
25 mei 20.00 uur Zaal open: 19.00 uur Klucht St. Genesius: ‘Tel uit je winst!’ Toneelruimte in de Bartholomeuskerk (zie pagina 10)
26 mei 10.15 uur Halve klaverjas- en jokermarathon Tis Gezellig, Saturnus 10
26 mei 12.30-16.30 uur Open Dag Kiboe A.J. van Reststraat 15
26 mei 10.00-11.30 uur Open ochtend in de kerk Bartholomeuskerk (zie pagina 10)
27 mei t/m 3 juni Anjercollecte Aan uw voordeur (zie pagina 20)
29 mei t/m 1 juni            61e Avondvierdaagse Poeldijk Zie Poeldijk Nieuws 9, pag. 3
2 juni 10.00-11.30 uur Boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk Poeldijk Fonteinstraat
4 tot en met 9 juni Collecteweek Epilepsiefonds Aan uw voordeur (zie pagina 3)
9 juni 09.00-15.00 uur Inzamelingsactie Voedselbank AH-filiaal Naaldwijk (zie pagina 8)
  Westland i.s.m. M25 Westland
Elke dag  Uw ‘geeltje’ voor Poeldijk Nieuws NL95 RABO 0343 6024 15
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Poeldijk Nieuws start actie geeltje 2018

Draag ook € 25,00 bij voor úw Poeldijk Nieuws
Door Jan Goeijenbier, hoofdredacteur

Dorpsmagazine Poeldijk Nieuws kondigde in het vorige nummer 
de actie ‘een geeltje voor Poeldijk Nieuws’ aan. In dit nummer 
vindt u een brief met acceptgiro gevoegd; met de actie roept 
Poeldijk Nieuws alle Poeldijkers – in het dorp en soms heel ver 
daar buiten -  op om € 25,00 over te maken op rekeningnummer 
NL95 RABO 0343 6024 15. Met de vrijwillige bijdragen van Poel-
dijkers en de opbrengsten uit advertenties kan Poeldijk Nieuws 
de begroting mooi sluitend houden.

Vorig jaar bracht de actie ‘een geeltje voor Poeldijk Nieuws’ ruim 
€ 12.500 op, afkomstig van 14% van de huisadressen. Dit jaar 
heeft het bestuur de lat hoger gelegd. Voorzitter Koos Verbeek: 
“de opbrengsten in 2016 en 2017 vorig jaar waren ongekend in 
de geschiedenis van een dorpsblad in Poeldijk. Wij kregen de be-
groting daar sluitend mee, terwijl wij er elke dag weer op letten 
zo goedkoop mogelijk te werken. Bestuur en redactie doen alles 
gratis, bezorgers krijgen een aardig zakcentje. Wij zijn erg blij met 
de honderden positieve reacties over de kwaliteit van Poeldijk 
Nieuws. Wat ook opvalt is dat sommige mensen zeggen: “zo’n 

mooi blad moet toch 
veel duurder zijn dan de 
Poeldijker!” Dan leg ik uit 
dat wij juist goedkoper 
kunnen werken omdat 
wij zo voordelig mogelijk 
inkopen. Ja, de lat ligt in 
2018 hoger; wij hopen 
dat dit jaar 25% van alle 
Poeldijkse huisadressen 
die € 25,00 vrijwillig aan 
ons overmaken. Voor 26 
nummers van Poeldijk 
Nieuws, elke twee we-
ken weer op de deur-
mat!” 

Meer informatie:
www.poeldijknieuws.nl.

Elk jaar komt een moeder eend in de tuin van De 
Wittebrug terug om te broeden. Zij vliegt dan in 
een deel van de afgesloten tuin en zoekt altijd het-
zelfde plekje. Dan is het voor ons weer afwachten. 
Op 7 mei liep zij trots met haar 11 jongen in de tuin 
te pronken en zocht de vrijheid om het water  in 
te gaan. Ze wachtte net zolang tot het rustig was 
en iemand de zijdeuren van de gang opende. Toen 
het  veilig was  stak  ze met  haar  kroost  de  gang 
over naar de vrijheid. Dit jaar kregen we de trotse 
moeder eindelijk op de foto toen ze, met z’n allen, 
in de gang liepen. 
(Tekst en foto: Ineke Kruijswijk, De Backerhof)  
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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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Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

geldig van: 21 mei t/m 2 juni

Voorjaarsbrood  ....................... van € 8,25 voor € 7,50

Frambozenslof  .................  van € 10,95 voor € 8,95 

Superkorn  ...................................................................  2e Halve prijs

Bakkerij Van Malkenhorst

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

Woensdag 23 mei 11.00 uur: viering KSW Zweth en Nieuweweg.
Vrijdag 25 mei 19.00 uur: maandsluiting Hervormde Gemeente.
Vrijdag 1 juni 15.00 uur: eucharistieviering, door pastor Max Kwee.
Zondag 3 juni 15.00 uur: Heilig avondmaal, door ds. D. van Vreeswijk.
Woensdag 6 juni 19.00 uur: Rozenkransgebed.

  

Geldig van 20 t/m 25 november Geldig van 27 nov. t/m 2 dec.

100 gram rosbief + 
100 gram beenhamsalade

 slechts € 3,99

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk 

 gratis steakmes!

gourmet express, 
per persoon

 slechts € 6,75

hele grillworst 
 slechts € 4,99

marco van der hout, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk - Telefoon 0174-245262  
www.marcovanderhout.keurslager.nl

wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.

week 47 20/11 - 
25/11
100 gram ros-
bief + 100 gram 
beenhamsalade, 
slechts € 3,99
 
bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk, 
gratis steakmes!
 
week 4827/11 2/12
gourmet express, 
per persoon 
slechts € 6,75
 
hele grillworst, 
slechts € 4,99.
(kunnen hier wat 
pieten bij?)
 
en ja ik ben nog 
steeds dringend 
op zoek naar een 
verkoopster.

  

Geldig van 21 t/m 26 mei Geldig van 28 mei t/m 2 juni

VLEESWARENKOOPJE
HELE GRILLWORST 

 SLECHTS € 4,99

KEURKOOPJE
3 KIP CORDON BLEU

 SLECHTS € 5,50

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM BIETENSTAMPPOT

 SLECHTS € 3,50

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROLLADE + 
100 GRAM BEENHAMSALADE

 SLECHTS € 3,50
KEURKOOPJE
4 SLAVINKEN

 SLECHTS € 4,90
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM ANDIJVIE STAMPPOT 
MET EEN BAL GEHAKT

 SLECHTS € 3,50

Nieuwe collectanten voor Poeldijk gezocht

Collecteweek Epilepsiefonds 
start 4 juni
Door Aad Gardien

In de week van 4 tot en met 9 juni gaan ruim 20.000 vrijwilli-
gers op pad om huis aan huis te collecteren voor Epilepsiefonds. 
Het fonds viert groot feest, want dit jaar bestaat het 125 jaar. 
De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, de organisatie van aange-
paste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. Zij kunnen 
onverwachts een epileptische aanval krijgen: een plotselinge, tij-
delijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. 
Gelukkig hebben de meeste mensen met epilepsie baat bij me-
dicijnen. Maar helaas houdt 30 % last van aanvallen. Epilepsie is 
nog niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek naar de oor-
zaken is daarom van groot belang. Het Epilepsiefonds zet zich al 
125 jaar in om genezing dichterbij te brengen. Samen met duizen-
den vrijwilligers zamelen we tijdens de collecteweek geld in voor 
epilepsieonderzoek. Naast het steunen van onderzoek, geeft het 
fonds voorlichting en hulpverlening, zoals aangepaste vakantie-
reizen voor mensen met epilepsie. Het Fonds helpt mensen met 
epilepsie op veel terreinen. Om dit te kunnen blijven doen, is geld 
nodig. Daarom komen collectanten in de week van 4 juni voor 
een vrijwillige bijdrage aan de deur. Ook zoeken wij nieuwe col-
lectanten voor Poeldijk, neemt U a.u.b. contact op met Aad Gar-
dien (06-22 848 631). Kijk ook op www.epilepsiefonds.nl/pers.

Te huur gevraagd!
Wie kan mij helpen aan een warm en droog plaatsje voor  
mijn motor (motorstalling) in Poeldijk. Als jullie iets weten  

zou ik daar enorm mee geholpen zijn.

Ik ben te bereiken via de e-mail mpwitk@kabelfoon.nl  
of telefoon 06 53 46 32 77

Poeldijk Nieuwtje
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Adventskrans: Kerstmis is dichtbij            
Door Pieter Broch

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

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

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

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

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

Afscheid nemen in huiselijke sfeer

Uitvaartcentrum Lupine 
“Het Familiehuys” 
Monsterseweg 92
2685 LK Poeldijk

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

www.hetfamiliehuys.nl

Afscheid nemen in huiselijke sfeerAfscheid nemen in huiselijke sfeer

26 mei in de A.J. van Reststraat

Open dag Kiboe Poeldijk
Door Marjolein van der Wilk

Deze dag is er van alles te doen voor de kinderen. Knutsel zelf 
een geitje of laat je schminken. Kijk mee hoe de schaapscheer-
der met de hand de schapen scheert en luister naar de verhalen 
van de imker. Kom alles te weten over de dieren met spelletjes 
voor jong en oud!

Doe je ook mee aan de kleurwedstrijd? De kleurplaat ligt klaar 
bij de Jumbo, de kinderboerderij of download hem op www.ki-
boe-poeldijk.nl. Kom gezellig langs met je ouders, opa en oma en 
vriendjes. Hoefjes en pootjes namens alle dieren! De Open dag is 
op zaterdag 26 mei van 12:30 tot 16:30 uur. Kiboe Poeldijk, A.J. 
van Reststraat 15. Facebook.com/VriendenvanMienenIsla.

Westlands Scouting Spektakel

Een dag vol plezier!
Door Jop, Kleine Welpen Poeldijk

Het Westlands Scouting Spektakel (WSS) was op 14 april. Op za-
terdagmiddag waren er voor alle groepen in de regio diverse 
spelletjes te doen bij Scouting Kwintsheul. Onze Welpen groe-
pen zijn ernaartoe geweest. Het WSS was een dag vol plezier, 
iedereen was lekker bezig en deed leuk mee. We begonnen de 
dag met een theater stuk voor alle groepen van de Welpen. 

Daarna werden alle Welpen in twee groepen verdeeld en gingen 
zij apart van elkaar spellen spelen. De ene groep ging naar een 
veldje waar ze in een postenspel zoveel mogelijk punten verza-
melen door te ruilen met posten maar ondertussen oppassen dat 
ze niet getikt werden. Het andere spel was ook heel leuk, je kreeg 
allemaal opdrachten die je met de spullen die je had mee gekre-
gen kon doen. Hier bij hebben we onze eigen raket gebouwd en 
raadsels op gelost. Daarna sloot het theater de dag af met een 
leuk stuk en gingen we naar huis. Ik denk dat iedereen volop 
heeft genoten van deze dag. 
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AARDBEIEN
CAKE TAARTJE

10 ZACHTE 
WITTE 
PUNTJES

www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 24 t/m 26 mei

van 4,30
€2,50

van 8,20
€5,50

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

Een kleine honderd belangstellenden waren vrijdagavond 4 mei bij 
de Dodenherdenking in Poeldijk. Voor de kranslegging en 2 minu-
ten stilte bij het Poeldijkse oorlogsgraf was er in de Bartholomeus 
kerk een oecumenische viering, geleid door pastor Max Kwee en 
ds. A.J. Molenaar. Dodenherdenking 2018 werd in Poeldijk afge-
sloten met het Requiem van Maurice Duruflé door de zangkoren 
Deo Sacrum o.l.v. Steven van Wieren. Ook werden gedichten van 
vaderlandse bodem voorgelezen. (Tekst en foto’s: Jan Goeijenbier)

Vind ons leuk op facebook!

