Sacramentsdag in De Lier

In de Martelaren van Gorcumkerk 
Zondag 3 juni om 19.00 uur is er in de HH. Martelaren van Gor-
cumkerk in De Lier het lof met uitstelling van het Heilig Sacrament. 
Pastoor Jaap Steenvoorden zal voorgaan. Op deze dag vieren we 
met de Kerk over heel de wereld het feest van Sacramentsdag. Ook 
in onze federatie, willen wij dat feest, wat de kern van ons geloof 
bevat, een extra accent geven. Wij worden uitgenodigd samen te 
komen rond Jezus. Hij, de verrezen Heer, is aanwezig in het heilig 
Brood dat in een houder, de monstrans, op het altaar zichtbaar is. 

Bij Jezus zijn, in het Heilig Sacrament is een intense manier om 
met Hem samen te zijn. Als wij dan met velen onze eigen wensen 
en die van Kerk en wereld bij Hem aanbevelen, hopen wij, dat 
Hij ook onze hulp en steun wil zijn. Deze uitstelling van het Heilig 
Sacrament vind plaats tijdens het lof. Samen met het koor zingen 
we enkele liederen, we bidden samen enkele psalmen, het evan-
gelie klinkt, gevolgd door een kort woordje en er zijn enkele stilte 
momenten waarin wijzelf kunnen bidden en luisteren naar wat 
Jezus ons zegt. Na een klein uur sluiten wij het lof af en ontvan-
gen wij de zegen met het Allerheiligste. Alle parochianen van de 
elf parochies zijn uitgenodigd om het lof mee te vieren.

Steun de WNM Pinksteractie 12 tot 20 mei

Geloven in de ander, ieder mens 
telt mee
Door Jan van Paassen, MOV Werkgroep

De week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor het 
welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werker. 
De WNM voert elk jaar campagne voor hen, die zich iedere 
dag vol overtuiging inzetten voor hun medemens. Geïnspireerd 
door hun geloof maken zij zich sterk voor kwetsbare en buiten-
gesloten mensen. 

Zij leven samen met hen en strijden tegen onrecht en armoede. 
Bij hun inzet hebben zij ook uw steun hard nodig! De steun van-
uit Nederland is voor veel missionarissen en missionair werkers 
ook een teken van verbondenheid en solidariteit. De collecte in de 
vieringen in de Bartholomeus kerk op Pinksterzaterdag om 19.00 
en Pinksterzondag om 09.30 zijn bestemd voor de missionarissen 
en missionair werkers. Zij rekenen op uw financiële steun om hun 
werk mogelijk te maken. Wilt u per bank uw financiële steun ge-
ven? Het nummer: NL30 RABO 0171211111, t.n.v. WNM Den Haag. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze WNM Pinksteractie.



8 9 MEI 2018

Studieseminar 

“Israël, Jezus en de toekomst”
Maandag 28 mei is er in Poeldijk de eerste in een serie van drie 
studieavonden met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbon-
den aan de stichting Christenen voor Israël. De andere data zijn: 
maandag 4 en 11 juni. Het onderwerp waarover hij spreekt is: 
Israël, Jezus en de toekomst. De bijeenkomsten zijn in het Her-
vormd Kerkelijk Centrum, Fonteinstraat 6 in Poeldijk. Aanvang 
is om 20.00 uur, toegang is gratis.

In de kerkgeschiedenis is de Here Jezus vaak losgemaakt van de 
Thora. Johannes noemt Hem het levende Woord en daar bedoelt 
hij mee de levende Thora. Als Johannes schrijft dat de wet door 
Mozes gegeven is en de genade en de trouw door Jezus Christus 
is gekomen, dan is dat geen tegenstelling, maar een intensivering. 
Als Johannes schrijft dat het Woord vlees geworden is, betekent 
dat ook niet dat het Woord uit de Heilige Schrift is weggetrokken 
en dat de kracht van de wet en de profeten is verdwenen. Het 
is juist een nog dichter bij komen van Gods openbaring. Hoog-
tepunt op de weg van God met het Joodse volk is de komst van 
de Messias, en Zijn wederkomst en de vestiging van Zijn koning-
schap over Israël zal plaatsvinden in dezelfde stad als van waar 
hij vertrok: Jeruzalem. Ds. Henk Poot is als predikant verbonden 
aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en 
heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidt regel-
matig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.

Kerkberichten 

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 12 en 13 mei: 7e zondag van Pasen. 
Zaterdag 19.00 uur: Geen viering, er is een viering in de heilige 
Machutuskerk Monster.

Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering met dames- en heren Bar-
tholomeuskoor, Latijn-Nederlands. Voorganger: Pastoor Jaap 
Steenvoorden. Intenties: Theo Enthoven, Piet Persoon, Jan van 
Marrewijk, Riet Kester-Janssen, Bep van Zijl-Zwinkels, Wilhelmi-
ne Janssen, Paul Rodenrijs, Jan van der Elst en overleden familie, 
Koos van Dijk, Lenie van der Meer-Zuijderwijk, Sofie Kerklaan, le-
vende en overleden familie Van Paassen-van Kester-Oosterveer, 
Riet Hoogervorst-Arkesteijn, Nelly Drost-Zuijderwijk, Henk van 
der Voort en Corrie van der Voort-van der Klugt, Lucia Verbeek 
en overleden familie Verbeek-van Ruijven, Plonie Mooiman-Veer-
kamp, Corrie Janssen-Vijverberg, Lenie Jansen-Hartgring, Miep 
Bronswijk-Vis.

Weekeinde 19-20-21 mei: Pinksteren.

Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met cantor. Voorganger: 
Pastor Max Kwee. Intenties: Jaargetijde Nel van der Voort-van Os, 
Lenie Gregoire-Zuijderwijk, Piet van der Arend, Nic van der Knaap 
en familie Van der Knaap en Groenewegen.

Zondag 09.30 uur: Eerste Pinksterdag. Eucharistieviering met 
dames en heren Bartholomeuskoor Latijn- Nederlands. Voor-
ganger: Pastor A. Vijftigschild. Intenties: Dolf Barendse en Ploon 
Barendse-van der Klugt, Roos van der Elst-van Zeijl, Daam Ne-
derpelt, Piet Gregoire, Toos van der Valk, Barbara Helderman en 

overleden familie, overleden familie Gardien-Verbeek, Lenie van 
der Meer-Zuijderwijk, Harry en Grarda Heuchemer, Suzanne End-
hoven.

Maandag 10.00 uur: Tweede Pinksterdag.  Oecumenische viering 
in de Hervormde kerk aan het Fonteinplein. Voorganger: Domi-
nee A.J. Molenaar.

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 17 mei 19.00 uur: Woord- en communieviering met 
Trees van de Sande-van Rodijnen.
Donderdag 24 mei 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor Ber-
ry Lansbergen.

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).

Kostelijke lekkernijen Leon van der Heijde

Feestavond biljartclub  
‘De Backerhof’
Door Koos van Leeuwen

Zaterdag 14 april heeft de biljartclub van ‘De Backerhof’ de jaar-
lijkse feestavond in hun thuishaven te Poeldijk gevierd. Een klei-
ne zestig vrouwen en mannen kregen een zeer verzorgd buffet 
voorgeschoteld, afkomstig van het vrij recent in gebruik geno-
men restaurant ChezLeon in de Julianastraat te Naaldwijk. 

De foto’s laten er geen misverstand over bestaan, de ingrediën-
ten zagen er allemaal zo kostelijk uit, dat het bijna zonde was om 
de lekkernijen van Leon van der Heijde aan te snijden. Toen bleek 
dat het daarvoor tóch was gemaakt, heeft iedereen er met volle 
teugen van genoten. 
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Kwekers in de Kunst presenteren: 

Volksopera Scheveningse Kuren
Na het succes van Harde Handen en De Vloek op Scheveningen 
presenteren het Zuiderstrandtheater en Kwekers in de Kunst 
van 6 t/m 9 september: Scheveningse Kuren, een volksopera 
over 200 jaar badplaats. Scheveningse Kuren is onderdeel van 
de programmering van Feest aan Zee. Net zoals bij De Vloek 
schrijft Sjaak Bral het libretto! Een groot en kleurrijk koor van 
Scheveningers en Hagenaars zingt mee.

Speciaal voor dit project zijn wij ook op zoek naar mensen met 
een Afro-Caribische achtergrond. De werving voor het koor is in-
middels begonnen, de kaartverkoop voor de volksopera start op 
15 mei. 

Kom meezingen in het koor 
Wil je op het podium schitteren naast Sjaak Bral, solisten Susan 
Malaika Bailey en Marcel Reijans en orkestrale begeleiding van 
het Residentie Orkest? Meld je dan nu aan! Iedereen kan mee-
doen, mensen met jarenlange koorervaring of zij die alleen onder 
de douche zingen. Je bent meer dan welkom. Vrijdagavond 11 
mei is de kick-off van Scheveningse Kuren. Repetities zijn vanaf 
17 mei elke donderdag van 20.00-22.00 uur (niet van 16 juli t/m 
12 augustus). Start en koorrepetities zijn in de blauwe loods te-
genover het Zuiderstrandtheater Scheveningen, Kranenburgweg 
203, Den Haag. 

Enthousiast? 
Aanmelden via tanja@kwekersindekunst.nl Kosten voor deel-
name aan het koor zijn € 75,-. Met Ooievaarspas 50% korting. 
Scheveningse Kuren speelt van 6 t/m 9 september in het Zui-
derstrandtheater. Kaartverkoop start dinsdag 15 mei. Meer 
informatie: http://zuiderstrandtheater.pr.co/165782-zing-mee-
in-scheveningse-kuren.
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Klanten Jumbo sparen voor hun vereniging

Jumbo actie 2018 sportverenigingen
Door Piet de Quaasteniet, Jan van Rossen en Paula van Rossen

Voor het tweede opeenvolgende jaar kon je voor elke € 10 aan 
boodschappen een bon ontvangen en die doneren aan je sport-
vereniging. De verenigingen die zich hadden aangemeld waren 
dit jaar uit Poeldijk:  Verburch Voetbal, Verburch Handbal, Ver-
burch Tennis en Verburch ’97 Jeu de Boules. Ook de Badminton  
Vereniging Quintus uit Kwintsheul en de Voetbal- en Tennisver-
enigingen uit Honselersdijk deden mee.

