
2 juni tot eind juli Expositie Ada van Dijk Inloophuis Carma, Dijkweg Naaldwijk (zie pagina 5) 
4 t/m 9 juni  Collecteweek Epilepsiefonds Aan uw voordeur
9 juni 09.00-15.00 uur Inzamelingsactie Voedselbank Bij het AH-filiaal in Naaldwijk
  Westland i.s.m. M25 Westland
9 juni t/m 1 juli Expositie juthout en glaskunst Hofboerderij Wateringen (zie pagina 4)
10 juni 10.30 uur Eucharistieviering 25-jarig priester- St. Adrianuskerk Naaldwijk
  Pastoor Jaap Steenvoorden (zie Poeldijk Nieuws nr. 11, pag. 7)
16 juni 10.00-11.30 uur Boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk, Fonteinstraat Poeldijk
17 juni 09.30 uur Vrouwenschola zingt Gregoriaans Bartholomeuskerk (zie pagina 20)
Tot 19 juni  Anjercollecte ook digitaal Zie pagina 20
Elke dag  Uw ‘geeltje’ voor Poeldijk Nieuws NL95 RABO 0343 6024 15

AGENDA

6 juni 2018
3e jaargang, nr 12

Verburch veteranen al vijftig jaar dikke maatjes

Een hoog Van Leeuwen-gehalte
Door Susan van Leeuwen en Nelly Schouw-Zaat

(Lees verder op pagina 24)

Voor het onderhouden van onderlinge contacten over de 
‘hang’ locatie van aankomende week gebruiken de heren 
nog geen WhatsApp. Meestal gaat het door horen, zien 
en op gevoel; de meesten hebben een mobieltje. Eerste 
basis is altijd de sportkantine van Verburch.

Van links naar rechts: Ton van der Ende, Klaas van de Berg, Otto van Kester, Geert Groenewegen, Leen Barendse, Chris van Leeuwen, Ard 
van Leeuwen (zittend) Koos van Leeuwen (staand) Nic Groenewegen (zittend), Frank Kouwenhoven (staand), Dre Barendse, Peet Kester 
(half zichtbaar), Aad Lelieveld, Alex Hendriks.
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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: 4 t/m 16 juni

Vikorn  ........................................................................................  2 voor € 3,95

Aardbeienslagroomschnitte  ......................................................  

van € 7,75 voor € 5,95 

Baguette  ...........................................................................  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 6 juni 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 8 juni 15.00 uur: woord- en communieviering met Rafael 
Maria Theuvenet.
Vrijdag 15 juni 15.00 uur: woord- en communieviering met pas-
toraal werker Els Geelen.
Woensdag 20 juni 11.00 uur: viering KSW Gantel en Wen Rafael 
Maria Theuvenet.
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 4 t/m 9 juni Geldig van 11 t/m 16 juni

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROSBIEF + 
100 GRAM GEBRADEN GEHAKT

 SLECHTS € 3,99
KEURKOOPJE
4 GEPANEERDE SCHNITZELS

 SLECHTS € 6,95
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM BAMI + 
BABI PANGANG

 SLECHTS € 3,50

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM KIPROLLADE + 
150 GRAM KIPSALADE

 SLECHTS € 3,99
KEURKOOPJE
BOTERMALSE KOGELBIEFSTUK

 3 STUKS SLECHTS € 7,50
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM NASI + 
KIPSATÉ

 SLECHTS € 3,50

Gezocht
Wij zijn op zoek naar een schoonmaakster  

voor bij ons thuis. (Wonen in Poeldijk.)

Neem contact op met Linda Pirets, 06-50246224.

Poeldijk Nieuwtje

Namens Marco van der Hout

Bedankt!
Bij deze wil ik graag iedereen onwijs bedanken voor alle kaarten, 
cadeautjes en medeleven voor onze bruiloft!
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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
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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

Expositie Hofboerderij Wateringen

Stillevens juthout en glaskunst
Hofboerderij Wateringen biedt in de maand juni onderdak aan 
twee kunstenaars uit deze regio: Trees Wempe en Joke van Lier. 
Naast de stillevens van juthout inspireert het gevonden materi-
aal Wempe ook tot abstract werk. Door de liefde voor strand en 
zee is het strandjutten ontstaan. Uren lopen over het strand en 
van alles oprapen dat daar ligt vindt ze heerlijk. Glaskunst heeft 
Joke van Lier al jaren in haar greep. “Glas is als de mens, sterk 
en tegelijk breekbaar. Als ik ermee werk kan ik mijn creativiteit 
volledig kwijt.”

Wempe: “Het inspireert me als ik een stuk hout vind dat door 
zout, zand, zon en wind verweerd is. De verkleurde verf en ver-
sleten vormen geven vaak meteen het onderwerp dat stilleven 
wordt. Door werking van zon en zee komen die fantastische kleu-
ren te voorschijn.”. Van Lier: “door handvormen aan de blaaspijp 
maak ik glaskunst. Om dat mooi te presenteren, maak ik bijbe-
horende standaarden van ijzer of RVS. Glas kan een schitterend 
kleurenpalet geven als het door licht of zon wordt gevangen en 
een betoverende glinstering geven in huis of in tuin. Mijn recente 
werken zijn abstract, waarin kleur en niet zozeer vorm domineert. 
Ik werd vooral geïnspireerd door abstract werk van kunstenaars 

uit de jaren twintig van de vorige eeuw”. Stoken in de glasoven 
vraagt aanzienlijke kennis van glas, stooktechnieken en uiterste 
precisie. ”Het is altijd leuk te horen hoe bezoekers de creaties 
ervaren!”, aldus de exposanten. De expositie is van zaterdag 9 
juni tot en met zondag 1 juli elke zaterdag en zondag van 13.30-
16.30 uur gratis toegankelijk in Wateringen. De expositie vindt 
plaats onder verantwoordelijkheid van de Culturele Raad Wate-
ringen-Kwintsheul.
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 4 t/m 9 juni

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

van 8,50
€6,95

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

Hoe laat:  
15.30 - 17.00 uur

Waar:  
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/ 
inloopspreekuur

19 juni 2018

www.nederwerk.nl

In Inloophuis Carma Naaldwijk

Ada van Dijk exposeert 
De ‘s-Gravenzandse schilderes Ada van Dijk exposeert in de juni 
en juli haar schilderijen in Inloophuis Carma. Het is voor de eer-
ste keer dat Carma een expositie organiseert in het pand aan de 
Dijkweg 21 in Naaldwijk. De expositie wordt zaterdag 2 juni om 
11.00 uur geopend, tot 15.00 uur die middag is het Inloophuis 
open voor bezichtiging van haar uitgebreide werk. 

De schilderijen zijn tot 30 juli in het inloophuis te bewonderen. 
Vrijdag 8 juni is Ada er in de ochtend, evenals op de extra open-
stellingen op 27 juni van 14.00-16.00 uur en 20 juli van 14.00-
16.00 uur. Ada van Dijk-van der Sar, woont in ’s-Gravenzande. 
Vroeger was tekenen al haar hobby, met bewondering keek ze 
naar haar oudste broer die goed kon tekenen. Wat ze toen al het 
leukst vond, waren portretten. Vandaar dat ze portretten schil-
dert van bekende en minder bekende personen. Sinds 1984 volgt 
zij bij verschillende kunstenaars schilderlessen, bij Mariska de 
Kok, Tiny van der Sar, Anneke Verrips en Ad Haring. Bij Haring 
heeft zij geleerd om minder gedetailleerd te schilderen en met 
acrylverf te werken. 
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Zomerkriebels
Door pastor Martien Straathof 

De langste dag nadert, de zon staat op z’n 
hoogst aan de hemel. De zomervakantie 
breekt aan, er zijn mensen die rondlopen 
met zomerkriebels. Het stemt ze vrolijk, het 
maakt ze verliefd, ze willen er op uit, weg, ver 
weg, héél ver weg. Maar er zijn ook mensen 
die door die kriebels geïrriteerd raken. Het 
gewone ritme van iedere dag wordt immers 
onderbroken. Dat is lastig. Vakantietijd, even een periode rust van 
alles waar je druk mee bent. Geen school, geen werk, je komt in 
een ander ritme.  
                             
Het is goed voor iedereen om een periode te hebben om op adem 
te komen, te herademen. In ons leven gebeurt van alles, te veel om 
op te noemen en dan kan rust een goed middel zijn om alles een 
plaats te geven. Voor veel mensen zijn de zomermaanden aange-
naam want er is meer licht het maakt ons vrolijk. Toch zijn er ook 
velen voor wie de vakantietijd niet zo fijn is. Mensen die afhankelijk 

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

zijn van de zorg en aandacht van een ander. Mensen met een smalle 
beurs blijven thuis zij kunnen hun vakantiegeld goed gebruiken om 
financieel even wat lucht te krijgen. De vertrouwde gezichten blijven 
een tijdje weg, omdat ze op vakantie zijn. Georganiseerde activitei-
ten staan op een laag pitje of stoppen een paar maanden. Gelukkig 
geven veel mensen in de vakantietijd wat meer tijd en aandacht 
aan hen, die in deze periode alléén zijn en dan kan hun gevoel van 
eenzaamheid wat worden doorbroken. Toch zal dat niet helemaal 
lukken, deze zomermaanden hebben nu eenmaal een andere dyna-
miek dan de rest van het jaar.  

De mens kan dan al of niet op vakantie gaan, God kent geen va-
kantietijd. Waar jij gaat of niet gaat, God gaat altijd met je mee. 
Hij is altijd met ons bezig, probeert ons te inspireren tot het goede, 
soms in het grote, vaak in het kleinen. Als we goed opletten zien we 
Hem telkens oplichten in kleine gebaren van mensen of voorvallen 
die je bijvoorbeeld doen zeggen: ‘God wat mooi’ bij het zien van een 
bloem of het zingen van een vogel of ‘God zij dank’ dat je niet in 
die ellenlange file in de hete zon hoeft te staan of ‘Wat ben jij een 
engel!’ dat jij zomaar op bezoek komt. Het is de kunst om die klei-
ne momenten van Gods ervaring te (kunnen) zien. Dat vergt aan-
dacht en ontvankelijkheid voor wat die ander/Ander voor je doet. 
Misschien kan deze zomertijd ons de rust geven om daar gevoelig 
voor te worden. Het zijn de kleine dingen die het doen, kleine dingen 
waarin Gods grootheid merkbaar wordt. Een fijne vakantie, thuis of 
elders onder de zon. Dat de zomer mèt of zonder kriebels, ons allen 
goed mag doen. 

