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Aad van der Valk: ‘’Zoek elkaar op, kom eruit en kijk naar elkaar om’’

Er gebeuren mooie dingen in het Westland
Door Susan van Leeuwen

We zitten tegenover een man die vol enthousiasme en passie 
vertelt over wat hem bezighoudt. We voelen zijn compassie 
voor onze medemens op het gebied van wonen, zorg en wel-
zijn. Het geluk wil dat hij hier ook dagelijks mee bezig mag zijn 
door zijn functie van team-coördinator bij Vitis Welzijn. Een 
cadeautje! zoals Poeldijker Aad van der Valk zelf zegt. Aad, 61 
jaar, getrouwd met Lidy en vader van drie dochters. Geboren, 
getogen en nog altijd woonachtig in Poeldijk. Hij begon zijn 
carrière aan de onderkant van de ladder. 

Na de MAVO ging hij tomaten plukken en kreeg een baantje 
bij de Rabobank. Alles deed hij daar als jongste bediende. Te-
lefoon aannemen, baliemedewerker, ponskaarten verwerken 
en administratief werk. Later kwam de ambitie om verder te 
studeren. Na HBO bedrijfskunde, cursussen en afstuderen op 
netwerkmogelijkheden na de Rabobankfusie werd Aad net-
werk-regiomanager. Die stap werd voedingsbodem voor wat 
hij later met zijn kennis, kunde en vooral netwerk zou reali-
seren. 

Vitis Welzijn
Na 40 jaar Rabobank stapte hij in 2015 over naar Vitis Welzijn. 
Daar zijn 65 medewerkers en zo’n 12.000 vrijwilligers actief. 
Elke Westlands dorp heeft een sociaal makelaar, die Aad als co-
ordineert. Elke week zijn er inloopuren bij buurtinformatiepun-
ten, waar mensen hulp en informatie krijgen over wonen, zorg, 
welzijn en inkomen. Aad: ‘’Ontzettend mooi werk om mensen 
die een klein duwtje nodig hebben zo de weg te kunnen wijzen. 
Mijn werk is verbindingen te leggen en mijn netwerk aan te 
spreken. 

Poeldijker in beeld

(Lees verder op pagina 4)
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BELANGRIJKE NUMMERS EN ADRESSEN
Alarmnummer: 112
Politie Westland: 0900 8844,
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk, www.politie.nl
Gemeente Westland: 140174
Dr. Schijen  0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw  0174 247373, noodlijn 0174 241947
Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808

Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
4e dinsdag van de maand spreekuur bij de verpleegkundige
van 13.00 - 14.00 uur in de Wittebrug 52
Verloskundigen: 06 24713713
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174 630358
Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999
Dierenbescherming Westland: 0174 630863
Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26
Effero Uitvaartverzorging: 070-3889433

Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.800 thuis bezorgd en 490 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Wilfred Bronswijk (penningmeester), 
Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan Goeijenbier (hoofdredacteur), 
Erik van der Sande (commercie), Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Harry Stijger, Etiènne Zwinkels.
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo Poeldijk.
___________________________________________________
Kopij Poeldijk Nieuws  
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of 
Erik van der Sande (06-25575372)
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken)
___________________________________________________
Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes
Familiebericht:   Poeldijknieuwtjes:
1/8 pagina: € 35,00 Particulier: €  5,00
1/6 pagina: € 50,00  Zakelijk:   €  20,00
1/4 pagina: € 65,00
1/3 pagina: € 90,00
1/2 pagina: € 110,00
___________________________________________________
Staat u ook achter Poeldijk Nieuws? 
Het maken van ons dorpsblad kost geld. Wilt u achter Poeldijk 
Nieuws staan? Maak dan uw bijdrage direct over op NL95 RABO 
0343 6024 15 t.n.v. Poeldijk Nieuws. Richtbedrag per woonadres 
per jaar is 25,00. Méér mag natuurlijk ook: wij investeren uw 
geld in uw Poeldijk Nieuws. Mail: info@poeldijknieuws.nl of bel 
met Koos Verbeek 06-53714151.

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

GEVRAAGD: Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s,
boeken, landkaarten en alles over de Westlandse kerkgeschiedenis. 

J.N.M. van Leeuwen Voorstraat 14-5, 2685 EM Poeldijk - Tel. 0174 246148 
lions.lr@kabelfoon.nl

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI
Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174 625459

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:
Marcel Zuidgeest, Raadslid CDA

marcelingrid@kpnmail.nl Tel. 06-13243733
Frans van Velthoven, Eliasdreef 91, Tel 0174-642196

fransvanvelthoven@hetnet.nl

GemeenteBelang Westland
Ideeën, vragen en opmerkingen: vraag@gemeentebelangwestland.nl

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.
JOS VRANKEN

Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

Kinderopvang Simba 
voor dagopvang 0-4 jaar, peuteropvang 2-4 jaar, 
BSO 4-13 jaar (opvang voor-, tussen- en na schooltijd 
en in vakanties): 0174-243104 / info@kdvsimba.nl

Kom gerust langs bij smallsteps westhof in de Brede school Westhof. 
Wij bieden: peuteropvang, vakantieopvang, voorschoolse, 
tussenschoolse - en naschoolse opvang. 

www.kinderopvang-westhof.nl

op zoek naar 
kinderopvang?