Er zijn mooie bedragen door Jumbo-Poeldijk weggegeven: 
Voetbal Verburch: € 1.168,26
Handbal Verburch: € 948,57
Jeu de Boules ’97 Verburch: € 705,40

Deze bedragen kunnen worden besteed aan sportartikelen voor 
je sportvereniging. Daarvoor willen alle deelnemende sportver-
enigingen Ad Boere van Supermarkt Jumbo-Poeldijk hartelijk be-
danken. Er gaat natuurlijk ook een bedankje uit naar de klanten 
van Jumbo die deze bedragen voor hun verenigingen bij elkaar 
hebben gebracht. We kijken als sportverenigingen natuurlijk al 
weer uit naar de actie in het jaar 2019. Alle foto’s van deze actie 
zijn te zien op de website van Jeu de Boules Verburch ’97 Poeldijk: 
www.97pjdb.nl.

Westlands akkoord; open deuren en geen 
concrete oplossingen; betere naam zou 
zijn geweest: “op hoop van zegen”; 
Weer 6 wethouders nodig alleen maar omdat iedere partij weer een of meer 
wethouders wil; Dit geld had beter aan zorg, leefomgeving, en verenigingen 
besteed kunnen worden;

Blijkbaar zijn CDA/LPF voor hoogbouw in Westland en dan ook Poeldijk, nog 
meer geld naar Westland Marketing en geen enkel concrete oplossing voor wel 
bij burgers voelbare problemen. 

Westland Verstandig zal de komende bestuursperiode blijven opkomen voor de 
inwoners van Poeldijk; een aantal dringende zaken moeten nu echt aangepakt 
en opgelost worden.

Wilt u contact: 
Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691 KX ’s-Gravenzande
06-53401068 / mail info@duijsens.net. 
Zie: www.westlandverstandig.nl. 

20 18 JANUARI 2017

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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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

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

Burger 
wijnen

Lenor 
wasmiddel

Ola Magnum
ijs

2e pak
HALVE PRIJS

Croma 
vloeibaar

Lay’s 
Superchips

Varkenshaas 
Culinair

kilo

van € 15,90 
voor

€ 9,98
4 zakken
€ 4,00

Aardbeienvlaai
27 cm

van € 10,79 
voor

€ 8,99

2e 
HALVE PRIJS

2 flessen
€ 7,50

2 + 1
GRATIS

Hemelvaartsdag 
donderdag 10 mei 
zijn wij open van 

09:00 tot 19:00 uur
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elke kweker was even bereidwillig een klein gedeelte van zijn kost-
bare grond af te staan. Het was de direct bij het project betrokken 
Jan van den Berg (toenmalig secretaris van de Poeldijkse fruit- en 
groenteveiling en een van de belanghebbende kwekers) die uitein-
delijk iedereen over de streep wist te trekken. Dezelfde Van den Berg 
nam, na totstandkoming van de laan, het initiatief om er kastanje-
bomen langs te planten. Een karwei waarvoor hij niet de gemeente 
liet opdraaien, doch dat met buurtgenoten ten uitvoer bracht. Zijn 
arbeid zal ertoe hebben bijgedragen dat de gemeente ‘Kastanje-
laan’ een gepaste naam voor de laan vond. Overigens bleek bij het 
groter groeien dat er, naast een aantal kastanjebomen, ter plekke 
ook andersoortige bomen waren aangeplant. De schitterende op-
name toont ons de laan kort na de naamswijziging. Alhoewel het 
ruim tachtig jaar oude dorpsgezicht ogenschijnlijk weinig afwijkt 
van de huidige situatie, zien we links achteraan een beeld dat ons 
op andere gedachten zal brengen. 

Bemoeizucht van een zekere Hein
Op de eerste plaats hebben we zicht op enkele woningen van de 
voormalige Sutoriusstraat, een straat die ruim veertig jaar gele-
den werd vervangen door nieuwbouw. Daarenboven zien we een 
rij (druiven)serres, onderdeel uitmakend van de kwekerij van de 
familie Bart van Berkel. Serres waarin buurjongen Peter Zuiderwijk 
(nu al lang en breed gepensioneerd) als twaalfjarig manneke soms 
kistjes voor tomaten mocht papieren en zelfs potjes leerde persen. 
Het perceel van  Van Berkel werd een kleine halve eeuw geleden 
door de gemeente voor woningbouw aangekocht en behoort nu al 

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

De laatste weken heeft het stukje aarde waarop wij wonen een 
ware metamorfose ondergaan. Het leek door de prachtige weers-
omstandigheden omstreeks half april of we plotseling in een an-
dere wereld terecht waren gekomen. In enkele dagen tijd veran-
derden kale takken aan sommige bomen en heesters aanvankelijk 
in bloesem en vervolgens in groen, andere trokken direct hun ver-
trouwde groene jasje aan. Dankzij dat jonge groen past bijgaande 
foto uitstekend bij het jaargetijde dat als lente zo veel te bieden 
heeft. De natuur is één groot wonder, een mens moet zich daarbij 
zeer nietig voelen. Blijven we gespaard van zware stormen, kun-
nen we maandenlang genieten van het moois dat ons nu in de 
schoot is geworpen. 

Zoals u ziet gunt het afgebeelde kiekje ons een blik op een in het 
groen getooide Dr Weitjenslaan. Een laan die voordien meer dan 
tien jaar als Kastanjelaan bekendheid genoot. Slechts om de ver-
trekkende huisarts Joannes Weitjens bij zijn afscheid in 1930 (naar 
Voorburg) de eer te geven die hem blijkbaar toekwam, verwees het 
gemeentebestuur in al haar wijsheid Kastanjelaan vanaf toen naar 
de geschiedenis en Dr Weitjens via een straatnaam te laten voort-
leven. We zijn nu bijna negentig jaar verder, de meeste Poeldijkers 
weten niet beter of het was nooit anders. Maken Voorstraat en 
Vaart al vele eeuwen deel uit van het dorp, de door kwekerijen aan-
gelegde verbinding tussen dorp en Nieuweweg ontstond nauwelijks 
een eeuw geleden. Pas na de bouw van de eerste Sutoriusstraat 
(1917/1918) voelde men de behoefte om die nieuwe straat naar de 
Nieuweweg door te trekken. Daar kwam nogal wat bij kijken, niet 
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Benieuwd naar de exclusieve 
collectie Phalaenopsis van  
Opti-flor?  
O.a. bij tuincentrum Ockenburgh kunt u kiezen 
voor mooie soorten uit onze vijf sterren collectie.

Meer weten? www.optiflor.nl
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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

vele jaren tot de bebouwde kom. De bouwwerken rechts zijn bijna 
allemaal in tact gebleven, slechts de bewoners ervan verlieten het 
bovengrondse door de bemoeizucht van een zekere Hein. In de eer-
ste woning was de schippersfamilie C. van der Valk gehuisvest. Di-
rect ernaast hebben we zicht op pension ‘Marie-Jan’ van Marie van 
Rijn-Groenendaal en Jan van Rijn. Terwijl Jan van Rijn in de dertiger 
jaren meestal als timmerman/aannemer aan de slag was, runde 
echtgenote Marie het pension. Op de begane grond was het hore-
cagedeelte, op de eerste etage werd een aantal kamers verhuurd. 
Kamers die, mede dankzij het feit dat er meerdere jongens uit an-
dere delen van het land hier het tuinbouwvak kwamen leren, vrijwel 
altijd bezet waren. 

Pension Marie-Jan
Ook onderwijskrachten die vanwege de afstand niet elke dag naar 
huis konden, maakten gretig gebruik van pension ‘Marie-Jan’. Hoe-
wel niet meer als pension, is het gebouw nog altijd een van de be-
kendste horeca-gelegenheden in de omgeving. In de loop der jaren 
vielen verscheidene benamingen het café/restaurant ten deel. Na 
het levenswerk van Marie en Jan brak er omstreeks 1960, toen als 
café ’Centraal’, een glorierijke periode aan. De familie Silvis had toen 
de touwtjes in handen. Daarna volgden met verscheidene onderne-
mers wat ‘magere’ jaren, totdat Elly en Henk Hazewinkel er bezit 
van namen en het als ‘De Luifel’ gingen exploiteren. Zij hebben met 
het onvermoeid organiseren van allerlei activiteiten het vroegere 
pension intussen vijf en twintig jaar lang een portie vermaardheid 
bezorgd waar je U tegen zegt. Gezondheidsredenen zijn er debet 
aan dat een stapje terug doen nu in het verschiet ligt. Voorbij het 
etablissement waren ten tijde van de opname onder meer timmer-
man annex sigarenboer Klaverkamp, fotograaf Hulspas, drogisterij 
Peters, bakker Schalke, kleermaker Van Druten, schilder M. Delf-
gaauw en metselaar G. Delfgaauw actief. Een reeks familiebedrijven 
waarvan er jammer genoeg niet één meer over is.

‘Deze kiek uit een zeer oude doos,
blijkt een onvervalst schot in de roos.
Een vrij nieuwe laan,
waar bomen langs staan,
wat was men als dorpelingen ‘groos’.

Rectificatie
In het artikel Verburghlaan (Poeldijk Nieuws 9) staat aan het eind 
dat de woning links door wethouder Van Rest werd bewoond. Hoe-
wel Van Rest er volgens de berichtgeving enkele jaren woonde, 
bracht het gezin van timmerman H.J. Wessels er blijkbaar aanzien-
lijk meer jaren door.  

www.nederwerk.nl
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Kleren maken de man

Ben je ook wat je aantrekt?
Door ds. A.J. Molenaar 

Onlangs had ik een bijzondere ervaring: 
ik was onverwachts model bij een mode-
show. Niet zomaar een modeshow, maar 
één over ‘predikantsgewaden door de eeu-
wen heen’. Misschien klinkt dat wat saai, 
maar ik heb zelden een groep ouderen zo 
hard zien lachen – het was namelijk tijdens 
hun vakantieweek. Gewone Westlanders 
die ze kenden werden ineens een ander 
mens als ze een toga aanhadden of een 
kuitbroek met driekante steek.