Poeldijk Nieuws
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Heilig Sacramentsdag 
Door pastoor Jaap Steenvoorden

De afgelopen weken waren er verschillende 
vrije dagen: Koningsdag 27 april, Hemelvaart 
10 mei en tweede Pinksterdag 22 mei. Velen 
hebben genoten van de lange weekenden en 
er familie- en vriendenweekenden in gepland. 
In delen van Duitsland, Polen en andere Zuid- 
en  Oost-Europese  landen  is  donderdag  31 
mei  ook  een  vrije  dag. De  vrijdag wordt  er 
door iedereen aangeplakt, dus weer een lang 
weekeinde. Wat wordt er dan gevierd op 31 mei? Dan viert de kerk 
Heilig Sacramentsdag. In die landen wordt dit feest plechtig ge-
vierd met openluchtvieringen en processies, waar velen voor uitlo-
pen. In Duitsland heet Sacramentsdag: ‘Fronleichnam’. 

Ouderen zullen zich nog wel herinneren dat ook in Nederland Sa-
cramentsdag een groot kerkelijk feest was. De hele parochie liep er 
voor uit. Alle verenigingen (sport, jeugdbeweging, vakbond, LTB) 
waren vertegenwoordigd in de Sacramentsprocessie waar het Ge-

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

zegende Brood met grote eerbied werd meegedragen in de mon-
strans. Deze processie werd in de kerk maar ook wel in de tuin van 
kerk of klooster gehouden. Veel jongeren hebben er waarschijnlijk 
nog nooit van gehoord. De officiële naam van dit feest is: Hoogfeest 
van het Lichaam en Bloed van Christus. De viering is op de donder-
dag na Drievuldigheidszondag (de zondag na Pinksteren). Plaatsing 
op een donderdag is natuurlijk niet toevallig. Op Witte Donderdag 
vierde Jezus met zijn leerlingen het Laatste Avondmaal. Onder de 
tekenen van brood en wijn wil Hij altijd met ons zijn. In Nederland is 
de viering van op de aansluitende zondag of de vooravond. Dit jaar 
zondag 3 juni en zaterdagavond 2 juni. 

Van de uitbundigheid en luister van weleer is weinig meer te merken. 
Maar ook op een eenvoudige doch feestelijke manier vieren wij het 
grote geheim dat Jezus onder de tekenen van brood en wijn altijd 
bij ons wil zijn. De Eucharistie is het hoogtepunt en de bron van de 
parochiegemeenschap. Christus voedt ons in Woord en Sacrament. 
Wie de gaven van zijn Geest ontvangt, kan deze ook vruchtbaar ma-
ken in het leven van elke dag.

Jezus zegt niet voor niets: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. 
Blijf in Mij dan blijf ik in jullie, zo zullen jullie veel goede vruchten 
voortbrengen.’ In het Westland waar de druivencultuur gelukkig 
nog in ere wordt gehouden, spreken deze woorden zeker tot de 
verbeelding. Een rank kan alleen vruchten voortbrengen als hij ver-
bonden blijft met de boom. Afgelopen maanden hebben honderden 
Westlandse kinderen hun Eerste Heilige Communie gedaan, ook dit 
jaar weer heel feestelijk. Een communicant stelde mij de vraag: ‘Kan 
ik ook mijn tweede communie doen?’ Ik moest glimlachen bij deze 
opmerking en antwoordde:  ‘Jezus nodigt jou elk zondag uit aan 
zijn tafel. Hij vindt het fijn als je komt!’ Want zonder ontmoeting 
verwatert de band. Vrienden zien elkaar graag! Sacramentsdag is 
een goede gelegenheid om na te denken over de betekenis van de 
Eucharistie in ons dagelijks leven. 

Bij het Laatste Avondmaal gaf Jezus de opdracht: ‘Blijf dit doen om 
Mij te gedenken!’ Als priester mag ik al 25 jaar brood en wijn in 
handen nemen om Jezus te gedenken en mensen samen te bren-
gen rond de tafel van zijn Woord en Sacrament. Opdat wij in zijn 
Geest doen wat Hij ons voordeed. Dienstbaar zijn aan elkaar. Op 10 
juni hoop ik dat met dankbaarheid met u/jou te vieren tijdens de H. 
Eucharistie bij mijn Zilveren Priesterfeest in de Sint Adrianuskerk in 
Naaldwijk. Laten wij zoals de eerste christenen trouw blijven aan het 
breken van het brood. 

Bij het Regina Coeli op 29 april

Pauspareltje 
Wanneer men een intieme band 
heeft met de Heer, zoals ook de 
wijnstok en de ranken intiem met 
elkaar verenigd zijn, is men in staat 
om vruchten voort te brengen van 
nieuw leven, van barmhartigheid, 
rechtvaardigheid en vrede, die 
voortvloeien uit de verrijzenis van 
de Heer. Dit is wat de heiligen deden, zij die ten volle het christe-
lijk leven en het getuigenis van de liefde hebben beleefd, omdat 
zij de ware ranken waren van de wijngaard des Heren. Maar om 
heilig te zijn is het niet nodig om bisschop, priester of religieuze 
te zijn Ieder is geroepen om heilig te zijn.”

effero uitvaartverzorging
crematie - begrafenis

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

het huis
uit dragen om

tebegraven
"

"
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9 juni lezing in ‘s-Gravenzande

Kent u Ridderorde Heilig 
Graf Jeruzalem?
De Ridderorde is een katholieke organisatie van mensen die zich 
inzetten voor medechristenen in het Heilig Land (Israël, Pales-
tijnse gebieden en Jordanië, de plaatsen waar Christus leefde). 
Het is een goede doelen organisatie voor religieuze, educatie-
ve, medische en sociale projecten. De Ridderorde van het Heilig 
Graf van Jeruzalem, heropgericht in 1847 door paus Pius IX, is 
een wereldwijde organisatie. De Landscommanderije Neder-
land, opgericht in 1954, is de Nederlandse afdeling van deze 
organisatie.

Op 9 juni geeft Erik Cornel, lid van de Ridderorde van het Hei-
lig Graf van Jeruzalem een lezing over ontstaan, geschiedenis en 
betekenis van de Ridderorde en haar activiteiten in het Heilig 
Land. De bijeenkomst is in de O.L. Vrouw ten Hemelopneming-
kerk, Iepstraat 1 ’s-Gravenzande. Aanvang 14.00 uur. Iedereen is 
welkom, de entree is gratis. De Nederlandse tak van de ridderor-
de ondersteunt meerdere projecten in het Heilig Land, financieel 
en door het onderhouden van persoonlijke contacten. Naast dit 
charitatieve aspect zijn de doelstellingen van de Orde verdieping 
van spiritualiteit en broederschap. Als voorbereiding op onze pel-
grimage in november naar het Heilig Land zal Erik Cornel u met 
een aantal dia’s een impressie geven van Heilige plaatsen die hij 
jaarlijks met de Ridderorde bezoekt als pelgrim leider en u ach-
tergronden vertellen.

Pastoor Jaap Steenvoorden:

25 jarig priesterjubileum
Zondag 10 juni viert pastoor Jaap Steen-
voorden zijn 25 jarig priesterjubileum 
met een feestelijke Eucharistieviering 
in de Sint Adrianuskerk, Molenstraat 29 
Naaldwijk, om 10.30 uur. Na de viering 
is er tot 15.00 uur gelegenheid om de 
jubilaris te feliciteren en elkaar te ont-
moeten in partycentrum ‘De Binnen-
hof’, Van der Hoevenstraat 17 Naald-
wijk, ingang via scoutinggebouw.

De geboren Hillegommer Jaap Steenvoorden werd na zijn wijding 
als pastor aangesteld in de parochies H. Bonifacius en H. Pius X te 
Alphen aan den Rijn. In november 1996 volgde zijn benoeming 
als pastor van de drie Alphense parochies (H. Bonifacius, H. Pius 
X en De Heilige Geest) met als eerst aanspreekbare pastor voor 
de parochie H. Bonifacius. In oktober 1999 werd hij benoemd als 
pastoor van de drie samenwerkende parochies van Naaldwijk, 
Maasdijk en Honselersdijk en verhuisde naar Naaldwijk. Met de 
oprichting in 2011 van de parochiefederatie Sint Franciscus tus-
sen duin en tuin, waar de 11 parochies van het Westland en Hoek 
van Holland toe behoren, geeft hij als pastoor-moderator leiding 
aan het pastorale team en federatiebestuur.

Naast zijn taak als pastoor had hij nog andere dingen te doen. Zo 
was hij enige tijd administrator van een parochie (HGMP en De 
Lier), in mei 1996 werd hij benoemd tot lid van de Priesterraad 
van het bisdom Rotterdam. Ook werd hij benoemd tot lid van het 
Diocesane Pastorale Raad van het bisdom Rotterdam en sinds 
juni 2011 maakt hij ook deel uit als kanunnik van het Kathedraal 
Kapittel van het bisdom Rotterdam. Wij wensen pastoor Jaap St-
eenvoorden en zijn naaste familie een feestelijke dag toe. U bent 
allen uiteraard van harte welkom om dit met ons mee te vieren. 
Voor wie dat wenst: u kunt een financiële bijdrage overmaken 
voor een cadeau voor de jubilaris naar IBAN NL 07 RABO 0121 
2693 29 ten name van parochiefederatie Sint Franciscus onder 
vermelding van ‘cadeau pastoor Steenvoorden’. Wij hopen 10 
juni, aan het eind van de viering, namens parochianen, oud-pa-
rochianen en andere gevers, de jubilaris een mooi cadeau te kun-
nen overhandigen. 

Unieke mix, een bijzondere ervaring:

Young Travelers 2018 

Komende zomer is er voor de tweede keer een fantastische reis 
naar de Pyreneeën. Drie bijzondere gebeurtenissen (misschien 
wel meer) komen samen in deze belevingsreis voor jongeren 
tussen 16 en 35 jaar. Een bijzondere tweedaagse hiketocht, ont-
moeten en ontdekken van een bijzonder meisje Bernadette en 
Maria, kamperen en raften op de Gave. Een unieke mix die je 
nergens ter wereld tegenkomt, dat gaat tot een bijzondere er-
varing leiden. Daar wil jij bij zijn deze zomer!

Sportiviteit en avontuur aan de voet van de Pyreneeën, ontmoe-
ting met jongeren in Lourdes, waar (miljoenen) mensen al 160 

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

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl
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jaar (nieuwe) energie op doen. Een plek waar je gezien wordt, 
‘opnieuw geboren wordt’, een plek waar je voelt dat hemel en 
aarde elkaar raken. Het is dé plek die de rest van jouw leven po-
sitief beïnvloedt. Dat is echt zo. Durf jij die uitdaging aan? Wat is 
dat dan dat jouw leven positief beïnvloedt? Kijk op jezelf (geloof 
in jezelf). Kijk op je medemens (de andere is net zo kwetsbaar 
als ik). Of misschien de kijk op geloof in God, Maria, Jezus, de 
kerk. Die bijzondere ervaring kan jij ook beleven van 21 juli t/m 28 
juli en voor slechts €295,- (excl. reis- en annuleringsverzekering). 
Meer informatie en aanmelden kan via de website van de VNB, 
de Young Travellers heeft als reisnummer LO1891. Aanmelden 
kan tot 15 juni, dus wacht niet te lang. Voor vragen  kan je bellen 
met Annebelle Mandemakers van de VNB (073-681 81 11) of met 
Margrit Stijger (06-17 50 91 51).

