
27 juni 14.30 uur Optreden Kinderkoor Westland De Sonnevanck ’s-Gravenzande (zie pagina 20)

7 juli 10.00-11.30 uur Boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk, Fonteinstraat Poeldijk

Tot 1 augustus Aanmelden kavels Kerkenveiling 2018 Zie pagina 4 van dit nummer
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Finn van Leeuwen haalt landelijk hoogste score

Kangoeroewedstrijd WSKO Verburch-hof 

Op 15 maart deden dit jaar 20 leerlingen uit de groepen 3 tot en 
met 8 mee aan de Kangoeroewedstrijd. De kangoeroewedstrijd 
is een landelijke rekenwedstrijd voor goede rekenaars. Bryan 
de Vos, Jacky van Kester, Servais van Markwijk, Finn van Leeu-
wen, Rens Grootscholten, Stan Barendse, Indy Volkering, Maud 
Zwirs, Justen, Gijs Verbeek, Sem Schipper, Isabel den Dulk, Ra-
mon Westeijn, Luuk Boers, Demi Niemantsverdriet, Wout van 
Ruijven, Lieke Stijger, Thom Boogers, Sjoerd van Holsteijn en Ro-
bin de Brabander waren bij de voorrondes als beste rekenaars 
van hun groep en deden mee aan de landelijke wedstrijd. 

Na lang wachten kwam de uitslag begin juni binnen! Wat een 
mooie scores werden op de verschillende niveaus behaald. We 
hebben alle kinderen in het zonnetje gezet. Iedereen kreeg een 
prachtig certificaat met hun score en een prijsje. Eén leerling stak 
er dit jaar met kop en schouders bovenuit: Finn van Leeuwen uit 
groep 6b had de hoogste score van alle kinderen en won zo een 
abonnement op een tijdschrift, een spel en een houten puzzel. Wij 
zijn trots op alle kinderen en hun resultaten. Volgend jaar doen we 
zeker weer mee! Wilt u meer weten over de wedstrijd of zien of 
u ook een rekenwonder bent, ga dan naar www.w4kangoeroe.nl.
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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: 18 t/m 30 juni

Savanne  ...................................................................................  2 voor € 3,75

Appelcake ........................................ van € 6,95 voor € 5,50 

Rozijnenbollen  ........................................... 4 + 2 GRATIS

Bakkerij Van Malkenhorst

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

Woensdag 20 juni 11.00 uur: viering KSW Gantel en Wen.
19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 22 juni 15.00 uur: woord- en communieviering André 
Zwinkels.
Woensdag 27 juni 11.00 uur: viering KWS Zweth en Nieuweweg.
Vrijdag 29 juni 15.00 uur: maandsluiting Hervormde Gemeente 
ds. A.J. Molenaar.
Woensdag 4 juli 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 18 t/m 23 juni Geldig van 25 t/m 30 juni

VLEESWARENKOOPJE
100 GR. BOURGONDISCH GEBRAAD 
+ 150 GRAM EIERSALADE

 SLECHTS € 3,99
KEURKOOPJE
4 GEPANEERDE KIPSCHNITZELS

 SLECHTS € 6,50
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM ANDIJVIE STAMPPOT 
MET GEHAKT

 SLECHTS € 3,50

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ZEEUWSSPEK + 
150 GRAM EIERSALADE

 SLECHTS € 3,99
KEURKOOPJE
4 HOUTVINKEN

 3 STUKS SLECHTS € 5,50
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM SPERZIEBONEN SCHOTEL 
MET GEHAKT

 SLECHTS € 3,50

Aan vrijwilliger Eef van der Spek

Uitreiking Paaskaars 2017 
Door Toos Verbeek, secretaris Pastorale Raad 

Vrijdag 8 juni kreeg de heer Eef van der Spek uithanden van 
Rafaël Maria Theuvenet, geestelijk verzorgster van De Terwe-
bloem, de Paaskaars 2017. Hij kreeg de Paaskaars voor zijn ja-
renlange vrijwilligerswerk bij de Terwebloem. Mevrouw Van der 
Spek werd verrast met een bloemetje.

Vóór de vieringen in De Terwebloem, op vrijdagmiddag haalde 
Eef de mensen op bij KSW en na de vieringen bracht hij de men-
sen weer terug, na gezellig met hen koffie te hebben gedronken. 
Door afnemende gezondheid is hij hier mee gestopt.
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Familiekamer Silene 
Rijsenburgerplaats 27
2685 GA Poeldijk
(nabij de Terwebloem)

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

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

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

Aanmelden vóór 1 augustus

Gezocht: kavels voor kerkenveiling!
Tekst en foto: Harry Stijger

Vrijdagavond 28 september is de vierentwintigste kerkenveiling 
in Poeldijk. De opbrengst is bestemd voor  renovatie en aanpas-
sing van het liturgisch gedeelte van de H. Bartholomeuskerk en 
aanschaf van nieuwe speeltoestellen voor het buitenterrein van 
Scouting Poeldijk. Voor de veiling zoekt de Commissie Kerken-
veiling waardevolle voorwerpen, religieuze attributen, waarde-
bonnen, hand- en spandiensten, gezellige arrangementen zoals 
kaartavond, vaartocht, ballonvaart of (vip-)tickets voor concer-
ten, voorstellingen, sportwedstrijden en andere evenementen. 

Zo zijn er nog meer verrassende en interessante dingen te beden-
ken, die geschikt zijn om de veiling aantrekkelijk en succesvol te 
maken. Bedenk wel dat het een liefdadigheidsveiling is en geen 
rommelmarkt! 

Hebt u een kavel aan te bieden? Meldt dat dan vóór 1 augustus 
bij Piet de Vreede (0174) 620739 of Harry Stijger (0174)280053. 
Een e-mail met uw aanbod naar kavels@kerkenveilingpoeldijk.
nl sturen kan ook. Graag in het onderwerp vermelden: ‘kavel 
kerkenveiling 2018’. Als u geen kavel heeft om te veilen, dan is 
een gift van harte welkom op NL 13 RABO 01353 64 388 t.n.v. 
Stichting Kerkenveiling H. Bartholomeusparochie Poeldijk o.v.v. 
‘kerkenveiling 2018’. Kijk voor meer informatie op www. kerken-
veilingpoeldijk.nl. We rekenen erop dat u weer mee doet. Alvast 
hartelijk dank!

In het Westland en Den Haag

SolarNRG voorziet 1.800 woningen 
van zonnepanelen
SolarNRG uit Poeldijk gaat voor het eind van het jaar zo’n 1.800 
woningen in het Westland en Den Haag voorzien van zonne-
panelen. Het Poeldijkse bedrijf won de veiling van de groeps-
aankoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. De veiling is 
afgesloten met een scherp bod waar consumenten van kunnen 
profiteren. De gemeenten en Vereniging Eigen Huis (VEH), die 
de groepsaankoop zijn gestart, zijn enthousiast over de winnen-
de leverancier en de aangeboden pakketten. 
 

Lars Engels, projectmanager van Vereniging Eigen Huis: “Het 
grote aantal deelnemers aan deze groepsaankoop heeft ervoor 
gezorgd dat de deelnemende leveranciers, die vooraf zijn gese-
lecteerd op kwaliteit, erg scherp hebben geboden. Kortom: het 
‘voordeel van veel’. Wij hebben veel vertrouwen dat dit weer een 
succesvol project wordt met een hoge klanttevredenheid.”
 
Verduurzaming
Met dit project komen er in een half jaar ongeveer 20.000 zon-
nepanelen bij. Per jaar levert dit een reductie van bijna 4.000 
ton CO2-uitstoot op en besparen de deelnemers per jaar sa-
men € 1.000.000 op hun energiekosten. De verduurzaming van 
Zuid-Holland krijgt door deze vierde grootschalige groepsaan-
koop van VEH weer een aanzienlijke impuls. Meer weten? info@
solarnrg.nl of 444 171.
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 18 t/m 23 juni

AARDBEIENSCHNITT
Dubbel gevulde schnitt afgemaakt met heerlijke 
Hollandse aardbeien en slagroom!

van 8,60
€6,95

4 18 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Henk van Kester
Door diaken Ronald Dits

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

In dankbare herinnering 
Kees van Kester
Door diaken Ronald Dits

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Het afscheid in 
vertrouwde handen.

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

Daar voelt uw kind 
zich thuis! 

Dagopvang & buitenschoolse opvang
 in Monster en Poeldijk. 

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

Professionele opvang in een 
huiselijke sfeer

In dankbare herinnering 

Annie Middendorp-van der Ende (73)
Door Els Geelen, pastoraal werker 

Het was een moeilijk half jaar voor de familie Middendorp, want 
een half jaar na haar man is ook moeder Annie overleden. Op 10 
februari 1945 werd Johanna Catharina Maria van der Ende gebo-
ren. Zij groeide op met haar zes zussen en drie broers in Poeldijk. 
Vader Van der Ende was tuindersarbeider. Misschien heeft Annie 
daar haar liefde voor tuinieren van, want dat was een hobby van 
haar. Net als het bezoeken van de pluktuin in Naaldwijk. Annie 
werkte in de zorg. 

Tijdens het dansen in Delft leerde zij haar man Ton Middendorp ken-
nen. Zij trouwden in 1965. Ze werden gezegend met zonen Richard, 
Edwin en dochter Angelique. Annie was gelukkig met de kleinkin-
deren en schoonkinderen. Hoe moeilijk was het voor Annie dat op 
4 december 2017 haar man Ton overleed. Zij kon het niet bevatten. 
Het werd in de afscheidsdienst ook gezegd door kleindochter Jessie, 
die dag is de wereld stil komen te staan voor oma. Als men haar 
vraagt welke dag het vandaag is, dan was het altijd 4 december. 
Ondanks dat haar gezondheid achteruit ging, wilde Annie de regie 
in eigen handen houden. Zo deed zij dat altijd. Ook toen de kinderen 
aan topsport deden, zorgde Annie dat alles door kon blijven gaan. 
Enkele dagen na de begrafenis van Ton werd er bij Annie een her-
sentumor geconstateerd. Na een korte ziekenhuisopname werd zij 
opgenomen in het verpleeghuis De Anker in Voorburg. Daar is zij 
uiteindelijk op 3 juni overleden. Wie had kunnen bedenken dat zij zo 
snel begraven zou worden bij haar man Ton? Op maandag 11 juni 
hebben wij tijdens een gebedsdienst afscheid genomen van Annie 
en haar begeleid naar haar laatste rustplaats op de parochiële be-
graafplaats bij de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Dat zij nu weer her-
enigd mag zijn met haar Ton bij God. Rust zacht, Annie. Wij wensen 
de familie veel sterkte met het verlies van Ton en Annie. 
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Schrijven over iconen 

Jaar van Gebed in mijn eigen 
gebedsleven 
Door Els Geelen, pastoraal werker

Zoals u weet is dit jaar het Jaar van Gebed. 
Met de pastorale beroepskrachten van het 
vicariaat Rotterdam stonden wij eind mei 
stil bij het gebed in ons leven. Ik ben na gaan 
denken hoe ik gebed in mijn persoonlijk le-
ven toepas. Toen ik nog ingetreden was in 
het klooster, hadden wij het getijdengebed. 
Elke dag begonnen wij met het ochtend-
gebed waarna er werd ontbeten. Dan werken en rond het mid-
daguur was er weer een viering. Aansluitend de warme maaltijd, 
weer werken en om 17.30 uur lezingendienst. 