‘Kleren maken de man’, dat gezegde zag je hier voor je. Maar is dat 
werkelijk zo? De mensen in de kleren zijn toch echt dezelfde, met on-
veranderde talenten en fouten. Het lijkt er alleen op dat het moeilijk 
is om door de buitenkant heen te kijken. Zo leerde ik dat een gewaad 
dat in een bepaalde tijd een kenmerk was van rechtzinnigheid, een 
halve eeuw eerder nog zorgde dat je voor losbol werd aangezien… 
En dat geldt niet alleen voor predikantsgewaden. Het schijnt dat je 
binnen 10 seconden onbewust een oordeel hebt over iedereen die je 
ontmoet, en dat dat voor een flink deel gebaseerd is op wat iemand 
aanheeft.

Kleding is buitenkant. Je kunt het gebruiken om iets te líjken: van een 
vrome voorganger tot een ultra-hip persoon, van artistiekeling tot 
iemand met een zakelijke uitstraling. Maar ben je ook wat je aan-
trekt? Alleen als je aantrekt wat je bent – ik hoop dat u mij volgt… 
Al te vaak wil ik iets zijn dat ik niet ben, en ga ik aan de slag met 
de buitenkant. Maar zou het niet beter zijn om te werken aan wie 
je echt bent? Bij die ‘parade van ambtsgewaden’ moest ik denken 
aan Jezus, Degene die al die gewaaddragers door de eeuwen heen 
dienden. Jezus had, dat is wel zeker, geen andere kleren aan dan zijn 
tijdgenoten. Zijn uitstraling zat in wie Hij was. Zou dat bij zijn volge-
lingen niet net zo moeten zijn? De Bijbel geeft een kledingadvies in 
de brief aan de Efeziërs: ‘doe de nieuwe mens aan, die naar Gods wil 
geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid’. Zou dat niet 
prachtig staan?

Kerkdiensten
Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) 
09.30 uur: ds. A.J. Molenaar. 
Zondag 13 mei 10.00 uur: ds. P. Nobel, Monster.

19.00 uur: ds. A.J. Molenaar.
Zondag 20 mei (Eerste Pinksterdag)
10.00 uur: ds. A.J. Molenaar. 
19.00 uur: ds. A.J. Molenaar, zangdienst.
Maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag)
10.00 uur: gezamenlijke dienst RK Bartholomeusparochie en Her-
vormde gemeente in NH Kerk. Voorganger: ds. A.J. Molenaar. Na 
de dienst koffie of thee in ontmoetingsruimte van de kerk.
  
Bij de kerkdiensten
Donderdag 10 mei is er om 09.30 u (!) kerk wegens Hemel-
vaartsdag. Centraal staan woorden uit de brief van Paulus aan 
de Romeinen, hoofdstuk 8: ‘als wij hopen op wat wij niet zien, 
dan verwachten wij het met volharding’. Zo deden Jezus’ leer-
lingen na zijn hemelvaart, zo mogen ook wij doen! Zondag 13 
mei gaat voor ds. Nobel uit de grote kerk in Monster, terwijl ik 
daar de dienst leid. ‘s Avonds leid ik een leerdienst in Poeldijk. 
Centraal staat de titel ‘Christus’ voor Jezus. Waarom wordt Hij 
zo genoemd? Het woord is een titel en wil zeggen ‘de gezalfde’, 
ofwel ‘de Messias’. We zullen zien hoe bijzondere mensen in de 
Bijbel gezalfd werden en wat dat zegt over wie Jezus is.

Zondag 20 mei is het Pinksteren, het feest van de Geest. Ik leid 
beide diensten. ‘s Morgens staan nogmaals woorden uit Romei-
nen 8 centraal, nu over de Heilige Geest die mensen tot kinderen 
van God maakt. De avonddienst is een Pinksterzangdienst, waarin 
we veel mooie liederen zingen over de uitstorting van de Heilige 
Geest. Ik denk bijvoorbeeld aan ‘er komen stromen van zegen’ 
en ‘Geest van hierboven, leer ons geloven’. Ook u kunt liederen 
bijdragen, door ze op te schrijven en het briefje in de collectezak 
te doen of door mij te mailen! Graag uiterlijk de zondag ervoor. 
Maandag 21 mei is er een oecumenische viering samen met de 
RK parochie, in onze kerk die ik zal leiden. Centraal staan weer 
woorden uit Romeinen 8, nu vers 23 over ‘de eerstelingen van 
de Geest’. Kom allen, bij welke kerk je ook hoort, en ook als je 
‘nergens’ bij hoort.

Open kerk
Zaterdag 19 mei staat de kerk opnieuw open voor eenieder die 
behoefte heeft aan gesprek, ontmoeting of zomaar een kopje kof-
fie of thee. Gemeenteleden zijn van harte welkom bezoekers op 
te vangen. Dus ook u en jij van harte welkom tussen 10.00-11.30 
uur. Neem ook eens iemand mee die belangstelling heeft voor de 
kerk en alles waar daar gebeurt.

Boeken- en platenverkoop
Zaterdag 19 mei is er van 10.00-11.30 uur verkoop van boeken 
en dvd’s, cd’s en oude grammofoonplaten in de Hervormde Kerk 
in de Fonteinstraat in Poeldijk. Op de platenzolder vind u veel 
elpees, singletjes, 78 toe-
ren platen en alle soorten 
cd’s. Muziek en boeken van 
alle tijden, voor alle smaken 
voor een lage prijs. Kom kij-
ken naar de grote verzame-
ling en vind wat u al heel 
lang zoekt. De opbrengst is 
bestemd voor vervanging 
van het leiendak van de 
kerk. Koffie en thee staan 
voor u klaar.
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Van de bazaarcommissie

Spaarpunten
Tot nu toe onze hartelijke dank voor de al 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 meer. 

U kunt uw punten nog steeds inleveren in de groene bus onder 
het kerkje in de hal, of bij de volgende adressen: Verburghlaan 
38, de Noorderhoek 23, of Het Endhof 61. Hartelijke groet, de 
bonnenverzamelaars.

20 18 JANUARI 2017

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

...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

Op loopafstand van het strand, zee en duinen en 
het centrum van Monster ligt dit zeer royale goed 
verzorgde 4-kamer appartement (134 m2) op de 
1e verdieping met mooi balkon, 2 slaapkamers, 
riante zolderverdieping, inpandige parkeerplaats 
en berging.

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

UW WONING VERKOPEN;
Bel NU voor een vrijblijvend intakegesprek met 
GRATIS waardebepaling en informeer naar onze 
mooie actietarieven.

EEN WONING AANKOPEN;
Ook voor aankoopbegeleiding bent u bij ons op het 
juiste adres, informeer naar de mogelijkheden!

TE KOOP  Rijnweg 56F, Monster 
 

Pinksterweekeinde: 19 clubs en 88 teams op Verburch 

Verburch WerkTalent/Bouwmees-
ter Voetbaltoernooi
Zondag 20 en maandag 21 mei is het weer zover: Het Verburch 
WerkTalent/Bouwmeester Voetbal Toernooi. In totaal doen er 
19 clubs mee en er doen 88 teams mee uit het hele Westland 
en omstreken! Zondag 20 mei spelen JO13 (jeugd onder 13) en 
JO15 en maandag 21 mei spelen JO09 en JO11. 

Het toernooi begint zondag om 09.00 uur en maandag om 09.30 
uur. Sponsoren zijn WerkTalent Uitzendbureau, Bouwmeester Aan-
nemersbedrijf, The Gym Fitness en 100% Voetbal. Kom gezellig de 
voetballers aanmoedigen, Je bent natuurlijk als toeschouwer na-
tuurlijk ook welkom op het altijd gezellige Verburch Voetbalpark!

10 18 JANUARI 2017

Puzzel: een invulraadsel

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

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

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

Tonny Vreugdenhil, winnares van de Poeldijk Nieuws Kerstpuzzel.   

Grafmonumenten  •  Assieraden  •  Keien & Zuilen  •  Restauratie  •  Inscriptie’s lakken 
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Jan Barendselaan 66  /  2685 BV Poeldijk  /  T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl  /  www.chrisvanwaes.nl

Geopend 
wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur
za 11.00 - 17.00 uur.

Uw vertrouwen waard

0 6  -  5 4  97  01  33  -  i n f o @ w e s t l a n d h o v e n i e r s . n l

coaching • hypnose • trainingen

Het nieuwe tijdelijke adres is:
Voorstraat 88

2685 EP  Poeldijk
ingang om de hoek (Fonteinstraat)

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

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

Reiki Helingsavond
4 juni 19.30 - 22.00 uur

Zen Cirkel
21 juni 19.30 - 22.00 uur

Reiki Master A
23 juni 10.00 - 17.00 uur

Soundhealing concert
30 juni 20.00 - 22.00 uur

Donderdag 26 april 

Uitloting Verburch obligaties
Donderdag 26 april was de 13e uitloting van Verburch obligaties 
van de Nieuwbouw op het Notariskantoor van Westland Part-
ners. De volgende obligaties zijn uitgeloot:

001 – 020 – 034 – 040 – 053 – 070 – 090 – 102
108 – 115 – 123 – 129 – 146 – 163 – 168 – 187 
199 – 220 – 228 – 224 – 238 – 507 – 518 – 529
543 – 564 – 574 – 595 – 602 – 622 – 629 – 636
649 – 661 – 675 – 677 – 709 – 715 – 735 – 743
756 – 764 – 787 – 803 – 818 – 827 – 837 – 842 
1026 – 1036 -– 1037 – 1071 – 1076 – 1084  

De meeste houders van de uitgelote obligaties zijn hierover geïn-
formeerd, van een aantal is het adres onbekend. Als uw obligatie-
nummer hierbij staat en u heeft geen bericht ontvangen, kunt u 
met mij contact opnemen. Frans van Velthoven, penningmeester 
Sportstichting Verburch, tel. 06 1396 0740.
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Puzzel
Puzzel nummer 10 

Moederdag zoekplaatje

Puzzel nr. 10 is een zoekplaatje: zoek de 9 verschillen. De winnaar 
krijgt weer een lekkere slagroomschnitt. 