M25 Westland:

Inzamelingsactie voor Voedselbank 
Westland
Door Harry Stijger

Zaterdag 9 juni van 09.00-15.00 uur houdt M25 Westland met 
Voedselbank Westland en AH Naaldwijk een grote inzamelings-
actie van houdbare producten. Wekelijks verzorgt Voedselbank 
Westland voor 145 adressen, meestal gezinnen een voedselpak-
ket. Er is grote behoefte aan producten. De actie draagt ertoe bij 
dat het aantal voedselpakketten in de zomermaanden op peil 
kan blijven. 

In het AH-filiaal staat op 9 juni een speciale stelling, zodat de pro-
ducten voor de voedselbank makkelijk zijn te pakken. Voor het 
uitdelen van de flyers bij de ingang en het in ontvangst nemen 
van producten kunnen we nog hulp gebruiken. Ben je tussen de 
12 en 18, iets ouder mag ook, meld je dan: info@M25Westland.
nl) aan. Zet in de mail je naam, leeftijd, woonplaats, telefoonnum-
mer en de tijd dat je kunt helpen. Het is leuk als veel jongeren zich 
opgeven, dan kunnen we met verschillende ploegen werken. De 
activiteit telt ook mee voor de maatschappelijke stage.

Kerkberichten

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 26 en 27 mei: Feest van de Heilige Drie-Eenheid.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk in Monster.
Zondag 09.30 uur: Woord- en communieviering met heren Bar-
tholomeuskoor. Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk. Intenties: Jan 
Lipman en Corry Lipman-Dukker, Bep van Zijl-Zwinkels, Wilhelmine 
Janssen, Bert Zuidgeest, Co Zuidgeest-Scheffers en overleden fami-
lie, Jo van Nierop-de Brabander, familie Van der Loos-van Leeuwen.

Weekeinde 2 en 3 juni: Sacramentsdag.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met het Bartholomeus-
koor. Voorganger: Pastor A. Vijftigschild. Intenties: Jan Verbeek 
en familie, overleden familie van Leeuwen-Groenewegen.
Zondag 09.30 uur: Dankviering communicantjes m.m.v. het 
Kinderkoor. Voorganger: Pastor Max Kwee. Intenties: Gerard 
Goeijenbier en Riet Goeijenbier-van Kester, Toos van der Valk, 
Sofie Kerklaan.

Kerk open
Iedere woensdag is de kerk van 13.30 tot 15.00 uur open, om 
zomaar even binnen te lopen voor een stil moment, alleen of met 
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vieringen De Backerhof
Donderdag 31 mei 19.00 uur: Rozenkrans bidden.
Donderdag 7 juni 19.00 uur: Rozenkrans bidden. 

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

In liefdevolle herinnering 

Hennie Vijftigschild (84)
Door Els Geelen, pastoraal werkster

Op 10 mei 1933 werd Hennie geboren als jongste kind in het gezin 
van Martina Zuijderwijk en Hendricus Vijftigschild. Samen met zus 
Riet en broer Ton groeide Hennie op in Poeldijk. Vader Vijftigschild 
was tuinder van druiven. Alle kinderen moesten meehelpen met 
het krenten. Groot was het verdriet toen vader Vijftigschild al op 
49 jarige leeftijd overleed. En ook broer Ton mocht maar 48 jaar 
worden. 

Op haar twintigste begon Hennie aan de opleiding tot kraamver-
zorgster in Wassenaar. Na haar opleiding heeft Hennie vele gezin-
nen na de geboorte van een kind bijgestaan. Zij deed dit met veel 
plezier. Op haar 45ste ging Hennie werken in het Westeinde zieken-
huis. Op haar scooter reed ze dan van de Jan Barendselaan naar 
Den Haag. Helaas ging dat een keer goed mis en liep zij een sche-
delbasisfractuur op. Het herstel duurde vele maanden. Daarna was 
ze niet helemaal meer zichzelf. Op 60-jarige leeftijd stopte ze met 
werken in het ziekenhuis. Maar stil thuis gaan zitten was niets voor 
Hennie. Zij was al meer dan 33 jaar lid van het Ceciliakoor dat elke 
vrijdagmiddag zingt in De Terwebloem bij de vieringen. Daarnaast 
was ze ook vrijwilligster in De Backerhof. En uitjes met de Zonne-
bloem vond ze geweldig. Ongeveer drie jaar geleden viel Hennie op 
straat. Daarna kon ze niet meer goed de drie trappen op in de Jan 
Barendselaan en verhuisde ze anderhalf jaar geleden naar haar wo-
ning aan Het Endhof. 

Hoe makkelijk was dat om dan de warme maaltijd te gebruiken in 
De Terwebloem. En ook nog gezellig met meer mensen aan tafel 
eten dan alleen thuis. De laatste tijd ging haar gezondheid snel ach-
teruit. Op 26 april, maar twee weken voordat ze 85 jaar zou worden, 
is Hennie onverwachts maar rustig in haar slaap overleden. Tijdens 
de herdenkingsdienst in het crematorium op woensdag 2 mei heb-
ben wij afscheid van Hennie genomen. Bijna het hele Ceciliakoor 
was daarbij aanwezig om tijdens de dienst twee liederen te zingen. 
Wij wensen de familie Vijftigschild veel sterkte toe. 
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Daar voelt uw kind 
zich thuis! 

Dagopvang & buitenschoolse opvang
 in Monster en Poeldijk. 

Bel 0174-243104 of kijk op www.kdvsimba.nl

Professionele opvang in een 
huiselijke sfeer

In Memoriam   

Simon Zuiderwijk (93)
Door pastor Max Kwee  

Siem werd op 21 januari 1925 in Poeldijk geboren. Zijn vader was 
tuindersknecht,  metselaar  en  veilingmedewerker.  Siem  had  vijf 
broers en een zus. Na de lagere school  is hij bij diverse tuinders 
gaan werken. Daarna werkte hij heel lang in het tuindersbedrijf 
van Dolf Barendse. 

In 1956 leerde hij Annie van Dijk kennen. Ze trouwden in 1961 en 
betrokken een woning bij de familie Barendse. Iedereen was er altijd 
welkom, het was er altijd leuk. Siem kwam uit een muzikale fami-
lie. Op verjaardagen speelde hij mondharmonica. Neven en nichten 
kwamen logeren. Ze gingen dan vissen en varen met de schuit. Siem 
was een echt buitenmens. Vissen, de volkstuin, en bij slecht weer 
knutselen in zijn schuur. Verder biljartte hij ook graag en sjoelen en 
kaarten met de familie. 

Na zijn pensioen gingen Simon en Annie al snel in de Wittebrug wo-
nen. In 2012 is Annie overleden. Siem ging lichamelijk achteruit en 
hij verhuisde in 2014 naar De Terwebloem. Ondanks zijn slechte ge-
zondheid bleef hij optimistisch. Met zijn mondharmonica vermaakte 
hij de bewoners en de verzorging. Op vrijdag 20 april is hij in de leef-
tijd van 93 jaar overleden. Dat was negen dagen na het overlijden 
van zijn zus Co. We denken terug aan een vriendelijke, zachtaardige 
en rustige man, die snel tevreden was en zich nooit ergens druk om 
maakte. Hij was graag onder de mensen. Op de rouwkaart stond: 
‘Een mooi en lang levenslied is uitgespeeld, zijn laatste refrein heef 
hij met velen gedeeld …’ Moge hij nu bij God de Heer rusten in vrede.
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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

Open ochtend in Bartholomeuskerk: 26 mei

Bartje tijdelijk omgebouwd tot 
toneelzaal
Vrijdag 25 mei om 20:00 uur houdt Toneelvereniging St. Ge-
nesius haar uitvoering in de  Bartholomeuskerk. De uitvoering 
is in het deel van de kerk dat in de toekomst multifunctioneel  
wordt. Zoals bekend is De Leuningjes nog steeds gesloten. Vanaf 
september oefent Genesius al in de pastorie, nu wil de Poeldijk-
se toneelvereniging haar donateurs en inwoners van Poeldijk 
laten genieten van hun kunsten. Zij hebben het toneelstuk “Tel 
uit je winst!’! ingestudeerd en zullen dat deze avond in de Bar-
tholomeuskerk opvoeren. 

Ook op zaterdagmiddag verzorgen ze dezelfde uitvoering in ons 
kerkgebouw, dan speciaal voor de Zonnebloem Poeldijk en de 
KBO Poeldijk. Wij willen alle parochianen en dorpsbewoners 
graag uitnodigen om de sfeer van het compleet tot toneelzaal 
omgebouwde kerkgebouw te proeven op: zaterdagochtend 26 
mei van 10:00 tot 11:30 uur. Graag ontmoeten wij u met gratis 
koffie, thee en limonade. 

Lachen is gezond

Sint Genesius treedt op in 
Bartholomeuskerk
Omdat lachen gezond is willen wij u graag uitnodigen om te 
komen kijken naar onze toneeluitvoering. Vrijdag 25 mei in de 
Bartholomeuskerk. Zaal open 19.00 uur, aanvang 20.00 uur. We 
spelen de klucht “Tel uit je winst!’ in een bewerking van Jon 
van Eerd. Eindelijk mogen we weer op een podium staan. On-
danks alle stress rond een uitvoering is dat toch het doel waar 
we naartoe werken. Na jarenlange onzekerheid zijn we nu toch 
eindelijk zover dat we een uitvoering kunnen geven. In een 
prachtige locatie ook nog eens. 

Als vereniging zijn we erg blij met de mogelijkheid om in onze 
Bartholomeuskerk op te kunnen treden. Hopelijk is dit een op-
stap naar nog meer uitvoeringen in dit karakteristieke gebouw. 
Als alles goed gaat is er een toneel en tribune opgebouwd en 
proberen we door aankleding van de ruimte een beetje een the-
atergevoel te creëren. Wij als verenging hebben er tijdens de 
repetities de afgelopen periode alles aan gedaan om een leuke 
voorstelling neer te kunnen zetten en we gaan er van uit dat dit 
gelukt is en we u een leuke avond kunnen bezorgen. Kom dus 
allen kijken vrijdagavond 25 mei en hopelijk kunnen we aan het 
eind van de avond met zijn allen constateren dat lachen gezond 
is. Zaterdagmiddag zullen we trouwens nog een matineevoorstel-
ling verzorgen speciaal voor de mensen van de Zonnebloem en 
de KBO. Ook dan gaan we uit van een volle zaal. Mochten er nog 
mensen zijn die een leuke hobby bij een leuke kleine vereniging 
zoeken zijn die van harte welkom. We zoeken nieuwe spelers én 
mensen voor decorbouw, pr en secretariaat. U kunt zich melden 
via genesiuspoeldijk@gmail.com.
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Puzzel nr. 1
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T (0174) 28 62 00

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

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

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

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

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

Milka repen 
100 gram

Mora ham-, kip-, 
kroketburgers

Optimel
1 liter

2e pak
HALVE PRIJS

Coca-cola
fles 1 liter

Liga 
Milkbreak

Croky 
chips

Gallo 
wijnen

van € 5,49 
voor

€ 4,49
2 pakken
€ 2,89

2 zakken
€ 2,00

Jumbo 
Hollandse, roze 
of wok garnalen

van € 4,99 
voor

€ 3,99

2e 
HALVE PRIJS

2 repen
€ 1,50

2 + 1
GRATIS
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twee schoolgebouwen bevonden, in elk geval op een tijdstip dat ze 
de fotograaf niet voor zijn voeten konden lopen. Onbegrijpelijk dat 
het unieke torentje van het nog altijd bestaande voormalige kloos-
ter vele jaren geleden is verwijderd. Aan liefde voor de historie heeft 
het bij de meeste ‘voor-het-zeggen-hebbers’ veel te lang ontbroken. 
Voor hen die zich het torentje nog weten te herinneren, blijft het een 
gemis. Temeer daar het niet alleen de trots van de zusters was, maar 
van vele dorpsgenoten. Een torentje met het zogenoemde (Angelus)
klokje, een kleinood dat haar prachtige geluid decennialang enige 
malen per dag heel fijntjes over het dorp liet galmen. Daar waren de 
bewoners van het klooster, met name de religieuzen verantwoorde-
lijk voor. Destijds ging de mare dat de nonnetjes het een eer vonden 
het klokje bij toerbeurt in beweging te mogen brengen.       