Tijdens deze diensten werd steeds een deel van de bijbel gelezen. 
Hierdoor hoorde ik ook lezingen die tijdens de weekenddiensten niet 
worden gelezen. ‘s Avonds na de broodmaaltijd was er om 19.30 

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

uur de vespers in het Latijn. U ziet: een heel geregeld gebedsleven. 
Nu ik weer buiten het klooster leef is het lastig om dit vol te hou-
den. Want er gaat geen klok die aangeeft dat het tijd is om naar het 
getijdengebed te gaan. Ja… er is natuurlijk het luiden van de kerk-
klokken als er een viering is, maar dat is toch anders. Ik heb mijzelf 
aangeleerd altijd het ochtendgebed te bidden. Zo begin ik de dag 
“goed”. Dan bid ik ook voor intenties die mij door parochianen zijn 
gevraagd en ik vraag Gods Zegen over die dag. Verder bid ik geen 
getijdengebeden meer. Een priester bidt het brevier maar daar hoef 
ik mij als pastoraal werker niet aan te houden. Soms sluit ik de dag 
af met gebed, maar meestal ben ik dan al te moe. Want ’s avonds 
heb ik vaak vergaderingen of bijeenkomsten. Dan dank ik God in 
het ochtendgebed voor de dingen die ik de dag ervoor heb mogen 
beleven, zoals gesprekken met mensen of voor de mooie natuur die 
mij ineens is opgevallen. 

Zoals u wellicht weet schrijf ik iconen. Voordat wij met de les begin-
nen, bidden wij het gebed van de icoonschilder. Tijdens het schrijven 
proberen wij in stilte biddend bezig te zijn. Soms bid ik dan het Jezus 
gebed. “Heer, Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij.” 
Het is voor mij een hulp om bij de icoon te blijven. De laatste icoon 
die ik heb geschreven was in opdracht. Tijdens de kerkenveiling van 
Poeldijk in 2016 had ik een kavel ingebracht. De koper mocht uit 5 
iconen kiezen die ik zou maken. De koper van mijn kavel was pastoor 
Steenvoorden. Hij wilde graag de H. Franciscus, onze patroonhei-
lige. Tijdens het schrijven van de icoon bad ik met regelmaat. Ook 
omdat het mijn eerste (en ook laatste) icoon was in opdracht, dit is 
namelijk veel lastiger. Maar het resultaat is bijzonder. Tijdens het 
25-jarig priesterfeest van pastoor Steenvoorden mocht ik de icoon 
van H. Franciscus overhandigen, heel bijzonder. Qua gezichtsuit-
drukking is de icoon anders dan die van de pastoor.
Om mijn werkdag in mijn werkkamer af te sluiten, bid ik tot en voor 
de icoon van de H. Franciscus die in mijn werkkamer in Monster 
staat. Een mooi moment om in gebed de dag af te sluiten. De vol-
gende maand, tijdens mijn vakantie, zal ik de laatste dagen afsluiten 
in het klooster te Oosterhout. Met de cursisten icoon schilderen wer-
ken wij dan een weekend lang aan onze iconen. Dan sluiten wij ons 
aan bij de gebedstijden van de zusters.

Als u tijdens uw vakantie een icoon ziet, neem dan even de tijd om 
voor de heilige die erop staat te bidden. Een mooie vakantietijd!

effero uitvaartverzorging
crematie - begrafenis

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

het huis
uit dragen om

tebegraven
"

"

20 18 JANUARI 2017

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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Voor Poeldijk, Monster, ’s Gravenzande en De Hoek

Informatieavond H. Vormsel 2019 
Donderdag 21 juni is er een informatieavond over het H. Vorm-
sel in basisschool De Zeester, Kloosterlaan 4  Monster. Daarvoor 
worden alle ouders uitgenodigd, wiens kind in 2014 (2015 in 
Monster) hun kind 1e H. Communie deed, ook ouders van kin-
deren die eerder hun 1e H. Communie deden maar nog geen 
H. Vormsel. Mogelijk willen die kinderen komend jaar hun H. 
Vormsel ontvangen.

De informatieavond duurt van 20.00-21.30 uur. Een berichtje 
vooraf dat u komt, vinden wij zeer fijn. U kunt zich aanmelden 
per mail bij uw secretariaat of via de website www.rkwestland.
nl en geef door met hoeveel personen u komt. De Vormselwerk-
groepen en pastoraal werker Geelen heten u van harte welkom.

Ga mee met het Westland op bedevaart naar Kevelaer
De Westlandsche Processie naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer 
is dit jaar dinsdag 7 en woensdag 8 augustus. Het is een bede-
vaart met één overnachting (vol pension), vanaf € 149,50. Iedere 
parochiaan jong, oud, student en gezin wordt uitgenodigd om 
mee te gaan. Het is mogelijk om met een rollator of rolstoel deze 
bedevaart te beleven. Pastoor Steen-
voorden zal deze bedevaart begelei-
den. Meer informatie vindt u op de 
website van de Westlandse bedevaar-
ten www.westlandsebedevaarten.nl. 

Op zoek naar informatie over 125 jaar Andreaskerk
Op 21 september is het 125 jaar geleden dat de nieuwgebouw-
de Andreaskerk in Kwintsheul door Mgr. Bottemanne geconsa-
creerd en het altaar ingewijd werd waarna de Heulse parochie 
haar nieuwe kerk op 1 oktober 1893 met een Aanbiddingsfeest 
feestelijk in gebruik nam. 

In de jaren daarna is er veel gebeurd. Wie nog leeft, kan daar 
waarschijnlijk wel van getuigen. We zijn op zoek naar verhalen, 
foto’s of andere aandenkens van de kerk en haar parochie. Ka-
pelaans, pastoors, priesterzonen, missionarissen kwamen en gin-
gen, niet van iedereen hebben we foto’s. Kortom, met elk ‘aan-
denken’ aan de Andreaskerk en haar parochie zijn we zeer blij. 
Neemt u daarvoor contact op met Koos van Vree, tel 293683 of 
stuur een mailtje naar omdandreas@rkwestland.nl en wij nemen 
contact met u op. 

Kerkberichten

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 23 en 24 juni: Heilige Johannes de Doper.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk Monster.
Zondag 09.30 uur: eucharistieviering met dames en heren Bartholo-
meuskoor. Voorganger: pastor A. van Well. Intenties: Dolf Barendse 
en Ploon Barendse-van der Klugt, Wilhelmine Janssen, Daam Ne-
derpelt, Toos van der Valk, Piet Janssen en Annie Janssen-van Win-
gerden en zoon Tino, Jo van Nierop-de Brabander, overleden familie 
Gardien-Verbeek, familie Van der Loos-van Leeuwen, Miep Brons-
wijk-Vis, Koos van der Ende, Wim van Dijk en Marie van Dijk-Bol.

Weekeinde 30 juni en 1 juli: 13e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: Woord- en Communieviering met Taizéliede-
ren met dames en heren Bartholomeuskoor. Voorganger: VOLT- 
groep Poeldijk. Intenties: Jaargetijde Nic van der Knaap en fami-
lies Van der Knaap en Groenewegen. 
Zondag 09.30 uur: eucharistieviering met volkszang en cantor. 
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Theo Enthoven, Koos 
Kester, Jan Enthoven en zegen over ons gezin, Leen en Jo de Vree-
de-van Paassen.

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 28 juni 19.00 uur: Woord- en communieviering: 
mevr. Trees van der Sande-van Rodijnen.
Donderdag  5 juli 19.00 uur: Rozenkrans bidden. 

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u ons attent maakt op mensen, die 
graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen, 
of ziek en aan huis gebonden zijn (tel.245058).
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Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6 tel. 243663
Predikant : ds. A.J. Molenaar
  Jan Barendselaan 199
  2685 BS Poeldijk tel. 240939
Kerk.bureau : Verburghlaan 38 tel. 242570
  E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba   : mw. M. van der Pot-Cloose
  De Noorderhoek 23
  2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank : NL36 INGB 0003 9117 70
  NL09 RABO 0135 3652 36
  T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk

Zijn ze terneergeslagen? 

Omlaag gericht
Door ds. A.J. Molenaar 

Als ik op straat rondkijk, zie ik soms men-
sen rondlopen die hun gezicht omlaag 
hebben gericht. Het ziet er een beetje ge-
deprimeerd uit. Zijn ze terneergeslagen? 
‘Het hoofd laten hangen’ is een beken-
de uitdrukking voor als iemand de moed 
opgeeft. Maar nee, dat is het niet. Is er 
rondom hen misschien zo weinig te zien? 
Ook dat niet, drukte genoeg op straat, of 
anders zijn er wel lantaarnpalen of bomen 
om te ontwijken. Zijn ze gewoon compleet 
uitgeput? Het zou kunnen, maar dan gaat het eerder om uitput-
ting van de geest dan van het lichaam.

Wat is namelijk het geval? Deze mensen, met hun licht gebogen 
houding, zijn bezig met hun mobieltje terwijl ze op straat rondlopen. 
In de auto mag het niet, maar voor de wandelende weggebruiker 
is het toegestaan. Of het verstandig is? Is het niet vanwege de lan-
taarnpalen of medestoepgebruikers, dan is het wel voor je rust dat 
ik het niet zou doen. Ga dan even op een muurtje of bankje zitten, 
denk ik bij mezelf, of blijf desnoods staan ergens waar dat kan. Maar 
dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Die telefoon trekt, altijd zijn 
er weer nieuwe dingen om te lezen of te bekijken. Ik merk het bij 
mezelf: het gevoel dat je anders iets mist is sterk… En daarom wordt 
dat hoofd al snel weer omlaag getrokken. 

“‘t Hoofd omhoog, het hart naar boven”, schreef een vrome Ne-
derlandse dichter enige eeuwen geleden. Hij doelde daarbij niet op 
smartphoneverslaving… Ik moest denken aan een parabel van John 
Bunyan. Hij beschrijft een man die tussen dorre bladeren zoekt naar 
dingen van waarde. Zijn hoofd is gebogen, niet veel anders dan bij 
de mensen die ik beschreef (en soms zelf ben). Boven het hoofd van 
de man houdt een engel een gouden kroon vast, zó voor het grij-
pen. De man echter ziet het niet. Een beeld is het van de mens, die 
zijn geluk op de verkeerde plek zoekt. Is dit niet actueel? Misschien 
zoek je het wel in online zijn en informatie opnemen. Maar ruk je 
blik los, kijk eens omhoog. Gods is dichterbij met zijn zegen dan je 
misschien denkt!

Kerkdiensten
Zondag 24 juni 10.00 uur: ds. A.J. Molenaar.
19.00 uur: ds. A.J. Molenaar.
Zondag 1 juli 10.00 uur: ds. A.D.L. Terlouw uit Bergschenhoek. 
19.00 uur: ds. A.J. Molenaar.