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 van de puzzel in nr. 8, Woordzoeker: Onderwaterwereld. 
De gevonden uitgebreide oplossingen kunt u vinden op: http://
poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/. Van de 49 inzenders, die het 
bijna allemaal goed hadden, is de gelukkige winnaar Nicky Pee-
ters, op de foto met de schnitt van Bakkerij Van Malkenhorst. 
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Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Leny van Leeuwen koninklijk 
onderscheiden 
Donderdag 26 april ontving Leny 
van Leeuwen uit handen van 
burgemeester Van Ardenne de 
oorkonde en de versierselen be-
horende bij haar benoeming tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Zij kreeg dit voor haar jarenlange 
vrijwilligerswerk voor vluchtelin-
genwerk, parochie van de H. Bar-
tholomeuskerk, P.C.I., Myosotis, 
Cliëntenraad en Pastorale Raad 
van De Terwebloem. 

Maar zij is ook 13 jaar actief als HUBA (Hulp bij Belasting Aan-
gifte) en als VOA (Vrijwillige Ouderenadviseur) bij de KBO. Om 
de felicitaties en de waardering van het bestuur en de leden te 
onderstrepen kreeg zij tijdens de kaartsoos van 1 mei een mooi 
boeket uit handen van Riet Grootscholten.

Citaten spreekwoorden en gezegden                                                                    
“Wet van de toenemende ergernis: hoe meer controle we hebben 
over ons leven, des te meer we ons ergeren aan dat kleine beetje 
dat we nog niet beheersen. Anders gezegd: als je je druk maakt 
over kleine dingen, betekent dat eigenlijk dat je het heel goed 
hebt”. (Sjaak Bral) 

“Wie altijd met de grote kudde meegaat, zal regelmatig in de 
stront van een ander lopen.” 

Om de 14 dagen 30 km door het Westland

Doorstart fietstochten KBO
Er was even een onderbreking, maar we willen het graag weer 
oppakken en om de 14 dagen een fietstocht organiseren. We 
doen dit op iedere eerste en derde woensdagmiddag van de 
maand. Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door. De start is 
om 13.00 uur bij de hoofdingang van De Terwebloem. Aanmel-
den is niet nodig, wie wil meefietsen zorgt dat hij/zij om 13.00 
uur aanwezig is.

Het idee is om tochten van zo’n 30 km 
in en rond het Westland te maken. Na-
tuurlijk doen we onderweg ergens een 
bakkie. Iedere inwoner van Poeldijk 
vanaf 50 jaar is welkom. De start van de 
eerstvolgende fietstocht is op 16 mei 
om 13.00 uur. Graag tot dan! Namens 
het KBO-bestuur Ria Valentin

Laatste kaartsoos van dit seizoen 
Dinsdag 1 mei hadden we al weer de laatste gezellige kaartmid-
dag van dit seizoen. Sommigen vonden het jammer, maar de 
meesten vinden het wel fijn om dan niet meer binnen te zitten. 
Ze kunnen gaan fietsen, tuinonderhoud of andere buitenactivi-
teiten doen. We bedanken kaartleiding, zaal-klaarzetters en kof-
fiedames die het kaarten weer mogelijk maakten. Het bestuur 
wenst onze leden en kaarters een gezonde en zo mogelijk een 
beetje sportieve zomerperiode toe.

Belastingservice klaar
Voor 1 mei moest alles gereed zijn en dat is ook dit jaar weer ge-
lukt. De belastingservice is weer afgerond. Brigit van Dijk, Leny 
van Leeuwen, Ineke van Swieten en Piet de Vreede hebben er 
in de maanden maart en april heel wat tijd in gestoken en geza-
menlijk meer dan 120 senioren, die vallen binnen de doelgroep, 
kunnen helpen met hun belastingaangifte. Het blijft een goede 
zaak dat dit werk nauwgezet wordt gedaan door deskundige 
mensen met ervaring. Het bestuur van de KBO, bedankt mede 
namens de vele KBO leden Brigit, Leny, Ineke en Piet voor hun 
inspanningen.

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
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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

Wonen in een heerlijk licht en ruimtelijk 
appartement, op wandelafstand van de 
winkels? Aangeboden wordt een mooi 
appartement (ca. 76 m²) met zonnig terras op 
de begane grond (ZO) waar u heerlijk beschut 
kunt zitten.
Vraagprijs: € 235.000,- k.k.

POELDIJK
De Boerstraat 98

NIEUW

Nabij het gezellige centrum van Monster 
gelegen, goed onderhouden en licht 
3- kamerappartement op de 2e etage 
met zonnig balkon. Het appartement is 
onderdeel van het appartementencomplex 
De Masemude.
Vraagprijs: € 290.000,- k.k.

MONSTER
De Masemude 43

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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26 mei in Tis Gezellig

Halve klaverjas- en jokermarathon
Zaterdag 26 mei is het weer tijd voor onze halve klaverjas- en 
jokermarathon, aanvang 10:30, uiterlijk 10.15 aanwezig zijn. 
Voor de inwendige mens wordt gezorgd: koffie, broodjes, soep, 
slaatje, en dat alles voor slechts € 12,- per persoon.

Na afloop, rond 16.00 uur is er natuurlijk weer een mooie lote-
rij en ‘praten we wat na’, dus kom rond die tijd gerust gezellig 
langs. Zin in een dagje gezellig kaarten, wees er dan snel bij: In-
schrijven kan bij Paul Krabbendam of bij ‘TIS GEZELLIG’: telefoon 
06-14598340. Of e-mail: pakra@caiway.net. Klaverjassers alleen 
inschrijven als koppel; 26 mei willen we je weer heel graag zien…
bij ons aan de Saturnus 10 in Poeldijk!

Bijeenkomst voor partners van

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

Tijdens de bijeenkomst komt u in contact met mensen die ook 
een partner met niet-aangeboren hersenletsel hebben en uw 
problemen en vragen herkennen. De groep start bij voldoende 
aanmeldingen; er zijn geen kosten aan verbonden. Heeft u be-
langstelling, dan kunt u zich aanmelden op: www.voorwestland.
nl of 140174 en vragen naar iemand van Voor Westland. 

Verder na (echt)scheiding
Hoe verwerk je het verlies als iemand waarvan je houdt bij je 
weggaat? Hoe ga je om met pijn, boosheid of verdriet? De groep 
Verder na (echt)scheiding kan je helpen bij het verlies. Je ont-
moet anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Professionals 
van Voor Westland begeleiden de groep. Ze helpen je omgaan 
met het verlies en je leven weer op te pakken. 

Onderwerpen die ter sprake komen: Hoe ga ik om met het ver-
werken van de scheiding? Omgaan met familie en vrienden, een-
zaamheid. Hoe verder zonder je ex, hoe kan ik mijn kinderen hier-
in begeleiden? De groep is voor mensen, die gescheiden zijn en 
weer evenwicht in het leven willen. Er zijn 6 bijeenkomsten, bij 
voldoende aanmeldingen start de groep. Interesse? Aanmelden 
via www.voorwestland.nl of 140174 en vragen naar iemand van 
Voor Westland. 

Elke zaterdag in even weken

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

Parochiekoor Laus Deo
Parochiekoor Laus Deo treedt zondagmiddag 13 mei op in De Ter-
webloem in het kader van Welzijn met Muziek. Iedereen is van 
harte welkom bij dit gratis optreden. Kom genieten van de mooie 
muziek, aanmelden vooraf is niet noodzakelijk.

Modepresentatie Marijke Mode
Woensdag 16 mei om 10.00 uur presenteert Marijke Mode haar 
modecollectie in De Backerhof. De lady-speaker vertelt u alles 
over de stof, kleuren, wasbaarheid en de prijs. Na afloop van de 
modeshow start de verkoop en kunt u de collectie bewonderen. 
De verkoopsters kunnen u desgewenst helpen met passen én ad-
viseren bij het zoeken naar een leuk kledingstuk.

Strandrups De Vrijheid en ‘wombats’

Zomeractiviteiten PGW van start
Afgelopen winter is Strandrups De Vrijheid van het Platform Ge-
handicapten Westland weer rijklaar gemaakt voor het nieuwe 
strandseizoen en kan hij weer op pad met enthousiaste slecht 
ter been zijnde reizigers. Zon, wind, regen, prachtige luchten en 
kurkdroog zijn allemaal ingrediënten die u kunt verwachten! 

Ook de wombats, rolstoelen op 
grote wielen waar u iemand met 
gemak over het strand kan duwen 
zijn weer in de revisie geweest en 
beschikbaar. U kunt deze stoelen 
reserveren bij het Fletcher Hotel in 
Ter Heijde aan Zee. 

Het seizoen is geopend, er zijn al 63 
reserveringen gemaakt voor de ko-
mende periode. Laat de zon maar 
komen! Ook u kunt boeken voor 
een heerlijke rit via onze website: 
www.pgwestland.nl.

Vitis Welzijn
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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
Zaterdag 12 mei 08.00 uur: Geraniummarkt op het Fonteinplein.
Elke woensdag 13.30-14.00 uur: in repetitielokaal Leuningjes, 
zingen voor kinderen van groepen 1, 2 en 3.
Elke woensdag 16.00-17.00 uur: idem, zingen voor kinderen van-
af groep 4.
Elke vrijdag 19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartho-
lomeuskoor.

In de kerk
Donderdag 10 mei, Hoogfeest van Hemelvaart.
09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
viering.
Zaterdag 12 mei 19.00 uur: geen viering. 
Zondag 13 mei 09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor 
zingen tijdens de viering de Messe Laus tibi Christe van Federico 
Caudana.