Statige dokterswoning
Het meest opvallende bouwwerk dat deze ansichtkaart siert, werd 
in 1887/1888 gebouwd in Neoclassicistische stijl. Omdat het toen-
malig kerkbestuur vond dat er in Poeldijk een riante woning voor 
een huisarts diende te zijn, werd het dorp ermee verrijkt. De dok-
terswoning werd gebouwd op grond van de kerk. Vanaf 1888 maak-
ten  drie huisartsen gebruik van het villa-achtige onderkomen. In die 
jaren had vrijwel elke huisarts een apotheek aan huis en stond 24 
uur per dag klaar voor zijn/haar patiënten. Die tijd ligt ver achter 

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Dit plaatje mag dan een en al rust uitstralen, verscheidene malen 
per dag was het ter plekke een gekrioel van kinderen die of naar 
school  toe gingen of er vandaan kwamen. De  locatie behoorde 
daardoor ontelbare jaren tot de drukste plekjes van het dorp. Het 
links boven de bomen uitkomende sierlijke torentje maakte deel 
uit van het klooster der zusters Franciscanessen van Oudenbosch. 
In dat imposante gebouw waren ook een meisjes- en kleuterschool 
gevestigd.  Daarenboven  was  de  (net  niet  zichtbare)  openbare 
school op een afstand van nauwelijks vijftig meter gevestigd. Toen 
deze foto aan het begin van de twintigste eeuw werd gemaakt, 
waren beide schoolgebouwen al heel wat jaartjes in gebruik. 

Openbaar onderwijs kwam in Poeldijk bijna twee eeuwen geleden 
tot stand. Het bijzonder onderwijs is van latere datum, doch ook 
dat is in ons dorp al bijna honderdvijftig jaar te volgen. Een kleine 
eeuw kon men er voor aan de Voorstraat terecht, later werd de Ver-
burghlaan met zowel een katholieke jongens- als meisjesschool een 
traditie. Het ziet er niet naar uit dat daar op korte termijn iets in zal 
veranderen. Dat er geen aparte gebouwen voor jongens en meisjes 
meer in gebruik zijn, is de enige wijziging van betekenis in de tweede 
helft van de vorige eeuw. Kinderen van beiderlei kunne zijn sindsdien 
van harte welkom onder één dak. Bijgaande foto zal vervaardigd 
zijn op een tijdstip dat de leerplichtige kinderen zich in een van de 
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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

ons, hoewel we hier nog steeds een mannetje hebben lopen dat niet 
op een uurtje kijkt… De eerste die na oplevering de dokterswoning 
betrok was huisarts Van Beek. Hij werd kort na 1900 opgevolgd door 
J. Th. Weitjens. Deze uit het Gelderse Huissen afkomstige Jan, was 
aanvankelijk huisarts in Eemnes. Toen het werkzaam leven van dok-
ter Van Beek ten einde liep, verkaste de jonge huisarts (later doctor) 
maar wat graag naar het wat welvarender Poeldijk. Weitjens maak-
te zich in korte tijd immens populair. Buiten zijn drukke praktijk om 
hield hij zich bezig met de sociale woningbouw in Poeldijk. Hij pleitte 
voor sloop van ‘vochtige en ziekmakende’ huisjes aan de Gantel en 
de Nieuweweg. Omstreeks 1905 was hij zelfs intensief betrokken bij 
de bouw van de eerste woningen aan de Leuningjes, de latere Ire-
nestraat. In 1930 vertrok hij naar Voorburg om te genieten van een 
welverdiende rust; daar overleed hij op 11 februari 1943. 

Twee huisartsen goed voor driekwart eeuw zorg 
Toen dr. Weitjens vertrok werd de praktijk overgenomen door de in 
1902 geboren Joannes L. ter Haar. Een arts die, getuige zijn lange 
staat van dienst (waarin ook hij nog eens tot doctor promoveerde), 
hier niet meer weg was te slaan. Tot halverwege de jaren zeventig 
was hij maar liefst vijfenveertig jaren als huisarts actief. Na zijn af-
scheid bleef hij Poeldijk en de dokterswoning tot aan zijn overlijden 
op 22 mei 1985 trouw. Zo waren twee huisartsen samen maar liefst 
vijfenzeventig jaar actief in Poeldijk. Dat zowel Weitjens als Ter Haar 
hier via een straat voortleven, zegt iets over de verdiensten van bei-
de heren. Naast de huisartsenwoning zien we het pandje van sla-
ger Overvliet. Een bouwwerkje dat tot de man met de hamer kwam 
ten behoeve van EHBO, onderwijs,  Damvereniging en als garage 
voor Dr. Ter Haar werd gebruikt. Rechts achter de koddebeier was 
het café annex uitspanning van de familie Waardeloo gevestigd (nu 
‘Vrienden’). Vindt u ook dat het de hoogste tijd wordt om het aan-
grenzende mini-parkeerplaatsje ter plekke een nieuw jasje te geven 
en het vervolgens de oude naam ‘Plein’ (zie foto) terug te geven?      

‘Een klooster verscholen achter groen,
hier moet u het deze week mee doen.
Niemand had een klacht,
Hermandad houdt wacht. 
Gezamenlijk kijken we naar toen’.

Elke woensdagavond in De Witte Brug

Zomerbridge: Bridgeclub Poeldijk
Bridgeclub Poeldijk begint woensdag 6 juni met het zomerbridge-
seizoen: elke woensdagavond in juni en juli bridgen. Leden en 
niet-leden zijn van harte welkom op deze woensdag avonden. U 
kunt zich vanaf 19.00 uur individueel of per koppel inschrijven.

Locatie is De Backerhof in De Witte Brug Poeldijk. Aanvang 19.15 
uur, kosten zijn € 3,50 per avond, inclusief een kopje koffie of thee, 
een hapje en enkele prijsjes. We sluiten de zomerbridge op woens-
dag 25 juli. Info: Sjaan Gregoire tel 247169, of 06- 26 312 221.
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Advies van een oude leraar

Niet dom en niet gek
Door ds. A.J. Molenaar 

Toen ik de afgelopen tijd het nieuws volg-
de,  moest  ik  verschillende  keren  denken 
aan een advies van mijn oude ethiekleraar. 
Hij hield zijn  leerlingen, waaronder  ik, al-
tijd het volgende voor: “onthoud dat men-
sen die anders denken dan jij níet dom zijn 
en níet gek. Ze hebben alleen een andere 
mening”. Wat  zou dit advies veel kunnen 
betekenen  in  de  politiek  en  in  het maat-
schappelijk debat van vandaag!

Een voorbeeld: soms worden islamitische mensen die westerse 
waarden bewust afwijzen neergezet als ‘achterlijk’. Als ze nu eens 
goed uitgelegd kregen hoe geweldig de westerse waarden zijn, 
dan zouden ze wel van gedachten veranderen… Als dan blijkt dat 
heel wat van hen een behoorlijk hoge westerse opleiding hebben 
gevolgd, slaat de balans al snel door naar de andere kant: die lui 
zijn gek en kun je dus alleen met geweld in toom houden. In beide 
gevallen wordt er niet echt geluisterd. De ander is dom – dan ga je 
boven hem staan en moet hij naar jou luisteren. Of de ander is gek – 
dan is gesprek ook zinloos. 

Als je oplet, zie je het op zóveel plaatsen misgaan: de kiezers van 
Wilders die als dom worden neergezet en hijzelf als een narcist, of 
andersom ‘de linkse elite’ die niet snapt hoe de wereld echt in elkaar 
zit en/of lijdt aan collectieve zelfhaat. Uiteraard is de ander zo neer-
zetten makkelijker dan écht het gesprek aangaan! Zou het kunnen 
dat de ander ook redenen heeft om anders te denken dan ik? Die an-
der is een mens met dromen en angsten, net als ik. Als christen moet 
ik bovendien zeggen: er zit ook kwaad in mij. Ik kan de wereld nooit 
simpelweg verdelen in goed en kwaad en mezelf dan vanzelfspre-
kend aan de goede kant positioneren. Nee, er is maar één oplossing 
om verder te komen: de moeizame taak opnemen om elkaar seri-
eus te nemen, te bevragen, je proberen in de ander te verplaatsen 
en het gesprek aangaan. Niet dat je dan de garantie hebt dat alles 
goedkomt, maar zou deze weg niet verder brengen dan andere?

Kerkdiensten
Zondag 27 mei 10.00 uur: ds. A.J. Molenaar.
19.00 uur: ds. H.E.J. v.d. Laan, Valkenburg.
Zondag 3 juni 10.00 uur: ds. A.J. Molenaar, Viering Heilig Avond-
maal. 

19.00 uur: ds. A.J. Molenaar, Nabetrachting en dankzegging H.A.

De Terwebloem
Zondag 3 juni 15.00 uur: ds. A.J. Molenaar, Viering Heilig Avond-
maal.

Bij de kerkdiensten
Zondag 27 mei leid ik de morgendienst. In de verkondiging staat 
het jaarthema centraal, ‘geef het geschenk door’. We richten ons 
ditmaal op het belang van gastvrijheid en openheid. Uit de Bijbel 
lezen we over Jezus die eet met tollenaars en zondaars, en zelfs een 
‘veelvraat en drinker’ werd genoemd. Hoe kwam dat? In de avond-
dienst gaat voor ds. H.E.J. van der Laan uit Valkenburg (ZH). Zondag 
3 juni vieren we het Heilig Avondmaal in onze gemeente. Brood en 
wijn, tekens van Christus aanwezigheid, mogen we delen. ‘s Mid-
dags om 15.00 uur vieren we dit sacrament in ‘De Terwebloem’ 
voor de ouderen en anderen die ‘s morgens niet naar de kerk kon-
den komen. De avonddienst is een viering van dankzegging, waarin 
we terugblikken op wat Jezus schenkt aan zijn tafel. 

Open kerk
Zaterdag 2 juni staat de kerk opnieuw open voor eenieder die be-
hoefte heeft aan gesprek, ontmoeting of zomaar een kopje koffie 
of thee. Gemeenteleden zijn van harte welkom om bezoekers op 
te vangen. Dus ook u en jij van harte welkom tussen 10.00-11.30 
uur. Neem eens iemand mee die belangstelling heeft voor de kerk 
en wat daar gebeurt.