Bij de kerkdiensten
Zondag 24 juni leid ik beide diensten. ‘s Morgens staan we in 
onze kerk 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. (Eerder had ik deze tekst aangekondigd voor 
10 juni). De avonddienst is een leerdienst over het thema ‘Jezus is 
onze Heer’, naar aanleiding van wat de Heidelbergse catechismus 
daarvan zegt. Zondag 1 juli leidt ds. A.D.L. Terlouw uit Bergschen-
hoek de morgendienst. ‘s Avonds ga ik voor en gaat de leerdienst 
over ‘de Zoon van God geboren als mens’, naar aanleiding van 
wat de Heidelbergse catechismus daarover meldt.

Maandsluiting “Terwebloem”
Vrijdag 29 juni mogen we weer een maandsluiting houden in 
de Terwebloem, ds. Molenaar zal de meditatie verzorgen en het 
koor Immanuel zal een bijdrage leveren met mooie liederen o.l.v. 
Jan Bogaard. We hopen op een gezegend uur met elkaar en u 
bent van harte uitgenodigd.                                                           

Open kerk
Zaterdag 6 juli staat de kerk opnieuw open voor een ieder die be-
hoefte heeft aan gesprek, ontmoeting of zomaar een kopje koffie 
of thee. Gemeenteleden zijn van harte welkom om bezoekers op 
te vangen. Ook u en jij zijn van harte welkom tussen 10.00-11.30 
uur. Neem ook eens iemand mee die belangstelling heeft voor de 
kerk en alles waar daar gebeurt.

Uw spaarwens 
uit laten komen? 
Wij helpen
u graag.

Spaar nu € 750 en krijg een vakantietas cadeau*

 
Van der Meer Verzekeringen
Dijkstraat 2
2675 AX HONSELERSDIJK
T (0174) 63 04 90
E info@vdmverz.nl
I www.vandermeerverzekeringen.nl
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Puzzel: een invulraadsel

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

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

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

Tonny Vreugdenhil, winnares van de Poeldijk Nieuws Kerstpuzzel.   

Grafmonumenten  •  Assieraden  •  Keien & Zuilen  •  Restauratie  •  Inscriptie’s lakken 
Opschuurwerkzaamheden  • Vervolginscriptie  •  Urnen  •  Gedenkplaten  •  Persoonlijk advies
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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

Start Zentuïtie™ I 

19 januari 9.30 - 12.00 uur 

Hypnose info-avond 

gratis toegankelijk 

2 februari 19.30 - 21.00 uur

Reiki-helingsavond

7 februari 19.30 - 22.00 uur

Zelfhypnose 

18 februari 10.00 - 17.00 uur

Het nieuwe tijdelijke adres is:
Voorstraat 88

2685 EP  Poeldijk
ingang om de hoek (Fonteinstraat)
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Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

...uw persoonlijke makelaar!

Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief !!

Bel 0174 730 179

Westland Verstandig blijft opkomen 
voor burgerbelang in Westland
Nu het College een nieuwe samenstelling heeft, blijkt dat nog steeds niet eerst geluisterd 
wordt naar de burgers voordat beslist wordt. In een aantal weken is dat nu al weer een 
paar keer gebleken. Zo worden 41 kamers gecreëerd in een kantorencomplex in Naaldwijk 
zonder dat de omwonenden en ondernemers daarin echt gekend zijn. Stukken worden niet 
verstrekt aan omwonenden en nu worden zij geconfronteerd met de ruwe mededeling dat 
82 arbeidsmigranten gehuisvest worden in een gebouw dat daar absoluut niet geschikt 
voor is. Ook ontbreekt parkeren, buitenruimte en is de plek zeker niet goed te noemen. Als 
hier uitvoerig eerst naar de ondernemers en omwonenden geluisterd was, dan zou dit op 
deze wijze niet beslist zijn. Westland Verstandig vindt dat geen grootschalige huisvesting 
arbeidsmigranten in de kernen moet plaatsvinden. Dat moet gebeuren bij de tuinders zelf, 
dan wel op percelen die nu een glastuinbouwbestemming hebben. Arbeidsmigranten is ook 
iets van de tuinbouw en moet ook door de tuinbouw op een goede wijze worden opgelost.

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. 

Van de bazaarcommissie
Onze hartelijke dank voor al de ingeleverde zegels en bonnen. We 
hebben er al wat kunnen verzilveren. Een mooi begin voor de ba-
zaar 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 aan Het 
Endhof 61. Hartelijke groet, de bonnenverzamelaars.

Oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van: 26 juni t/m 30 juni op: 
Monsterseweg 112, Poeldijk (naast hotel-restaurant Unicum-El-
zenhagen).

Boekenmarkt en platenzolder
Zaterdag 7 juli van 10.00-11.30 
uur is er verkoop van boeken 
en dvd’s, cd’s en oude gram-
mofoonplaten in de Hervorm-
de Kerk in de Fonteinstraat in 
Poeldijk. Op de Platenzolder 
vind u veel elpees, singletjes, 
78 toeren platen en alle soorten cd’s. Muziek en boeken van alle 
tijden en voor alle smaken voor een kleine prijs.

Grote verloting voor Bazaar 2018
De loten zijn inmiddels binnen en we willen u vragen om ons 
te helpen. Er zijn ook dit jaar weer prachtige prijzen te winnen. 
De loten kosten € 1,00 per stuk en een boekje met 15 loten  
€ 15,00. De prijs is niet verhoogd! Er zijn in totaal 4000 loten. U 
kunt loten kopen door het aantal loten dat u wilt hebben maal 
€ 1,00 over te maken naar: Rabobank NL25RABO0342907603 of 
ING bank NL87INGB0004778226 t.n.v. Bazaarcommissie Poeldijk, 
o.v.v. ‘loten’ en uw naam en adres. Wij zorgen dat de loten bij u 
afgeleverd worden. Natuurlijk kunt u ook loten kopen bij mw Van 
der Pot, De Noorderhoek 23 Poeldijk (240282), fam. Bogaard, Ver-
burghlaan 38 Poeldijk (242570). Wilt u meehelpen loten aan de 
man of de vrouw te brengen neem dan contact op. Wij zorgen 
dat u het boekje krijgt. Mogen we op uw en jouw medewerking 
rekenen? “Samen aan het werk voor het leiendak van onze kerk.” 
Houdt de data vrij: donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 november.

Van de Crea-Bea’s
Afgelopen 12 mei zijn we gestart met onze “Creamarkt”. Het was 
een gezellige, goed bezochte ochtend. De reacties waren heel erg 
leuk en er werd veel verkocht. Daarom groeide bij ons het plan 
om het wat uit te breiden. Vind je het leuk om met ons “mee 
te fröbelen” dan ben je van harte welkom. Wij zorgen voor wat 
lekkers bij de koffie. Ook als je het leuk vind om kaarten of iets 
anders te maken, wij hebben genoeg materiaal, en we verkopen 
alles weer voor het goede doel. Onze planning is om zaterdag 7 
juli tegelijkertijd met de boeken- en platenmarkt open te zijn van 
10 tot 12 uur. Graag tot dan, groetjes van de Crea-Bea’s, Jane en 
Hannie.
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Peter Stam legt voorzittershamer neer

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

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

bestuursvergaderingen en de groepsraad;
- aanspreekpunt zijn voor ouders van leden, 

(gemeentelijke) instanties en andere 
scoutinggroepen;

-  motiveren van andere vrijwilligers.

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

Nieuwe leiding gezocht 

Hallo Poeldijk,
Lijkt het je leuk om kinderen aan te sturen en te begeleiden? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! Scouting Poeldijk zoekt enthousi-
aste nieuwe leiding om op vrijdagavond een groep scouts te be-
geleiden. Scouting Poeldijk is een gezellige vereniging die haar 
leden spannende, uitdagende en grensverleggende activiteiten 
wil bieden. 

Geen competitie, maar samenwerking om het gezamenlijke doel 
te halen. Een plezierige tijdsbesteding met oog voor elkaar is 
waar het om draait. Je komt terecht in een gemotiveerde, gezel-
lige groep mensen. Ervaring met scouting of leidinggeven is niet 
vereist! Lijkt het je leuk, kom dan een keer meedraaien op vrij-
dagavond van 19.15-21.15. Of neem contact op met de scoutslei-
ding: scoutspoeldijk@live.nl. Groetjes, de scoutsleiding.

Getrokken door de notaris op 6 juni 

Uitslag loterij van Scouting Poeldijk 
Hoofdprijs Stedentrip gesponsord door Rabobank Westland
Lotnr: 2551  José Grootscholten, Condorhorst 12, Honselersdijk
1e prijs  Diner voor Twee
Lotnr: 1426 Wendy , Beatrixstraat 137, Poeldijk
2e prijs  Vuurkorf
Lotnr: 2706 Veerle Kester , Voorstraat 33, Poeldijk
3e prijs  High Tea Intratuin
Lotnr: 1412 Kitty Los, Vliertwijksestraat  331, Rosmalen
4e prijs bol.com cadeaubon
Lotnr: 3170 Marleen van den Berg, Slangekruid 86, Monster
5e prijs  bol.com cadeaubon
Lotnr: 1513 v. Nieuwenhuizen, Dr. Weitjenslaan 30, Poeldijk
6e prijs Slagersbon
Lotnr: 3496 Wouter Koorneef, De Lier
7e prijs bol.com cadeaubon
Lotnr: 2976 Gerard, Sint Isidorusstraat 9, Poeldijk
8e prijs Bioscoopbon incl. drankje en popcorn
Lotnr: 2248 R. van Schie, Eliasdreef 94, Poeldijk
9e prijs Bioscoopbon incl. drankje en popcorn
Lotnr: 2902 Yvonne van den Berg, Schiereiland 4, Naaldwijk
10e prijs: Bioscoopbon incl. drankje en popcorn
Lotnr: 1478 Gonny Bo, Gladiool 9, Naaldwijk

Onder alle verkochte boekjes door onze leden verkocht trekken 
wij altijd 1 extra lot. Zij krijgen ook een prijsje omdat zij de lo-
ten hebben verkocht. Dit jaar is dat Anna van de Kleine welpen.  
Iedereen hartelijk gefeliciteerd met jullie prijs. Deze prijzen ko-
men vanzelf naar u toe. Gertie Sleegers en Sjaak de Boer, Loterij-
cie Scouting.

Kindervakantiespelen Poeldijk 

Hallo allemaal
Het is juni en we zijn druk in de weer met het verzinnen van 
leuke activiteiten voor de kindervakantiespelen Poeldijk 2018! 
Hier alvast een paar belangrijke data voor in de agenda om niet 
te vergeten! De KVS week is van: maandag 13 t/m vrijdag 17 
augustus.

De kaartverkoop hiervoor is op: woensdag 20 juni van 10.00-
10.30 uur in de Leuningjes (ingang bieb). Houd die week dus vrij, 
want het wordt weer fantastisch! Het thema dit jaar is: Circus!! 
Ook dit jaar zijn nieuwe sponsoren van harte welkom! Kent u 
mensen/bedrijven die ons willen sponsoren? Laat het ons dan 
weten via: kvspoeldijk@gmail.com. Als tegenprestatie zullen we 
uw bedrijfsnaam als sponsor noemen in ons programmablad, in 
Poeldijk Nieuws en op onze website www.kvs-poeldijk.nl. 
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Kans op auto ti jdens 
Winter Was Weken 
Januari staat in het teken van de BOVAG Winter Was Weken bij 
Carwash Westland. Bij elke wasbeurt ontvangt u een kanskaart 
met kans op een auto ter waarde van €10.000 of een winter-
sportcheque.