Smallsteps Kinderopvang in Brede school Westhof:
0174-246992 Kinderdagverblijf 0-4 jaar. 
Voorschoolse- tussen (overblijf), en 
na-schoolse opvang 4-13 jaar, vakantieopvang.

Peuteropvang Hummeloord: 0174 243859,
e-mail: info@peuteropvanghummeloord.nl

Pieter van Foreest: 015 515 5000, 
www.pietervanforeest.nl
Wonen, zorg, behandeling en thuiszorg.
Wijkverpleging: Team Poeldijk Thuis, Rijsenburgerplaats 25

Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:

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

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:
JOHN WITKAMP 06 52588023

E-mail: info@lpfwestland.nl
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Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

geldig van: 2 t/m 14 juli

TOMpouce  ........................................................... 3 + 1 GRATIS

Woudkorn  ...................................................................... 2e halve prijs

Croissant  ................................................................... 3 + 1 GRATIS

Bakkerij Van Malkenhorst

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

Woensdag 4 juli 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 6 juli 15.00 uur: eucharistieviering, pastor Peter Linders.
Vrijdag 13 juli 15.00 uur: eucharistieviering pastor Martien Straat-
hof.
Woensdag 11 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 2 t/m 7 juli Geldig van 9 t/m 14 juli

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM RUNDERROLLADE + 
150 GRAM HAM-PREISALADE

 SLECHTS € 4,50

KEURKOOPJE
DUITSE BIEFSTUK

 4 HALEN, SLECHTS 3 BETALEN

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM WESTLANDSE SCHOTEL

 SLECHTS € 3,50

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM KIPROLLADE + 
150 GRAM HAM-PREI SALADE

 SLECHTS € 4,50

KEURKOOPJE
500 GRAM SATEVLEES + SATESAUS

 SLECHTS € 7,95

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM ZOMERZUURKOOL

 SLECHTS € 3,50

120.000 Nederlanders hebben de ziekte

Collecte Poeldijk tegen epilepsie: 
€ 1.721,30 
De collecte van het Epilepsiefonds heeft in Poeldijk € 1721,30 
opgebracht. Een bijzondere prestatie met het oog op het jubile-
um van het Epilepsiefonds dit jaar. De opbrengst van de collecte 
gaat naar onderzoek, voorlichting, organiseren van aangepaste 
vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp. Begin  
juni gingen in heel Nederland ruim 20.000 vrijwilligers op pad 
om huis aan huis te collecteren voor het Epilepsiefonds. Geld 
voor de epilepsiebestrijding is hard nodig. 

Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de hersenen die zich 
uit in aanvallen. Iedereen kan op elke leeftijd epilepsie krijgen 
en er kan niets worden gedaan om het te voorkomen. In Neder-
land hebben 120.000 mensen epilepsie en 30 % blijft veel last 
houden van aanvallen. Dit jaar bestaat het Epilepsiefonds 125 
jaar. Door de steun van donateurs en de jaarlijkse collecte is er 
al veel bereikt. Maar er is ook nog veel te winnen. Helpt u ook 
mee? Maak een bijdrage over op 
NL83 INGB 0000 2221 11 t.n.v. Epi-
lepsiefonds Houten of sms EPILEP-
SIE naar 4333 (eenmalige gift van 
€ 2,–). Het fonds dankt alle collecte-
vrijwilligers en iedereen die gaf aan 
de collectant.

In De Terwebloem Poeldijk

Optreden Smartlappenkoor 
De Westlanders
Smartlappenkoor De Westlanders treedt maandag 9 juli op in 
De Terwebloem in Poeldijk in het kader van Welzijn met Mu-
ziek. 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
Zin in een gezellige bingomiddag? Elke zaterdag kunt u in de even 
weken bingo spelen in De Backerhof. Aanvang is 14.00 uur, de 
kosten zijn € 4,50 inclusief een kop koffie of thee. Vooraf aanmel-
den niet nodig.

Vitis Welzijn
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Een plek die als thuis voelt

Dagopvang De Wael is een kleinschalig opgezette
dagopvang, waarbij de groepsgrootte op
maximaal acht bezoekers wordt gehouden. 
Door de groep klein te houden, is er meer ruimte 
voor persoonlijke aandacht. 

www.dagopvangdewael.nl

INTRODUCTIE KORTING

Ter introductie voor deelname aan de 
dagopvang betaalt u voor de eerste 10 
dagen slechts €40,-

ACTIVITEITEN

TUINIEREN

BUITENLUCHT BILJARTEN

KOKEN

Een greep uit onze activiteiten;
• Biljart, film kijken, sjoelen en darten
• Tuinieren, zowel binnen als buiten
• Hand- en schilderwerk
• Muziek luisteren en dansen
• Genieten in de speciaal ingerichte tuin
(bij mooi weer)

VERVOER

Heeft u geen vervoer? Geen probleem. 
U kunt kosteloos gebruik maken van onze 
bus. Onze chauffeur komt u speciaal 
ophalen als u wilt.