Bescherming persoonsgegevens
Op vrijdag 25 mei is de wet Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) ingegaan. De kerk moet net als andere orga-
nisaties, instellingen en bedrijven AVG-bestendig worden. Be-
scherming persoonsgegevens en privacy in parochies zijn niets 
nieuws. 

Deze regels waren in 2006 al vastgelegd in het Reglement Be-
scherming Persoonsgegevens Parochies. Dit is nu aangepast naar 
de AVG en vastgesteld op 10 mei en per 25 mei in werking getre-
den voor de R.K. Kerk. Voorop staat dat zorgvuldig wordt omge-
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gaan met persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgege-
vens van leden van de R.K. Kerk is toegestaan. De parochie heeft 
belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van haar le-
den met het oog op:
 - Een goede organisatie van de parochiegemeenschap;
 - Het onderhouden van contact met onze leden;
 - Het uitvoeren van onze kerkelijke opdracht.

Als iemand lid is van de R.-K. Kerk, dan is geen toestemming nodig 
als de persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op bo-
venstaande doelen. Dit is even simpel gezegd maar natuurlijk zijn 
wij in deze aan regels gebonden. U kunt ervan overtuigd zijn dat 
wij zo zorgvuldig mogelijk omgaan met uw gegevens en volgens 
het reglement werken. Wilt u nadere informatie over de AVG, 
neem dan contact op met ons secretariaat.

Uitgesproken op 9 mei

Pauspareltje 
“Het doopsel opent voor ons de deur naar een leven van verrij-
zenis, niet naar een werelds leven. Een leven volgens Jezus. Het 
doopvont is de plek waar je Pasen viert met Christus! De oude 
mens, met zijn bedrieglijke begeerten, wordt begraven zodat een 
nieuw wezen geboren kan worden. De oude dingen zijn daad-
werkelijk voorbij en er zijn nieuwe. Als onze ouders ons hebben 
verwekt voor het aardse leven, heeft de Kerk ons in het doop-
sel vernieuwd voor het eeuwige leven. Wij zijn kinderen in zijn 
Zoon Jezus geworden. Ook over ieder van ons die wedergeboren 
is door het water en de Heilige Geest laat de hemelse Vader zijn 
oneindige liefde weer klinken met zijn stem die zegt “jij bent mijn 
geliefde kind“. Deze vaderlijke die niet hoorbaar is met het oor 
maar goed te horen is met het hart van wie gelooft, begeleidt ons 
heel ons leven zonder ons ooit te verlaten.”

Een cadeau, met ‘n verhaal waar 
vind je dat?
Het zijn de authentieke, kleurrijke producten van mensen 
van verre culturen. Zij vertellen ons hun verhaal..

Wij, medewerkers van Wereldwinkel Naaldwijk, mogen het door-
vertellen. Hiervoor komen wij met ‘onze’ winkel in het week-
einde van 16 en 17 juni naar de parochiekerk in Poeldijk. Om 
u na de viering van dienst te zijn. Vind u het leuk, ons hier-
bij in de toekomst te helpen? Dan horen wij dat graag.

Vertrek vanuit De Lier

Westland fietst naar Brielle op 7 juli  
Zaterdag 7 juli is de Nationale Bedevaart naar HH. Martelaren 
van Gorcum Brielle. Thema dit jaar: ‘Volharden in gebed’. Een 
bedevaart waarbij we stilstaan bij de getuigenissen van de Mar-
telaren van Gorcum (1572). Onder de negentien priesters en 
kloosterlingen die gedood werden om hun geloof waren nor-
bertijn Adrianus van Hilvarenbeek met zijn kapelaan Jacobus 
Lacop, pastoor te Monster. Paus Pius IX verklaarde de Martela-
ren van Gorcum op 29 juni 1867 heilig, 151 jaar geleden.

Onze vertrekplaats dit jaar is de 
H.H. Martelaren van Gorcum-
kerk in De Lier. We verzamelen 
die zaterdag om 07.30 uur in de 
kerk aan de Kerklaan 8. Na een 
kort meditatief moment waarin 
onze diaken Ronald Dits zal voorgaan, vertrekken de fietsers rond 
08.00 uur. De route loopt van De Lier naar Maassluis, waar we 
met de veerpont oversteken naar het eiland Rozenburg en vervol-
gen zo onze weg naar het Heiligdom in Brielle. De terugweg loopt 
grotendeels via dezelfde route. Onderweg ontvangt u bij de veer-
pont een versnapering. Toch blijft het een hele tocht: van De Lier 
naar Brielle is ca. 20 km, en ’s middags ook weer terug. Zorg dus 
voor een degelijke voorbereiding en een goede (elektrische) fiets.

Aanmelden voor fietsers
Deelname van deze Westlandse fietstocht van De Lier naar Brielle 
en terug is gratis. De fietsers die in De Lier starten, krijgen daar 
hun ‘deelnemerskaart’. Op vertoon van deze kaart kunt u met 
de groep ‘gratis’ bij de veerpont over. De Westlandse bedevaart 
zorgt voor collectieve aankoop en betaling van de vervoersbewij-
zen. Misschien overbodig of juist vanzelfsprekend: er wordt ge-
fietst onder eigen verantwoordelijkheid. U kunt zich aanmelden 
via de website www.westlandsebedevaarten.nl of via uw contact-
persoon in de parochie. Fiets u ook mee op zaterdag 7 juli? 

Met de auto kan ook
Uiteraard kunt u ook met eigen vervoer naar Brielle toe. En wel-
licht wilt u dan parochianen, die wat minder goed ter been zijn 
meenemen zodat ook zij de Nationale Bedevaart in Brielle kun-
nen meemaken. De Bedevaartskerk, de H.H. Martelaren van Gor-
cumkerk, vindt u aan de Rik 5 in Brielle.

Programma 7 juli
07.30 uur: Verzamelen in De Lier
07.45 uur: Meditatief moment met pelgrimszegen
08.00 uur: Vertrek fietsers vanuit De Lier
11.00 uur: Pontificale eucharistieviering
13.30 uur: Rozenkransgebed en parallel Jongerenprogramma
14.30 uur: Kruisweg
15.30 uur: Vespers en Processie
16.15 uur: Terugtocht richting het Westland

Dankwoord 

Bep Steenvoorden-Otte (85)
Door pastoor Jaap Steenvoorden

Hierbij wil ik U, jou mede namens mijn vader en heel ons gezin van 
harte bedanken voor het grote meeleven bij het overlijden van 
mijn lieve moeder Bep Steenvoorden-Otte op 21 april in de leeftijd 
van 85 jaar. Zij is altijd heel sterk en actief, zorgzaam en dienstbaar 
geweest. Voor ons en vele anderen stond zij jaar in jaar uit klaar. 
Maar de afgelopen 5 jaren heeft mijn moeder moeten leven met 
ingrijpende beperkingen door een zeldzame spierziekte. Na een 
val in 2013 was zij niet meer mobiel. Helaas moest zij steeds meer 
inleveren. De afgelopen 2 jaar was zij bedlegerig. 

Dankzij de fantastische verzorging van de Thuiszorg is zij tot het 
einde toe thuis gebleven in haar eigen vertrouwde omgeving. Tij-
dens deze kwetsbare periode hebben veel parochianen met haar 
meegeleefd, een kaart gestuurd, of aan mij bloemen en druiven 
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meegegeven voor mijn ouders. Zij waren daar heel dankbaar voor. 
Het geeft mijzelf ook een goed gevoel dat ik mijn moeder en vader 
elke week heb kunnen ondersteunen en verzorgen op zondagmid-
dag en maandag, mijn vrije dag. Ondanks de zorgelijke toestand 
waren er in deze periode ook lichtpuntjes en kostbare momenten. 

Door haar moedige en positieve levensinstelling en diep geloof 
heeft mijn moeder de situatie heel flink en moedig gedragen. Gees-
telijk was zij nog heel helder tot het einde. De laatste tijd verlangde 
zij naar rust en die heeft zij voor haarzelf gelukkig nu gevonden. 
Wij missen haar hartelijke, opgewekte en belangstellende aanwe-
zigheid als spil van het gezin zéér en zullen ons verdriet een plek 
moeten geven. In haar geest willen wij verder bouwen aan onze 
toekomst.  De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Thessaloni-
cenzen: ‘Wees niet bedroefd als mensen die geen hoop hebben. Wij 
geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan; evenzo 
zal God hen die in Jezus zijn ontslapen, levend met Hem meevoeren. 
En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer. Troost elkander 
dan met deze woorden.’ (1 Tess. 4)

Ontroerende ervaring
Veel troost en warmte hebben wij gevonden in de grote belangstel-
ling na haar overlijden en bij het afscheid in de Sint Martinuskerk 
in Hillegom op 25 en 26 april. Een gebed, een handdruk, enorm 
veel mooie kaarten met lieve en bemoedigende woorden, prachti-
ge witte bloemen namens Katholiek Westland, dat heeft ons heel 
goed gedaan en veel kracht gegeven. Heel veel parochianen heb-
ben een kaart gestuurd en zijn naar Hillegom gekomen. Daarvoor 
kan ik alleen maar zeggen: dank, dank, dank! Als priester mag 
ik zelf mensen troosten en bijstaan bij het afscheid van hun dier-
baren. Wat is het dan een ontroerende ervaring dat als jezelf in 
deze situatie terecht komt, ook zo’n grote steun mag ontvangen. 
Zelf ben ik met twee collega’s voorgegaan in de Uitvaartmis in een 
volle kerk. Mijn moeder werd omgeven door een zee van mensen 
en een zee van bloemen. Dat was héél mooi! Het voorgaan was 
verre van eenvoudig omdat je zoon én priester bent. Ik zag er zeer 
tegenop, maar heb heel intens ervaren: Je krijgt kracht naar kruis 
en ik ontving op dat moment de rust en de sterkte die ik nodig had. 
Op 1 mei was mijn 57ste verjaardag. Bedankt voor de lieve kaar-
ten die ik mocht ontvangen. Ja, vreugde en verdriet kunnen in een 
mensenleven dicht bij elkaar liggen. Nu ga ik op naar mijn 25 jarig 
Priesterjubileum op zondag 10 juni.  In geloof, hoop en liefde met 
haar verbonden, zal mijn moeder er bij zijn en vanuit de Hemel ge-
tuige zijn van de dankviering voor 25 jaar in dienst mogen zijn van 
God en de mensen. 