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

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

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

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

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

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

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

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

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

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

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

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

fleurige arrangementen. 

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

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

Pure flower verkoopt bloemen! 

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

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

rouwbloemwerk en trouwbloemwerk. 

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

Adres: Slachthuiskade 4 

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

 518 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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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

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

Eru smeerkaas 

Prince 
tonijnmoot

Jumbo appel-
kruimelkoek

2 koeken
€ 3,00

Lay’s wokkels of 
ham-kaas chips

Wagner 
Pizza’s

Gatenegro 
wijnen

Dr. Oetker 
wolkentoetje

5 toetjes
€ 5,00

2e
HALVE PRIJS

2 flessen
€ 7,50

Leffe bruin 
of blond

van € 6,39 
voor

€ 4,75

2 zakken
€ 2,0020%

KORTING

50%
KORTING
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van derden voor elkaar dat meerdere jonge mensen ter plaatse een 
eigen zaak konden starten. Van Brienen bleef weliswaar eigenaar 
van het land, hij gaf de kwekers echter voldoende ruimte zich te ont-
plooien. Het was ook in zijn belang als de bedrijven zo goed mogelijk 
werden geëxploiteerd. Om een oogje in het zeil te houden, bezocht 
hij met grote regelmaat de bezittingen waarop zijn ‘onderdanen’ 
werkzaam waren. Hij kwam dan uiteraard niet met de fiets of de 
benenwagen uit Wassenaar. Zoals het een heuse baron betaamt, 
deed hij Poeldijk op weg naar 1900 per koets aan en onderhield 
zo de contacten. We zijn nu meer dan een eeuw verder, decennia 
waarin ongelooflijk veel is veranderd. Pachters werden later trot-
se eigenaars, controles van buitenaf verdwenen. Dat de naam van 
voormalig grootgrondbezitter Van Brienen werd verbonden aan een 
zijlaan van het Poeldijksepad, mag als eerbetoon worden gezien. 
Een laan die ons blijvend doet herinneren aan de in 1903 overleden 
baron die zo’n groot aandeel heeft gehad in de ontwikkeling van het 
hier ter sprake gebrachte tuinbouwgebied. 

‘Mede dankzij een paar baronnen,
werd hier het boerenland ontgonnen.
Door kwekers gepacht,
werd geluk gebracht.
Het komt uit betrouwbare bronnen’.

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Er gaat geen jaar voorbij of er komt wel een 
plaatje te voorschijn met een afbeelding van het 
voormalige Poeldijksepad. Het paadje waarover 
al meerdere malen een boekje werd opengedaan 
en dat altijd ongelooflijk mooie herinneringen op-
roept. Zeker als het een foto betreft van een deel 
dat weinig voor het voetlicht komt. Bijgaande foto 
werd omstreeks 1920 in de bocht van Poeldijk-
sepad en  Plaats gemaakt. Op het eerste gezicht 
waant men zich echter ergens in de bossen op de 
Veluwe. Vermoedelijk heeft de fotograaf op het 
nabij gelegen houten verbindingsbruggetje post-
gevat om de vrienden Willem van Vliet (links) en 
Tinus van Dijk op hun weekendtochtje te kunnen 
vereeuwigen. Gekleed naar de mode van die dagen 
poseert het tweetal op een zomerse dag in ‘pak 
één’, gecompleteerd met wit overhemd, stropdas 
én zakhorloge. 

Dat zij er echt voor zijn gaan staan, is hen aan te zien. 
Het modelwerk lijkt hen op het lijf geschreven, hoe-
wel zij hun dagelijks brood toch op een andere ma-
nier verdienden. Kijken we naar de rechterhand van 
de heren, zien we dat de sigaret niet ontbreekt. Vrij-
wel iedereen rookte een sigaar, sigaret, pijp of pruim-
de er lustig op los. Spookverhalen over allerhande 
ziekten en kwalen, veroorzaakt door het roken, wa-
ren er nog niet. Integendeel; er werd volop reclame 
gemaakt voor roken in het algemeen! Zelfs dames 
werden attent gemaakt op het genot van overheerlij-
ke sigaretten al of niet met mondstuk. Het witte kwa-
keltje op de achtergrond (rechts) was aangebracht 
om de familie Duijvestijn met droge voeten vanaf de 
Plaats naar de overkant van het water en hun woning 
te voeren. Zoveel is zeker; de foto moet op een zon- of 
feestdag zijn gemaakt. Op doordeweekse dagen liep bijna nooit 
iemand in het Westland er zo deftig bij. In tegenstelling tot nu was 
bijna elke streekgenoot in die tijd op de een of andere manier bij het 
tuinbouwgebeuren betrokken. 

Adellijke families als landeigenaren
Vrijwel alle landerijen in de omgeving van het Poeldijksepad en de 
Plaats waren heel lang in het bezit van adellijke families. De paar 
boeren en tuinders die ter plaatse werkzaam waren, huurden van 
genoemde grondeigenaren. De afgebeelde heren staan met de rug 
naar de plek waar eens de eeuwenoude boerderij ‘Gantellust’ moet 
hebben gestaan. Verkleurde papieren bevestigen dat die boerderij 
omstreeks het midden der negentiende eeuw werd verkocht. Was 
het gebied tot die tijd deels in handen van de familie Hooft van 
Graafland, omstreeks 1860 komt daaraan een eind. De nog vrij 
jonge, in Wassenaar geboren Arnoud baron van Brienen krijgt de 
boerderij met omliggende landerijen in eigendom. Zijn jeugdig en-
thousiasme brengt hem op het idee de met achterstallig onderhoud 
opgezadelde boerderij af te breken. Hij ziet meer heil in de verkave-
ling van het hele gebied en wil er, deels ten eigen voordeel, kwekerij-
en van maken. Zo kon hij verscheidene families aan een bedrijf hel-
pen en kon al het land rendabel worden gemaakt. De jonge baron 
mag gerust een pionier worden genoemd, hij kreeg het met behulp 
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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

Arnold Spoelplein 101  •  Mauritskade 61  •  Den Haag  •  070 - 346 84 00
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of kijk op www.korporaalenbertels.nl

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

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

   Hoog percentage snel verkocht
   Uitstekende woningpresentatie

Historisch archief zoekt 104 helden watersnood 1953

Plaquette voor redders het Westland
Door Jan Buskes

Het had weinig gescheeld of een groot deel van het Westland 
was 1 februari 1953 onder water gelopen. In de vroege uren van 
die zondag dreigde de smalle duinenrij bij slag Beukel (’s-Gra-
venzande) door te breken. Mede door de hulp van 104 inwo-
ners is toen een ramp voorkomen. Het Historisch archief zoekt 
mensen die toen hebben geholpen. Het Hoogheemraadschap 
Delfland riep op 1 februari 1953 inderhaast een dijkleger bijeen 
en stuurde een dorpsomroeper naar ’s-Gravenzande om vrijwil-
ligers op te roepen te komen helpen.

Ruim 100 Westlandse mannen (vooral ’s-Gravenzanders), gewa-
pend met kruiwagens, duizenden zandzakken en zeil, werkten 
met man en macht, onder barre omstandigheden om de bres in 
de duinen met zandzakken te dichten. Met succes, een overstro-
ming kon ternauwernood worden voorkomen. Dijkgraaf Dolk kort 
na de storm: “Zou de zee zich er toch doorgevreten hebben, dan 
heb ik nauwelijks de moed u af te schilderen welke afmetingen de 
ramp zou hebben aangenomen. Het water had kunnen doorstro-
men tot Den Haag. Aan het beste deel van Zuid-Holland met zijn 
onschatbare waarde aan kassen, fabrieken en boerderijen zou 
schade zijn toegebracht die ons al zo zwaar gegeselde land tot de 
bedelstaf zou hebben gebracht”.

Was u, of uw vader één van de redders?  
Wij mogen die 104 Westlandse mannen dankbaar zijn. Hoog-

heemraadschap Delfland en de gemeente Westland willen om 
de 104 heldhaftige mannen te eren, bovenop de duinen bij slag 
Beukel een bord zetten, precies op de plek waar de duinen bijna 
doorbraken. Vlak voor de zomer. Wie kunnen dat bord beter ont-
hullen dan de mannen die daar toen liepen te sjouwen met die 
zandzakken? Historisch Archief Westland zoekt die mannen. Kent 
u mensen die bij slag Beukel meehielpen op 1 februari 1953? Was 
u er bij? Was jouw vader of opa een van die 104 mannen?? Wij 
uitnodigen hen uit de plaquette mee te onthullen. Geef namen 
en adressen door aan Jan Buskes, Historisch Archief Westland. 
(tel. 673435, of hawestland@gemeentewestland.nl).
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Dorp voortdurend in vernieuwing 

Poeldijk bouwt, renoveert en skate weer
Foto’s Willem de Bruijn

Skatebaan Poeldijk

Renovatie Nieuweweg bij Van Elswijkbaan
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Renovatie De Leuningjes

Nieuwbouw geschakelde villa’s langs Sint Bartholomeusstraat

Sint Isdorusstraat 2 onder 1 kap woningen

Nieuwbouw kapsalon 
Heuchemer Rijsenburgerweg
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Voetbal én handbal

Feest met 7 kampioenen Verburch
Door Jolanda Stijger
 
Het kampioensfeest van maar liefst 7 teams op zaterdag 9 juni 
bij Verburch zit er weer op. Van handbal: de E1, de D2, de B2, de 
A2 en dames 2. Van de voetbal: de JO15 en Verburch 2, zij moch-
ten op het podium om voor een groot publiek gehuldigd te wor-
den. Na een korte toespraak van de presentatrices, zorgde DJ 
Daniel dat er op de kampioensmuziek flink gehost kon worden. 

De kampioenen werden toegejuicht door ouders, opa’s en oma’s, 
broers, zussen, vrienden, kennissen en belangstellenden. Trainer 
Dennis van der Steen kreeg van de dames van de organisatie een 
gepast afscheid. Hij kreeg het eerste echte kratje Verburchbier. Hij 
mocht als speciale gast medailles overhandigen aan dames 2. De 
sponsors werden uiteraard bedankt en een aantal van hen was er 
om dit feest mee te maken. Daarna werd er nog even doorgefeest 
en kon er terug worden gekeken op een mooi kampioensfeest. 
Dank aan een ieder die hieraan heeft meegewerkt. 



1720 JUNI 2018

Door contant geld kan iedereen 
blijven meedoen
Door de digitalisering verandert het betalingsverkeer; dienst-
verlening wordt er sneller en efficiënter door. Tegelijkertijd 
waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB) in haar ‘Visie op 
betalen’ voor de snelheid waarin betaalmethoden verande-
ren en het risico voor bepaalde groepen consumenten, zoals 
ouderen en andere kwetsbare groepen.