“Dagbesteding voor oudere en voor eenzame mensen”

06 154 732 92  Waellandweg 8 - 2681 LV Monster

Zo hebben we onlangs een project opgestart om ‘nieuwe West-
landers’ - vluchtelingen vinden wij een naar woord - te leren fiet-
sen. Hiervoor hebben wij een fietsclub bereid gevonden, maar 
ook mensen die oude fietsen verzamelen en een vrijwilliger die 
fietsen gebruiksklaar maakt. Aad is ook lid van Alcoholpreventie 
Westland. Ouders en jeugd proberen wij te benaderen via scho-
len, sportverenigingen en scouting. Aad: ‘’Men heeft geen idee 
welke schade overmatig alcoholgebruik aanricht aan de hersenen 
van 13, 14 en 15-jarigen. Wij hebben ook aandacht voor men-
sen die we uit een moeilijke situatie terugbrengen op de arbeids-
markt, al is het eerst soms via vrijwilligerswerk. 

Van 20 t/m 30 september is ‘Westland Ontmoet’, dit jaar voor 
de tweede keer. Mensen ontmoeten elkaar tijdens een gezellige 
activiteit. Iedereen mag iemand meenemen die een leuke dag 
verdiend of goed kan gebruiken. Uiteraard zoeken wij hiervoor 
locaties en activiteiten. De week verbindt en verbroedert, hope-
lijk halen we hiermee ook eenzaamheid uit de lucht.’’ Verbinden 
is het sleutelwoord bij Aad. Door organisaties, mensen en vereni-
gingen met elkaar te verbinden ontstaan er vaak hele mooie din-
gen en ziet hij veel bereidheid tot medewerking. Om voor men-
sen die het soms moeilijker hebben net dat ene zetje te geven om 
weer stappen vooruit te maken. Vitis werkt de laatste tijd veel sa-
men met Stichting Vluchtelingenwerk. Aad: ‘’Wij hebben nu een 
Syriër (Khaldon) in dienst, hij was vluchteling en helpt nu bij de 
integratie van de nieuwe Westlanders. Zo geven we hen een goe-
de eerste start. Wij weten dat er vooroordelen over vluchtelingen 
zijn en daar sluiten we onze ogen niet voor, maar ik laat mij leiden 
door de vele welwillenden en dingen die we wél voor elkaar krij-
gen. We werken samen met gemeente, bibliotheek, Patijnenburg 

en ook steeds meer bedrijven. Sinds kort is een detacheringsbu-
reau actief voor Vitis om mensen te helpen met het invullen van 
formulieren.‘’ Dan doet het netwerk van Aad zijn werk. 

Stichtingen Leergeld en Filiorum Future
Volgens onderzoek leven er in het Westland maar liefst 2200 kin-
deren in relatieve armoede. Aad zit ook in het bestuur van de 
Stichting Leergeld, waar sinds vorig jaar ook het Kindpakket is 
ondergebracht. Zij geven middelen, financieel en in natura, om 
kinderen wiens ouders het niet kunnen betalen, toch de basis te 
geven waar alle kinderen recht op hebben. Lid worden van een 
sportclub, deelname aan schoolreis, een fiets of computer. Ook 
prachtig mooi en dankbaar werk, waarbij de Stichting draait op 
sponsoring, goede doelen en gemeentesubsidie. ‘Nu meedoen is 
straks meetellen’ is het motto waarmee wordt beoogd dat kin-
deren niet in een isolement raken. Dan is er nog de Stichting Fi-
liorum Future waar Aad bestuurslid is. Een stichting die kinderen 
ondersteund met een bijzonder talent. Zonder extra bijdrage van 
deze stichting zouden zij hun talent niet verder kunnen ontwikke-
len. En of dit allemaal nog niet genoeg is… fietst Aad graag, speelt 
wekelijks een potje tennis en is hij ook nog betrokken bij het be-
stuur van de Stichting Westlandse Ride, die in mei een enorm 
bedrag van € 260.000 ophaalde. Ook een schitterend mooie job, 
waarin de laatste weken enorm veel tijd een energie ging zitten, 
maar het eindresultaat maakt alles drie dubbel en dwars waard’, 
zegt Aad. Van tijd tot tijd is hij ook nog druk met de initiatiefgroep 
Poeldijk om de toekomst van De Leuningjes, Bartholomeuskerk 
en meningen uit de Poeldijkse gemeenschap te stroomlijnen. Een 
bezige bij, Aad van der Valk. Samenwerking en samenhorigheid 
in het Westland zijn uniek, wat het goede werk van Vitis Welzijn 
ook mogelijk maakt. Aad tot slot: ‘’Zoek elkaar op, kom eruit en 
kijk naar elkaar om.’’ 

Vind ons leuk op facebook!