Kerkberichten 

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 9 en 10 juni: 10e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de H. Ma-
chutuskerk Monster.
Zondag 09.30 uur: woord- en communieviering met Bartholo-
meuskoor. Voorganger: VOLT-groep Poeldijk. Intenties: Gerard 
Thoen en zonen, ter nagedachtenis aan Piet Verbeek.

Weekeinde 16 en 17 juni: 11e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: Jongerenviering met Mojeko. Voorganger: 
pastoraal werker Els Geelen. Intenties: Henk van der Voort en 
Corrie van der Voort-van der Klugt.
Zondag 09.30 uur: eucharistieviering met de Vrouwenschola. 
Voorganger: Pater Koos Janssen. Intenties: Theo Enthoven, Riet 
Kester-Janssen, Bep van Zijl-Zwinkels, Piet Gregoire, Lenie Gregoi-
re-Zuijderwijk, Barbara Helderman en overleden familie, Roos 
van der Knaap-van den Berg, zoon Hans en overleden familie Van 
der Knaap-van den Berg.

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

Vieringen in De Backerhof
Donderdag 14 juni 19.00 uur: eucharistieviering met pastor Max 
Kwee.
Donderdag 21 juni 19.00 uur: Rozenkrans bidden.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als 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).
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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

Waar komt die kracht vandaan?

Jongerenviering “Onvoorstelbare 
groeikracht”
Zaterdag 16 juni is er een jongerenviering waarvoor vooral jon-
geren in de regio West van harte worden uitgenodigd. De vie-
ring is in de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Het thema van de 
viering is “Onvoorstelbare groeikracht”. Een piepklein zaadje 
kan uitgroeien tot een bloem, een struik of een enorme boom. 

Dat lijkt bijna vanzelf te gaan. Waar komt die groeikracht van-
daan en wat is onze rol? In de viering horen we hier meer over. 
Aanvang is 19.00 uur, pastoraal werker Els Geelen gaat voor en 
jongeren van koor Mojeko uit Monster verzorgen de muzikale 
ondersteuning. Vóór de viering komen de jongeren van de regio 
West die in februari het vormsel hebben ontvangen bij elkaar om 
het vormsel af te sluiten.

In memoriam 

Gerard Enthoven (89)
Door pastor Berry Lansbergen

Op 8 mei 2018 overleed op 89-jarige leeftijd Gerardus Maria Cor-
nelis (Gerard) Enthoven. Gerard werd geboren op 27 september 
1928 in Kwintsheul als vijfde kind in een gezin van 10 kinderen. Hij 
trouwde op 27 december 1954 voor de wet en op 26 juli 1955 voor 
de kerk met Trees van Leeuwen. Zij kregen 8 kinderen, van wie Ard 
tot groot verdriet al op 36-jarige leeftijd overleed.

Zijn hele werkzame leven was hij tuinder. Eerst teelde hij sla en to-
maten om daarna om te schakelen in de teelt van paprika’s. Ook had 
hij altijd een druivenkastje, vandaar dat we in de uitvaartviering het 
evangelie lazen van de druiven en de ranken. Gerard was een be-
langstellende en zorgzame man. Altijd was hij geïnteresseerd in wat 
zijn kinderen en kleinkinderen aan het doen waren, van studie tot 
beroep. Meer dan 50 jaar was hij zanger bij het parochiekoor Deo 
Sacrum. Voor zijn verdiensten werd hij onderscheiden met de pausel-
ijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. In zijn vrije tijd mocht hij 
graag biljarten en kaarten. Ook heeft hij met zijn vrouw Trees bvele 
verre reizen gemaakt, maar ook uitstapjes dichterbij huis. 

Zijn gezondheid ging de laatste jaren achteruit. Lopen van verre af-
standen lukte niet meer. Na een val in de douche op 5 mei werd hij 
opgenomen in het ziekenhuis, waar hij op 8 mei is overleden. Op 14 
mei was zijn uitvaart vanuit de parochiekerk de H. Bartholomeus 
in Poeldijk, waarna hij werd begraven op het parochiekerkhof. Wij 
wensen zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Voor amateur-organisten

Open Orgeldag in Wateringen
Heb je als amateur-organist altijd al eens op een echt kerkor-
gel willen spelen? Dan is er nu de mogelijkheid om je aan te 
melden voor de Open Orgeldag voor amateur-organisten zater-
dag 16 juni. Je kunt voor € 12,00 twintig minuten op het fraaie 
Bätz-Witteorgel spelen in de Pleinkerk in Wateringen. 

Op www.orgelwateringen.nl kun je zien hoe je je kunt aanmelden 
en welke tijdvakken nog vrij zijn. Inschrijving sluit op 13 juni. Be-
langstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom.
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Gastvrij ontvangen door Leo en Anneke van der Voort

Zonnebloem bij Levoplant
Door Els Duijnisveld

Dinsdag 15 mei zijn we met 43 gasten en vrijwilligers naar Levo-
plant geweest. We waren te gast bij het bedrijf aan de Pouwel-
slaan, één van de vier locaties van Levoplant. Bij binnenkomst 
werden we gastvrij ontvangen door Anneke van der Voort. Na 
de koffie, met een heerlijk plakje cake, werden we in twee groe-
pen verdeeld. De eerste groep werd rondgeleid door Leo van 
der Voort, de tweede door zijn vrouw Anneke.

Het was indrukwekkend om te zien hoe een Phalaenopsis wordt 
opgekweekt en hoe het familiebedrijf zich heeft gespecialiseerd 
in het telen van deze mooie orchideeën. Prachtig om al die mooie 
verschillende kleuren in de kas te zien. Na de enthousiaste rond-
leiding van Anneke en Leo gingen we weer terug naar de gezellige 
kantine van Levoplant waar een drankje op ons wachtte. Tot slot 
stond er voor iedereen een Phalaenopsis klaar en gingen we na 
een leerzaam en gezellig bezoek aan Levoplant met een prachtige 
plant naar huis. Zo kunnen we nog even nagenieten.

Twee keer naar boerderij Lansingerland 
Tijdens onze tweede activiteit hebben we een middagje gelachen 
in de kerk. Op 26 mei speelde Genesius een leuk stuk in een tot 
theater omgebouwde kerk. Bij binnenkomst was iedereen posi-
tief verrast. De middag was in het bijzonder voor Zonnebloem-
gasten en KBO-leden. Onze Zonnebloemvrijwilligster Carla Bol 
speelde ook mee. In het artikel van onze Zonnebloemgast, Mart. 
van der Knaap vindt u zijn bevindingen. Dinsdag 19 juni gaan we 
met een bus naar Boerderij Lansingerland in Bergschenhoek. De 
animo is groot en een aantal gasten staat op de reservelijst. Daar-
om hebben we besloten vrijdag 29 juni nog een keer te gaan. Dan 
met een kleiner groepje met auto’s en de Zonnebloemauto. Als u 
nog interesse hebt, er zijn op 29e nog enkele plekjes vrij. Tineke 
van der Maarel (06-28 488 201), Els Duijnisveld (06-54 745 922).

Toneelspel ’Tel uit je winst’

Lachen in de kerk
Door Mart van der Knaap

Lachen in de kerk, dat was het voor iedereen die er was. We 
waren allemaal benieuwd hoe het er uit zou zien. Alle mensen, 
wat was hier een werk verzet om er een theater van te maken. 
Verbazing alom. En om erna er weer een kerk van te maken. 
Heus, dan moet er veel gedaan worden. Zo val je in Poeldijk van 
de ene verbazing in de andere. Wat er in ons Poelekie allemaal 
mogelijk is. Je waande je werkelijk in een theater. 

Je zult het horen van degenen die er geweest zijn. Er was wer-
kelijk aan alles gedacht. De samenwerking tussen kerkbestuur, 
Zonnebloem, KBO en Genesius. Werkelijk subliem. Maar dan ook 
nog al die werkers op de achtergrond die je niet ziet. Dan komen 
we vanzelf op het toneelspel dat we zagen. Het was weer subliem 
hoe het gespeeld werd. Daar gingen vele en vele uurtjes repetitie 
aan vooraf, én gastvrijheid in de pastorie. Er gaan geruchten dat 
de Leuningjes in september weer open gaat. Er zal een krachtda-
dig bestuur moeten komen om de zaak draaiend te krijgen. Veel 
van de verenigingen hebben elders een gastvrij onderkomen ge-
vonden en willen daar blijven. Grote waardering voor al degenen 
die het mogelijk maakten dat St. Genesius hun spel weer konden 
spelen. Zij deden dit met grote souplesse, wij genoten er twee 
uren van. Eigenlijk is het zo dat de voorbereiding van een maaltijd 
langer duurt dan het eten op zich. Zo ook hier. Nogmaals hulde 
en waardering aan al degenen die ons wat ouderen genoeglijke 
uurtjes bezorgden. Heel uniek en bedankt!
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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, 
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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 
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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. 
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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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korrels of exemplaren die naar binnen groeiden en tijdens het rij-
pingsproces een ‘sta in de weg’ konden gaan vormen. 

Zou men het krenten achterwege hebben gelaten dan had er, 
evenals in de wijngaarden in binnen- en buitenland, slechts wijn 
van het eindproduct kunnen worden gemaakt. Dat was nimmer 
de bedoeling van Westlandse kwekers, zij streefden andere idea-
len na. Westlanders wilden geen wijnboeren zijn, het kweken van 
zogenoemde tafeldruiven gaf veel meer voldoening. Vruchten die 
voldoende waren ontwikkeld en excellent van kwaliteit en smaak 
waren. Die bovendien in buitenlandse hotels en restaurants zou-
den worden gewaardeerd én als ultiem doel het interieur van de 
gasten ten goede moesten komen. Voor een buitenstaander is 
een bezoekje aan een serre waarin druiven worden gekrent een 
onwaarschijnlijke beleving. Kon dat in vervlogen jaren op bijna 
elk bedrijf, thans lenen slechts enkele zich daar nog voor. De tui-
nen van het Westlands museum te Honselersdijk en de Monster-
se druiventuin zijn geen echte druivenkwekerijen, wel is er veel 
van het oude nagebootst. Slechts op de druivenkwekerijen ‘Son-
nehoeck’ aan de Hollewatering te Kwintsheul, ‘Kaas en Brood’ 
(verbastering van Casembroot) aan de Poeldijkse Vredebestlaan 
en ‘Nieuw Tuinzight’ in Den Hoorn waant men zich nog op een 
eerbiedwaardige originele druivenkwekerij. Kwekerijen die ons 
doen herinneren aan de jaren dat, zakelijk gezien, vrijwel alles 
in de glazen stad om ‘Westlands Roem’ draaide. Drie kwekerijen 
die het predicaat ‘authentiek’ met trots mogen dragen. De eerlijk-
heid gebiedt te zeggen dat een aantal bewaard gebleven serres 

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Zodra u deze Poeldijk Nieuws onder ogen krijgt, wijst de kalen-
der de zesde maand van 2018 al weer aan. In het hedendaagse 
Westland een maand dat in de kwekerijen gestaag wordt door-
gewerkt, echter zonder te ‘pieken’. Dat was ten tijde van deze 
opname wel even iets anders. Tussen pakweg 1910 en 1970 wa-
ren mei en juni in de tuinbouw echte piekmaanden. Maanden 
waarin alles moest wijken voor dé teelt waarmee het Westland 
vanaf het begin der vorige eeuw groot is geworden. Vanzelf-
sprekend hebben we het dan over de vele honderden serres en 
muurkassen met druiven die in een korte spanne tijd onder han-
den moesten worden genomen. Een arbeidsintensief karweitje 
waarbij geen enkele druiventros de dans ontsprong. 