Boeken- en platenverkoop
Zaterdag 2 juni van 10.00-11.30 uur is er 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 el-
pees, singletjes, 78 toeren platen en alle soorten Cd’s. Muziek en 
boeken van alle tijden en voor alle smaken voor een kleine prijs.

Kom zaterdag kijken naar de grote verzameling en vind waar u al 
heel lang naar op zoek was. De opbrengst is bestemd voor ver-
vanging van het leiendak van de kerk. Koffie en thee staat voor 
u klaar.

Oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van 29 mei t/m 2 juni op de 
Monsterseweg 112, Poeldijk (naast hotel-restaurant Unicum-El-
zenhage).

Spaarpunten
Onze hartelijke dank voor al de tot nu toe ingeleverde zegels en 
bonnen. We hebben er al wat kunnen verzilveren. Een mooi be-
gin voor de bazaar 2018. Maar u weet het, wij willen altijd méér. 
U kunt uw punten nog steeds inleveren in de groene bus onder 
het kerkje in de hal, of bij op: Verburghlaan 38, de Noorderhoek 
23 of Het Endhof 61. Hartelijke groet, de bonnenverzamelaars.
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www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

...direct voor u aan de slag!

Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief!!

Bel 0174 730 179
www.directmakelaar.nl  

Herckenrathstraat 52
2681 DG Monster

info@directmakelaar.nl
0174 - 730 179

www.directmakelaar.nl

Deze geheel gemoderniseerde half vrijstaande woning met 
karakteristieke elementen heeft maar liefst 210 m2 woonop-
pervlakte, 4 slaapkamers, een zeer ruime badkamer, moder-
ne woonkeuken, eigen parkeergelegenheid, mogelijkheid 
tot werken aan huis en een volledig betegelde achtertuin 
met gezellig terras. De woning is gelegen in een rustige om-
geving midden in het Westland met diverse uitvalswegen, 
dorpskernen, scholen, sportfaciliteiten en openbaar vervoer 
op korte afstand van de woning.

Vraagprijs: € 489.500,- 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!

NIEUW IN DE VERKOOP De Zeeuwlaan 11, Poeldijk

Puzzel
Puzzel nummer 11 

Woordzoeker beroepen
Puzzel nr. 11 is een woordzoeker. De winnaar krijgt 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 één maken dan zijn 
deze van harte welkom! Dan is ons blad echt van en voor alle 
Poeldijkers.

Uitslag  puzzel  nr.  9, 
Letter  Sudoku:  Be-
vrijding.  Oplossingen 
staan  op:  www.poel-
dijknieuws.nl/puzzel/. 
Van  de  24  inzenders, 
die het bijna allemaal 
goed hadden, is de ge-
lukkige winnaar Mien 
van  Velden  uit  Hon-
selersdijk,  op  de  foto 
met  de  Slagroomsch-
nitt  van  Bakkerij  Van 
Malkenhorst. 

B L K K R E K K E D T E I R

A A I O E I A S N I R P V E

P K N K M K P N A M R E E W

O E D K M L P U A I E U R U

T I E I E O E T O C K G T O

H R R N T T R R R L O N R B

E O A R S O B E R O T I U S

K E R I O U S A G W S N E P

E N T S N N L A K N R O T E

R R S W A A D T I K U K C E

A R E D I E B R A N E V A H

C T R E P X E H T N K R D C

E R E W U O B L O O I V E S

P O S T B E S T E L L E R R

APOTHEKER
ARTISTE

BANKETBAKKER
BOERIN
CLOWN
DANSER
EXPERT

HAVENARBEIDER
IMKER

KAPPER

KINDERARTS
KOKKIN
KONING

LAKEI
LIKEURSTOKER

MATROOS
OBER

PEDAGOOG
PIANOSTEMMER
POSTBESTELLER

PRINS
PRIOR

REDACTEUR
RIETDEKKER

SCHEEPSBOUWER
SULTAN

TOLK
VIOOLBOUWER

WEERMAN

Opknappen grote zaal Leuningjes over enkele 
maanden gereed. Daarna weer snel gebruiken. 
Ook de buitenkant nog opknappen.
Gelukkig heeft de meerderheid van de Raad, met Westland Verstandig voorop, besloten de 
Leuningjes weer op te knappen. Het College van BenW, het CDA en CU-SGP wilden slopen! 
Waarom dit complex opknappen? Degenen die wilden slopen maakten misbruik van de 
asbestproblematiek en de lakse aanpak daarvan door de gemeente. Waarom renovatie? 
Behoud van dit complex voor Poeldijk, een goed zalencomplex geschikt voor verenigingen 
uit Poeldijk maar ook geschikt voor grotere Westlandse evenementen. De exploitatie kan 
worden ondersteund door de komst van de WOS in de kleine zaal, maar ook door feest- en 
congrespartijen door Ruud Duynisveld in de grote zaal die de stimulator was achter de 
wijze van opknappen. 
Westland Verstandig vindt dit alles een prima oplossing en wil dat de gemeente haar 
rol op zich neemt om, samen met het Stichtingsbestuur, van de Leuningjes (weer) een 
complex te maken waar Poeldijk trots op is.

Wilt u contact met ons, dat kan: 
Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691 KX ’s-Gravenzande
06-53401068 / mail info@duijsens.net. 
Zie: www.westlandverstandig.nl. 
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   Bestuur, Medewerksters en Oudercommissie 
   van Peuteropvang Hummeloord
   Wensen u een voorspoedig 2017 
  met veel speelplezier 
  voor alle peuters                    
  

                
                            

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’ 

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

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

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

 
GEFELICITEERD MET HET 1 JARIG BESTAAN

                          NICO JANSSEN

begeleiDing
interiM ManageMent
coacHing
strategiscHe Plannen
ProDuctontWiKKeling

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

advies & management
gezondheidszorg

…van dakkapel tot compleet project

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

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

…van dakkapel tot compleet project

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

Wij wensen u voor                   

het nieuwe jaar…

Bijzondere dagen

Fijne ontmoetingen

Mooie herinneringen 

Gezondheid & Vrede

Het nieuwe college van B&W van de gemeente Westland: v.l.n.r.: Karin Zwinkels, Piet Vreugdenhil (beiden CDA), Ben van der Stee 
(LPF), burgemeester Agnes van Ardenne, Cobie Gardien (LPF), Pieter Varekamp (VVD) en Leen Snijders (ChristenUnie SGP).

Uw spaarwens 
uit laten komen? 
Wij helpen
u graag.

Spaar nu € 750 en krijg een vakantietas cadeau*

 
Van der Meer Verzekeringen
Dijkstraat 2
2675 AX HONSELERSDIJK
T (0174) 63 04 90
E info@vdmverz.nl
I www.vandermeerverzekeringen.nl
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KBO Poeldijk aan de slag met nieuwe regels

Nieuwe privacywet (AVG)
U las het wellicht al eerder: binnenkort wordt de Algemene Ver-
ordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de volks-
mond ook wel genoemd de wet op de privacy. Alle verenigingen 
dus ook de KBO Poeldijk krijgt te maken met deze nieuwe wet-
geving. Het gaat om Europese wetgeving die de in 2001 inge-
voerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Ook de 
KBO-PCOB heeft met deze nieuwe regelgeving te maken. 

Van ons landelijk bestuur in Utrecht krijgen wij tips over hoe 
wij als afdeling kunnen voldoen aan de eisen in de verordening. 
Naast technisch-organisatorische zaken gaat het bij de omgang 
met de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens vooral ook om 
een bewustwording. Van belang is dat we die gegevens alleen ge-
bruiken voor het functioneren van KBO Poeldijk als vereniging. 
Het bestuur ontvangt tips over hoe te handelen en we gaan  daar 
in de komende tijd mee aan de slag.

Veilig daten
Hoe mooi is het als je in de herfst van je leven lentekriebels krijgt? 
Pia (85) en Klaas (94) hebben het ervaren. Verlangt u daar ook 
naar? Dan hebben we goed nieuws: sinds 20 april heeft KBO-
PCOB een eigen datingsite, zodat u in vertrouwde kring kunt zoe-
ken naar liefde of vriendschap. De site van KBO-PCOB, onderdeel 
van 50plusmatch.nl, is een van de veiligste datingsites. Het adres: 
www.50plusmatch.nl/kbo-pcob.

Digitalisering 
KBO-PCOB vindt dat senioren altijd moeten kunnen participeren 
in de digitale wereld. We stimuleren ouderen tot deelname en 
pleiten ervoor dat digitale toepassingen van overheden en gezag-
hebbende organisaties geschikt zijn voor mensen die minder di-
gitaal vaardig zijn. Daarom pleiten we voor een blijvend vangnet 
voor wie digitaal niet vaardig (genoeg) is.

Senioren worden steeds handiger met internet. Vooral smartp-
hone en tablet worden populairder. Online winkelen, bankieren 
of contact houden met familie en vrienden, internet opent een 
wereld aan mogelijkheden. Ook is het een goede manier om con-
tacten in je directe buurt, aan te halen. Door deel te nemen aan 
een buurt WhatsApp-groep zijn senioren van grote waarde voor 
veiligheid in hun buurt of wijk.       

Citaten, spreekwoorden en gezegden 
“Bij problemen drink je toch samen gewoon oploskoffie.”
“Hoe ouder de foto, hoe jonger je eruit ziet.”

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
Elke week 1.200 patiënten erbij 

Westland keert Diabetes II om
Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten 
die iedereen kan overkomen. Diabetes zorgt voor veel fysiek en 
mentale problemen, thuis en op het werk. Al ruim 1,2 miljoen 
mensen hebben diabetes of lopen ermee rond zonder dat de 
diagnose is gesteld. Elke week komen er 1.200 mensen, ook kin-
deren, bij. Donderdag 31 mei klinkt het startschot van ‘West-
land keert Diabetes II om’ in TomatoWorld in Honselersdijk spe-
ciaal voor bedrijven en organisaties. 

Op het avondprogramma voor alle geïnteresseerden uit het West-
land wordt u geïnformeerd over diabetes (op en rond het werk), 
voeding, bewegen en mentale gezondheid. Lezingen, inspiratie-
sessies en uitgebreide infomarkt. Aanmelden en programma te 
zien op: www.westlandkeertdiabetesom.eventbrite.nl. Deelna-
me is kosteloos.

Optreden Dameskoor Vivace
Dameskoor Vivace treedt woensdagmiddag 6 juni op in De Op-
maat in Monster 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 nodig.

De Backerhof
Zangvereniging De Lofzang treedt woensdag 30 mei om 14.00 uur 
op in De Backerhof in het kader van Welzijn met Muziek. Ieder-
een is van harte welkom bij dit gratis optreden. Kom genieten van 
de mooie muziek, aanmelden vooraf niet nodig.

Bingo
Heeft u zin in een gezellige bingomiddag? 
Elke zaterdag kunt u in de even weken bingo 
spelen in De Backerhof. De aanvang 14.00 
uur, kosten zijn €4,50 inclusief een kop kof-
fie of thee. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Vitis Welzijn

we print with passion

Saturnus 2-6   2685 LX  Poeldijk   0174 248 995   info@akxifo.nl   www.akxifo.nl

we print with passion

Saturnus 2-6   2685 LX  Poeldijk   0174 248 995   info@akxifo.nl   www.akxifo.nl

we print with passion

Saturnus 2-6   2685 LX  Poeldijk   0174 248 995   info@akxifo.nl   www.akxifo.nl



18 23 MEI 2018

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

Nabij het gezellige centrum van Naaldwijk 
gelegen, ruime eengezinswoning met vijf 
slaapkamers, vrij uitzicht (zowel voor als 
achter), zonnige voor- en achtertuin en 
carport.