Poeldijk Nieuws

(vervolg voorpagina)
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BORRELBROOD

2 TOMPOUCEN 
MET  
SLAGROOM

www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 5 t/m 7 juli

2 voor
€2,00

van 3,95
€2,95

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

Hoe laat:  
15.30 - 17.00 uur

Waar:  
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/ 
inloopspreekuur

17 juli 2018

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

20, 21 en 22 juli Madestein

Fuchsiade 2018
 
Fuchsia Hobby Club Westland organiseert 
een mooie Fuchsiashow bij het volkstui-
nencomplex Madestein, Madepolderweg 
59c, Den Haag op de grens van Poeldijk/
Monster. De show is in het weekeinde van 
20, 21 en 22 juli van 10.00-17.00 uur.
 
Op de show kunt u informatie krijgen over kweken van fuchsia’s 
en contacten maken met andere liefhebbers. Veel mensen zijn 
verbaasd over de vele soorten die u kunt bewonderen! De fuch-
siaplant geniet steeds meer belangstelling. Er zijn ook fuchsia’s te 
koop en een kraam met diverse andere planten. Er is gelegenheid 
voor een drankje. Toegang en parkeren zijn gratis, maar wel be-
perkt. Kom bij voorkeur op de fiets!

Voor kinderen met kanker

Ontspanning met Young Carma 
Young Carma is er voor jongens en meiden van 6 tot en met 
16 jaar die te maken hebben met kanker. Op zaterdag 7 juli is 
de workshop ‘Ontspanning voor kind/tiener en ouder’ verzorgd 
door José van den Berg van Heppie Kits en Esther Zuijderwijk 
van Kind & Aandacht, door yoga en mindfulness oefeningen. 

Weten hoe je jouw lijf en hoofd 
kunt ontspannen is belangrijk voor 
het vergroten van je gezondheid 
en geluk. Het is fijn als je dit al op 
jonge leeftijd leert. Doe je mee? 
Je vader, moeder, vriend of vrien-
din zijn ook van harte welkom!  De 
workshop is van 10.30-12.00 uur 
in Inloophuis Carma, Dijkweg 21 
in Naaldwijk. Graag aanmelden via 
youngcarma@inloophuiscarma.nl.
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Hemelse vergezichten én mooi weer 

Vakantie en Maria ten 
Hemelopneming
Door pastor Max Kwee

“Hè hè, eindelijk vakantie …..” Vroeger was 
dat nogal eens een verzuchting. Na een 
zwaar school-, studie of  intensief werkjaar. 
Na een jaar van grote inzet voor familie, 
verenigingsleven, in het vrijwilligerswerk. 
De mantelzorg kan misschien voor korte 
tijd door iemand anders overgenomen 
worden. Sinds mei ben ik mantelzorger, 
vooral voor mijn vader, in mindere mate 
voor mijn moeder. Die verzuchting kan er 
natuurlijk ook zijn. Nog altijd zet men zich enorm in. Soms krijg 
je zware dingen te verwerken, bijvoorbeeld een ziekte bij jezelf of 
een dierbare. Wat fijn als het dan weer beter gaat. Soms gaat men 
juist na zo’n zware periode even erop uit met elkaar. 

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

Vorig jaar schreef ik ook over vakantie: ‘Het woord ‘vakantie’ komt 
van het Latijnse ‘vacare’. Dat betekent: ledig, vrij, onbezet zijn.’ We 
zijn in ieder geval meer vrij dan normaal. De meeste vrijwilligers in 
de parochies kunnen ook even de taken neerleggen. Veel dank aan 
jullie allen, voor het vele dat weer gedaan is in het afgelopen sei-
zoen. Soms worden mensen of werkgroepen bedankt aan het einde 
van een viering. Dat is mooi, maar andere vrijwilligers, die zich ook 
enorm ingezet hebben, worden dan niet genoemd. Bij deze: jullie 
allen van harte bedankt! 

Het woord ‘vacare’ mag ook de betekenis hebben van ‘beschikbaar 
zijn, open staan voor’. Iemand die volledig openstond voor God, voor 
Jezus, was de H. Maria. Hoewel zij misschien ook wel eens gedacht 
heeft: ‘Waar ben ik aan begonnen?’ Haar leven was ook niet altijd 
gemakkelijk. Maar ze had ‘ja’ gezegd en bleef daar trouw aan. Op 
15 augustus mogen we weer het hoogfeest van Maria ten Heme-
lopneming vieren. In de H. Machutuskerk Monster, om 19.00 uur; 
we maken er weer een mooi feest van. Maria ten Hemelopneming. 
Laatst vroeg een vrijwilliger mij: “Bestaat de hemel eigenlijk wel?” 
Ze had er een hard hoofd in. Met zoveel ellende in de wereld… Maar 
goed, toch, of misschien juíst wel wordt ons dit geloofspunt voor-
gehouden. We bidden het in de geloofsbelijdenis: ‘die opgestegen 
is ten hemel’. Daar gaat het over Jezus, maar in die tekst is geen 
twijfel dat de hemel bestaat. Een perspectief, dat het uiteindelijk 
toch heel goed zal zijn. Dat alles toch goed zal komen, dat we bij 
God voor altijd gelukkig zullen zijn. Ik wens u een mooie zomer, met 
ontspanning, ‘hemelse’ gerechten, ‘hemelse’ vergezichten en heel 
mooi weer. 