Iedereen die wat uurtjes over had, kon bij een kweker terecht. 
Ook kinderen werden al op prille leeftijd bij het krenten betrok-
ken. De hoogste klassen van het basisonderwijs kregen zelfs enke-
le weken vrijaf om de helpende hand te bieden. Bekend geworden 
als de krenttijd, bewaren talrijke dorpelingen nog altijd dierbare 
herinneringen aan die onvergetelijke jaren. Dit ondanks dat er bij 
hen die het karwei moesten klaren, altijd een druk op de ketel 
stond! Er werden in de serres extreem veel uren gemaakt, toch 
voerde gezelligheid meestal de boventoon. 

Krenten noodzakelijk voor kwalitatief topproduct 
Om de druiven tot volle wasdom te kunnen laten komen, was 
het noodzakelijk gemiddeld zo’n tien procent van de korrels (of 
bessen) uit de tros te verwijderen. Meestal ging het om te kleine 
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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

Wij zoeken...

Stuur een sollicitatiebrief met een uitgebreide CV 
t.a.v. Dhr. E. W. Hoos op onderstaand adres. U mag 
ook bellen of mailen. 

een INSPECTEUR

een PROJECTLEIDER

een ELEKTRICIËN burgerwerk
een BEVEILINGSMONTEUR

Tel.: 070 366 18 00  |  info@vanginderen.nl  |  Zichtenburglaan 1a  |  2544 EA  |  Den Haag

KIJK VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE 
OMTRENT DEZE EN ANDERE VACATURES
OP    WWW.GINDEREN.NL/VACATURES

van Ginderen
Gecertificeerd Elektrotechnisch Installatie- en Beveiligingsbedrijf

en muurkassen in het Westland dat predicaat ook waardig zijn.  

Fotograaf Hulspas bezoekt kwekerij Koos van Kester
Op het moment dat deze opname werd geproduceerd, waren 
alle Westlandse bedrijven nog authentiek. Zo ook het bedrijf van 
Koos van Kester aan de Wateringseweg, alwaar dit plaatje werd 
geschoten toen de krenttijd er weer voor een jaar opzat. Verant-
woordelijk voor het stemmige kiekje is de plaatselijke fotograaf 
Hulspas, een fulltime vakman die zijn atelier aan de Kastanje-
laan, de latere Dr. Weitjenslaan had. Een man die vooral in de 
zomermaanden met grote regelmaat onderweg was om actuele 
en bijzondere tafereeltjes op de gevoelige plaat vast te leggen. 
Met fiets en apparatuur toog Hulspas er vrijwel dagelijks op uit. 
Hij heeft in Poeldijk en omringende dorpen honderden plaatjes 
geschoten, in hoofdzaak op kwekerijen en andersoortige bedrij-
ven. Foto’s die in geen enkele winkel te koop waren en uitsluitend 
in opdracht werden gemaakt. Om misverstanden te voorkomen 
zette hij steevast zijn stempel achterop elk product van zijn hand. 
Bijgaande opname, in het uiterste begin van de dertiger jaren aan 
de Wateringseweg geproduceerd, laat ons de familie Van Kes-
ter-van Niekerk, plus personeel zien. Een vooruitstrevende kweker 
die, getuige de aanwezige verwarmingsbuizen, zijn kassen toen 
al verwarmde. Daardoor kon hij reeds zeer vroeg in het jaar gaan 
oogsten. Vanaf links maken we kennis met: Anna van Kester (zus-
ter van kweker Koos), Corrie van Kester Koosd. (later gehuwd met 
Gerard van Ruijven), op de trap met strohoed kweker Koos van 
Kester, vervolgens een zekere Van Bergen Henegouwen en zittend 
op moeder aarde: Toon Nederpelt. Achter hem Toon Persoon, een 
Poeldijker die meerdere jaren bij Van Kester werkte. Omdat er eni-
ge onzekerheid is ontstaan, wordt hij onder voorbehoud vermeld. 

De rij wordt gesloten door echtgenote Marie van Kester-van Nie-
kerk. Een prachtig aandenken aan een tijd die (bijna zeker) nim-
mer terugkeert. 

‘Omkijkend naar een eeuw geleden,
was de Westlander trots, met reden.
De druif won terrein,
men woonde hier fijn,
Groots wat onze voorouders deden’! 
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Een kwestie van perspectief

De waarde van een mens 
Door ds. A.J. Molenaar

Hoeveel bent u waard? Moeilijk om dat in 
geld te zeggen. Maar ik kan u vertellen: in 
elk geval ongeveer evenveel als drie Duit-
sers of Engelsen, tien Amerikanen of een 
stuk of veertig Indonesiërs of Afrikanen. 
Hoe ik op zulke getallen kom? Wel, deze 
waardes kun je afleiden uit de krant en het 
nieuws. Als er één Nederlander omkomt 
door een instortend dak, levert dat een 
nieuwsberichtje op. Als er bij onze ooster-
buren zoiets plaatsvindt, moeten er drie 
mensen tegelijk omkomen om het Nederlandse nieuws te halen. 
In de VS moet de schaal nog groter zijn om hier aandacht te krij-
gen, en uit derde wereldlanden halen allen de grote rampen en 
aanslagen ons nieuws. 

Uiteraard zijn deze ‘waardes’ een kwestie van perspectief. Wie wel 
eens een buitenlandse krant heeft bekeken, weet dat daarin anders 
gekeken wordt. Maar het tekent toch onze manier van denken, die 
om jezelf cirkelt. Iemand zei eens: als heel China, met een miljard 
inwoners, morgen van de aardbodem zou weggevaagd worden, zou 
dat je nachtrust waarschijnlijk minder storen dan zorgen om je per-
soonlijke gezondheid, wat dus slechts één persoon betreft.

God echter kijkt anders: voor Hem is ieder mens even groot. Voor 
Hem is een heer in Den Haag niet belangrijker dan een bedelende 
vrouw in een Indiase sloppenwijk. Maar dat niet alleen, Hij wil mij 
leren om op zijn manier te kijken! Dat maakt je blik op de wereld 
heel anders. Allereerst ga je dan minder groot van jezelf denken. 
Alles draait niet om jou of om ons land of ons dorp. Ten tweede ga je 
anderen groter zien, als mensen gelijk aan jou, met dezelfde wensen 
en angsten, dromen en hoop. Zou dat geen invloed hebben op hoe 
je leeft? Je omgang met de aarde, je inkopen waarbij je rekening 
houdt met wie ze maakten en wat ze ervoor kregen, je geefgedrag, 
je vooroordelen… “Van de Heer is de aarde en al wat er leeft, de we-
reld en wie haar bewonen” – een bijzonder praktische Bijbeltekst!

Kerkdiensten
Zondag 10 juni 10.00 uur: ds. A.J. Molenaar.

            19.00 uur: ds. D. van Vreeswijk.
Zondag 17 juni 10.00 uur: ds. G.M. Bijkerk, Moordrecht. 

            19.00 uur: ds. A.J. Molenaar.

Bij de kerkdiensten
Zondag 10 juni staan we in onze kerk ‘s morgens stil bij woorden 
uit 1 Johannes 4 ‘...Hij die in ons is, is groter dan hij die in de 
wereld is’. Deze woorden raakten me onlangs, en ik denk dat ze 
bijzonder bemoedigend en inspirerend zijn voor ons allen. Na de 
dienst is gelegenheid om koffie, thee of fris te drinken in de ont-
moetingsruimte van de kerk. ‘s Avonds gaat voor onze oud-pre-
dikant ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen, terwijl ik in de Bies-
landhof in Delft een dienst mag leiden. Zondag 17 juni wordt 
de morgendienst geleid door ds. G.M. Bijkerk uit Moordrecht. ‘s 
Avonds leid ik de leerdienst, die zal gaan over ‘delen in de zalving 
van Jezus Christus’. Hij is Gods Zoon, maar wie gelooft mag ook 
een kind van God zijn en in zekere zin worden als Hij. Hoe zit dat? 
Kom het horen!

Open kerk
Zaterdag 16 juni staat de kerk opnieuw open voor een ieder die 
behoefte heeft aan een gesprek, een ontmoeting of zomaar een 
kopje koffie of thee. Gemeenteleden zijn ook van harte welkom 
om eventuele bezoekers op te vangen. Dus ook u en jij van har-
te welkom tussen 10.00-11.30 uur. Neem eens iemand mee die 
belangstelling heeft getoond voor de kerk en alles waar daar ge-
beurt.

Boeken en platen verkoop
Zaterdag 16 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 kijken naar de gro-
te verzameling en vind waar u 
al heel lang naar op zoek was. 
De opbrengst is bestemd voor 
vervanging van het leiendak 
van de kerk. Koffie en thee 
staan voor u klaar.

Van de bazaarcommissie
De spaarpunten: tot nu toe onze hartelijke dank voor de al inge-
leverde zegels en bonnen. We hebben er al wat kunnen verzilve-
ren. Een mooi begin voor de bazaar 2018. Maar u weet het, wij 
willen altijd meer. Dus u kunt uw punten nog steeds inleveren in 
de groene bus onder het kerkje in de hal, of op: Verburghlaan 
38, de Noorderhoek 23, of Het Endhof 61. Hartelijke groet, de 
bonnenverzamelaars.