Zaterdag 19 mei 19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 20 mei, Hoogfeest van Pinksteren.
09.30 uur: dames en Heren Bartholomeuskoor zingen de Missa 
Festiva van Gretchaninov.
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uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

Zaterdag 12 mei aan de Fonteinstraat

Traditionele planten- en 
snuffelmarkt in Poeldijk
Zoals gebruikelijk is op de zaterdag voor Moederdag, dit jaar op 
12 mei op het Fonteinplein in Poeldijk weer de jaarlijkse planten-
markt. Aan de kerkzijde worden van 08.00 tot 13.00 uur planten 
verkocht ten bate van het bouw- en aflossingsfonds van de Her-
vormde kerk, aan de Action zijde worden de planten verkocht ten 
bate van het koor Deo Sacrum. Er is weer een groot assortiment 
van allerhande tuinplanten, waaronder 1e klas geraniums, diver-
se hangplanten, Spaanse margrieten en campanula’s.

In de nevenruimten van de kerk is een snuffelmarkt waar aller-
hande huishoudelijke artikelen, kleding en boeken te koop zijn. 
De snuffelmarkt is van 09.00-13.00 uur. Vanaf 12.00 uur is er een 
speciale actie waarbij een tas wordt verkocht die u voor € 5 mag 
vullen met alles wat er op de tafels in de nevenruimten van de 
kerk is uitgestald. Natuurlijk kunt u in de kerk ook de inwendige 
mens te goed doen met pannenkoeken, broodjes, soep en koffie 
of thee. Bij goed weer is er ook een terras, inclusief springkussen 
voor de kinderen, waar u hopelijk genietend van de voorjaarszon 
wat kunt gebruiken. Toegang is natuurlijk gratis en uw bezoek aan 
dit gebeuren, bekend door zijn gezelligheid en goede producten, 
is zeker de moeite waard. Het Fonteinplein vindt u naast de Her-
vormde Kerk aan de Fonteinstraat 6.
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Kans op auto ti jdens 
Winter Was Weken 
Januari staat in het teken van de BOVAG Winter Was Weken bij 
Carwash Westland. Bij elke wasbeurt ontvangt u een kanskaart 
met kans op een auto ter waarde van €10.000 of een winter-
sportcheque.

Deelnemen aan de acti e kan door acti veren van de unieke code 
van de kanskaart voor 11 februari op www.winterwasweken.nl. 
De winnaar van de hoofdprijs mag een nieuwe of gebruikte auto, 
met garanti e uitzoeken voor een maximumbedrag van € 10.000. 
Onder alle deelnemers wordt wekelijks een wintersport reische-
que verloot ter waarde van € 445. Ook krijgt elke deelnemer 2 
weken een grati s krant naar keuze. Meer informati e vindt u op 
www.carwash-westland.nl en via Facebook en Twitt er. 

Klaverjassen in Westlands museum
In de wintermaanden organiseert het Westlands Museum eens 
per maand klaverjaswedstrijden. De eerstvolgende keer is op 
donderdag 19 januari. Dan kunt u gezellig klaverjassen en tus-
sen de drie rondes door het museum en de historische tuin be-
zoeken. Voor de winnaars zijn leuke prijzen te winnen.

De kaartwedstrijd begint om 
13.30 uur; inschrijven vanaf 
13.00 uur. Inschrijfgeld is € 
4,00 en is inclusief bezoek aan het museum en koffi  e of thee. 
Inschrijving is voor iedereen vrij en u hoeft  zich niet vooraf aan 
te melden. U vindt het museum aan de Middel Broekweg 154 in 
Honselersdijk. Telefoon: 0174 – 62 10 84.

Bordspelvereniging De Spelsalon 
Wij zijn een gezellige bordspelvereniging De Spelsalon, die sinds 
oktober 2014 wekelijks in Poeldijk speelt. Opgericht voor men-
sen die het leuk vinden om spellen te spelen maar niemand in 
de buurt  hebben om mee te spelen, of die het gewoon leuk vin-
den om met een groepje mensen spellen te spelen. Veel men-
sen kennen monopoly, rummy cub, ganzenbord; maar er zijn 
zoveel meer leuke spellen. Wij willen graag spelers kennis laten 
maken met veel leuke moderne bordspellen. 

We hebben ruim 200 spellen in huis, maar spelers kunnen ook 
een eigen spel meenemen. Er is alti jd iemand die het uit kan leg-
gen. We spelen (strategische) bordspellen, kaartspellen en dob-
belspellen. In even weken: spelen we op de dinsdagavond in De 
Backerhof (20.00-23.00). In oneven weken op de dinsdagavond, 
Willem-Alexanderlaan 6 in Poeldijk (20.00-24.00). Zaterdagavond 
in De Backerhof. 

Acti viteiten
Naast onze spellenavonden hebben ook andere acti viteiten, zo 
hebben we spellendagen, gingen wij uit eten, deden we mee aan 
burendag in de Backerhof en gaan wij elk jaar met een team naar 
het NK bordspellen. We hebben pas weer een leuke, gezellige 
spellendag in wijkcentrum de Backerhof achter de rug. We be-
gonnen de dag om 11 uur in de ochtend, met koffi  e en thee met 
wat lekkers erbij. Iedereen had wat lekkers meegenomen voor de 
dag, soms zelfs zelfgemaakt.  Het was gezellig druk. Ook hadden 
veel spelers spellen meegenomen, zodat er veel keus in spellen 
was. Er werd steeds in andere groepscombinati es gespeeld, zo-
dat er steeds afwisselende groepjes waren. Zo werden  gespeeld: 
The fi ve tribes, King of Tokyo, Karuba, Mysti ca, Gepakt en Gezakt, 
Cold express, Sky, Doodle Quest, the Hobbit. Om 23.00 uur sloten 
we af, met ons hoofd vol spellen.

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

Ben jij een enthousiaste, sportieve vrijwilliger en heb  
je affiniteit met ouderen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Je begeleidt dan onze fysiotherapeut bij het geven van 
de hart-beweeggroep “Hartkracht” van Pieters  
Behandel Praktijk. Deelnemers zijn mensen die na hun 
hartrevalidatie begeleid willen blijven sporten. 

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

Waar? 
Gymzaal in basisschool de Verburch-hof  
(gebouw Westhof), De Ruijtbaan 81 te Poeldijk.

Ben je geïnteresseerd? 
Bel gerust voor meer informatie of om je aan  
te melden naar Pieters Behandel Praktijk,  
Eline Fredriksz (fysiotherapeut): 06 - 82 35 77 10. 

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

Iedere vrijdag en zaterdag 
staan wij aan de Slachthuiskade 4, met een bloemenkraam.
U kunt bij ons terecht voor mooie boeketten, losse bloemen en 

fleurige arrangementen. 

Voor rouwbloemwerk en bruidsbloemwerk 
kunt u ons ook  telefonisch bereiken buiten openingstijden. 

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

Moederdag zondag 13 mei
Bij ons vindt u de mooiste bloemen 

voor de allerliefste moeders! 
Prachtige boeketten, lieve roosjes, geurende lathyrus 

of een mooi opgemaakt vaasje. 

Kom voor een lief en fleurig kado naar Pure flower…

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
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Poeldijkse scholen vertellen…

Tweede Kamer en Madurodam
Op 26 maart heeft groep 7 een les gehad in Madurodam over 
democratie. Na de les mochten ze met de tablet de miljoenen 
van de Miljoenennota verdelen. Na de theorie over democra-
tie was het tijd om eens te kijken hoe het er in de Tweede Ka-
mer aan toe gaat. Zij kregen een rondleiding door de Tweede 
Kamer en zijn zelfs Mark Rutte tegen gekomen. Het was een 
erg leerzame dag.

Schoolvoetbaltoernooi
Ik had me ingeschreven voor het schoolvoetbaltoernooi. Eerst 
hadden we maar 10 man, maar gelukkig kregen we verster-
king uit groep 8. Mijn vader was coach en daar gingen we dan. 
De eerste wedstrijd ging meteen lekker Ramon was keeper en 
was “beast”. Hij hield echt veel en als er een goal viel kon Ra-
mon er niets aan doen. De eerste wedstrijd hadden we een 
gelijkspel 1-1. De tweede wedstrijd waren we veel beter maar 
jammer genoeg werd het 0-0 De derde wedstrijd hadden we 
verloren en de vierde ook jammer genoeg. We waren niet 
door dat vonden we wel jammer, maar ik wil mijn vader heel 
erg bedanken, want ik vond het heel erg leuk.

geschreven door Dimitri Vijn

Verkeersexamen 
Onze klas had op 5 april het theoretisch 
verkeersexamen. We vonden het wel 
spannend!

In het begin dachten we dat we het makke-
lijk zouden halen, maar het was toch best 
lastig. Vooral de voorrangsregels vonden 
we lastig. We waren wel opgelucht toen 
we te horen hadden gekregen dat de hele 
klas was geslaagd. Op 23 mei hebben we 
het praktijk verkeersexamen. Dat vinden 
we ook spannend. We moeten dan door 
Poeldijk gaan fietsen. We hopen dat ieder-
een dan ook gaat slagen.

Geschreven door Cis (11) en Julien (11)

Nieuws uit groep 7
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www.spruijtonderhoud.nl

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

www.spruijtonderhoud.nl • 06-512 08 412

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

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

Rijbewijs B
Rijden vanaf 16,5
Automaat of schakel

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

BE vanaf
 € 380,- 

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

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

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

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

 

 

 
 
 
 
 

De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

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

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

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 
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Hulde en waardering voor Zonnebloem Poeldijk!

De vlag uit voor Poeldijkse ouderen
Door Mart. van der Knaap

Men zegt wel eens: ‘’Wil je genieten dan moet je zelf de vlag 
buiten hangen”. Maar ook anderen hangen de vlag wel eens uit 
voor ons ouderen in Poeldijk. En dat deed de Zonnebloem Poel-
dijk. Twee grote bussen tjokkie vol waren er die dag te gast. Wat 
hebben we genoten, wat een organisatie om dat goed op poten 
te zetten! Het liep allemaal als een tierelier. 