Pastoor Jaap Steenvoorden 25 jaar priester

Dankwoord zilveren jubilaris
Door pastoor Jaap Steenvoorden

Op zondag 10 juni mocht ik mijn zilveren Priesterfeest vieren. 
Het thema van de Eucharistieviering was ontleend aan de eerste 
brief van de apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica: 
‘Weest altijd blij. Bidt zonder ophouden. Dankt God voor alles.’ 
(1 Tess. 5, 16-18). Een dag van grote blijdschap en dankbaarheid 
is het in alles geworden. 

effero uitvaartverzorging
crematie - begrafenis

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

het huis
uit dragen om

tebegraven
"

"
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De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 
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 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!
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Meer weten? www.optiflor.nl
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AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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Het begon met een prachtige 
Eucharistieviering in een vol-
le kerk met koren uit de pa-
rochies Maasdijk, Naaldwijk, 
Honselersdijk en De Lier. De 
kinderkoren en de Kinder-
woorddienst zetten ook hun 
beste beentje voor! Met vele 
witte en gele bloemen was 
de kerk prachtig versierd. Van 
dit samenzijn met de Heer in 
ons midden, ging heel veel 
bemoediging uit. Met zoveel 
Westlandse parochianen en 
mijn eerste standplaats Alp-

hen aan den Rijn, familieleden en vrienden, vertegenwoordigers 
van de andere christelijke kerken en vele anderen van dichtbij en 
verder weg. Na afloop mocht ik zeer velen begroeten en ontmoe-
ten bij de receptie. Ik wil via Poeldijk Nieuws iedereen van harte 
bedanken voor het meevieren en meeleven. Heel veel dank voor 
gebed, felicitaties, kaarten, brieven, attenties en geschenken 
die ik mocht ontvangen. Ik vind het heel mooi dat velen van u 
hebben bijgedragen aan de reischeque, zodat ik de wandelreis 
‘Lopen waar Jezus liep’ in Israël mag maken. De inspiratie die ik 
daar zal opdoen, wil ik graag delen in mijn preken, catechese en 
artikelen. Ik zeg altijd: ‘De ziel gaat te voet.’ Al lopende doe je 
de meeste indrukken op en heb je wonderlijke ontmoetingen. De 
viering van mijn 25-jarig priesterfeest heeft mij veel kracht en in-
spiratie gegeven om blij en dankbaar, levend vanuit het gebed, 
mijn dienstwerk als priester te vervolgen op de weg die voor mij 
ligt. Door uw belangstelling en hartelijkheid is mijn zilveren Pries-
terfeest een Gouden Dag geworden. Heel veel dank voor alles!

Zo kort na het overlijden van mijn moeder was het ook een emo-
tionele dag met een lach en een traan. In geloof, hoop en liefde 
met haar verbonden was zij er, geborgen in onze harten, toch bij. 
Ik wil u graag het gedicht meegeven dat mijn moeder schreef bij 
mijn priesterwijding op 5 juni 1993. Jarenlang hield ik achter het 
ouderlijk huis in Hillegom een grote groentetuin bij. Dit gedicht 
gaat over mijn tuin maar nog meer over het dienstwerk dat ik als 
priester mag doen. 

Lieve Jaap

Tuinieren maakt je altijd blij.
Je teelt rabarber, aardbeien en prei.
Bonen, andijvie, sla en kool.
Gladiool, flox, aster en viool.
Tegenslag wordt je niet bespaard
als de hagel woedt over je gaard.
Of als slakken, emelten en muizen komen
en vreten aan je sla en bonen.
Trips, luis, schimmel en parasiet,
Sparen ook jouw tuintje niet.
Soms gaat het heel hard waaien
zodat je weer opnieuw moet zaaien.
In Gods gaard zal het niet anders gaan,
ook daar zal je soms tegenslag te wachten staan.
Soms zal je dan denken: Heb ik dan voor niets gezaaid?
Of: ‘Waarom heb ik dat eigenlijk afgemaaid.’
Denk dan aan je tuin en houd moed.
Want door Gods hulp en hard werken,
komt de oogst toch steeds weer goed.

Kerkberichten 

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 7 en 8 juli: 14e zondag door het jaar. 
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de H. Ma-
chutuskerk in Monster.
Zondag 09.30 uur: eucharistieviering met dames en heren Bar-
tholomeuskoor. Voorganger: pastor A. van Well. Intenties: Jan 
van Paassen, Sofie Kerklaan, Harry en Grarda Heuchemer, Miep 
Bronswijk-Vis, Koos van der Ende, Wim van Dijk en Marie van 
Dijk-Bol.

Weekeinde 14 en 15 juli: 15e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met volkszang en cantor. 
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: voor alle zieken.
Zondag 09.30 uur: eucharistieviering met dames en heren Bar-
tholomeuskoor. Voorganger: Pastor Berry  Lansbergen. Intenties: 
Lenie Gregoire-Zuijderwijk, Jan van der Elst en overleden familie, 
Jan van Marrewijk, Adrie van Zijl.

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 12 juli 19.00 uur: Eucharistieviering met pastoor Jaap 
Steenvoorden.
Donderdag 19 juli 19.00 uur: Rozenkrans bidden.