10 18 JANUARI 2017

Puzzel: een invulraadsel

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

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

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

Tonny Vreugdenhil, winnares van de Poeldijk Nieuws Kerstpuzzel.   
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Jan Barendselaan 66  /  2685 BV Poeldijk  /  T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl  /  www.chrisvanwaes.nl

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

Uw vertrouwen waard

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

coaching • hypnose • trainingen

Het nieuwe tijdelijke adres is:
Voorstraat 88

2685 EP  Poeldijk
ingang om de hoek (Fonteinstraat)

Reiki Helingsavond
4 juni 19.30 - 22.00 uur

Zen Cirkel
21 juni 19.30 - 22.00 uur

Reiki Master A
23 juni 10.00 - 17.00 uur

Soundhealing concert
30 juni 20.00 - 22.00 uur

Reiki Helingsavond
2 juli 19.30 - 22.00 uur
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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

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

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

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

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

TE KOOP  Rijnweg 56F, Monster 
 

Een aantal zaken die Westland 
Verstandig belangrijk vindt 
voor Poeldijk
Beter onderhoud openbaar groen (gras en onkruid staat tot kniehoogte), betere 
ontsluiting en op de Jan Barendselaan beter handhaven als 30 km gebied 
en geen vrachtwagens meer. Een trapveldje voor de jeugd, in het centrum 
een gezellig pleintje als “hart” van het centrum, in het voormalige Dario 
Fo-gebouw appartementen, opwaardering Kerkplein en omgeving Protestantse 
kerk en uitplaatsing bedrijfscomplex. Meer betaalbare woningen voor starters 
en senioren etc. Hebt u zelf ook goede ideeën, laat het ons weten op tel.nr. 
06-53401068 of per mail info@duijsens.net.

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. 

Bij Verburch voetbal

Video-analyse werpt vruchten af 
Verburch maakt al langere tijd gebruik van het spelersvolg-
systeem, een video-analyse van ‘Sportbundels’. Het systeem 
wordt veel gebruikt binnen de jeugdopleiding van Verburch. 
Paul Geerars, trainer van Verburch JO13 en fervent gebruiker 
van het spelersvolgsysteem licht het systeem toe. Iedere thuis- 
en uitwedstrijd van Verburch JO13 wordt trouw gefilmd door 
één van de voetbalvaders; de beelden worden geüpload naar 
de YouTube-omgeving van Verburch waarin ook presentielijsten 
en beoordelingsgesprekken worden bijgehouden. 

Geerars: “Bij de video-analyse kunnen momenten in een wed-
strijd worden gecodeerd (aanvallen, verdedigen, hoekschop, vrije 
trappen) en gekoppeld worden aan spelers. Als de trainer dat ge-
daan heeft kunnen alle spelers hun eigen beelden terugzien met 
korte notities ter ondersteuning. Voor de trainers is het systeem 
een zeer waardevolle toevoeging. Met de videobeelden kan ge-
keken worden naar wat goed gaat en wat beter kan. Bij trainingen 
kan er zo gericht worden gewerkt aan verbeteren van het team of 
individuele spelers. Voor de spelers was het aan het begin wen-
nen om beelden van zichzelf terug te zien, maar zij zien inmid-
dels steeds meer het nut ervan in. Zo worden momenten van een 
wedstrijd niet alleen een mening van de trainer, maar ook feiten 
die spelers zelf kunnen zien.”

Naast Verburch JO13 kunnen alle andere selectieteams de vi-
deo-analyse gebruiken en dat gebeurt steeds vaker. Verburch 
oriënteert zich op manieren dat er standaard video-opnames ge-
maakt kunnen worden op het hoofdveld. Dan kunnen van iedere 
wedstrijd beelden worden gemaakt. “Verburch is heel blij met de 
video-analyse en merkt dat het bijdraagt aan een positieve ont-
wikkeling van de jeugdopleiding,” zegt Geerars.

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?
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De derde editie van De Westlandse Ride werd zondag 27 mei af-
gesloten met een opbrengst van € 260.000,-. Dit enorme bedrag 
is bestemd voor onderzoek naar hersentumoren, uitgevoerd 
door de Daniël den Hoed stichting. Maar liefst 68 teams deden 
mee aan de 24-uurs tocht door het Westland en 1287 fietsers 
stapten op de fiets voor de Vrije Toertochten.

Het evenement ging zaterdag 26 mei onder tropische tempera-
turen van start met de 24 uur van het Westland, een 24 uur lan-
ge estafettetocht. Burgemeester Van Ardenne gaf om 14.00 uur 
het startsein op de Olsthoorn Ranch in Naaldwijk, door een vlam 
te ontsteken. Kaarsenzakken van Samenloop voor Hoop zorgden 
voor lichtpuntjes in de nacht. Na binnenkomst werden renners 
in de watten gelegd door de vele vrijwilligers en het team van By 
Kirby Catering & Events. “Het was een topsfeer met 24 uur lang 
gezelligheid”, aldus een trotse voorzitter Paul Franke. 

Muzikaal programma en grote finale
Zondag 27 mei waren de Vrije Toertochten van 25, 50 en 100 km. 
Daar stonden in totaal 1287 fietsers en wielrenners aan de start 
voor een mooie route door het Westland en de regio. De 100 
km-rijders gingen richting Rotterdam en hielden pauze bij de Da-
niël den Hoed-kliniek. Weer terug konden deelnemers genieten 
van live muziek, terwijl de laatste teams hun ronde maakten. Het 
slotakkoord was de binnenkomst van de enorme stoet 24-uurs 
renners en motorbegeleiders. De ‘grande finale’ op de Ranch leid-
de tot dik kippenvel bij renners en supporters. “Zo’n opbrengst 
hadden we nooit durven dromen, dit is geweldig”, glundert Fran-
ke. “Dank aan alle deelnemers, sponsoren, vrijwilligers en sup-
porters!” De € 260.000,- gaan volledig naar 
onderzoek van hersentumoren door Prof. 
Sillevis en onderzoeker Pim French, van de 
Daniël den Hoed stichting. 

Op de foto v.l.n.r. Dennis Vis, Ron en Angela Wachtmeester, Carolien van Adrichem, Horjus, Rosa Koolschijn, Hein Zwinkels.
(Foto: Rolf van Koppen Fotografie)

Hele opbrengst voor onderzoek Daniël den Hoed kliniek naar hersentumoren 

Opbrengst 3e Westlandse Ride: € 260.000,- 
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‘Leek wel een 3-sterren restaurant!’

Vakantieweek in Oisterwijk
Zaterdag 18 mei werden we door familie en enkele bestuursleden 
uitgezwaaid en kregen we allemaal een Poelluks blauwe pet als be-
scherming tegen de zon. Die bleken we in die week goed te kunnen 
gebruiken. We gingen met 36 personen op weg naar Oisterwijk, 
voor een vakantie in hotel De Paddestoel. Een mooi hotel met grote 
kamers, allemaal op de begane grond en met een eigen terras. Dat 
zag er al heel goed uit, maar het eten was werkelijk af.

Het leek wel een 3 sterren restaurant. Wat hebben we heerlijk gege-
ten. Voor de excursies hadden we een leuke chauffeur die ons veel 
mooie plekjes van de omgeving heeft laten zien en daar ook veel over 
vertelde. Het waren leuke middagen in de Klomperij, het Valkeniers 
en Sigarenmuseum en de bakkerij van Robert van Beckhoven. Maar 

KBO Poeldijk

het hoogtepunt was wel de vaartocht op de Dieze in ‘s-Hertogen-
bosch. We zijn onder veel bruggen, wegen en gebouwen door geva-
ren waarbij de schipper over alles uitleg gaf. Daarna was er nog ge-
legenheid om een kop koffie met een Bossche bol te gebruiken. Een 
geweldige middag. Maandag werden we verrast door het bezoek van 
de vicevoorzitter Ben en zijn vrouw Ineke Gardien en secretaris Kees 
van Leeuwen en zijn vrouw Leny die het ook erg gezellig vonden. Het 
was een heerlijke vakantie waar we met een goed gevoel op terug 
kunnen kijken.

Toneelstuk in de kerk                                                                            
Zaterdagmiddag 26 mei speelde toneelvereniging St. Genesius voor 
de leden van de Zonnebloem en de KBO het toneelstuk “Tel uit je 
winst” in de kerk. Het was voor het eerst dat dit daar gebeurde. De 
grote ruimte was omgebouwd tot een tijdelijk theater. Het was goed 
verstaanbaar en kwam daardoor prima over. Volgens de vele positie-
ve reacties was het voor herhaling vatbaar.

KBO Poeldijk
Katholieke bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5, 
2675 BK Honselersdijk, telefoon: 0174-245789. 
e-mail: kees@keesenleny.nl
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Op dinsdag 12 juni                                                                 

Uitje naar Gouda
We gaan met het openbaar vervoer (tram en trein) naar Gouda, 
wandelen vanaf het station (ca. 12 minuten) naar het centrum 
en bezoeken de Sint-Janskerk en ’s middags museum Gouda. 
Het is wenselijk dat u in het bezit bent van een OV-chipkaart, 
zelfredzaam bent en goed ter been.

Tijdschema
We vertrekken vanaf tramhalte Kraayenstein om 09.20 uur
Koffie drinken doen we op de markt om ca. 10.45 uur
We bezoeken de Sint Jan van ca 11.15-12.00 uur
We lunchen ook op de markt van 12.10-12.45 uur
Bezoek Museum Gouda van 13.00-14.30
We drinken iets in het Museumcafé om 14.30 uur
We vertrekken weer naar Den Haag Centraal om 15.30 uur
Aankomst in Kraayenstein verwachten we om 16.30 uur. 

Sint Janskerk: is de langste kerk van Neder-
land, 123 meter; de kerk stamt uit 1280. 
Wereldberoemd door de 72 glas-in-lood ra-
men, die stammen uit de Middeleeuwen. Bij 
het bezoek aan de kerk krijgt u via een au-
diotour allerlei details te zien. Opmerkelijk is 
dat de ramen, vanwege de oorlogsdreiging, 
in de periode van september tot december 
1939 in kisten zijn verpakt en in veiligheid 
gebracht. Museum Gouda: toont van een 
tweetal schilders een bijzondere expositie. 