Vraagprijs: € 300.000,- k.k.

NAALDWIJK
Jasmijn 21

NIEUW

Soms kom je ineens zo’n woning tegen die 
je hart sneller doet kloppen… Mariëndijk 51 
in Honselersdijk is zo’n, op een buitenlocatie 
gelegen, sfeervolle en karakteristieke voor-
malige pastorie.

Vraagprijs: € 650.000,- k.k.

HONSELERSDIJK
Mariëndijk 51

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

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

VERKOOPRESULTATEN 

HEBBEN WIJ RUIMTE 

VOOR NIEUW 

AANBOD!

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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OPEN DAG
Z A T E R D A G  2  J U N I  2 0 1 8

Bent u ook benieuwd hoe een geothermie project wordt gerealiseerd 
en hoe het werkt? Nu de laatste punten zijn afgerond willen wij 

u graag uitnodigen voor een informatieve tour.

OPEN DAG AARDWARMTE VOGELAER 
Kom gerust langs en loop binnen tussen 10.00 en 14.00 uur. 

We kijken er naar uit om u alles te laten zien en
te vertellen over ons aardwarmte project.

Wateringseweg 76, Poeldijk

PARKEREN Fred Racké plein tegenover Sportpark Verburch

Van Rijswijk door het Westland naar de Hoek 

Tentoonstelling Verkeersweg 13
Door Mi - Tê Goeijenbier 

Vitis Westland geeft in De Backerhof Poeldijk sinds begin mei 
een leuke tentoonstelling de ruimte om gezien te worden. De 
tentoonstelling is mede te danken aan een man die 90 jaar ge-
leden op de plaats van de Backerhof en Wittebrug een tuinderij 
aan de Gantel had: Jacob Goeijenbier, hij leefde van 1890 tot 
1933 en woonde in het huis bij de toegang naar de Wittebrug. 
In 1927 kreeg hij een extra taak om als taxateur voor de Pro-
vincie Zuid-Holland grond te taxeren en voorlopig aan te kopen 
om een reeks landwegen in het Westland te verbreden en te 
verbeteren

Hij deed dit werk samen met Angelinus ‘Linus’ Franke uit Mon-
ster. Hij was gemeenteopzichter en -architect in de gemeente 
Monster. De wegen in de hele omgeving waren 100 jaar geleden 
nog smal en slecht begaanbaar. De opbrengst van de tuinderijen 
moest gaaf afgeleverd worden bij de markten in Delft, Rotterdam 
en Den Haag en bij de boot in Hoek van Holland. Het opkomend 
gemotoriseerd verkeer stelde hoge eisen aan de wegen. Een 
Westlandse wegencommissie deed al bijna een eeuw zijn best 
maar het geld voor grote verbetering ontbrak. De Provincie zag 
hier een taak, net als het Rijk. Het eerste plan dateert van 1922. 
Men dacht aan de weg van Rijswijk naar Hoek van Holland. Deze 
werd Verkeersweg Nº 13 genoemd. Nu is dat de N464/N211. Er 
werden wetten gemaakt voor wegen- en motorrijtuigenbelasting 
en zo kon men nog meer werk aan. Ook voor andere provinciale 
en rijkswegen.

Reizende tentoonstelling
In de tentoonstelling is dat allemaal te zien. Eerst het oude land-
schap: de smalle wegen, soms met een paardenpaadje en met 
houten bruggen over de vaarten. Dan het zware werk en ook het 
resultaat: degelijke bruggen, een strakke weg met jonge boom-
pjes en een fietspad ernaast. Ongeveer 20 kilometer vanaf Oud 
Rijswijk tot aan Hoek van Holland. Toen dit project klaar was werd 
in 1931 een boekje gemaakt met veel foto’s van de ontwikkelin-
gen. De zoon van Jacob, Gerard Goeijenbier bewaarde het boekje 
dat zijn vader over dit werk kreeg en zo kon na 90 jaar deze ten-
toonstelling worden gemaakt. 

De weg is in 2013 nogmaals opgeknapt. Vijf bruggen werden 
opnieuw gebouwd: de Arendsduinbrug, de Vlotvaartbrug, Mus-
schenheul, Witte Brug en Haasjesheul bij de Wennetjessloot/Holle 
Watering. Bij de Vlotvaart en Haasjesheul zijn fietstunnels omdat 
de provinciale weg inmiddels een drukke verkeersader is. De ten-
toonstelling reist door het Westland zodat velen de kans krijgen te 
zien hoe het landschap rond deze weg in 90 jaar tijd veranderde. 
De afbeeldingen zijn uniek. Aardige bijkomstigheid is dat er allerlei 
gesprekken worden gevoerd bij het bekijken van de prenten. Ver-
gelijkende foto’s van de weg in onze tijd helpen daarbij.
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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
Bank: Rabobank Westland te Naaldwijk
Rekeningnummer: NL83 RABO 0142 2105 52

Agenda
Maandag 28 mei tot en met zondag 3 juni: collecte Prins Bernard 
Cultuurfonds.
Elke woensdag 13.30-14.00 uur: repetitielokaal De Leuningjes, 
zingen voor kinderen van groep 1, 2 en 3.
Elke woensdag 16.00-17.00 uur: repetitielokaal De Leuningjes, 
zingen voor kinderen vanaf groep 4.
Elke Vrijdag 19.30-22.00 uur: repetitie Dames en Heren Bartho-
lomeuskoor

In de kerk
Zaterdag 26 mei 19.00 uur: geen viering. 
Zondag 27 mei: Feest van de Heilige Drie-eenheid 
09.30 uur: heren Bartholomeuskoor zingen de Missa in honorem 
Sanctissimae Trinitatis van Hubert Cuypers.
Zaterdag 2 juni 19.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor 
zingen de Franciscus mis van Frank van Nimwegen.
Zondag 3 juni: Sacramentsdag
09.30 uur: het Kinderkoor zingt bij de Dankviering van de 1e Com-
munie.

27 mei tot en met 3 juni

Anjercollecte… ook in Poeldijk
Door Toos de Vreede

In de week van 27 mei tot en met 3 juni wordt de Anjercollecte 
gehouden, de jaarlijkse collecte van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds. Ook Deo Sacrum gaat weer collecteren in Poeldijk samen 
met Christelijk Gemengd Koor Immanuel. De HELFT van de op-
brengst van de collecte komt rechtstreeks in de verenigingskas 
terecht. We hopen dus van harte op uw ruimhartige bijdrage in 
de collectebussen.

Draagt u cultuur een warm hart toe? Laat de collectant niet voor 
niets aanbellen, heel hartelijk bedankt voor uw steun. Waarom 
doneren? De Anjeractie is de jaarlijkse collecteweek van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. Duizenden collectanten zetten zich on- 
en offline in voor cultuur en natuur. Heeft u de collectant gemist? 
Tot 19 juni kunt u ook online doneren. Ga naar https://zuid-hol-
land.anjeractie.nl/club/zangkoren-deo-sacrum en kies voor do-
neer nu! Kies provincie Zuid-Holland en kies 
dan onze vereniging. Na het behalen van het 
minimum bedrag van €100,- ontvangen wij 
de helft van uw gedoneerde gift, de overige 
50% gaat naar cultuur en natuur in de pro-
vincie Zuid-Holland. Het minimum bedrag 
per online donatie is €5,-.

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

Vrijdag 29 juni

Koor Immanuel in De Terwebloem
“Immanuel” heeft de afgelopen tijd opgetreden in het “Woerd-
blok” te Naaldwijk en “de Vloot” in Maassluis. Vrijdag 29 juni 
hopen we nog in “de Terwebloem” te zingen en daarmee het 
seizoen af te sluiten. Natuurlijk bent u of ben jij nog van harte 
welkom om eens een repetitie mee te maken. 

De repetities zijn elke woensdag van 19.45-21.30 uur in de ont-
moetingsruimte van de Hervormde Kerk aan de Fonteinstraat. In 
juli en augustus houden we vakantie, de repetities beginnen weer 
op woensdag 29 augustus.

Opvolger dokter Schuring in praktijk dokter Schijen 

Dokter Bertran Verweij waarnemer
Door P.P.M. Schijen, huisarts

Sinds oktober 2016 werkt dokter A.R. 
Schuring op donderdag en vrijdag als 
vaste waarnemer in mijn praktijk. 
Ook door het feit dat ze in 2013 en 
2014, al in het eerste jaar van haar 
opleiding tot huisarts in mijn praktijk 
volgde, heeft dokter Schuring vele 
patiënten goed leren kennen en met 
hen een band kunnen opbouwen. 
Door haar verhuizing naar Groningen 
komt aan deze zeer prettige samen-
werking binnenkort echter tot ons 
beider spijt een einde.

Deze stap betekende dat er gezocht moest worden naar een 
waardige opvolger voor dokter Schuring: het verheugt mij dat ik 
die heb gevonden in dokter Bertran Verweij. Dokter Verweij is 
sinds 5 jaar huisarts en deed als waarnemer in vele Westland-
se praktijken en als dienstdoend huisarts in de Huisartsenpost 
Naaldwijk ruime ervaring op. Hij is geboren en getogen Naald-
wijker en woont in Rijswijk. Dokter Verweij start op 6 juni in de 
praktijk en werkt ook op donderdag en vrijdag. 
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De zon schijnt weer en wat 
was het een feest dat de zand-
bak openging. De kinderen 
stonden te trappelen om er in 
te mogen. Ze spelen weer met 
veel plezier in de zandbak.

Poeldijkse scholen vertellen…

GPS-tocht groep 7
Wij hebben vragen gesteld 
aan Fleur en Keano.

Was het leuk bij de gps tocht? 
Ja, heel leuk!

Wie was het eerst? 
Floortje, Janna, Susan

Wat hebben jullie geleerd? 
We hebben geleerd om met een gps te werken.

Hoeveel bomen waren er op de gps? 
Er waren 7 bomen

Wie waren er als laatste? 
Keano, Pim, Jeroen, Selin, Fleur en Isabel

Hoe laat waren jullie klaar? 11:30 uur

Door Chiem en Jack

De Koningsspelen 2018 waren dit jaar anders georgani-
seerd. De groepen 1 en 2 hadden de spelen op het school-
plein en in de school. De groepen 3 t/m 8 vierden, samen 
met de Westhof, de Koningsspelen bij sportvereniging Ver-
burch op donderdag 26 april. De kleuters konden allemaal 
verschillende spelletjes uitkiezen. 

Voor de andere groepen waren er verschillende verenigingen 
aanwezig waardoor de kinderen bijvoorbeeld konden tennis-
sen, dansen en voetballen. Groepen 7 en 8 van De Nieuwe 
Weg begonnen met een voetbaltoernooi. Daarna ging we 
naar de fietsruimte om te spinnen. Na het fietsen hadden 
we een pauze en konden we bijkomen. Het laatste onderdeel 
voor onze groepen waren de fitnessapparaten. Dit was leuk 
om te doen. De ochtend was gezamenlijk geopend met het 
lied van de Koningsspelen “fitlala”.

De zandbak is weer geopend!



22 23 MEI 2018

De Westlandse Ride tegen kanker: 

Hét fietsevent voor iedereen
De 24 uurs rit van De Westlandse Ride was binnen een paar 
weken al vol, dus je zou kunnen zeggen dat de organisatie ach-
terover kan leunen. Niets is minder waar! Er zijn nog genoeg 
voorbereidingen nodig voor een waanzinnig leuk, sportief en 
veilig evenement. Waar de 24 uurs-rit op zaterdag 26 mei start, 
zijn er zondag 27 mei de vrije toertochten.