De bus naar Warmond op tijd met een rondje bollenvelden die 
in volle glorie bloeiden. De boot, een geweldig mooie boot lag 
klaar voor een fantastisch mooie vaartocht over de Kager plas-
sen. We werden ontvangen met koffie en gebak, een geweldig 
goed verzorgde lunch. Een loterij waarbij ieder een of meerdere 
prijzen won alle verzorgd door de Poeldijkse zakenmensen. Acht-
tien vrijwilligers die hun dag beschikbaar stelden om het ons naar 
de zin te maken. Of te helpen daar waar nodig was. Han Hagen 
met de accordeon met Hollandse muziek, hij zorgde voor een 
geweldige sfeer. Het was met elkaar en voor elkaar. Men heeft 
er enorm veel werk aan gehad wat de voorbereidingen betreft. 
Het was een bruisend gebeuren van het schathemeltje rijke dorp 
Poeldijk. Hulde en waardering aan de Zonnebloem Poeldijk! Al 
was er die dag niet veel zon, voor ons de wat ouderen was de zon 
volop aanwezig.     

Organisatie was schitterend!
Door Anton en Leni van Tilborg

Woensdag 25 april heeft de Zonnebloem Poeldijk een fantasti-
sche Bootdagtocht 2018 georganiseerd. 136 Personen uit De Ter-
webloem en De Witte Brug en dorpsbewoners zijn met bussen 
via de bollenvelden naar Warmond gereden. Daar lag een mooie, 
nieuwe rondvaartboot, De River Queen te wachten om de deel-
nemers over de Kagerplassen en Westeinderplassen te varen.

Na koffie/thee met wat lekkers, een quiz, koffietafel-lunch, con-
sumpties en een tombola, met fantastische prijzen, geschonken 
door verschillende bedrijven, meerden en ontscheepten we weer 
in Warmond en reden in de mooie bussen terug naar Poeldijk. 
Tijdens de vaart heeft Han Hagen met zijn accordeon doorlopend 
vrolijke wijsjes gespeeld en werd er door allen luid meegezongen. 
Het was een prachtige dag, niet alleen door de zonneschijn, ook 
de organisatie was schitterend. Onze hartelijke dank gaat uit naar 
alle medewerkers en lieve vrijwilligers van de Zonnebloem en we 
zien uit naar een volgend even goed georganiseerd uitje.

Komende activiteiten Zonnebloem Poeldijk

Sponsors bedankt 
Door Els Duijnisveld                       

Woensdag 25 april hadden we onze bootdagtocht die vele po-
sitieve reacties opleverde. We hebben genoten van de gezellig-
heid met elkaar en het uitzicht rond de Kagerplassen en de Wes-
teinderplassen op een prachtige nieuwe boot. Met 110 gezellige 
Zonnebloemgasten, de enthousiaste inzet van 19 vrijwillig(st)
ers en de accordeonmuziek van Han Hagen hebben we een hele 
fijne dag gehad.

Om de bootdagtocht betaalbaar te houden hebben we 19 spon-
sors, die Zonnebloem Poeldijk een warm hart toedragen, bereid 
gevonden ons te steunen. Van orchideeën tot cadeaubonnen, van 
een fietstas tot heerlijke frambozen, koekjes, geraniums, groente 
en fruit. Gulle gevers waren: Bakkerij Van Malkenhorst, Duijnis-
veld BV, Greeve Citrus, Hans van Tol, Jan van Luijk Kalanchoës, 
Jumbo Boere, Kapsalon Heuchemer, Kapsalon, Knip Inn, Kwekerij 
de Veranda, Léon Duijvesteijn the Greenery, Levoplant, Michel Vis 
Tweewielers, Nederpel chrysantjes, Optiflor, Paul van der Knaap 
Anthuriums , Pure Flower, Slagerij Marco van der Hout, Snacktaria 
’t Harkje, ’t IJswinkeltje, Van Zijl Geraniums. Sponsoren hartelijk be-
dankt namens Zonnebloem Poeldijk en haar gasten.

De komende tijd staan er drie activiteiten gepland. We gaan naar 
Levoplant en Boerderij Lansingerland in Bergschenhoek. Zaterdag-
middag 26 mei geeft toneelvereniging St. Genesius een speciale 
voorstelling voor de gasten van Zonnebloem Poeldijk en de leden 
van KBO Poeldijk. Het wordt een gezellige middag met toneel in 
een omgetoverde theaterzaal in het kerkgebouw te Poeldijk. De 
voorstelling begint om 13.30 uur tot duurt tot 16.15 uur. De zaal is 
om 13.00 uur open. Wij nodigen u van harte uit voor een middagje 
ouderwets lachen en een paar uurtjes genieten van amateurtoneel 
met professionele geluidsinstallatie in de omgetoverde Bartholo-
meuskerk van Poeldijk. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via Carla 
Bol (244671, Tineke van der Maarel (06-28488201), Els Duijnisveld 
(06-54745922) of bij één van de andere Zonnebloemvrijwilligers.
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Poeldijkse Scholen maakten kennis met boulen

Verburch ’97 Jeu de Boules
Door Piet de Quaasteniet               

In april was er weer veel te beleven bij de Jeu de Boules, er was 
een gezellig Paasdagentoernooi met meer winnaars dan ver-
liezers. De gezelligheid in combinatie met het deelnemen aan 
dit toernooi was weer de grote winnaar. Ook de klaverjaslief-
hebbers speelden hun laatste wedstrijd van het seizoen ’17-’18 
en kijken al weer vooruit naar seizoen ’18-’19 om op de laatste 
woensdagmiddag van september weer van start te gaan.

Donderdagmiddag 19 
april was er de jaar-
vergadering, zoals 
gebruikelijk met weer 
een volle kantine van 
leden, werden de 
jaarstukken doorge-
nomen. Met instem-
ming van de leden 
werden alle stukken 
weer goedgekeurd. Tussen de ver-
gaderstukken door werden er ook 
nog 2 rondjes Bingo gespeeld, onder 
leiding van Riet de Jong rolden de 
winnaars van Bingo door de kantine 
heen. Ook deze middag werden de 
clubkampioenen gehuldigd.

Donderdag 26 april was ook nog een drukke dag bij de Jeu de 
boules. In de ochtend waren de scholen uit Poeldijk uitgenodigd 
om eens kennis te maken met het boulen bij Verburch. Onder 
leiding van de leden kreeg de jeugd een lesje in het boulen. En 
met als klap op de vuurpijl wisten de mannen van Verburch ’97 
Jeu de Boules voor de eerste keer in 3 jaar tijd de dames met een 
nederlaag naar huis te sturen. Mocht je je vervelen kom dan naar: 
www.’97pjdb.nl.

Anita van Holsteijn-Zuidinga uit ons dorp is koninklijk onderscheiden; Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Anita is sinds 2001 voorzitter 
van Toneelgroep Het Wilde Westen en vervulde een belangrijke rol in de fusie van Toneelvereniging Sint Jan Baptist ’93 en Epicentrum 
Toneel, waaruit Toneelgroep Het Wilde Westen ontstond. Van 2007 tot 2013 was zij bemiddelaar bij Bureau Bemiddeling & Mediation 
van politie-Haaglanden en trad op als mediator bij burenruzies en overlast. (Foto: Het Hele Westland) 
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Poeldijker in beeld

De gemeente Westland heeft een nieuwe ‘regering’. Op Konings-
dag werd het nieuwe team van wethouders geïntroduceerd, vijf 
weken na de raadsverkiezingen. ‘Het is sneller gegaan dan in 
omliggende gemeenten’, zegt Poeldijker John Witkamp, een van 
de twee formateurs, voldaan. Met CDA-raadslid Martin Buite-
laar heeft John in minder dan een maand gewerkt aan de sa-
menstelling van het college. Tevoren deden twee ‘buitenstaan-
ders’ Mathé Elema en Koos Karsten al verkennend werk. Daarna 
schoven Witkamp en Buitelaar aan voor gesprekken met de vier 
raadsfracties die de zeskoppige coalitie zouden moeten leveren. 
Het waren leden van drie landelijke partijen: CDA, SGP/CU en 
VVD en de lokale fractie LPF Westland.

Hoe gingen nu die formateurs te werk? Die vraagt legt Poeldijk 
Nieuws voor aan John Witkamp (55). In zijn woonkamer aan de 
De Backerstraat legt hij de gang van zaken uit. ‘Wij stelden eerst 
het einddoel vast en maakten een planning om onderhandelin-
gen niet ál te lang te laten duren’, begint Joh zijn verhaal. Op 3 
april was de rapportage van de verkenners klaar met daarin con-
touren waarmee Martin en ik verder konden. Wij namen ons voor 
eind april met de collegevorming klaar te zijn. Er werden gepraat 
met de vier partijen. Al gauw kwamen wij tot de conclusie dat het 
niet gewenst was de CU/SGP als gedoogpartner te beschouwen. 

Deze partij werd dus een volwaardige deelnemer in de hele pro-
cedure. Het college zou bestaan uit 6 wethouders: 2 van het CDA, 
2 van LPF Westland en de VVD en SGP/CU ook elk 1. 

Zoeken naar hoofdlijnen
Dan ga je zoeken naar de hoofdlijnen waarop de fracties zich kun-
nen richten qua beleid voor de komende raadsperiode. De zaken 
waarover politieke partijen het óneens zijn met elkaar zijn onder-
hand bekend. Beter is  vast te stellen waar wél voldoende draag-
vlak voor is. Een van de belangrijkste punten was dat alle par-
tijen de noodzaak inzien van bestuurlijke vernieuwing. De visie 
van de fracties over zaken die de gemeenteraad behandelt moet 
in de hele raad goed duidelijk zijn voordat het in de raadwordt 
besproken. Voorstellen die al min of meer dichtgetimmerd zijn 
en waarover besluiten moeten worden genomen, zonder dat alle 
fracties zich er in hebben kunnen verdiepen,- daarmee wilden wij 
stoppen. ‘De luiken moeten open’, dat was ons hoofdmotief,’ al-
dus John Witkamp.