Er is grote kans dat zij achterblijven of uitgesloten raken van 
het betalingsverkeer, ook nu de acceptatie van contant geld af-
neemt vanuit veiligheidsoverwegingen. Een onwenselijke situ-
atie vindt KBO-PCOB. Iedereen moet kunnen blijven meedoen 
in de maatschappij. Toegankelijkheid blijft van groot belang. 
Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Met DNB benadruk-
ken wij het gevaar dat kwetsbare gebruikers uitgesloten wor-
den van het betalingsverkeer. Digitalisering heeft niet voor 
iedereen voordelen en kan zelfs nadelig zijn voor een grote 
groep mensen die niet digitaal vaardig is. Die groep is afhan-
kelijk van contant kunnen betalen. Wij zijn dan ook blij dat wij 
DNB hebben kunnen overtuigen van het belang van toegan-
kelijkheid van het betalingsverkeer en dat DNB dat expliciet 
opnam in haar toekomstvisie.” 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG) ingegaan voor alle bedrijven en organisaties die 
persoonsgegevens verwerken. Ook KBO-PCOB doet dat; dat is 
nodig om te functioneren als vereniging en voor u datgene te 
doen waarvoor u lid bent geworden. In het Privacy statement 
geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over verwer-
king van persoonsgegevens door KBO-PCOB. KBO-PCOB heeft 
ook een “Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming”, die 
naleving van de wet- en regelgeving coördineert. Het privacy 
statement en overige informatie over de AVG staan op: www.
kbo-pcob.nl/avg.  Onze leden hebben hun persoonsgegevens 
toevertrouwd aan het verenigingsbestuur met als doel om 
gebruikt te worden voor het functioneren van KBO-PCOB als 
vereniging! Wij geven deze afgeschermde persoonsgegevens 
nooit aan derden. 

KBO Poeldijk

4 4 JANUARI 2017

   Bestuur, Medewerksters en Oudercommissie 
   van Peuteropvang Hummeloord
   Wensen u een voorspoedig 2017 
  met veel speelplezier 
  voor alle peuters                    
  

                
                            

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’ 

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

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

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

 
GEFELICITEERD MET HET 1 JARIG BESTAAN

                          NICO JANSSEN

begeleiDing
interiM ManageMent
coacHing
strategiscHe Plannen
ProDuctontWiKKeling

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

advies & management
gezondheidszorg

…van dakkapel tot compleet project

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

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

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

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

…van dakkapel tot compleet project

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

…van dakkapel tot compleet project

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

Wij wensen u voor                   

het nieuwe jaar…

Bijzondere dagen

Fijne ontmoetingen

Mooie herinneringen 

Gezondheid & Vrede

Fietsen met de KBO                                                                                        
Woensdag 6 juni was het ’s morgens  mooi weer en de buienradar 
gaf ook geen regen aan. Zo maakten op de eerste woensdag van 
juni 21 mensen samen een heerlijke fietstocht. We gingen een 
beetje binnendoor via Kwintsheul, langs ‘t Woudt naar Schiplui-
den. Daar zaten we bij het water op een terras midden in het 
dorp voor de stop met koffie, thee of een ijsje. De terugweg liep 
langs Maasdijk en door de Wollebrand terug naar Poeldijk waar 
we om ongeveer vier uur weer arriveerden. Iedereen had er van 
genoten. IJs en weder dienende gaan we op de derde woensdag 
van juni weer, dan uiteraard voor een andere route. Zet in uw 
agenda: 20 juni, vertrek 13 uur, vanaf De Terwebloem. 

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                

“Het is veel belangrijker om geïnteresseerd te zijn, dan interes-
sant te zijn.”

“Voorspellen is moeilijk, zeker als het om de toekomst gaat.”

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

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN

H
U

IZ
EN

APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
U

IZEN

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S H

O
EK

H
U

IS

H
EREN

H
U

IS

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

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

HUIS
Gezocht

Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

S

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 

HUISEENGEZINSHUISEENGEZINS

H
EREN

H
U

ISHUIS

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

SHUIS

EEN
G

EZIN
S

H
U

IZ
EN

HUIS H
U

IZ
EN

HUISHUIS
Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUIS

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

WEGENS GOEDE 

VERKOOPRESULTATEN 
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VOOR NIEUW 

AANBOD!

TE KOOP

In kindvriendelijke woonwijk gelegen, 
royale tussenwoning met aanbouw en 
zonnige achtertuin. De woning ligt op 
steenworp afstand van het centrum en op 
korte afstand van het strand en duinen!

Vraagprijs: € 300.000,- k.k.

MONSTER
Ericastraat 38

TE KOOP

Aan de doorgaande weg van Poeldijk naar 
Wateringen gelegen, mooie en karakte-
ristieke vrijstaande woning met 2 ruime 
slaapkamers en een grote garage.

Vraagprijs: €297.500,- k.k.

POELDIJK
Wateringseweg 10

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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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
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Twee lesjes aan groep 5

Kennisdelen
Door Jessey Heppener en Jasmijn Bol

Groep 8 werkt al ongeveer 2 jaar met Chromebook. 
Ze weten dus veel van Chromebook af. Omdat groep 
8 binnenkort van school gaat, willen ze graag hun 
kennis over Chromebook delen met anderen. Daar-
om hebben zij twee lesjes aan groep vijf gegeven. 

Ze hebben geleerd hoe ze moeten in- en uitloggen, hoe je een 
Chromebook moet vasthouden, wat je niet mag doen met een 
Chromebook en wat juist wel moet, een document maken en de-
len en een map aanmaken in Googledrive. Groep 8 vond dit leuk 
om te doen en ze hopen dat groep 5 er wat van geleerd heeft.

Poeldijkse scholen vertellen…

Groep 8 op excursie
Donderdag 24 mei was groep 8 naar Madurodam en de 
Tweede Kamer. Eerst gingen we naar Madurodam, daar 
kregen we een les over de politieke partijen. We mochten 
zelf een partij maken. Onze partijen waren GVI (Goed voor 
iedereen) en PVDW (Partij Voor De Wereld). Je mocht toen 
gebouwen pakken en de stad inrichten. 

Toen iedereen de 
gebouwen geplaatst 
had, hadden we met 
elkaar een mooie 
stad gecreëerd. We 
mochten een speur-
tocht doen door het 
park en daarna had-
den we pauze. Na 
de pauze gingen we gelijk door naar de Twee-
de Kamer. Bij het Binnenhof gingen we weer 
een speurtocht doen. Daarna gingen we naar 
binnen en moesten we onze jas en tas inle-
veren, want we gingen de Tweede Kamer in. 

We gingen naar een debat, 
daar snapten we helemaal 
niks van. We waren heel 
vroeg klaar en dus gingen 
we nog even naar het pa-
leis Noordeinde kijken. 
Daar stond een ijscoman 
en we kregen een ijsje van 
een vader. Toen iedereen 
het ijsje op had, gingen we 
weer terug naar school. 
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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
Elke woensdag 13.30-14.00 uur: repetitielokaal Deo Sacrum, 
Leuningjes: zingen kinderen groepen 1,2 en 3.
Elke woensdag 16.00-17.00 uur: zingen voor kinderen vanaf 
groep 4.
Elke vrijdag 19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartho-
lomeuskoor.
Woensdag 27 juni 14.30 uur: optreden Kinderkoor in Sonnevan-
ck ’s-Gravenzande.
Zaterdag 30 juni 18.30 uur: oefenen liederen Taizéviering aan-
sluitend (19.00 uur) aan de viering.

In de kerk
Zaterdag 23 juni 19.00 uur: geen viering. 
Zondag 24 juni 09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor 
zingen de Herz Jesu-Festmesse van Josef Gruber.
Zaterdag 30 juni 19.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor 
zingen Taizéliederen.
Zondag 1  juli 09.30 uur: viering met Cantor.

Anjercollecte in Poeldijk

Opbrengst ruim € 1.300,00
In de week van 27 mei tot en met 3 juni was de Anjercollecte, de 
jaarlijkse collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In totaal 
is er in Poeldijk een bedrag van € 1302,63 opgehaald door Chr. 
Gemengd koor Immanuel en Deo Sacrum. De collectanten en ie-
dereen die heeft bijgedragen danken wij heel hartelijk.

Taizéviering in de Bartholomeuskerk
Door Toos de Vreede

Zaterdagavond 30 juni is er in onze kerk een Taizéviering. Wat is 
Taizé? Taizé is een plaatsje in het zuiden van Bourgondië, Frank-
rijk. Daar stichtte broeder Roger in 1940 een internationale, oe-
cumenische gemeenschap. De ongeveer honderd broeders van 
katholieke en protestantse komaf leven er met elkaar in grote 
eenvoud. Centraal in het dagelijks leven van Taizé staan de drie 
gebedsdiensten.

Zoals in Taizé zingen we ook deze avond eenvoudige liederen, die 
herhaald worden. Er zijn momenten van stilte en van gebed. De 
stilte is bedoeld om wat gezongen en gelezen is, de gelegenheid 
te geven door te laten dringen in je hart. Het Bartholomeuskoor 
verzorgt de muziek tijdens deze viering. We willen zoveel moge-
lijk mensen kennis laten maken met deze muziek. Vóór de viering, 
vanaf 18.30 uur, worden de liederen doorgenomen. Er is nog één 

repetitiemoment  op de vrijdag voorafgaand. Wilt u aan deze vie-
ring als koorzanger meewerken: stuur dan een mail naar zangko-
ren@deosacrum.nl en meld u aan, of kom naar de repetitie: vrij-
dagavond 29 juni van 19.30-20.45 uur. U bent van harte welkom.

Optreden Kinderkoor in Sonnevanck
In het kader van Welzijn met Muziek presenteert Kinderkoor 
Westland o.l.v. Toos de Vreede en Renate van Oostveen Koentze 
een gevarieerd muziekprogramma met liederen van “Herman 
van Veen tot Kinderen voor Kinderen”. 

De begeleiding wordt verzorgd door Jaap de Groot (piano) en 
Quirine van Geest (dwarsfluit). Belangstellenden zijn van harte 
welkom om te komen luisteren. Toegang is gratis, vooraf aanmel-
den is niet nodig. Woensdag 27 juni, aanvang 14.30 uur. Welzijn 
met Muziek is een unieke samenwerking tussen Vitis Welzijn en 
Fonds Westland. Meer informatie: www.welzijnmetmuziek.nl

‘Zingend leren’, noemt juf Renate dat…

Bericht pupillen Kinderkoor
Het einde van het koorseizoen nadert, maar niet zonder dat wij, 
de Pupillen nog iets van ons hebben laten horen. Wij hebben 
de afgelopen weken flink geoefend om meerdere liedjes uit ons 
hoofd te leren voor ons allereerste echte, officiële concert. Sa-
men met de groep van Toos zijn wij uitgenodigd om woensdag-
middag 27 juni een concert te verzorgen in woonzorgcentrum 
‘De Sonnevanck’ in ‘s-Gravenzande. Natuurlijk vinden wij dit 
spannend, maar omdat we er al een poosje naar toe hebben 
kunnen werken komt het vast goed. 