Mariska Vreugdenhil-Sosef en Vivian van Rossem zijn druk bezig 
het Westland te enthousiasmeren voor deze vrije toertochten. Er 
zijn drie afstanden: de echte wielrenners kunnen zich wagen aan 
de 100 of de 50 km. Voor de gezelligheids-fietser is er een route 
van 25 km. “We hopen natuurlijk om zoveel mogelijk sportieve-
lingen die een fiets in de schuur hebben staan bij ons aan de start 
te zien”, roepen Mariska en Vivian op. 

Motivatie
De twee Westlandse meiden zetten zich voor het derde jaar in 
voor De Westlandse Ride. Alles met het doel om zoveel moge-

lijk geld op te halen voor de strijd tegen kanker. Hun motivatie is 
vrij helder: “We hebben het allebei van dichtbij meegemaakt hoe 
het is als een van je ouders geconfronteerd wordt met kanker. Je 
voelt je als kind zo machteloos en je wilt maar 1 ding: helpen”, 
zegt Vivian. “De strijd tegen deze ziekte voer je als gezin. Een van 
de dingen die je concreet kunt doen is geld ophalen”, vult Mariska 
aan. “We kijken terug op een heel geslaagd evenement in 2016; 
zoveel betrokken deelnemers en vrijwilligers en allemaal met hun 
eigen verhaal. Daar krijg je soms echt een brok van in je keel.”

Feestje
De dames zijn het er over eens: De Westlandse Ride wordt weer 
een heel mooi evenement. “Of je wielrenner, recreant of moe-
der met een kinderzitje voorop bent, iedereen kan op zijn eigen 
niveau meedoen met de toertochten!” Start en finish zijn de Olst-
hoorn Ranch in Naaldwijk, waar gezellige muziek en entertain-
ment is. Na afloop wordt op de Ranch het eindbedrag bekend 
gemaakt en is er een knalfeest. “Want naast hard werken, zijn wij 
Westlanders ook erg goed in een feestje bouwen!” 

Inschrijven op de dag zelf is beperkt mogelijk, schrijf je daarom 
vooraf al in via www.dewestlandseride.nl/inschrijven

Vivian van Rossem (geheel rechts) en Mariska Vreugdenhil-Sosef roepen iedereen op om mee te doen aan de toertochten. 
Foto: Rolf van Koppen Fotografie.
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Phoenix timmert aan de weg!

Slagwerkgroep Pius X  
Door Peter van der Knaap

Zoals als eerder in Poeldijk Nieuws gemeld, hebben de Slag-
werkgroepen van Pius X Poeldijk en De Phoenix uit Wateringen 
sinds begin dit jaar in een muzikale samenwerking de krachten 
gebundeld. De percussie-ensembles van de beide muziekver-
enigingen bestaan uit enthousiaste slagwerkers, die elkaar pri-
ma aanvullen. Door de omvang in slagwerkers en verschillende 
muzikale achtergronden, kan de gezamenlijke groep onder des-
kundige leiding van instructeur en dirigent Michel Ponsioen een 
breed muzikaal slagwerk-genre spelen.

Naast een gevarieerd podium repertoire, waarbij een diversiteit 
aan melodische slagwerkinstrumenten wordt gebruikt, kan de 
groep ook uitstekend uit de voeten met swingende en opzwe-
pende sambamuziek, die vooral bij buitenevenementen wordt 
gespeeld. In de afgelopen maanden is een afwisselende program-
mering van deze sambamuziek ingestudeerd, die uit het hoofd 
wordt gespeeld, waarmee een aantal buitenoptredens zijn en 
worden gedaan.

Buitenoptredens
Op Hemelvaartsdag heeft onze slagwerkgroep in Delft tijdens de 
Golden Ten loop ‘s middags met veel succes een aantal samba’s 
verzorgd. De sfeer zat er goed in en het publiek genoot er ook 
zichtbaar volop van. De komende weken verzorgen de slagwer-
kers nog een aantal buitenoptredens, in Rotterdam bij de Nes-
selande-loop, in Kwintsheul rond de afsluiting van de avondvier-
daagse en bij een gelegenheid in Loosduinen. Dan wordt het 
vizier gericht op enkele gevarieerde podiumconcerten in Wate-
ringen en Poeldijk, rond de zomervakantie, met weer een nieuw 
en geheel ander repertoire. Een erg leuke en ook muzikaal best 
drukke periode. Je mag gerust concluderen dat onze slagwerk-
groep letterlijk en figuurlijk goed “aan de weg timmert!”
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Plek aan doorgaande route loont

Eetcafé Westpoort breidt diensten uit
Door Nelly Schouw-Zaat

Eetcafé Westpoort op Agrarisch Bedrijven Centrum (ABC) in 
Poeldijk is al heel wat jaren een horecavestiging, specifiek ge-
richt op de zakenwereld die in de middagpauze een lunch be-
stelt of een vergadering met relaties belegt met een kop soep, 
broodje of iets anders. Sinds anderhalf jaar breidt Westpoort 
het dienstenpakket uit. Eigenaar Cock van Leeuwen en de twee 
uitbaatsters Marina Valstar en Marina Hoogkamer, vertellen er 
over aan Poeldijk Nieuws.

Eerst maar eens Cock van Leeuwen (63) aan het woord laten. 
Deze ‘tuinder in ruste’ is nu horeca ondernemer, hoewel hij nog 
dagelijks op de hortensiakwekerij van zijn zoon Tim in Honselers-
dijk te vinden is. Een bezige man. ‘Mijn dochter Patty heeft op het 
ABC-terrein acht jaar lang eethuis ‘Patty’s Place’ gerund. Daarna 
is Westpoort gebouwd. Ik heb Westpoort gekocht en Patty be-
heerde  het ruim vijf jaar tot het haar teveel werd. Ze heeft nu 
twee kindjes waar zij volop van geniet. Ik dacht erover na en heb 
toen de directie van Westpoort overgenomen. Het eetcafé is he-
lemaal opnieuw ingericht, maar ik sta niet zelf achter de potten 
en pannen. Ik ben betrokken bij de onderneming, denk mee in de 
bedrijfsvoering en maak plannen voor de toekomst. De dagelijkse 
leiding is in handen van de twee Marina’s, er is een kok in vaste 
dienst en twee parttime koks. De staf telt zo’n tien mensen. Voor 
grotere evenementen worden losse krachten opgeroepen; ieder-
een werkt in een enthousiast team goed en gezellig samen.‘

Kruispunt van wegen maakt trefpunt
Het uitgangspunt van Westpoort is nog altijd een eetcafé, waar 
de lunch centraal staat. Op maandag, dinsdag, woensdag en za-
terdag is het restaurant van half tien ’s tot drie uur ‘s middags 
open. Donderdag en vrijdag kan men er terecht van half tien tot 
’s avonds negen. ‘Speciale boekingen voor de avonden zijn altijd 
welkom’, vullen Valstar en Hoogkamer aan. ‘Wij merken dat de 
plek heel bijzonder is. Niet in Poeldijk centrum, maar in het bui-
tengebied. Het is ook een plus dat we aan de doorgaande route 
zitten. Vanuit het Westland naar Den Haag, het nieuwe Vroondaal 
en de andere kant naar Wateringen. Wij zijn steeds meer trefpunt 
van fietsers en wandelaars die de natuur opzoeken. Bij ons kan ie-
dereen makkelijk zijn auto kwijt. Wij hebben een groeiende groep 
klanten die ’s avonds een party organiseert; feesten en partijen, 
daar zijn we gewoon goed in’.

Gezelligheid delen
De dames zijn het er over eens 
dat hun bezoekers het graag 
gezellig hebben. Entourage en 
inrichting worden aangepast 
aan wensen van mensen die 
een groeps-eterij boeken. ‘Wij 
kunnen groepen hebben tussen 
de 30 en 200 personen. Wij zeg-
gen: uw feestje is ook voor ons 
een feestje. Of het nu de bloem-
versiering is, slingers, ballonnen 
of muziek. Het belangrijkste 
is het menu. Onze maaltijden 
met onbeperkt spareribs eten, zijn in de wijde omgeving bekend 
en geloof maar dat mensen die bij ons spareribs hebben gege-
ten daar áltijd op terugkomen’. De Marina’s willen hun culinaire 
kennis niet voor zich zelf houden. Van tijd tot tijd organiseren zij 
workshops en leren liefhebbers ongewone gerechten thuis te be-
reiden. Een apart kunstwerk dat tijdens zo’n workshop is een Ibi-
zapaal, een houten wegwijzer met pijlen en teksten. Ook bieden 
zij catering-arrangementen aan. De party-maaltijden worden bij 
klanten thuis bezorgd. Al met al lijkt eetcafé Westpoort met ma-
nager Cock van Leeuwen en het enthousiaste horeca-team een 
mooie toekomst tegemoet te gaan. Marina Hoogkamer: ‘Onze 
eerstvolgende actie is: ‘neem dit artikel uit Poeldijk Nieuws mee 
en krijg 10 % korting bij uw besteding’. Ook een aardig cadeautje 
is dat voor die in de week van zijn verjaardag een eterij in West-
poort viert, het hoofdgerecht gratis krijgt’.   

Ondernemer in beeld
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Wij kunnen u alvast melden dat onderstaande teams kampioen 
zijn geworden en zij zullen gehuldigd worden op zaterdagavond 
9 juni, meer informatie, zoals tijdstip van huldiging volgt.

Handbal
B2 onder leiding van Monique Barendse en Peet van Luyk.
Sponsors: Nico Duyvestijn tomaten en REB Bouw.
A2  onder leiding van Lisanne van de Linden en Danielle Janssen.
Sponsors: Snackbar de Meerpaal
Dames 2 onder leiding van Britt van Luyk en Tessa van der Valk.
Sponsors: Koudijs/Brabander.  
E1 onder leiding van Wendy Duynisveld en Tonia Heskes.
Sponsors: E.G. Personeelsdiensten B.V.

Zaterdag 9 juni

Kampioensfeest Verburch handbal en voetbal
Voetbal
Heren 2 onder leiding van Ernst Gram, John Zuiderwijk en Jef-
frey van der Meer.
Sponsors: Ondernemend Verburch: Huub van Leeuwen West-
land, Trucking K.S., Allround Computer Services (ACS), Van der 
Knaap Group of Companies, Hovenier Harold Peters, Dummen 
Orange, Planttotaal, Kwekerij De Veranda, Visser & Kohler.
 
Uiteraard zijn alle ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, ooms, tantes, 
supporters, sponsors en belangstellenden van harte welkom om 
dit feest met ons mee te vieren.



26 23 MEI 2018

Ons Dorp

Mijn voorjaarsvakantie 2018
Door Annemiek Koremans

De  vele  festiviteiten  van  een  tot  nu  toe  turbulente,  vrolijke  en 
heerlijke voorjaarsvakantie 2018 zijn weer voorbij gevlogen. Wat 
een mazzel met mijn gezondheid en wat een prachtig aanbod van 
activiteiten en evenementen heb  ik weer mogen genieten  in de 
afgelopen twee weken. Het meest fascinerende is dat het voor mij 
niet meer vanzelfsprekend is dat ik iedere dag maar weer onver-
moeibaar opsta en omringd wordt door vele mooie mensen die 
-betaald of onbetaald met een geweldige inzet - het mij mogelijk 
maken te laten genieten van “het” leven. Een leven in vrijheid, ma-
teriele rijkdom, sociale schaarste en met beperkingen. 