De schilder Pieter Pourbus werd zo’n 500 jaar geleden geboren in 
Gouda. Vanwege de reformatie nam hij de wijk naar het katholie-
ke Brugge. Daar ontwikkelde hij zich tot een geweldig kunstenaar. 
Het is de eerste tentoonstelling in Nederland van zijn verzameld 
werk. Henk Helmantel is een fijnschilder die zijn onderwerpen 
realistisch weergeeft. In 1945 geboren in Westeremden, leeft en 
werkt er nog steeds. Het Christendom staat centraal in zijn werk. 
Van beide schilders is de expositie te zien tot 17 juni. Al wande-
lend door Gouda ontdek je de schoonheid van de stad. Naast het 
prachtige stadhuis is er zoveel moois te zien. En dat zo dichtbij!

Snel aanmelden, maximaal 20 plaatsen
Dinsdag 12 juni is dit uitje. Leden van de KBO worden uitgenodigd 
met ons mee te gaan, U kunt zich hiervoor telefonisch aanmelden 
bij Ben Gardien (247670) of Kees van Leeuwen (245789). Maximaal 
aantal deelnemers is 20, reageer daarom snel! Kosten voor het 
openbaar vervoer zijn ca. € 15,00. Consumpties en lunch voor eigen 
rekening. Entree voor kerk en museum zijn bij elkaar € 17,00. Heeft u 
een Museumkaart dan is toegang tot kerk en museum gratis.

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                    
“Je wordt pas echt oud als de kaarsjes meer kosten dan de taart.”
“Ben je links-, rechts- of onhandig?”
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93 x 138 mm, De Poeldijer

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

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

Wilt u goud of 
zilver verkopen?

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

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

vakkundige taxatie een goede prijs.

Uw vertrouwen waard

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

HEBBEN WIJ RUIMTE 

VOOR NIEUW 

AANBOD!

NIEUW

Wonen op de Pluvierstraat betekent dat je zo 
dicht bij het strand woont, dat je de zee kunt 
ruiken! Je loopt er zo naartoe om heerlijk van 
de zon te genieten, lekker uit te waaien of een 
hapje te eten. Deze compacte eengezinswo-
ning is daarnaast keurig afgewerkt en zonder 
grote uitgaven te betrekken. 
Vraagprijs: € 257.500,- k.k.

MONSTER
Pluvierstraat 8

NIEUW

Wilt u landelijk wonen met veel privacy, maar 
toch dichtbij de stad? Dat is nu mogelijk, want 
in Poeldijk wordt de monumentale boerderij 
Arckelsteijn te koop aangeboden. De woon-
boerderij werd in 1994 en 2002 gerestaureerd 
met behoud van de originele details en 
toevoeging van modern wooncomfort.
Vraagprijs: € 950.000,- k.k.

POELDIJK
Wateringseweg 22
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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

16 18 JANUARI 2017

ISW Irenestraat weer in acti e voor Westlandse senioren
Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)

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

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

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

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

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
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Puzzel
Op reis: plaatsnamen zoeken

Puzzel nummer 12
De winnaar krijgt weer een lekkere slagroomschnitt. Oplossingen 
met naam, adres en telefoonnummer binnen 14 dagen per mail 
naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesties voor een leu-
ke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte wel-
kom! Dan is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.

Probeer op iedere regel de juiste plaatsnaam in te vullen, zodat 
er goede zinnen ontstaan. De eerste letter van een plaatsnaam 
staat er al. Op de overige streepjes vul je de andere letters van de 
plaatsnaam in. Plaats dan de aangegeven letter uit ieder plaats-
naam op een regel en er ontstaat er een toepasselijke tekst. Deze 
tekst als oplossing insturen. Succes! 

Extra Hint: Als u geen plaatsnamen kan bedenken, raadpleeg dan 
een woordenlijst van plaatsnamen. In de telefoongids, een puz-
zelwoordenboek of wegenatlas.

Oplossingen staan op: http://poeldijknieuws.nl/puzzel/. Van de 
20 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, is de gelukkige 
winnaar: Renée Hoogeveen (10), op de foto met slagroomschnitt 
van Bakkerij Van der Berg. 

Oplossing van de puzzel in Poeldijk Nieuws nr. 10, 
Zoekplaatje Moederdag 

1. Hij kwam de K _  _  _    _  _  _  _  loos binnen lopen. 4-de letter     _
2. Het pad langs de M _  _  _    _  _  _  _  _  _  hem thuis. 6-de letter     _
3. Hij pikte W _  _  _    _  _  _  _  _ n weg. 6-de letter     _
4. Het was precies tien pA _  _  _  _  lopen. 3-de letter     _
5. De schoenmA _  _  _    _  _  _  _  _  zijn winkel. 2-de letter     _
6. De muzikanten van het orK _  _  _    _  _  _  _  hun dirigent. 6-de letter     _
7. Er waren Z _  _  _  _    _  _  _ dige meisjes aanwezig. 6-de letter     _
8. Er is een N _  _  _  _  _    _  _  _  _  _  _  op de skipiste. 7-de letter     _
9. De bal R _  _  _  _  van de trap. 4-de letter     _
10. Laten we langs het V _  _    _  _ pen. 5-de letter     _
11. Wat een S _  _  _  _  _    _  _  _  _  is Poeldijk. 7-de letter     _
12. Je kan hen die paA _    _  _  _ ten wel geven. 2-de letter     _
13. Er staan A _  _  _    _  _  _  _  _  _  in de straat. 5-de letter     _
14. Langs bergen en D _  _  _  _  ging de rit. 4-de letter     _
15. De B _  _  _    _  _ imde toen hij de jager zag. 5-de letter     _
16. Ik denk dat men hier H _  _  _  _  _  _  _    _  _  _ fde. 4-de letter     _
17. Vanwege de aanrijding werd zijn W _  _  _  _    _  _  _  _  _ omen. 2-de letter     _
18. ‘s W _  _  _  _  _  _    _  _  _  ik meer uit naar de kust. 3-de letter     _
19. Ik vervE _  _  _  _  mij daar nogal. 4-de letter     _
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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 9 juni 19.00 uur: geen viering. 
Zondag 10 juni 09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor 
zingen de Gerardusmis van Ben van Oosten.
Zaterdag 16 juni 19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 17 juni 09.30 uur: de Vrouwenschola zingt het Gregori-
aans van de 11e Zondag door het jaar.

Misschien was u niet thuis?

Anjercollecte ook digitaal
In de week van 27 mei tot en met 3 juni was de Anjercollecte, de 
jaarlijkse collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Leden 
van Deo Sacrum waren wellicht bij u aan de deur toen u niet 
thuis was. We kunnen ons voorstellen dat u het jammer vindt 
de collectant gemist te hebben. Geen nood, het is namelijk mo-
gelijk ook digitaal een bijdrage aan de Anjeractie te doen.

De Anjeractie is de jaarlijkse collecteweek van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds dat ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap. 
Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimule-
ren we bijzondere initiatieven en talent. Jaarlijks worden er meer 
dan 3.500 projecten ondersteund. Ook wij mochten in het nabije 
verleden rekenen op steun van dit fonds. Daarom willen we via 
Poeldijk Nieuws hier ruime bekendheid aan geven.

Collectant gemist? Tot 19 juni kunt u ook online doneren: https://
zuid-holland.anjeractie.nl/club/zangkoren-deo-sacrum en kies 
voor: doneer nu!; kies een club. Bij “Zoek een club” vult u “Poel-
dijk” in. Dan kunt u uw donatie doen. Na het 
behalen van het minimum bedrag van €100,- 
ontvangen wij de helft van uw gedoneerde 
gift, de overige 50% gaat naar cultuur en na-
tuur in de provincie Zuid Holland. Het mini-
mum bedrag per online donatie is €5,-. Har-
telijk dank voor uw bijdrage, bij voorbaat.

Bij viering 17 juni in Bartholomeuskerk. 

Vrouwenschola zingt Gregoriaans 
Door Toos de Vreede

Zondag 17 juni om 09.30  uur zingt de Vrouwenschola in de Bar-
tholomeuskerk de gezangen van de 11e Zondag door het jaar. 
Voorganger tijdens deze viering is Pater Koos Janssen. U bent 
van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen en (hernieuwd) 
kennis te maken met de Gregoriaanse muziek die eeuwenlang 
klonk én klinkt in Katholieke kloosters en kerken. 

Heeft u belangstelling voor het Gregoriaans en lijkt het u ook een 
uitdaging om te zingen in deze Vrouwenschola? Meldt u na af-
loop van de viering of stuur een email naar zangkoren@deosa-
crum.nl en u ontvangt nadere informatie.

Taizéviering in de Bartholomeuskerk
Zaterdag 30 juni is er in onze kerk een Taizéviering en worden Taize 
liederen gezongen en worden gebeden uitgesproken. De rust die 
van deze vieringen uit gaat, komt mede door de liederen die er ge-
zongen worden, maar ook door de stilte momenten die er in deze 
viering zijn. Wat is Taizé? Taizé is een plaatsje in het zuid Bourgon-
dië, Frankrijk. Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internati-
onale, oecumenische gemeenschap. Zo’n honderd katholieke en 
protestantse broeders leven er met elkaar in grote eenvoud. Cen-
traal in het dagelijks leven van Taizé staan de drie gebedsdiensten. 

Zoals in Taize zingen we ook deze avond eenvoudige liederen, die 
herhaald worden. Er zijn momenten van stilte en voor tijd van 
gebed. De stilte is bedoeld om wat gezongen en gelezen is, de 
gelegenheid te geven door te laten dringen in je hart. Een vie-
ring volgens de spiritualiteit van Taizé is anders dan de reguliere 
zondagse viering. Kenmerkend voor de viering zijn de stilte, de 
liederen en de afwezigheid van een voorganger. De viering duurt 
ongeveer veertig minuten, waarbij liederen, stiltemomenten en 
schriftlezingen met elkaar afgewisseld worden. Het Bartholo-
meuskoor verzorgt de muziek. We willen zoveel mogelijk mensen 
kennis laten maken met deze muziek. Vóór de viering, 18.30 uur, 
worden de liederen doorgenomen en is er nog één repetitiemo-
ment. Wilt u aan als koorzanger meewerken: stuur een mail naar 
zangkoren@deosacrum.nl en meld u aan. 
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Poeldijkse scholen vertellen…
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Geslaagde première in nieuwe toneelomgeving

St. Genesius speelt in Bartholomeuskerk
(Foto’s Kees van Leeuwen en Koos Verbeek)
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Aan De Ruijtbaan in Poeldijk

Tien jaar WSKO Verburch-hof 
Woensdag 16 mei was het alweer 10 jaar geleden dat basis-
school De Verburch-hof het gebouw aan De Ruijtbaan in Poel-
dijk in gebruik nam. Om dit te vieren hebben de kinderen kun-
nen genieten van de voorstelling ‘Superheld.nl’. Een interactieve 
en energieke voorstelling over de stripheld Superheld.nl. 