Het belooft een zangmiddag te worden boordevol leuke en ook 
herkenbare liedjes. Van de heer-lij-ke dropjes, chocolaatjes en 
gebakjes die hoog in de boom groeien. Het knappe molletje dat 
zónder bril lange gangen onder de grond graaft, het spinnetje 
dat een web weeft en van de giraf met zijn hele lange ne-e-
e-k!  De algemene muzikale begeleiding wordt verzorgd door 
Meester Jaap de Groot. Als wij onze eigen liedjes zingen wor-
den wij begeleid door Quirine van Geest op haar dwarsfluit. 
De aankomende repetities maken wij kennis met Quirine (11 
jaar) en zullen wij alles te weten komen over haar mooie instru-
ment. ‘Zingend leren’ noemt Juf Renate dat. Zingend leren doen 
wij volop hoor. Iedere repetitie zingen wij met elkaar in, doen 
ademhalingsoefeningen, zingen op verschillende toonhoogtes, 



2120 JUNI 2018

maken stemloze geluiden pfff, tsss, zzz, doen ritmeoefeningen, 
leren nieuwe liedjes en heel voorzichtig lukt ons een korte ca-
non zingen al. Tijdens de repetitie zelf is er natuurlijk ook ruim-
te voor plezier maken (want wij houden erg van giebelen!) en 
voor spelletjes in de kring waar muziek, zang, taal en beweging 
samen komen. Juf Renate vindt dat wij al veel geleerd hebben 
en is dan ook erg trots op ons. Daarom willen wij onze ‘beste 
beentje(s)’ voorzetten’ tijdens het aankomende concert. Héél 
misschien gaat zelfs één van ons een lied solo zingen. Zingen 
bij de Pupillen is echt héél erg leuk. Met z’n vieren zingen wij 

Al een aantal weken wordt er in de groepen 1-2 van WSKO Ver-
burch-hof hard gewerkt aan het thema “zon, zee en zand”. Daar-
om gingen de kleuters twee weken terug op excursie naar het 
strand. De derdejaars studenten van ROC Mondriaan, juf Loïs en 
juf Jennifer, hadden de activiteit tot in de puntjes voorbereid. Al 
heel vroeg gingen zij naar het strand om alles klaar te zetten, ze 
kregen hulp van medestudent juf Fenna.

Om 9.00 uur arriveerden alle kinderen met begeleiding; na een 
korte uitleg mochten de kinderen een opdrachtenkaart van een 
waslijn halen en kon de pret beginnen. Lol hadden ze zeker! Ze 
konden diepe kuilen graven (we hebben zelfs een kuil gezien van 
60 cm diep!), een zandtekening maken, een zandkasteel bou-
wen, spelen met de parachute, flessenvoetbal spelen en nog veel 
meer. Ook konden ze vliegeren, gelukkig stond er genoeg wind 
om de vliegers te laten vliegen. We hebben erg genoten! 

nu iedere woensdagmiddag uit volle borst, maar het zou nog 
leuker zijn om dit in een nog grotere groep te doen. Onze Juf wil 
na de zomervakantie starten met het instuderen van liedjes van 
“Kinderen voor Kinderen”. Dit lijkt ons sowieso “Okido”! Met 
ons optreden in de Sonnevanck sluiten wij het koorseizoen af. 
Wij willen alle lezers van Poeldijk Nieuws alvast een hele fijne 
zomervakantie toewensen. Heel graag zien wij elkaar (en ho-
pelijk ook nieuwe kinderen!) weer op woensdag 29 augustus 
om 13.30 uur. Groetjes van de Pupillen én natuurlijk ook van 
Juf Renate.

Tekenen, bouwen met zand én vliegeren

Zon, zee, zand...
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Geslaagde uitvoeringen in Bartholomeuskerk

Het was fantastisch!
Door Ton van Lier

Vrijdag 25 mei hadden wij een geslaagde uitvoering van de 
klucht “Tel uit je winst”. In een fantastische entourage in de Bar-
tholomeuskerk kijken we als we vereniging terug op een goede 
uitvoering en leuke avond. Gezien de reacties na afloop heeft 
iedereen genoten. Als vereniging zijn we zeer blij dat we na ja-
ren weer op het toneel konden staan en zijn daar zeer dankbaar 
voor. De Bartholomeuskerk onderhad een metamorfose onder-
gaan en was omgetoverd tot een theaterzaal met allure. 

Het publiek werd ontvangen in de foyer en kon daarna naar de 
tribune om te genieten van onze uitvoering. Ondanks alle span-
ningen vooraf, die weer eens voor niets bleken, genoten wij als 
spelers van de reacties van het publiek en konden we allemaal 
groeien in onze rol. De zaterdagmiddag erop speelden wij nog een 
keer voor publiek van De Zonnebloem en KBO Poeldijk. Ook dit 
ging goed en er kwamen weer de nodige lachsalvo’s vanuit de zaal.

Blij met parochiebestuur, sponsors en vrijwilligers 
Wij begrijpen dat er mensen zijn die moeite hebben met voor-

stellingen in de kerk, maar zijn als toneelvereniging erg blij met 
het parochiebestuur en sponsoren die de uitvoeringen mogelijk 
hebben gemaakt. Ook zijn wij dank verschuldigd aan alle vrijwil-
ligers die zich ingezet hebben de kerk tot theater om te bouwen 
en die meewerkten in de horeca. Daarnaast willen wij de mensen 
van het geluid en licht, Richard Zwinkels en Laurens Bol, bedan-
ken en een compliment maken voor het perfecte geluid waardoor 
wij voor iedereen goed verstaanbaar waren ondanks wat beden-
kingen vooraf. Als laatste wil de vereniging diegenen bedanken 
die ervoor zorgden dat we weer een decor hebben, het kunnen 
opslaan en de komende jaren gebruiken. Wij gaan nagenieten 
van fijne voorstellingen, nadenken over volgend jaar en hopen u 
dan uiteraard weer te begroeten. Als u bij één van de voorstellin-
gen was, bedankt voor uw aandacht, praat erover met anderen en 
neem ze volgende keer mee dan kunnen we als vereniging hopelijk 
nog jaren bestaan en voor u optreden. Als mensen een leuke hob-
by bij een leuke kleine vereniging zoeken zijn zij van harte welkom. 
We zoeken nog nieuwe spelers en ook mensen voor op de achter-
grond. U kunt zich melden via: genesiuspoeldijk@gmail.com. 

Nieuwe jongerenwerker

Cynthia Hoogendam voorgesteld
Cynthia Hoogendam is jongerenwer-
ker in Monster, Ter Heijde en Poel-
dijk en stelt zich graag even voor. ‘’Ik 
ben jongerenwerker omdat ik het 
fijn vind dat ik een luisterend oor 
kan bieden en ze kan sturen bij het 
ontdekken van wie ze zijn en wat ze 
willen. Want eerlijk is eerlijk: als je 
jong bent, is het leven soms lastig en 
onoverzichtelijk. 

Doordat ik in Ter Heijde woon en in Monster ben opgegroeid, 
ben ik bekend met de Westlandse mentaliteit. Ik vind het leuk te 
zien dat bepaalde zaken die in mijn jeugd speelden nog steeds 
actueel zijn. Bijvoorbeeld bepaalde plekken die toen het einde 
waren, hebben hun glorie nog steeds niet verloren. Ook vind 
ik de ontwikkelingen rond het skatepark aan de Arckelweg po-
sitief. Wil je meer informatie over het werk wat ik doe, spreek 
mij dan aan op straat of bel, app of mail via 06 - 17 731 288 of 
c.hoogendam@vitiswelzijn.nl’’ aldus Cynthia. Volg Cynthia ook 
op Instagram: Jongerenwerker_monster.

Naar woensdag 29 augustus 14.00 uur

Kaartmiddag Rondje Poeldijk verzet
Het klaverjassen in het kader van het Rondje Poeldijk stond in 
De Backerhof voor donderdag 30 augustus op het programma. 
Onvoorziene omstandigheden noodzaken ons die feestelijke 
middag één dag te vervroegen. De kaartmiddag zal nu plaats-
vinden op woensdag 29 augustus, een happening waarbij fraaie 
prijzen zijn te winnen. 

Breng uw goede humeur mee en het worden vanaf 14.00 uur 
weer een paar heerlijke uurtjes ontspanning. Wie nog niet 
staat ingeschreven, krijgt nog een kans: in De Backerhof is 
daarvoor op woensdag 15 augustus tussen 14.30-16.00 uur 
gelegenheid. Wees er als de kippen bij, want vol is echt vol!! 
Wikowikoja

Is uw geeltje 2018 al overgemaakt?

Geeltjesactie Poeldijk Nieuws loopt 
Door Jan Goeijenbier, hoofdredacteur

Uw dorpsmagazine Poeldijk Nieuws kondigde in nummer 11 de 
actie ‘een geeltje voor Poeldijk Nieuws’ aan. In dat nummer een 
brief met acceptgiro; met de actie roept Poeldijk Nieuws alle 
Poeldijkers – in het dorp en soms heel ver daar buiten -  op om 
€ 25,00 over te maken op rekening NL95 RABO 0343 6024 15. 

De aandacht voor het geeltje is merkbaar. De nodige Poeldijkers, 
uit het dorp, uit andere dorpen in het Westland of van ver daar-
buiten maakten inmiddels € 25,00 aan ons over. Soms aanzien-
lijk meer dan een geeltje, soms ietsje minder. Mooi dat de actie 
weer zo aanslaat, dat betekent dat 
veel Poeldijkers hun blad niet alleen 
graag lezen maar ook graag steu-
nen. Bestuur en redactie hopen dat 
veel mensen, vóór zij met vakantie 
gaan, nog even de tijd nemen het 
geeltje aan ons over te maken. Poel-
dijk Nieuws houdt u op de hoogte 
van de resultaten. Meer informatie: 
www.poeldijknieuws.nl.

2 juni tot eind juli 
Expositi e 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 Inzamelingsacti e Voedselbank Bij het AH-fi liaal in Naaldwijk

  
Westland i.s.m. M25 Westland

9 juni t/m 1 juli 
Expositi e juthout en glaskunst Hofb oerderij Wateringen (zie pagina 4)

10 juni 10.30 uur 
Eucharisti eviering 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 vijft ig jaar dikke maatjesEen hoog Van Leeuwen-gehalteDoor Susan van Leeuwen en Nelly Schouw-Zaat

(Lees verder op pagina 24)

Voor het onderhouden van onderlinge contacten over de ‘hang’ locati e 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 alti jd de sportkanti ne van Verburch.Van links naar rechts: Ton van der Ende, Klaas van de Berg, Ott o van Kester, Geert Groenewegen, Leen Barendse, Chris van Leeuwen, Ard 

van Leeuwen (zitt end) Koos van Leeuwen (staand) Nic Groenewegen (zitt end), Frank Kouwenhoven (staand), Dre Barendse, Peet Kester 

(half zichtbaar), Aad Lelieveld, Alex Hendriks.

26 april 21.00 uur Koningsnacht Café De Luifel, Dr Weitjenslaan 

27 april 10.00-11.45 uur Koningsdagconcert Pius X De Backerhof 

4 mei 19.00 uur Dodenherdenking  Bartholomeuskerk en bij het

           19.00 uur Oecumenische viering Oorlogsgraf van de gevallen 

           20.30 uur  Requiem Maurice Duruflé, uitvoering door  Poeldijkers (Zie pag. 7, 12 en 13)

  Koren Deo Sacrum

5 mei 10.00-11.30 uur Boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk, Fonteinstraat

5 mei 13.00  uur Krantenactie Deo Sacrum Dorpscentrum en stapelbouw

12 mei 08.00 uur Jaarlijkse Geraniummarkt Fonteinplein, achter de Action

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

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

AGENDA

25 april 2018
3e jaargang, nr 9

Programma Poeldijk bij de Leuningjes

Koningsdag vrijdag 27 april Poeldijk

09.00 uur: Opening door jeugd slagwerkgroep Pius X

09.25 uur:	 Het	Wilhelmus	en	startsein	activiteiten	door	

een bekende Poeldijker

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

09.30-12.30 uur:		 Rommelmarkt	voor	de	kinderen	in	de	

Julianastraat

09.45-12.30 uur:		 Demonstraties,	dierenasiel	en	

dierenambulance De Wijs.