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

Na KPN nu ook een van Tele2

Tweede zendmast in kerktoren
Zoals u misschien weet staat een aantal jaren een KPN-zendmast 
in de toren van de Bartholomeuskerk. Er komt een tweede zend-
mast bij, van Tele2. Die wordt na het weekeinde van 8 juli ge-
plaatst; als u een grote hijskraan op het kerkplein ziet, weet u wat 
er loos is.
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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

Niet alles is te bestellen

Instantane behoeftebevrediging
Door ds. A.J. Molenaar

Onlangs had ik een nieuwe telefoon nodig. 
Het kost even tijd om uit te zoeken welk 
merk en model het beste bij je eisen passen 
en waar die het voordeligste. Op een zater-
dagavond ging ik dus er eens voor zitten, 
en ik bestelde er een. Wat gebeurt er ver-
volgens? De volgende dag, zondag dus, ik 
was net terug van het leiden van de kerk-
dienst, staat er een bezorger op de stoep 
met een pakketje. ‘Uw nieuwe telefoon 
meneer! Hier even tekenen alstublieft’. Het 
bedrijf waar ik kocht blijkt altijd je bestelling zo snel mogelijk te 
leveren...

Dit past bij een bredere trend. Bij Bol.com en andere grote bedrij-
ven geldt tegenwoordig meestal ‘voor 23:00 u besteld, de volgende 
werkdag in huis’. Het is eigenlijk heel wonderlijk. Je bedenkt iets dat 
je wilt hebben, je klikt een paar keer, en hup, daar wordt het de vol-
gende dag thuisbezorgd.. In mijn huis zijn we actieve bestellers, en 
ik moet zeggen: het werkt geweldig. Het idee achter deze snelle be-
zorging heet met een duur woord ‘instantane behoeftebevrediging’. 
Dat wil zeggen: alles wat je wilt direct kunnen krijgen. Het lijkt wel of 
je in het paradijs leeft! Of is het toch anders? Volgens mij wel. So wie 
so werkt dit paradijselijke systeem alleen als je geld hebt – en denk 
ook aan degenen die ‘s nachts en/of in het weekeinde je bestelling 

afhandelen. Maar het echte punt zit dieper. Je zou nog verleren dat 
niet alles direct te krijgen is. Juist de belangrijke dingen in het leven 
zijn niet op bestelling leverbaar!

Een wijze man wees op het volgende en zette me aan het denken: 
bidden wordt problematisch als de werkwijze van bol.com je ver-
wachtingen gaat bepalen. Gebed is immers niet: verzoek naar Bo-
ven, verhoring volgt meteen. Nee, bidden is je afstemmen op God, 
is vaak geduld leren oefenen. Gebed is weten dat je waar geluk niet 
zelf bepaalt, is jezelf overgeven. Kun je dat nog wel als je leeft in een 
tijd van instantane behoeftebevrediging? Misschien kun je maar be-
ter niet al te rijk zijn, dan loop je minder dit gevaar. Ware rijkdom is 
niet te koop!

Kerkdiensten
Zondag 8 juli 10.00 uur: ds. A.J. Molenaar.
19.00 uur: ds. J.T. de Koning, Alphen aan de Rijn.
Zondag 15 juli 10.00 uur: ds. K.W.F. Borsje, Katwijk aan Zee. 
19.00 uur: ds. A.J. Molenaar.

Bij de kerkdiensten
Zondag 8 juli leid ik de morgendienst. Ik wil het de komende mor-
gendiensten gaan hebben over een aantal momenten uit het le-
ven van koning David. Ditmaal staan we stil bij 2 Samuël 6, waar 
we hem treffen terwijl hij danst voor de heilige Ark. ‘s Avonds 
gaat voor ds. J.T. de Koning uit Alphen aan de Rijn, met wie ik 
deze avond geruild heb. Zondag 15 juli wordt de morgendienst 
geleid door ds. K.W.F. Borsje uit Katwijk aan Zee, terwijl ik in zijn 
gemeente voorga. De avonddienst is een leerdienst, waarin we 
stilstaan bij woorden uit de Apostolische Geloofsbelijdenis over 
Jezus dat hij ‘geleden heeft onder Pontius Pilatus, en is gekrui-
sigd’. Dat is er met hem gebeurd. De vraag is: wat heeft dat voor 
ons te betekenen? Hier komen we bij diepe zaken uit het Christe-
lijk geloof, de zogenaamde ‘verzoening door voldoening’. Kan een 
modern mens daar nog iets mee? 

Open kerk
Zaterdag 7 juli staat de kerk opnieuw open voor een ieder die 
behoefte heeft aan een gesprek, een ontmoeting of zomaar een 
kopje koffie of thee. Gemeenteleden zijn van harte welkom om 
bezoekers op te vangen. Dus ook u en jij zijn van harte welkom 
tussen 10.00-11.30 uur. Neem ook eens iemand mee die belang-
stelling heeft voor de kerk en alles waar daar gebeurt.

Boekenmarkt en platenzolder
Zaterdag 7 juli van 10.00-11.30 uur is er verkoop van boeken 
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...direct voor u aan de slag!

Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief!!