Veel Westlandse binding in college
Hij en Buitelaar zijn er blij mee dat er geen wethouder in het col-
lege komt die weinig of geen binding heeft met de Westlandse 
gemeentepolitiek. Allen waren raadslid en hebben voldoende 

politieke bestuurservaring om 
hun klus aan te kunnen. Taken 
van gemeenten worden steeds 
uitgebreider. Er komen nog meer 
wetten aan, zoals de omvangrijke 
omgevingswet, door de rijksover-
heid ingesteld, maar grotendeels 
in gemeenten moet worden 
doorgevoerd. Al deze extra taken 
vragen veel van de gemeentebe-
stuurders. Het wordt dus mou-
wen opstropen en aan de slag 
voor het nieuwe Westlandse col-
lege. Voorlopig nog onder voor-
zitterschap van burgemeester 
Agnes van Ardenne-van der Hoe-
ven. Poeldijker Witkamp is al 14 
jaar raadslid. Aanvankelijk frac-
tievoorzitter van LPF Westland, 
welke functie door Dave van der 
Meer is overgenomen. ‘Ik vind 
het ook leuk jonge raadsleden te 
coachen en vooral om de soms 
ingewikkelde materie van raads-
lid zijn voor anderen duidelijk te 
maken. En ik ben Westlander en 
vooral Poeldijker in hart en nie-
ren. Laat mij maar lekker hier wo-
nen en wat voor de samenleving 
betekenen, zo lang ik de toren 
van de Poeldijkse kerk maar kan 
zien!’

Poeldijker John Witkamp een van de formateurs:

‘Bestuurlijke vernieuwing Westland hard nodig’
Door Nelly Schouw-Zaat
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Ons Dorp
Ine Vranken met haar kerkkoor Cecilia 

De nachtegaaltjes van Poeldijk
Door Annemiek Koremans

Als voorzitter van de Cliëntenraad van de Terwebloem bezoek ik 
ook met enige regelmaat de kerkdiensten op de vrijdagmiddag in 
De Terwebloem. De diensten worden verzorgd door pastoraal me-
dewerkers en priesters en iedere laatste vrijdag van de maand is 
er om 19.00 uur ook een afsluiting in handen van een dominee. De 
diensten zijn voor bewoners van De Terwebloem, maar dorpsge-
noten kunnen ook aansluiten. Zo wordt de multifunctionele ruim-
te, iedere vrijdag omgetoverd tot “godshuis”. Iedere dienst heeft 
vele vaste bezoekers. Katholieke diensten met priester, woord- en 
communieviering met pastoraal medewerker, opgeluisterd met 
het kerkkoor Caecilia, onder bezielende begeleiding van Ine Vran-
ken met haar prachtige orgelspel.

Het koor bestaat uit 18 dames met langdurige ervaring; het oudste 
lid is 96, het jongste 74 jaar. De dames zingen alleen in De Terwe-
bloem, in het Nederlands, Gregoriaans en Latijn. Iedere donderdag 
wordt er ruim een uur geoefend en een klein uurtje nagetafeld on-
der het genot van koffie, thee en koek. Ieder jaar onderneemt het 
koor een uitje met elkaar naar een gewilde locatie in het land. Ook 
na de kerkdiensten wordt er knus met elkaar en bewoners koffie ge-
dronken. De sfeer rondom het koor voelt voor mij warm en gezel-
lig; betrokkenheid en inzet van de nachtegaaltjes stralen er vanaf. 
Het koor bestaat al ruim 30 jaar, is opgericht voor het Sint Jozefhuis, 
daarna meeverhuisd naar De Wittebrug en zes jaar geleden, niet 
zonder slag of stoot, behouden voor De Terwebloem. Niet alle ver-
andering is verbetering. Soms is het oude van zo’n grote waarde, dat 
je er met je vingers vanaf moet blijven. Kerkkoor Caecilia heeft de 
visie van professionele managers overleefd! Gelukkig zijn vele zan-
geressen behouden in de strijd en meegegaan naar De Terwebloem. 
Wijlen pastoor Guus Wiegerinck is overigens bedenker van de naam 
Caecilia: martelares en patrones van de muziek en muzikanten.

Nachtegaaltjes
Ik ben geen uitblinker in muziek. Heb wel een poging ondernomen 
naast het vak muziek op school. Anderhalve dag deel uitgemaakt 
van Deo Sacrum als tiener. Er is nog een speciaal Schots rokje voor 
mij genaaid door mevrouw Grimbergen, want mijn maat was niet 
voorradig. Maar, ook al zei mijn moeder dat ik geen moeilijke puber 
was, zingen heb ik nooit serieus kunnen oppakken. Wel ontzettend 
veel gelachen. Sta er ook niet van versteld dat ze ons al snel vroe-

gen (1969!) of we een andere vereniging of sport wilden zoeken. 
Leden van Caecilia hebben serieus werk gemaakt van het zingen. 
Het mooie is dat dit nog steeds goed te horen is. Niet in de laatste 
plaats dankzij de deskundige leiding en training van Ine. Ik heb zit-
ten observeren bij een dienst. Ine wil iedereen kunnen zien en horen. 
Ze zitten er ontspannen bij, maar er wordt wel serieuze aandacht 
gevraagd en vooral kracht in de stemmen: ze gaan er voor! Speciale 
houders voor de muziekstukken, discipline in het uitdelen en opha-
len van muziekbladeren. Zo’n belevenis dit te mogen aanschouwen. 
Oog voor detail levert mij steeds meer waardering op voor de inzet 
van “gewone” burgers. En dan moet je ze ook nog horen zingen. Zo 
geconcentreerd en zó zuiver, een genot om naar te luisteren. Les 1 
van Ine: met lef zingen dames, uw logopediste vraagt om krachtig 
uitgesproken, ronde klanken! 

Leden van het koor
Nieuwe leden worden met liefde binnengehaald. De laatsten zijn nu 
1 of 2 jaar lid en voelen zich helemaal thuis. Zelfs ik als vreemde 
eend in de bijt werd met zoveel enthousiasme te woord gestaan, 
hartverwarmend. Ze zingen er niet alleen over, maar brengen het 
met elkaar ook nog in de praktijk. In al die 30 jaar was er slechts één 
man lid: de inmiddels overleden Geert Grimbergen. De dames we-
ren mannen niet bewust, maar hebben ze er ook liever niet bij! Wie 
geeft ze ongelijk? Toch is er ook weemoed bij leden die eerder in een 
gemengd koor zongen. De mannelijke tonen worden bij enkele kerk-
gezangen gemist. Gelukkig zijn er ook tijdens de dienst verschillende 
mannen, die hun geluid laten horen. Het oudste lid komt iedere keer 
met de Plusbus naar De Terwebloem. Er zijn ook leden die niet of 
nauwelijks kunnen zien. Vanuit hun koorverleden zingen ze nog alles 
vlekkeloos (op de toon af) en met veel lef mee! Ine wordt door de le-
den op handen gedragen. Zo streng, zo veeleisend, zo zuiver als een 
bevlogen koor elkaar weet te waarderen. Het zijn naast koorleden 
veelal ook  mensen die hun steentje bijdragen aan het welslagen 
van de vieringen. Niet te beroerd om bewoners van hun kamers te 
halen en weer terug te brengen. Samen wordt na de dienst de ruim-
te omgebouwd tot een koffiehuis voor de bewoners. Daarna wordt 
alles weer ingericht tot multifunctionele ruimte. Ook al begrijp ik 
de “wereld” om mij heen heel vaak niet meer, gelukkig weet ik het 
mooie van onze samenleving nog steeds waar te nemen, te horen. 
Wat een goed gevoel brengt mij het bijwonen van een dienst met 
de Poelukse Nachtegaaltjes. Iedere vrijdag om 15.00 aan de Van 
Bergenhenegouwenlaan 2. Het is zo mooi om met de bril van onze 
ouderen naar elkaar te kijken en momenten met elkaar te beleven. 
Kom naar De Terwebloem! 
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In Memoriam  

Co van der Bol-Zuiderwijk (97) 
Door pastor Max Kwee

Co werd op 3 maart 1921 in Poeldijk geboren. Haar vader was 
onder andere tuindersknecht, metselaar en veilingmedewerker. 
Ze had zes broers, geen zussen. Ze had een beschermde jeugd en 
was voorbestemd om voor haar moeder te zorgen. Co doorliep de 
Lagere School en trouwde met Theo van der Bol, hij had een tuin 
in Loosduinen. Co hielp mee in de tuin. Vele gewassen werden er 
verbouwd, zoals tomaten, sla, kroten, peen, bloemkool en kom-
kommer. Ook hielden ze varkens.  

Tot haar grote verdriet had ze zelf geen kinderen, maar genoot ze 
des te meer van de logeerpartijen van neven en nichten. Zij had-
den dan een geweldige tijd bij tante Co en ome Theo. Toen Theo 
moest stoppen met de tuin, verhuisden ze naar de Lisztstraat. Daar 
overleed Theo in 1995. Co verhuisde naar De Wittebrug. Daar leerde 
zij in het jaar 2000 Nelis kennen, zij waren zo’n 15 jaar bevriend; 
in 2015 overleed Nelis. De afgelopen jaren vielen haar zwaar. Het 
kringetje werd steeds kleiner. Een aantal broers en schoonzussen 
overleed. Gelukkig heeft ze van een aantal neven en nichten veel 
aandacht gekregen. Ongeveer een jaar geleden verhuisde ze naar 
De Terwebloem. Op 11 april is Co in de leeftijd van 97 jaar overleden. 

We denken terug aan een erg lieve vrouw, die er altijd keurig ver-
zorgd uitzag. Ze hield van winkelen en kleding kopen. Allen waren 
welkom op haar feestjes. Het geloof was voor haar belangrijk. Ze 
ging trouw naar de kerkvieringen, bad het rozenhoedje, en had Ma-
riabeeldjes in huis. Moge zij nu rusten in vrede.

In dankbare herinnering

Fenny Kester (90)
Door diaken Ronald Dits

Op 4 april is in de leeftijd van 90 jaar, Francesca Gerardina Kes-
ter-den Reijer in De Terwebloem in Poeldijk overleden. Fenny werd 
geboren op 20 augustus 1927 en groeide op in een gezin met drie 
broers in Den Haag. In haar jeugd volgde zij een medische op-
leiding. Ze ontmoette Jo Kester, een Westlandse tuinder, die een 
vriend was van een van haar broers. Ze trouwden op 29 november 
1951 en betrokken een woning aan de Choorstraat in Monster (nu 
heet dit gedeelte Emmastraat), waarachter het tuindersbedrijf lag. 