09.30-12.15 uur:	 Voor	de	kinderen:	springkussens,	

hindernisbaan,	stormbaan	en	schminken.

09.45-12.00 uur:	 Ponyrijden,	verzorgd	door	Manege	de	

Arckelhoeve.		

11.00-12.00 uur:	 Optreden	rockband	Five	past	Seven	uit	

‘s-Gravenzande		

Rond 11.00 uur:	 Bezoek	burgemeester	Agnes	van	Ardenne																												

12.30 uur:	 Sluiting	van	de	activiteiten.

Het geheel wordt weer georganiseerd 

door Oranje Comité Poeldijk dat ook dit 

jaar weer zijn best zal doen er met alle 

Poeldijkers een grandioos feest van te 

maken. Hartelijk welkom op vrijdag 27 

april!
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29
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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

Puzzel
Puzzel nummer 13

Invulraadsel
Vul op de stippen een woord in, wat de laatste lettergreep is van 
het eerste woord en de beginlettergreep van het tweede woord. 
Zoals bijv. OVER WERK BIJ of ZOMER TIJD KLOK. Zet daarna de 
gevraagde letters, van het ingevulde woord, naast elkaar en er 
ontstaat de naam van een drankje. Dit is de oplossing van de puz-
zel. Stuur hem in en maak kans op een heerlijke slagroomschnitt. 

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

Uitslag van de puzzel in 
Poeldijk Nieuws nr. 13: 
woordzoeker beroepen: 
VUURTORENWACHTER. 

De oplossingen kunt 
u vinden op: poeldijk
nieuws.nl/puzzel/. Van 
de 51 inzenders, die 
het bijna allemaal goed 
hadden, is de gelukkige 
winnaar Grar van Dijk
Marée, op de foto met 
de aardbeienschnitt 
van Bakkerij Van der 
Berg. 

SALON  .   .   .   .   .   KLEED  3e letter
KAMP   .   .   .   .   ROOD 4e letter
THEE   .   .   .   .   BLAZER 3e letter
SLAG   .   .   .   .   WIT 4e letter
MELK   .   .   .   CHAUFFEUR 1e letter
KREUPEL   .   .   .   .   WORM 2e letter
MIER   .   .   .   .   HOUT 1e letter
DRAAI   .   .   .   .   .   BOUWER 4e letter
SPORT   .   .   .   .   .   .   MAKER 6e letter
DOMPEL   .   .   .   MEESTER 1e letter
STOEP   .   .   .   .   STREEP 2e letter
HERFST   .   .   .   .   MUZIEK 3e letter
BAK   .   .   .   .   SCHOTEL 4e letter
HOEK   .   .   .   .   ARTS 4e letter
LOOD   .   .   .   .   .   SPRAAK 2e letter
KINDER   .   .   .   .   .   WIEL 1e letter
WINTER   .   .   .   BOM 2e letter
LINKER   .   .   .   .   SCHRIFT 3e letter
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Mogelijk door Aardwarmte Vogelaer

Zonnepanelen bij sportpark Verburch
Door Peter Zuidgeest

Al tien jaar is bij Sportstichting Verburch behoefte aan zonnepa-
nelen op het dak van de sporthal. Tot voor kort kregen we dat 
niet verantwoord voor elkaar. De behoefte aan energie op een 
drukbezocht sportpark is groot. Verburch kent zijn verantwoor-
delijkheid om duurzaam met de middelen om te gaan. Sporten 
op zich is al heel duurzaam en levert beoefenaars veel energie 
op, maar dat is geen energie om hallen te verwarmen voor war-
me douches. 

Vanaf het begin van het initiatief van Aardwarmte Vogelaer heb-
ben wij bezien of aardwarmte ook wat voor Verburch zou kunnen 
zijn. Dat bleek niet zo. Op Verburch hebben we piekwarmte nodig 
en aardwarmte komt vooral tot zijn recht bij constante warmte-
vraag. We zijn dan ook zeer vereerd dat Aardwarmte Vogelaer wil 

bijdragen aan de aanschaf van zonnepanelen. Zij sponsoren er 50. 
Daarnaast kon Verburch ook deskundigheid van AAB, de project-
leiding van het aardwarmteproject, gebruiken om de SDE-subsi-
die aan te vragen die is toegekend. Nu is het verantwoord voor 
een sportpark dat veelal draait op vrijwilligers zonnepanelen aan 
te schaffen. Samen staan we sterk.

Primeur na 60 jaar: drie dagen lopen

Avondvierdaagse 2018  
Door Lian van Benthem

De 61e Avondvierdaagse begon spectaculair! We konden hem 
niet door laten gaan! Ik hoorde van een loper op leeftijd dat dit 
nog nooit eerder gebeurd is. Na lang twijfelen en kijken op de 
buienradar kwamen we tot de conclusie, dat buiten lopen met 
kleine kinderen, echt te gevaarlijk was. Jammer! De drie daarop 
volgende dagen was het gelukkig wel prima weer en werd de 
Avondvierdaagse als van ouds weer een happening.

Dankzij medewerking van de Poeldijkse basisscholen liepen er 
zo’n 350 kinderen mee. De scholen openden alle drie hun deuren 
om ons de gelegenheid te geven de kinderen voorin te schrijven. 
Dat is goedkoper en het scheelt heel veel tijd op de eerste avond. 
Zo konden heel veel kinderen precies op 18.00 uur starten! Wie 
zorgden er voor dat wij iedere avond iets leuks of lekkers konden 
uitdelen? Natuurlijk de sponsors. Ik wil ze graag even noemen, 
want zonder hen kunnen wij er niet zo’n feestje van maken!
•	 Makelaardij Vollebregt Barten (de rugzakjes).
•	 Jumbo Boeren (appels, bananen en pakjes drinken).
•	 Snackbar De Meerpaal (ijsjes).
•	 Albert Heijn Honselersdijk (flesjes en appels) 
•	 Keurslager Marco van der Hout (heerlijke balletjes gehakt).
•	 Huub van Leeuwen bv (prachtige hortensia’s voor de vrijwil-

ligers).
•	 Onze grote dank gaat ook uit naar de ISW school aan de Mar-

grietlaan.
•	 De gastvrije ontvangst en de hand- en spandiensten van Leo 

de Kok zijn voor ons ´onbetaalbaar`!

Last but not least wil ik ook graag de Rabobank bedanken voor 
de financiële bijdrage die er voor zorgt dat dit leuke wandelfestijn 
betaalbaar blijft! Loop jij vol-
gend jaar ook mee? Jan van 
Kleef zorgt dan weer voor 
mooie routes en de overige 
vrijwilligers hebben hun me-
dewerking ook weer toege-
zegd! 

Vrijdag 29 juni Mariëndijk 40

Zwemmen en high tea met 
Young Carma 
Young Carma is er voor jongens en meiden van 8 tot en met 
16 die te maken hebben met kanker. Vrijdag 29 juni kunnen de 
kinderen bij de familie Ammerlaan in Honselersdijk een high tea 
voor de ouders/verzorgers maken en kan er een duik worden 
genomen in het zwembad. Voor hen die liever droog blijven 
staan er allerlei spellen klaar. 

De start is om 16.00 uur, vanaf 
18.00 uur zijn ouders van harte 
welkom om samen de high tea 
te nuttigen. Rond 20.00 uur is 
de spetterende en smaakvolle 
activiteit afgelopen. Je mag al-
tijd een vriend, vriendin of klas-
genoot meenemen. Mariëndijk 
40 in Honselersdijk. Aanmelden: 
youngcarma@inloophuiscarma.nl

Wandelen in Staelduinse Bos

Ga je mee naar buiten?
Onder dit motto organiseert Inloophuis Carma - dé ontmoe-
tingsplaats in Westland voor inwoners en hun naasten die ge-
raakt zijn door kanker - maandagavond 25 juni een wandeling 
in het Staelduinse Bos. Dit gebeurt onder begeleiding van de 
ervaren wandelcoaches José Eberwijn en Marianne van Geest 
van Hip Coaching Westland.

Er wordt maximaal een uur gewandeld, het tempo wordt aange-
past aan ieders mogelijkheden. Uiteraard is er ook tijd voor koffie 
of thee. Naast aandacht voor de natuur is er altijd een inspireren-
de opdracht. Verzamelen om 19.00 uur bij de parkeerplaats van 
het bos aan de Oude Hooislag. Eigen bijdrage is € 5,--. Aanmelden 
via: info@inloophuiscarma.nl.
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Puzzel nr. 1
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T (0174) 28 62 00

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Bij 2sur5 in Wateringen 

Survival voor jonge mantelzorgers
Donderdag 28 juni zijn alle jonge mantelzorgers welkom die niet 
bang zijn voor modder! We gaan survivallen bij 2sur5 in Wa-
teringen. Van 16.30-18.30 uur klimmen we in de touwen met 
mantelzorgers van 7 tot 12 jaar en van 19.00-21.00 uur nemen 
de mantelzorgers van 12 jaar en ouder een modderbad! Jij bent 
er toch ook bij? 

Neem gerust een vriend of vriendin mee, wel zo gezellig! Aan-
melden of vragen? Mail, app of bel naar Marjon van Oosten via 
m.v.oosten@vitiswelzijn.nl of 06 – 57603705. De kans is vrij groot 
dat je nat en vies wordt. Na afloop kan je in een kleedkamer om-
kleden en douchen. Jonge mantelzorgers zijn jongeren die op-
groeien met een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid. Zij zijn 
dagelijks bezig met zorgen en verdienen het een extra dag in het 
zonnetje gezet te worden. Ben of ken jij een jonge mantelzorger, 
neem dan contact op met Vitis Welzijn via 630358 of mantel-
zorg@vitiswelzijn.nl. 

Ontmoetingsgroep Brusjes
In gezinnen met een kind met een beperking gaat het er net iets 
anders aan toe. Als broer of zus van iemand met een beperking 
is dat niet altijd makkelijk. Het vraagt meer aandacht, zorg en be-
geleiding van ouders, soms ook van broers of zussen. Voor het 
Westland organiseert de ontmoetingsgroep voor jongeren van 8 
tot 12 jaar die een broer of zus met een beperking hebben. Zij 
begrijpen hoe het is om zo’n broer of zus te hebben. De kinde-

ren gaan tijdens 6 bijeenkomsten samen leuke dingen doen en 
kunnen ervaringen uitwisselen. Meer informatie? Je kunt je aan-
melden via www.voorwestland.nl of telefonisch via 140174 en 
vragen naar iemand van Voor Westland.

(Echt)scheidingsspreekuur
Of je nu getrouwd bent of samenwoont en besluit om uit elkaar 
te gaan, er komen veel vragen en emoties op je af. Hoe regel ik 
de scheiding praktisch? Hoe vertellen wij het onze kinderen? Hoe 
blijven we met elkaar in gesprek? Hoe ga ik dit verwerken? Daar-
om is er een inloopspreekuur waar wij jou kunnen informeren 
over verschillende zaken die komen kijken bij een scheiding. Te-
vens is een advocaat aanwezig die advies kan geven over juridi-
sche zaken. Het inloopspreekuur is, in de even weken op dinsdag 
van 17.00-18.00 uur, in De Larix, Larixstraat 4 in ’s-Gravenzande. 
Er zijn geen kosten aan verbonden en je kunt zonder afspraak 
langskomen. 