Bel 0174 730 179
www.directmakelaar.nl  

Herckenrathstraat 52
2681 DG Monster

info@directmakelaar.nl
0174 - 730 179

www.directmakelaar.nl

Midden in het centrum van Honselersdijk ligt deze 
royale 4-kamer maisonnette met riant dakterras. De 
woning heeft een groot dakterras, een zonnig balkon, 
drie ruime slaapkamers en een lichte woonkamer. De 
woning is ideaal gelegen: winkels, eetgelegenheden, 
openbaar vervoer, scholen en diverse sportverenigingen 
bevinden zich op loopafstand. Daarnaast ligt de woning 
op korte afstand van verschillende uitvalswegen.

Vraagprijs: € 219.000,- k.k.

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

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

TE KOOP  Dijkstraat 101A, Honselersdijk 
 

Westland Verstandig: Centrumplan Poeldijk 
moet er nu snel komen. 
Huisvesting WOS in De Leuningjes zou niet al te gecompliceerd moeten zijn! Woningen 
voor starters die ook echt aan inwoners van Poeldijk worden toegewezen.

Het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders kent een trage start. Tot nog toe 
is er in feite nog niets gebeurd. Men moet wennen aan de nieuwe posities. Westland 
Verstandig vindt dat een meer krachtdadig bestuur nodig is ook voor Poeldijk.
Het centrumplan laat te lang op zich wachten. Er wordt op dit moment nagedacht over de 
huisvesting van de WOS in De Leuningjes en op zich is dat een goede zaak. De Leuningjes 
krijgt daardoor nog meer bestaansrecht en een gebruik van een deel van het gebouw is 
daarmee verzekerd. Dat zou dan ook inkomsten moeten genereren. Goede samenwerking 
tussen het huidige bestuur van de stichting en de WOS is noodzaak. Het gebruik van De 
Leuningjes door de Poeldijkse verenigingen moet ook gewaarborgd zijn. 
De bouw van starters- en seniorenwoningen moet voorts prioriteit houden, ook in Poeldijk. 
Dat zijn zaken die al in de pijplijn zaten, maar moeten nu daadkrachtig worden aangepakt.

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. 

en dvd’s, cd’s en oude 
grammofoonplaten in de 
Hervormde Kerk aan de 
Fonteinstraat. Op de Pla-
tenzolder vind u veel el-
pees, singletjes, 78 toeren 
platen en alle soorten Cd’s. 
Muziek en boeken van alle 
tijden en voor alle smaken 
voor een kleine prijs.

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 win-
nen. De loten kosten € 1,00 per stuk en een boekje met 15 lo-
ten kost  € 15,00. De prijs is niet verhoogd! Er zijn in totaal 4000 
loten. U kunt loten kopen door het aantal loten dat u wilt heb-
ben maar € 1,00 over te maken naar: NL25RABO0342907603 of 
NL87INGB0004778226. Beiden t.n.v. Bazaarcommissie Poeldijk, 
o.v.v. LOTEN, uw naam en adres. Wij zullen er voor zorgen dat de 
loten bij u afgeleverd worden. 

Natuurlijk kunt u ook loten kopen bij: Mw. Van der Pot, De Noor-
derhoek 23 Poeldijk (240282) en fam. Bogaard, Verburghlaan 38, 
Poeldijk (242570). Wilt u of jij mee helpen om loten aan de man 
of de vrouw te brengen neem dan op de contactadressen. Wij 
zorgen ervoor dat u de boekjes krijgt. Mogen we op uw mede-
werking rekenen? Alvast dank!

“Samen aan het werk voor het leiendak van onze kerk”
Houdt de datum voor de bazaar alvast vrij: donderdag 1, vrijdag 2 
en zaterdag 3 november.

Van de Crea-Bea’s
In mei zijn we gestart met onze “Creamarkt”. Het was een gezelli-
ge 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 materi-
aal, en we verkopen alles weer voor het goede doel. Onze plan-
ning is zaterdag 7 juli  met de boeken en platenmarkt open te zijn 
van 10.00-12 uur. Graag tot dan groetjes van de Crea-Bea’s, Jane 
en Hannie.

De Brommerschuur zoekt: Parttimer technieker
Technieker met kennis van de oude 2~4 takt brom-lichte motorfietsen.
• Kennis van revisie en onderhoud.
• Bent u iemand die zelfstandig kan werken, met verantwoording naar 

andermans eigendom.
• U kunt de brom-motorfiets weer met vertrouwen op weg helpen.
• U bent iemand met ruime werk ervaring.
Dan bent u wellicht de persoon die ons team kan versterken.
Voor informatie kunt u bellen met: 0174 226797 of 06 20405568.

BrommerSchuur - Monsterseweg 30 - 2291 PB Wateringen
info@brommerschuur.nl - www.brommerschuur.nl
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Elf ambtenaren van de gemeente Westland zetten zich afgelopen 
half jaar in als Taalmaatje. Voormalig wethouder Marga de Goeij 
maakte hen enthousiast om mee te doen. De Goeij: “ Het is een 
slimme koppeling tussen mensen die de taal nog niet voldoen-
de machtig zijn en mensen die het als moedertaal spreken. Geen 
docenten, maar gewoon mensen die een gesprek aanknopen. De 
collega’s bij de gemeente heb ik erop geattendeerd. Zij werken 
aan beleid, dan is het mooi dat ze ook de praktijk meemaken.” 