Superheld was ontzettend populair en vertelde over hoe hij ooit 
tot leven kwam in de echte wereld. Tijdens zijn verhaal werden 
kinderen op het podium geroepen om mee te spelen. Met hen 
maakte Superheld een levend stripalbum. Zijn aartsrivaal Dok-
ter Kwaadbloed kwam het toneel op en hij stelde zich voor hoe 
het zou zijn als hij oud is en in de supermarkt loopt en geen Su-
perheld.nl meer is. Of zou het nooit stoppen...? De kinderen en 
leerkrachten hebben erg genoten van de voorstelling. Zij kwa-
men er die dag achter dat er eigenlijk in ieder kind een superheld 
schuilt! 
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Verburch veteranen al vijftig jaar dikke maatjes

Een hoog Van Leeuwen-gehalte
Door Susan van Leeuwen en Nelly Schouw-Zaat

Daar lagen ze ooit, op een veldje op zaterdagmiddag. Soms 
zelfs op weekdagen in ’t middaguur als de borden leeg gegeten 
waren. De Van Leeuwens, Van Kesters en nog een handvol an-
dere pupillen van Verburch. De meesten woonden daar in de 
buurt aan de Wateringseweg. Het was een klein terrein waar nu 
geparkeerd wordt en gebouwen staan. Bij mooi weer werd er 
wat tegen een bal geschopt, meestal werd er chocomel of sinas 
gedronken en soms een halfje vla verorberd als melkboer Piet 
van der Valk langskwam. Uit een transistor radio klonk Veronica 
192. Bij slecht weer konden ze terecht in het ‘kassie’ van opa 
Van Leeuwen.

Altijd werd er over voetbal gepraat: hoe was zondag de wed-
strijd gegaan. Hoe het komende zondag zou gaan als ze uit 
moesten. Een enkele keer kwam Westlandia ter sprake, maar 
niet veel. Soms Honselersdijk of Velo in Wateringen. Poeldijk 
Nieuws tekent hun herinneringen en meningen over het voet-
bal van nu op.

Hoog tijd de heren eens aan de tand te voelen over 
Verburch van vandaag de dag. Dat gebeurt bijna 
wekelijks op zaterdagmiddag. Tja, het zondagvoet-
bal van het eerste elftal van Verburch is nu op zater-
dag. Rond de pauze schuift de een na de ander de 
voetbalkantine van Verburch binnen, langs de bar 
voor een drankje. Buiten langs de lijn hebben ze de 
wedstrijd gevolgd. Dat was eind mei, bij de laatste 
pot van het seizoen, tegen Maasland. Gewonnen, 
dat wel; maar geen kampioen. Die eer gaat naar 
Monster. Aan de tafel komen de tongen los. Dan 
dringt het tot je door dat hier een gezelschap he-
ren zit, veelal uit Poeldijk, enkelen uit de nabije 
omgeving van de Rolpaal of elders in Honselers-
dijk, dat elkaar al vijftig jaar hier ontmoet. Ze zijn 
ongeveer allemaal in de zestig. Nog aardig in de 
kracht van hun leven, maar toch wel met het be-
schouwende, dat die leeftijd kenmerkt. Letterlijk 
lief en leed hebben ze met elkaar gedeeld. Som-
mige zijn jong overleden, zij worden nog steeds 
gemist. Anderen missen hun partner. Zij moeten 

omgaan met verlies. Weer anderen kwamen er later bij. Eigenlijk 
is het uniek, dat de plaatselijke sport zó sterk verbroedert dat het 
vele jaren voortduurt! 

Verwacht geen ruige bende overjarige hooligans met tatoeages 
en op Harley Davidsons. Gewoon in hun zaterdagse kloffie alle-
maal op de fiets. Dan kunnen ze ook veilig een biertje drinken. 
‘Maar wel uit een glas’, zegt er een. ‘Bier uit een plastic bekertje, 
da’s drie keer niks’. Ze gaan zelden naar andere voetbalwedstrij-
den, en zeker niet buiten het Westland. ‘We willen graag altijd 
zicht hebben op de Westlandse kerktorens.’

Herkomst bijnamen blijft duister
Ook niet naar het WK in Rusland? ‘Welnee, Nederland speelt niet 
eens mee. En dan ook nog in Rusland. Wij hebben daar niks te 
zoeken’. Dan komen de namen voorbij, uit het verre of meer re-
cente verleden bij Verburch. ‘Ik heb Henk (‘Harrie’) van Leeuwen 
nog het winnende doelpunt zien scoren’. Een ander: ‘Ik vergeet 
nooit hoe Oranje in Argentinië speelde’. Was jij daar bij dan? ‘Dat 
niet, ik volgde het op de televisie’. Oh, vandaar… Namen zijn be-
langrijk bij het clubje Verburch-mannen. De bijnamen moeten 
ook genoemd worden. Aad van Kester wordt Otto genoemd. Niek 
van Kester luistert naar de naam Klaas. Aad van Leeuwen heette 
Tjssoenk en Koos van Leeuwen ‘Kas’. Verder had je Joepie (Kees) 
van Leeuwen, Peel (Leen) van Leeuwen en Ebbe die eigenlijk 
Hans van Leeuwen heette. Theo van Kester draagt de bijnaam 
Thijs met ere. En vergeet Jan Goeijenbier niet, die ‘Fak-Fak’ werd 
genoemd, ook wel ‘Esser’. Met al die dubbele benamingen krijg 
je al gauw een elftal! De herkomst van die bijnamen blijft tamelijk 
duister. Daar verdiept niemand zich in. Hoeft ook niet, - het is 
een soort code die de band van de mannenbroeders alleen maar 
versterkt.

Melkboer Piet van der Valk met zijn SRV-wagen bediende de 
hongerige en dorstige Verburchspelers. Maar er was een tijd dat 
de rijdende winkelier een wagen met een pony er voor had. Jan 
Goeijenbier kan zich nog herinneren dat hij van ‘Piet Valk’ op de 
rug van die pony mocht klimmen, maar er keihard af donderde. 
Natuurlijk is er veel veranderd in die vijftig jaar Verburch. Neem 

Poeldijker in beeld(Vervolg van voorpagina)
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uit, een beetje eleganter misschien dat wat je bij herenvoetbal 
ziet’. Terug kijken is mooi, maar vooruit kijken moet ook kunnen. 
Het eerste team van Verburch dat in de derde klasse speelt van 
de afdeling Den Haag krijgt volgend seizoen een nieuwe trainer. 
Poeldijker John Zuiderwijk neemt het stokje over van Dennis van 
der Steen die trainer wordt van DSVP in Pijnacker. Dennis noemt 
de tijd bij Verburch ‘mooi, maar ook intensief’. De veteranenclub 
wacht af wat hun zoveelste nieuwe competitie zal brengen. 

alleen het aantal toeschouwers, dat is, ver-
geleken met vroeger, behoorlijk terug gelo-
pen. ‘Vergeet niet dat het ooit alleen voetbal 
was als het over sport in Poeldijk ging. Tegen-
woordig heeft Verburch allerlei andere spor-
ten: handbal, tennis, jeu de boules. Er is meer 
te kiezen, dat hoort bij deze tijd’.

Afwachten wat hun zoveelste competitie 
brengt 
Komt er ooit ook damesvoetbal bij? ‘Eehh, 
nou dat zou wel aardig zijn. Waarom niet, ei-
genlijk? Damesvoetbal hoort er steeds meer 
bij en ik kijk er graag naar als de Nederlandse 
damesselectie speelt. Hun spel ziet er mooi 

Na 6-0 tegen Excelsior: promotie naar hoofdklasse

Verburch O15-1 kampioen!
Zaterdag 19 mei is Verburch O15-1 ongeslagen kampioen gewor-
den in de promotie 1e klasse en promoveert naar de Hoofdklasse! 
Een geweldige prestatie voor de manschappen van trainer-coach 
Ryan Harteveld en leider Maurice Hees. Met bij vlagen uitstekend 
spel en een aantal wonderschone doelpunten werd Excelsior Rot-
terdam met 6-0 naar Rotterdam-Kralingen teruggestuurd.

Dat het echt een teamprestatie is blijkt uit het feit dat Cas van 
Ruijven zijn 1e competitietreffer scoorde na lang blessureleed 
waarmee het hele team op de doelpuntenmakers lijst staat. 
De goal werd in een mooi collectief gevierd. Na afloop barstte 
het feestgedruis los en naast vuurwerk, bekers, bloemen, een 
speech van de voorzitter werd zelfs een collectieve duik in ‘het 
Verburch zwembad’ ondernomen! Verburch feliciteert de bege-
leiding en de spelers Nigel, Justin, Seb, Riley, Erben, Hamza, Jay-
den, Stefan, Cas, Ibrahim, Adil, Dylan, Djilanie, Mitchell, Anton 
en Celestin.
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Ons Dorp
“Chapeau en dank!”

Afscheid met verdriet
Door Annemiek Koremans

Het is al weer even geleden, maar toch wil ik er nog een paar 
woorden aan wijden. Mijn werkelijkheid en beleving over het af-
scheid van onze voormalige wethouders. Er zijn niet alleen nieuwe 
wethouders beëdigd.  Ons dorp zit ook met een bestuur dat het 
voorlopig nog doet met een tijdelijk burgermeester, een nieuwe 
griffier, een nieuwe directeur en bovenal een fors veranderde 
nieuwe gemeenteraad. Fantastisch al dat nieuwe bloed, hoog ni-
veau van kneedbaarheid, ambitie en frisheid. Ik ben nog van een 
generatie die een 40-jaar dienstverband enorm waardeerde. Wat 
een verbondenheid, betrokkenheid, inzet, kennis, ervaringen en 
geschiedenis bleef dan behouden. Vooral in familiebedrijven zie je 
nog veel van dit “soort” medewerkers. 