Sinds de laatste uitgave van Poeldijk Nieuws begon mijn vakantie 
met een interview samen met Marielle van Vitis en de ongelooflijk 
waardevolle strandvegers in AD Westland. Wat een leuke reacties 
heb ik op dit artikel en foto’s gekregen. Maar bovenal, wat was het 
koud die ochtend op het strand, maar wat hebben we het leuk ge-
had met elkaar. Wat een respect, waardering en rommelige bende 
door, voor en met elkaar.

Lintjesregen
Uitnodiging voor lintjesregen. Het heeft zijne majesteit behaagd weer 
vele mensen terecht te onderscheiden met een Koninklijke Onder-
scheiding voor hun jarenlange, “belangeloze” betrokkenheid en inzet 
bij en voor de Westlandse mens en samenleving. Geen eindeloos ge-
zeur en overleg, maar gewoon doen, voor je cluppie, je medemens. 
Telkens weer een feestelijke bijeenkomst met decorandi. Dit jaar voor 
het eerst in het nieuwe gemeentehuis. Slechte verandering. Volgend 
jaar weer terug naar een van onze fantastische multiculturele centra 
met de familie en andere genodigden rondom tafels bijeen, in plaats 
van op de tribune of voor het scherm. Ik hoop oprecht dat het nieuwe 
bestuur dit in haar collegeprogramma heeft opgenomen.

Koningspelen en Koningsdag
De aftrap voor de voorjaarsvakantie in het lager onderwijs start 
doorgaans met de Koningspelen. Als eerbetoon en experiment be-
gonnen, nu een landelijk evenement dat jaarlijks voor Koningsdag 

wordt georganiseerd door en voor de scholen. Ook in ons dorp 
een ware happening. Dan Koningsdag, onze Koning werd 27 april 
51 jaar. Hij vierde het op passende wijze in de stad Groningen met 
bewoners en verenigingen, organisaties, overheden uit de regio. 
Heel vrolijk is het daar niet met al de gaswinning met hedendaag-
se gevolgen. Ik schaam me dood. Is dit de prijs voor welvaart? Is 
dit besturen? Samen met Maxíma, dochters, broer en neven met 
aanhang hebben velen van tv-beelden kunnen genieten. Wel hoop 
gedoe en gezeur over kleding en “menselijke maat” van Amalia, 
een puber van 14, volop in de schijnwerpers. Gelukkig zien we alles 
van elkaar en hebben we er ook een oordeel over. Leve onze infor-
matiemaatschappij met vrijheid van meningsuiting, waar iedereen 
van doordraait en van het pad is. Gelukkig hebben we de overheid 
nog met regels voor de privacy! Zelf zo lek als een mandje, maar 
vooral bedrijven, organisaties en verenigingen opzadelen met de 
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) per 25 mei. Ik 
mag hopen dat we veiliger met elkaars gegevens omgaan, maar 
denk niet dat het mensen beschermt. Gelukkig hebben er weer veel 
mensen werk en kosten aan. En natuurlijk weet de wetgever al vóór 
invoering dat handhaving van de Verordening niet kan worden ge-
waarborgd! Ondertussen heeft het Oranjecomité Poeldijk weer een 
gezellige vlooienmarkt georganiseerd.
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1 Mei: Dag van de Arbeid
De Dag van de Arbeid is een feestdag van de socialistische en com-
munistische arbeidersbeweging. Dan viert men de strijd om betere 
arbeidsomstandigheden. In Europa is 1 mei in bijna alle landen een 
officiële feestdag, maar niet in Nederland. Als oprecht en helaas 
teleurgesteld vakbondslid tijdens mijn arbeidzame leven, draag ik 
deze strijd nog steeds een warm hart toe.

Afsluiting bridge- en klaverjasseizoen KBO 2017/2018
Wat een organisatie, wat een genieten, wat kijk ik weer uit naar het 
nieuwe seizoen. Behalve geweldige organisatie door KBO-Poeldijk ook 
fantastische gastvrijheid van restaurant De Vrienden. Tot in september! 

4 Mei: Dodenherdenking
Op 4 mei zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en alle 
andere oorlogen na die tijd, waarbij Nederland betrokken is ge-
weest, herdacht. Natuurlijk ging deze herdenking niet zonder dis-
cussie. Belachelijk veel gedoe over wie we nu met 4 mei moesten 
herdenken. Ineens stonden de Indische gevallenen terecht in beeld. 
Uitgebreide en al of niet genuanceerde discussies op TV. Laten we 
herdenken in vrijheid! Hou die 2 minuten stilte om 20.00 uur vast 
als collectieve beleving. Natuurlijk moet er dan weer op de Dam een 
verward persoon even schreeuwen. Maar wat is verward? Volgens 
mij had hij het perfect getimed. Net als de man met het spandoek 
voor het functioneren van Churchill of de autobiografie over de rol 
van ons koningshuis in de Tweede Wereldoorlog? Herdenk, al die 
zinloze, barbaarse gevechten om macht, al die mensen die voor ons 
gevallen zijn, al die onschuldige slachtoffers en burgerdoden, al die 
mensen die nu nog aan het vechten zijn om macht in naam van hun 
vaderland, religie of dictatoriale onderdrukking. Ook democratie en 
vrijheid kent haar beperkingen en gevaren. Zelfs het uithangen van 
de Nederlandse vlag op de dag van dodenherdenking kent instruc-
ties, een protocol! 4 Mei na 18.00 uur halfstok tot zonsondergang. 
Veel “zware” documentaires, films en discussies rondom deze peri-
ode. Niets mis mee. Blijven herhalen, blijven kijken, er zijn een hele-
boel dingen in onze samenleving die je niet moet veranderen. Wat 
me bij is gebleven is dat er een persoon zei dat er geen goede en 
slechte mensen bestaan, maar dat het moment bepaalt of je goed 
of slecht bent. Een doordenkertje!

5 Mei: Bevrijdingsfeest
Veel festivals met artiesten. ’s-Avonds beleef ik het bevrijdingscon-
cert met Koning en Koningin en allerlei ijdele politieke gasten die zo 
graag in beeld zijn. Het is nog steeds een discussie of 5 mei een lan-
delijke vrije dag moet worden. ‘Ja’ zeggen werknemers, ‘nee’ zeggen 
werkgevers. De politiek houdt zich afzijdig. Er moeten nu ook weer 
niet te veel regels komen! Vlag mag de hele dag van zonsopgang tot 
zonsondergang wapperen!

40ste dag na Pasen: Hemelvaartsdag
Dan hebben we nog Hemelvaartsdag waarbij Christenen herdenken 
dat Jezus is opgevaren naar God, zijn vader in de hemel. Welke re-
ligie men ook aanhangt, welke spiritualiteit men ook volgt voor het 
vinden van hoop, geloof, liefde en troost. Feit is dat het Christendom 
wel de meeste vrije zondagen in ons dorp heeft ingevoerd. Natuur-
lijk zijn er kerkelijke diensten om deze gebeurtenis met elkaar te vie-
ren, maar anno 2018 zijn er – ook in ons dorp – weinig mensen die 
nog stilstaan bij de betekenis van deze “dag”.

12 Mei: Dag van de Zorg
Op de dag van de verjaardag van Florence Nightingale danken men-
sen met een zorgvraag hun verzorgenden en uiten zorgorganisaties 
hun dank aan hun medewerkers en vrijwilligers voor hun liefdevolle 

zorg en aandacht aan hun cliënten. Ik heb ze bedankt, zoals ik ie-
dereen iedere dag dank voor welke ondersteuning dan ook. Pieter 
van Foreest als een van de zorgorganisaties in ons dorp heeft ook 
aandacht besteed aan haar medewerkers.

Open dag bij het nieuwe respijthotel en dagopvang van Co van Be-
suijen in ’s-Gravenzande. Waar menselijke initiatieven niet groot in 
kunnen zijn. 

Songfestival 2018 
We hebben het geprobeerd met Waylon. Nederland heeft zelfs re-
delijk wat punten binnengehaald met deze vrijbuiter. Ook al hebben 
we 12 punten gegeven aan Duitsland, we kregen er maar 5 voor 
terug. We stonden na de vakjury nog in de linker kolom bij de eerste 
13. Na de publieksjury die met honderden punten gooiden werden 
we uiteindelijk 18e. Noorwegen, Oostenrijk, prachtige nummers. 
Nee, wint Israël met Netta Barizal met een kippennummer over ge-
pest worden. Met jeugd en ouderen finale bekeken, becommentari-
eerd, beoordeeld en gevolgd. Wat hebben we gelachen, maar wat 
een corruptie en een belachelijke puntenbeoordeling door vakjury’s 
en het klootjesvolk. Wie van het klootjesvolk maakt die Eurovisie 
Contest duidelijk dat de mening van het klootjesvolk in geen enkele 
verhouding staat tot die van de professionals? Democratie kan ook 
doorslaan. Vraag maar aan Pechtold van D66!

Moederdag
Ik mis haar zo en steeds meer, hou ouder ik word. Haar humor, on-
voorwaardelijke liefde, zorg en tekortkomingen. Zonder haar zijn we 
geen geheel meer. Niemand is onmisbaar?

50ste dag na Pasen: Pinksteren
Komt er nog aan. Hoort bij de Paastijd: Pasen – Hemelvaart – Pink-
steren. Op de laatste dag van de paastijd wordt in de christelijke 
kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen.

School: de laatste loodjes tot de zomervakantie
We zijn weer naar school of aan het werk. Aan de examens (middel-
baar en hoger onderwijs) of aan de voorbereiding van de eindmu-
sical, op middelbaar onderwijs of afronding van de werkjes/projec-
ten. Als het warm wordt is het geen probleem om een badjesdag op 
te nemen in het programma. Tantes, ooms, maar bovenal opa’s en 
oma’s kunnen er weer eens zelf op uit, zonder extra in te vallen om 
hun neven, nichten of kleinkinderen op te vangen in de voorjaars-
vakantie. 

Vrij zijn en vakantie
Wat heb ik tussen 
alle feestdagen door 
nog genoten van 
Sherlock Gnomes 
in 3D met mijn ont-
zettend lieve kleine 
gasten. Daarnaast 
als extra’s nog een 
balletvoorstelling ter 
ere van het werk van 
choreograaf Hans 
van Manen en ca-
baretvoorstellingen 
van Alex Ploeg en 
Lebbis. Hoe druk kan 
een mens het heb-
ben in zijn vakantie?
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Kans op auto ti jdens 
Winter Was Weken 
Januari staat in het teken van de BOVAG Winter Was Weken bij 
Carwash Westland. Bij elke wasbeurt ontvangt u een kanskaart 
met kans op een auto ter waarde van €10.000 of een winter-
sportcheque.

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

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

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

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

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

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

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

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

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

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

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

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

fleurige arrangementen. 

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

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

Pure flower verkoopt bloemen! 

Bij ons kunt u terecht voor mooie boeketten, 
creatief bloemwerk en fleurige kado’s.

Buiten onze openingstijden zijn wij telefonisch of
via de mail bereikbaar voor bestellingen, 

rouwbloemwerk en trouwbloemwerk. 

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

Adres: Slachthuiskade 4 

Openingstijden: vrijdag  09.00-18.00 uur
Bloemenstal: zaterdag 09.00-17.00 uur
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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ISW Irenestraat weer in acti e voor Westlandse senioren
Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)

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

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

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

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

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.
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