Optreden Smartlappenkoor De Westlanders
Smartlappenkoor De Westlanders treedt maandagmiddag 9 juli 
op in De Terwebloem in Poeldijk in het kader van Welzijn met 
Muziek. Iedereen is van harte welkom bij dit gratis optreden. Kom 
genieten van de mooie muziek. Aanmelden vooraf is niet nood-
zakelijk.

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

Vitis Welzijn

Donderdag 28 juni in Naaldwijk

12e Westlandse Veteranendag 2018
De gemeente Westland organiseert op donderdag 28 juni voor 
de 12e keer de Westlandse veteranendag. Van 16.00-19.30 uur 
zijn alle Westlandse veteranen van harte welkom in ons ge-
meentekantoor aan de Laan van de Glazen Stad 1 in Naaldwijk.

Programma
16.00 uur Ontvangst met koffie, thee
16.30 uur Welkom door burgemeester A.M.A. van Ardenne-van 

der Hoeven, gevolgd door 1 minuut stilte en gezamen-
lijk zingen van het Wilhelmus.

 Aansluitend gezellig samenzijn 
en ervaringen uitwisselen.

17.30 uur Buffet ‘blauwe hap’
19.30 uur Gepland einde

Adressen
De uitnodigingen, naar bij de gemeente 
bekende veteranen (via het Veteranenin-
stituut), zijn inmiddels verstuurd. Helaas 
is bij het samenvoegen van het adressen-
bestand iets misgegaan, daardoor zijn de 
uitnodigingen wel naar de juiste adressen 
verzonden maar met de verkeerde initia-
len. 
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Genoeg is genoeg, vol is vol!

Waterhozen en rochelende riolen
Door Annemiek Koremans

De wereld verandert, de Westlandse samenleving verandert. Poel-
dijk verandert. De mensen die de Eerste én  Tweede Wereldoorlog 
hebben meegemaakt sterven uit. Wat een veranderingen hebben 
zij meegemaakt. De komst van machines, auto, vliegtuig en alle 
andere gekkigheid die ons gelukkig maakt of heeft moeten ma-
ken. De verlichting (mentaal) en de industrialisatie (fysiek) heeft 
onze 20e eeuw veel welvaart (economie) gebracht. Economiseren 
en kapitaliseren van onze Poelukse samenleving. Kennis, welvaart 
en macht. Emancipatie, rechten en plichten. Vergeet niet opium en 
drank, al eeuwenoud. Uitbuiting van arbeiders werd aangepakt 
met afspraken tussen werknemers en werkgevers in cao’s. In het 
meest gunstige geval, meer, meer, meer voor werkgevers en werk-
nemers.

Dinsdag, woensdag en donderdag (29-31 mei). Verschrikkelijke, 
dreigende, angstaanjagende luchten boven ons dorp. De dagen 
werden nacht(merries). Waterhozen over onze gemeente. Lekkende 
daken, rochelende rioleringen!  Hadden we maar een regenton aan-
gevraagd bij de gemeente of tuintegel ingeleverd voor een gratis 
plantje. Het water moet weg. paniek. vegen, buren, …buurtschap! 
Hoogheemraadschap en gemeente hebben echt al de nodige maat-
regelen genomen. Staat in onze regionale informatieverstrekker, het 
AD Westland. Ze moesten zich schamen. Natuurlijk is De Lier altijd 
de grootste verliezer. Uitputting van  grondstoffen, luchtvervuiling 
van het water. Samen hebben we echt alles verpest. Langzaam 
dringt het besef door. De uitputting van de natuur, onze aarde. We 
hebben er een puinhoop gemaakt. Wij, alle geleerden, jullie en ik. 
Van natuurlijk herstel is geen sprake meer.

Windmolens 
Duurzaamheid is het toverwoord. Zonnepanelen, windmolens, gas-
vrije woningen, het kan niet op. Een tweede Schiphol bij Lelystad. 
Leve de kerosine, leve vakanties, gezichtsvervuiling, geluidsvervui-
ling. Het lost niets op. Europa met haar regels voor mestverwer-
king. De desastreuze gevolgen voor hardwerkende, investerende 
boeren. Windmolens in de zee, windmolens in Sexbierum. Zullen 

wij Poelukkers ook nog onze nagelaten rotzooi voor de bewoners in 
Groningen oplossen? Crowdfunding? Naast het geeltje voor Poel-
dijker Nieuws, een geeltje voor Groningen??? Ik durf de actie aan. 
Jullie ook? Gewoon uit dankbaarheid, plichtsbesef, loyaliteit en 
saamhorigheid? Een studiebijeenkomst met stedenbouwkundige, 
architect en sociaal wetenschapper over de leefbare stad Delft en 
een nieuwe woonvoorziening voor ouderen in Delft. Initiatief Pie-
ter van Foreest. Fantastische verhaal over verdichting en bouwen, 
vermenging en verbinding van wonen, werken, welzijn. Verhalen, 
visies van hoog niveau. We willen plannen met zicht op de toekomt 
en de toenemende bevolking, ouderen, woonbehoefte en zorg. 
Maar …….. 

Lekkende daken, overbelaste rioleringen en waterreservoirs
Het Westland 2018. Water uit de hemel, uit barstende waterbassins 
of overstromende rivieren/beken/kanalen. Woningen en gebou-
wen niet bestand tegen wateroverlast. Wat nu stedenbouwkundige 
plannen, bouwen en toekomstvisie? Er zal toch echt wel iets aan de 
hand zijn. Waar maken we ons druk over. De waanzin van alledag 
gaat aan ons voorbij en nemen we voor lief. Files, ruzies, ziekten, 
verlies, onmacht, onrecht, geld, vreugde, liefde, warmte, aandacht. 
Het is allemaal zo vluchtig. Ik maak me zorgen, grote zorgen over 
de houdbaarheid de planeet met haar natuurlijke wetten voor mijn 
nichtjes en neefjes. Voor de leefbaarheid in mijn gemeente. Over het 
wegspoelen van tegels en verzakkingen in het wegdek wil ik nog niet 
eens hebben. 

Bestuurders
De grootmachten in de wereld, die met de dag wisselen, zullen de 
aarde niet behouden, met hun expansie- en machtsdrift. De ver-
deeldheid in de 5 verschillende werelddelen kunnen geen oplossing 
bieden. Europa is een gemeenschap van eigenzinnige welvaartslan-
den, met een bureaucratisch bolwerk, zonder enig gezamenlijk doel 
of geldingsdrang. Nederland is hypocriet en het braafste jongetje 
van de klas. Het Westland heeft zich laten veroveren door omliggen-
de steden, deelt regentonnen en plantjes. Poeldijk bouwt. Genoeg 
is genoeg. Ik kap met alle flauwekul van meer, meer, meer. Genoeg 
is genoeg, vol is vol. Mijn geluk is niet mijn geld, maar mijn gezond-
heid, familie en een aardkloot waarop we kunnen leven, zonder 
drempels en al te veel wateroverlast! Bovendien kan ik wel genieten 
van mijn gevoel voor humor.

Ons Dorp
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Ervaren wat een werkdag van de strandwacht is

Politiek bezoekt reddingsbrigades  
Onlangs bezocht een grote delegatie Westlandse politici de 
Westlandse Reddingsbrigades. Burgemeester Van Ardenne, 
wethouders Snijders en Zwinkels en ruim twintig (steun-) raads-
leden waren van de partij. De bijeenkomst is elke vier jaar plaats 
wanneer een nieuwe gemeenteraad is gekozen en een nieuw 
college is geïnstalleerd.    

Voorzitter Marc Bakema van de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Red-
dingsbrigade: “Als brigades hebben we met de gemeente vast-
gelegd wanneer en hoe wij het strand bewaken. We laten de be-
leidsmakers graag zien hoe wij die taken praktisch invullen en de 
belangrijke rol van onze enthousiaste vrijwilligers.” Roel Batelaan, 
voorzitter Monsterse Reddingsbrigade, vult aan: “Het is belang-
rijk dat de politiek een goed beeld heeft van wat wij doen. Een 
dag als deze is niet alleen goed voor onderlinge banden, maar 
inhoudelijk belangrijk voor toekomstige besluiten over kust en 
strandveiligheid.”  Na een presentatie waren er rondleidingen in 
de strandposten. Ook kon men meevaren op zee of meerijden 
met een strandpatrouille. Zo konden de politici ervaren wat een 
werkdag van een strandwacht is.  

“Fietsen zijn niet zwaar en trappen goed door mul zand”

Strandfietsen voor Westlandse 
Reddingsbrigades
Op een bijna zomerse lentedag zijn in ’s-Gravenzande vier nieu-
we fietsen overhandigd aan de Westlandse Reddingsbrigades. 
De ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade en Monster-
se Reddingsbrigade hebben er elk twee gekocht. Sander van 
Scheijndel van de gelijknamige fietsenzaak leverde de fietsen: 
“Het is de eerste keer dat ik fietsen verkoop aan de reddingsbri-
gade. Het zijn geen gewone fietsen, maar ‘fat bikes’. Deze zijn 
niet alleen qua frame groter, hebben brede wielen en banden 
met veel profiel. De fiets is niet zwaar en trapt zelfs goed door 
mul zand.” De bestickering is verzorgd door Kees van der Kruijk, 
zelf al jarenlang actief als strandwacht in Monster. 

Enkele leden van de brigades hebben de fiets eerder al getest in 
Kijkduin. De reacties waren zo positief dat tot aanschaf is over-
gegaan. “Op drukke zomerdagen merken we dat het soms lastig 
is met de auto’s tussen de strandbezoekers door te rijden. Het is 
van groot belang dat wij ons snel kunnen verplaatsen. Daarnaast 
kunnen ook de jeugdleden van deze fietsen gebruikmaken.”, licht 
voorzitter Roel Batelaan van de Monsterse Reddingsbrigade toe. 
Zijn ’s-Gravenzandse collega Marc Bakema vult aan: “Samen be-
waken we 8 kilometer kust. Met elkaar zoeken we steeds naar 
slimme en innovatieve manieren om optimaal te bewaken. De fat 
bikes passen in deze strategie. Ook is het belangrijk dat we dit 
als Westlandse brigades samen doen. Zo zijn we slagkrachtiger, 
werken we uniform en kennen we elkaars materialen. Samenwer-
ken staat hoog in het vaandel bij onze organisaties.” De brigades 
hadden afgelopen weken al wat bemanning op het strand, hoe-
wel het echte seizoen nog moet beginnen. Van medio mei tot 
medio september zijn de posten van de reddingsbrigades in het 
weekeinde bemand. In de zomervakantie is er elke dag strand-
bewaking. Zie: www.reddingsbrigade.com en www.rbmonster.nl.

Op de foto: v.l.n.r. Bas van Veen (GVRB), Roel Batelaan, Rick van 
den Deijl (MRB), Marc Bakema (GVRB) en Sander van Scheijndel.      
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Volg ons op facebook: www.facebook.com/gielcaraVanimport

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

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

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