Daar gingen ze dan op 17 mei. In willekeurige volgorde: Frank, Mar-
ga, Bram, Peter en Theo. Zij hadden twee dagen er voor afscheid 
genomen van hun raadsleden. Wat een “armoede”. Niet prominent 
gezeteld in hun laatste raadsvergadering. Nee, armetierig op 5 klei-
ne stoeltjes achteraf. Als ik burgemeester mocht spelen en wist wat 
ze met elkaar in die vele jaren samen tot stand hebben gebracht, gaf 
ik ze alleen al uit fatsoen een centrale plaats! Wat een verschil met 
het afscheid van hun voorgangers. In de middag afscheidsreceptie 
voor burgers en buitenwereld? Ik was er door ‘n andere prioriteit 
pas om 17.45 uur. Zo gezellig en druk als media beschreven, vond 
ik het niet. Er stonden 5 wethouder met een rij mensen voor zich. 
Sommigen hadden “lange” rijen, anderen maakten een praatje. De 
burgemeester staat druk en lang in gesprek buiten de zaal. Zag haar 
niet meer. Als ik op een fiets zou zitten en dag zou zeggen, zou ze me 
teruggroeten? Ik zit denk ik te laag?

Ik vlieg op mijn, onze Sjaak af, superblij hem te zien. Bij hem geen 
rij belangstellenden in de gang. Is dit fatsoen? Geen slingers. Achter 
iedere wethouder een schilderij, waar een “bezoeker” iets kan op-
schrijven. Wat ik nadien van relaties begreep is dat zij geen uitnodi-
ging hadden voor de receptie. Men was er graag bij geweest, om  te 
bedanken voor de mooie samenwerking en de prachtige initiatieven 
die in gezamenlijkheid zijn ontwikkeld voor de Westlanders. 

Natuurlijk heb ik afscheid genomen van Bram, mijn wijze en be-
trouwbare uil, in onze strijd om een goede toegankelijkheid van de 
leefomgeving en een Regiotaxi die op tijd rijdt te ontwikkelen en te 
behouden. Als het ergens haperde vroeg Bram mij altijd om namen 
en rugnummers en loste zaken op! Van hem heb ik ook geleerd dat 
wethouders niet zoveel macht hadden als ik hen toedichtte. Afscheid 

van Peter, onze chaotische kas-
beheerder. Daar heb ik altijd het 
gevoel bij als het hun eigen por-
temonnee was of ze zouden zelf 
verantwoordelijk worden voor 
de gemeentelijke  inkomsten en 
uitgaven, dan zouden er niet 
meer handen aan het bed nodig 
zijn. Met logisch verstand, sig-
nalen oppakken, minder praten 
en daadkracht kom je heel ver. Afscheid van Frank de bouwer. Drem-
pels naar de balkons, bij achterdeuren of nooduitgangen zijn nog 
veel te hoog. Tot slot nog vaarwel van Theo. Volgens mij de auto-
didactische econoom en techneut met een bulk kennis en ervaring. 
Het Westland heeft de meest toegankelijke woningen! Een brief aan 
jou was voldoende voor resultaten. Nu is de voorkant toegankelijk, 
maar nu ook de achterkant nog. Het Platform zal opnieuw de “strijd” 
aan moeten gaan met het nieuwe college en de nieuwe raad.

Ode aan Marga
Een goed lezer beseft dat ik er één nog niet aan de orde heb ge-
steld. Mijn en onze Marga, moeder van de zorg noemde iemand 
haar eens. Marga de mens onder de mensen. Met haar heeft het 
platform het meest samengewerkt. Wat heeft ze naar ons geluisterd 
en wat hebben wij niet allemaal voor elkaar gekregen, zonder extra 
kosten. Wat heeft ze onze inbreng gewaardeerd. Helaas ging het de 
laatste jaren met te veel onnodige aanvaringen door onduidelijke 
inspraakstructuren en verloop van medewerkers. De Raad werd er 
ook niet daadkrachtiger op. Er is te veel blijven liggen door mense-
lijke onwil of aansturing. Marga vertelde in de media maar dat er 
niets was veranderd. Zij en “wij” waren verantwoordelijk voor de 
meest waanzinnige omslag van verzorgd worden door, naar deelne-
men aan de samenleving. Met eigen verantwoordelijkheid en regie! 
Van rechten naar plichten. Van medisch naar sociaal model. Wat 
heb je veel heilige huisjes omver gehaald. Chapeau en dank! 

De nieuwe club
Er zijn 6 nieuwe wethouders (Leen, Pieter, Cobie, Ben, Karin en Pie-
ter) in een periode van economische groei van start gegaan. Zo 
benieuwd wat we nu weer allemaal over ons heen krijgen in ons 
dorp. Er staat best nog wel wat te gebeuren. Perspectief, Wittebrug, 
Dorpshart Poeldijk, Jan Barendselaan, Rijnsburgerweg, kaveltje hier, 
kaveltje daar. Niet alles overkomt mensen. Niet alleen klagen, maar 
ook laten horen hoe het ook kan. Al is het om de donders niet mak-
kelijk als er niet geluisterd wordt of actie wordt ondernomen. Ze kun-
nen het wel. Dat hebben we gezien met de verkiezingen! Straks nog 
een burgemeester; weten jullie ook wat je aan een nieuwe burge-
meester belangrijk vindt? Ik wel: Westlander onder de Westlanders, 
luisterend vermogen, open en rechtvaardig, leider met daadkracht, 
oog voor de sociale kant van onze prachtige tuinbouwgemeen-
schap, loyaal, laagdrempelig. Ik zie er zo een voor me! Een Kei van 
een mens, die het Westland behoudt als gemeente met 11 dorpen. 
Dorpen die onderhand wel vervelend dicht tegen elkaar en tegen de 
omliggende steden zijn aangegroeid. Ik houd mijn hart vast.
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Inzameling voor dolfijn ondersteunende therapie 

Stichting Happy Friends voor Nora 
en Dean
Stichting Happy Friends is onlangs opgericht door Astrid van 
Veen en Kim Zuijderwijk. In het dagelijkse leven moeder van 
Nora (Astrid) en Dean (Kim), twee spetters van kinderen die elke 
dag proberen om te gaan met hun beperking. Met hun derde 
bestuurslid Jacqueline van den Burg namen zij het initiatief tot 
de Stichting Happy Friends. Doel van de stichting is helder en 
transparant: het realiseren van dolfijn ondersteunende therapie 
voor Nora en Dean.  

De Poeldijkse Nora is een vrolijke meid van 12 jaar en is gebo-
ren zonder schildklier. Iets wat op het eerste zicht niet veel be-
perkingen laat zien, maar niets is minder waar. Een van de be-
perkingen is lage spierspanning, een ontwikkelingsachterstand 
en slechthorendheid. Dean uit Naaldwijk is een heerlijke jon-
gen van 9 jaar en heeft een ernstige taalontwikkeling stoornis 
(TOS). Ook hier geldt, voor het oog niet zichtbaar, maar in het 
dagelijkse doen-en-laten is dit moeilijk. Wij zijn hard bezig geld 
in te zamelen om de dolfijn ondersteunde therapie voor Nora 
en Dean mogelijk te maken. Meer informatie over de therapie: 
www.cdtc.info. U kunt ons steunen door een donatie te doen 
op: NL31RABO 0322635756. Wij zijn met iedere donatie blij! 
Meer informatie en de doneerlink vindt u op: www.stichting-
happyfriends.nl.

Niet alleen creatief met kapsels

Vaderdag nog nooit zo leuk met 
Avanti Kappers!
Wil jij je vader een heel origineel cadeau geven waar hij letterlijk 
van opknapt? Dan is dít je kans! Speciaal voor kinderen die hun 
vader rond Vaderdag op zondag 17 juni een nieuw, vlot kapsel 
en misschien wel een frisse look willen geven, organiseert Avan-
ti Kappers een unieke Facebookactie. Doe je mee, dan maak jij 
(en dus je vader) kans op een gratis knipbeurt bij een van de 
beste kapsalons in het Westland! Zelfs al win je niet, nog niet 
getreurd, voor iedere deelnemer is er de kans om voor maar 
€ 30,- samen geknipt te worden. 

Met deze unieke like-en-winactie laat Avanti Kappers zien dat 
het niet alleen creatief is met kapsels. Al is dat natuurlijk het be-
langrijkste van de kapsalon in de Jan Barendselaan in Poeldijk. 
Het enthousiaste en deskundige damesteam van Avanti weet al-
tijd te vertellen welke stijl jou aanspreekt en welke behandeling 
bij een vader past (cropfade, buzzcut of de sitepart?). Natuurlijk 
volgen de meiden van Avanti alle trends en ontwikkelingen in 
het vak op de voet. Soms gaan zij op studiereis naar het buiten-
land (eigenaar Ellen was recent in Madrid voor de Wella Studio 
Cut-training). Die trends, ontwikkelingen en activiteiten zie je 
ook terug op sociale media van Avanti, zoals Facebook en Insta-
gram. Dat geldt niet alleen voor de laatste trends in knippen en 
styling, maar ook in kleding. Kortom: bij Avanti Kappers voelt 
iedereen zich thuis, zeker ook de Westlandse vaders. Laten we 
daarom samen tijdens de actieperiode van 18 t/m 30 juni het 
Westland nóg mooier maken!

Vaderdagactie
Op zondag 17 juni is het weer Vaderdag; hoogste tijd om jouw 
grote held weer eens in het zonnetje te zetten. Speciaal voor 
deze dag hebben wij een gave winactie bedacht: Vader/Zoon 
Winactie. Win een gratis knipbeurt voor vader en zoon! Hoe doe 
je mee? Zo:
1. Like de Facebookpagina van @avantikapperspoeldijk
2. Deel het bericht van de winactie
3. Reageer onder het bericht van de winactie waarom jij deze 

prijs moet winnen! 

Natuurlijk kan er maar 1 winnaar zijn. Daarom hebben wij voor 
alle overige deelnemers een mooie actie: vader en zoon knip-
pen voor maar € 30,-! De actie is geldig van 18 t/m 30 juni. 
Zie ook: avantihaarmode.nl
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Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Hallo Jumbo actie

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

Optimel of 
Vifit drink 

pak 1 liter

Robijn
wasverzachter

Honig 
Macaroni

2e pak
HALVE PRIJS

Pringles

Dr. Oetker 
Pizza’s

Amstel 
Radler

Mars, Snickers
of Twix

5 pack

2 packs
€ 2,79

2 pizza’s
€ 4,50

2 pakken
€ 6,00

Waterval 
wijnen

van €7,99 
voor

€ 4,99

2 bussen
€ 2,0020%

KORTING

2 + 1
GRATIS

www.spruijtonderhoud.nl

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

www.spruijtonderhoud.nl • 06-512 08 412
MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

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

Rijbewijs B
Rijden vanaf 16,5
Automaat of schakel

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

BE vanaf
 € 380,- 

ROBVREUGDENHIL.NL