Het gezin werd uitgebreid  met twee dochters en twee zonen. Fen-
ny was een liefdevolle en zorgzame moeder, die altijd heel betrok-
ken was. Toen Fenny 50 jaar oud was, kwam Jo te overlijden. De 
tuin werd door de zonen overgenomen, waar Fenny nog graag een 
handje hielp. Daarnaast was ze ook zorgzaam voor familieleden die 
dit nodig hadden. Ook paste ze op haar kleinkinderen, waar ze erg 
van genoot. In 1989 verhuisde Fenny naar een kleiner huis en zoon 
John ging in het ouderlijk huis naast haar wonen. Om John heeft 
Fenny altijd veel zorgen gehad; vanaf zijn derde jaar was hij diabe-
tespatiënt. Groot verdriet was er dan ook toen John plotseling over-
leed. 

In 2009 verhuisde Fenny naar de Witte Brug en ze kreeg een paar 
jaar later een mooi en zonnig appartement in De Terwebloem. Ze 
genoot van haar kamer, van de zon die altijd naar binnen kon vallen 
en van de vele bloemen die in haar kamer te vinden waren. Met 
haar vriendin Dora Kester genoot ze van het samen eten en een 
wijntje met bitterballen. Ze puzzelde ook graag op haar kamer, las 
de krant en keek naar medische programma’s op de TV. Ook was 
ze elke vrijdagmiddag bij de katholieke viering te vinden. Uitein-
delijk werd haar lichaam erg broos en overleed zij in alle rust. De 
uitvaartplechtigheid vond plaats op 10 april in de H. Bartholomeus-
kerk, waarna Fenny is gecremeerd. Fenny stak in de kerk altijd een 
kaarsje op, om zo te bidden voor haar dierbaren. Ons geloof is dat 
dit goddelijk Licht Fenny begeleidt op haar tocht naar Gods Rijk van 
Licht en Liefde. Daar mag Fenny genieten van Gods barmhartigheid.
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Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Anno Domini
Door pastor Max Kwee

Je ziet het nogal eens op oude gebouwen 
staan: ‘A.D.’ en dan een jaartal. Nee, 
dan gaat het niet over die krant. De ver-
melding ‘A.D.’ staat voor Anno Domini, 
in het jaar des Heren. Het is de mede-
deling: in het jaar van de Heer (bijvoor-
beeld 1800) is dit pand hier gebouwd of 
opgeleverd. Midden in ’s-Gravenzande, 
waar ik woon, staat het restaurant ‘De 
Spaansche Vloot’. Daar staat op ‘A.D. 
1642’. Indrukwekkend dat het gebouw 

er al zo lang staat. 

’Het jaar des Heren’. Vroeger had men dat besef nog. De ti jd om 
te leven, en dus ook elk jaar, wordt ons ten diepste gegeven. We 
kunnen de ti jd toch niet zelf maken? We kunnen niet zeggen, 
ziehier, ik produceer voor jou een jaar. Wij kunnen er natuur-
lijk wel veel mee. Heel veel plannen, organiseren, maar ook va-
kanti es en rustperiodes regelen. We hebben wel de uitdrukking 
‘ti jd maken’. We zeggen dan bijvoorbeeld: ‘Ik maak ti jd voor jou’. 
Maar dat betekent dat we de beschikbare ti jd anders verdelen. 
Nieuwe ti jd erbij kunnen we niet maken. 

Tijd is ons gegeven, nu, het nieuwe jaar 2017. Tweeduizend en 
zeventi en jaren geleden is het alweer dat Jezus geboren werd. 
We vierden het onlangs nog uitgebreid met kerstmis. Wat zal 
het nieuwe jaar ons brengen? Voorspoed of tegenslag? Goede of 
slechte ti jden? Mogen we nieuw leven verwelkomen, of zal een 
dierbare ons ontvallen? We weten het niet van tevoren en dat 
is misschien maar goed ook. Maar we proberen, in alle omstan-
digheden, er toch op te vertrouwen dat de Heer met ons is. Vlak 
voor kerstmis, op de vierde zondag van de Advent, hebben we 
gehoord: ‘Hij heet Immanuël’, hetgeen betekent ‘God met ons’. 
‘God met ons’, wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstel-
len? Is hij erbij als ik boodschappen doe? Is hij erbij als ik op 
de vereniging een biertje drink? Waarom niet eigenlijk? Hij kent 
ons, Hij weet wat wij doen, Hij weet wat ons bezighoudt. We 
mogen er op vertrouwen dat Hij er alti jd is. Hij wil ons alti jd de 
goede wegen wijzen. Hij wil met ons genieten van het leven in 
goede ti jden, en ons troosten, steunen en bijstaan in moeilijke 
ti jden. Niet alles zal onmiddellijk opgelost worden. Niet elk ge-
bed wordt verhoord zoals wij het willen. Zo werkt het niet. God 
zal verhoren op zijn manier, op zijn ti jd, volgens zijn wijsheid. De 
kunst voor ons is, om te vertrouwen op zijn wijsheid. Ook in het 
nieuwe jaar, dat ons gegeven wordt. Anno Domini. Wij wensen 
u een gezegend en mooi 2017.

Kerkberichten
Weekeinde 7 en 8 januari: Driekoningen (A).
Zaterdagavond 19.00 uur: geen viering! Er is een viering in de 
Heilige Machutuskerk te Monster.
Zondagochtend 11.00 uur: Driekoningenviering m.m.v. het 
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor B. Lansbergen. Intenti es: 
Adrie van Zijl, Piet van Veen, Geert van Vliet, Aad Broch, 
Geertruida van Huik-Grossat, Greet Bron.
Weekeinde 14 en 15 januari: 2e zondag door het jaar (A).
Zaterdagavond 19.00 uur: woord- en communieviering met 
volkszang en cantor. Voorganger: Pastoraal medewerker mw. Els 
Geelen. Intenti es: jaargeti jde Ard Enthoven, jaargeti jde Leny van 
Nierop, overleden familie Van der Elst, Niek Duijndam.
Zondagochtend 11.00 uur: Eucharisti eviering m.m.v. het 
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor M. Kwee. Intenti es: Uit 
dankbaarheid bij het 60-jarig huwelijk van Kees en Leny van 
Marrewijk-Barendse, overleden familie Van Marrewijk, overleden 
familie Barendse, overleden familie Van der Loos-van Leeuwen, 
overleden ouders en familie Van der Elst, Leida Vriend-Vlaar en 
jaargeti jde voor dochter Daniëlle, Theo van den Berg.
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om zo-
maar even binnen te lopen voor een sti l moment, alleen of met 
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vieringen in De Backerhof
Donderdag 12 januari 19.00 uur: Eucharisti eviering met pastor 
M. Kwee. 
Donderdag 19 januari 19.00 uur: Rozenkrans bidden. Dhr. J. 
Brabander.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u het secretariaat att ent maakt op 
personen, die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het zie-
kenhuis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn. (tel.245058).

• Baggerwerk in sloten, vijvers en grachten
• Eigen depot voor baggerspecie
• Maaiwerk van bermen en slootkanten
• Beschoeiingen en damwanden
• Sloten graven en dempen
• Aanleggen en verbreden van dammen
• Leveren en afvoeren van grond,

zowel over de weg als over water
• Brede rijplaten te huur

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingsswerken 06-20301432
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familie Barendse, overleden familie Van der Loos-van Leeuwen, 
overleden ouders en familie Van der Elst, Leida Vriend-Vlaar en 
jaargeti jde voor dochter Daniëlle, Theo van den Berg.
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om zo-
maar even binnen te lopen voor een sti l moment, alleen of met 
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vieringen in De Backerhof
Donderdag 12 januari 19.00 uur: Eucharisti eviering met pastor 
M. Kwee. 
Donderdag 19 januari 19.00 uur: Rozenkrans bidden. Dhr. J. 
Brabander.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u het secretariaat att ent maakt op 
personen, die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het zie-
kenhuis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn. (tel.245058).

• Baggerwerk in sloten, vijvers en grachten
• Eigen depot voor baggerspecie
• Maaiwerk van bermen en slootkanten
• Beschoeiingen en damwanden
• Sloten graven en dempen
• Aanleggen en verbreden van dammen
• Leveren en afvoeren van grond,

zowel over de weg als over water
• Brede rijplaten te huur

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingsswerken 06-20301432
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H. BARTHOLOMEUS    
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Telefoon 0174-245058
Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875

Openingsti jden secretariaat: dinsdag van 9.30-12.00 uur
  donderdag van 9.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
tel. 0174-764338 email: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werkster E. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
tel. 06 3628 6952 email: geelen@rkwestland.nl

Parochie Website: www.rkwestland.nl 
E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federati esecretariaat:
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel: 06 5147 7580 / email: info@rkwestland.nl 

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Anno Domini
Door pastor Max Kwee

Je ziet het nogal eens op oude gebouwen 
staan: ‘A.D.’ en dan een jaartal. Nee, 
dan gaat het niet over die krant. De ver-
melding ‘A.D.’ staat voor Anno Domini, 
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beeld 1800) is dit pand hier gebouwd of 
opgeleverd. Midden in ’s-Gravenzande, 
waar ik woon, staat het restaurant ‘De 
Spaansche Vloot’. Daar staat op ‘A.D. 
1642’. Indrukwekkend dat het gebouw 

er al zo lang staat. 
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zeventi en jaren geleden is het alweer dat Jezus geboren werd. 
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is misschien maar goed ook. Maar we proberen, in alle omstan-
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nieuwe jaar, dat ons gegeven wordt. Anno Domini. Wij wensen 
u een gezegend en mooi 2017.
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maar even binnen te lopen voor een sti l moment, alleen of met 
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.
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M. Kwee. 
Donderdag 19 januari 19.00 uur: Rozenkrans bidden. Dhr. J. 
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Wil je jouw moeder verrassen met een hele gave gratis make-over? 
Stuur dan een mail naar info@avantihaarmode.nl en vertel 

waarom juist zij moet winnen!

  (0174) 24 57 82  •    JAN BARENDSELAAN 74, POELDIJK

A V A N T I H A A R M O D E . N L

  

ACTIE!