In de bibliotheek Naaldwijk was een afsluitende lunch voor de 
taalmaatjes en hun ‘taalvragers’. Amanda Koene is één van de 
ambtenaren die als taalmaatje gekoppeld was aan Assoum, een 
Syrische vrouw. “Het geeft mij zoveel energie om taalmaatje te 
zijn, dat maakt het zo leuk. Je komt met een andere cultuur in 

16.000 Westlanders hebben moeite met Nederlands

Ambtenaren sluiten Taalmaatjes traject af

aanraking en je kunt echt iets voor een ander betekenen. Assoum 
is heel verlegen en praat alleen met mij Nederlands. Bij de Neder-
landse les luistert ze vooral, zij is veel thuis om voor de kinderen 
te zorgen, dus kan niet veel oefenen.” Ook Joseph en zijn vrouw 
Christian zijn heel blij met hun taalmaatje Ronald Dekker. Volgens 
Joseph spreekt zijn vrouw beter Nederlands dan hij “Maar dat 
komt omdat vrouwen gewoon veel meer praten dan mannen.” 
Zegt hij met een knipoog. Brat Kret heeft Razek en zijn gezin be-
geleid. “Je oefent niet alleen de taal maar je helpt een ander ook 
op weg in onze maatschappij. Razek heeft gevoel voor taal en 
spreekt het al aardig. Als ik bij hen thuis kom om te oefenen, doen 
ook zijn vrouw en kinderen mee.” De meeste taalmaatjes zijn nog 
niet van plan te stoppen met hun taalondersteuning. “Het is zo 
leuk om te doen!”.

“Fijn met velen samen te zijn”

Zonnebloem naar boerderij 
Lansingerland
Door Corry Middelburg-Gardien

Dinsdag 19 juni gingen we naar boerderij Lansingerland in Berg-
schenhoek. Dat was weer een leuke dag met de Poeldijkse Zon-
nebloem. De rondleiding met een vooruitstrevende jonge boer 
met ruim 100 koeien op een super geautomatiseerde boerderij. 
Geweldig!

De lunch werd geserveerd met pannenkoek plus drankje en een 
ijsje toe uit het boerderijwinkeltje. Daarna nog een gezellig sa-
menzijn met een drankje op het terras 
en toen weer met de bus naar de Poe-
luk. De Zonnebloem is fijn, met velen 
samen te zijn.
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Kans op auto ti jdens 
Winter Was Weken 
Januari staat in het teken van de BOVAG Winter Was Weken bij 
Carwash Westland. Bij elke wasbeurt ontvangt u een kanskaart 
met kans op een auto ter waarde van €10.000 of een winter-
sportcheque.

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

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

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

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

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

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

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

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

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

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

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

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

fleurige arrangementen. 

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

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

Pure flower verkoopt bloemen! 

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

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

rouwbloemwerk en trouwbloemwerk. 

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

Adres: Slachthuiskade 4 

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

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

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

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

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

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

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

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

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

Heineken 
blik 33cl

 Jumbo huiswijn 
3 lt

Lay’s chips 
XXL

2 zakken
€ 3,00

Karvan siroop

Iglo lekkerbek 
div. soorten

OerbrodenCampina of 
Optimelkwark

2e bak
HALVE PRIJS

2e pak
HALVE PRIJS

van € 2,39 
voor

€ 1,89

Biefstuk
500 gram

van € 11,25 
voor

€ 8,59

2 blikken
€ 4,7520%

KORTING

van € 10,99 
voor

€ 8,99
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Aardappelteelt bracht welvaart
De aardappel legde verbouwers ervan jarenlang geen windeieren. 
De teelt is al van zeer vroege datum, ook de export kwam al vroeg 
op gang. Rond 1870 werd de aardappelhandel met Engeland zelfs 
spectaculair genoemd, de welvaart was in die jaren ongekend. 
Een export die na verloop van tijd een ‘knauw’ kreeg toen kwekers 
minder serieus met kwaliteit, gewicht en sortering omgingen. De 
gevolgen ervan waren niet gering, maar de hand moest in eigen 
boezem worden gestoken. Feit is dat op het moment dat er nog 
lang geen glasopstanden waren, al vele honderden hectaren grond 
werden benut om aardappelen te verbouwen. Het zou tot het eind 
18e  eeuw duren eer de aardappel in ons land volksvoedsel nummer 
één werd. Van Ollefen schreef in 1793: ‘Groote stukken lands in het 
Westland staan vol met den gezonden aardappel, het algemeene 
voedsel in Nederland’. Vanaf 1900 werd, door het groeiende gla-
sareaal, aardappelteelt in het Westland van steeds minder belang. 
Dat wil niet zeggen dat het met de teelt was gedaan, deze opname 
bewijst het tegendeel. Legio kwekers teelden op percelen waar nog 
geen glas stond, ook in de twintigste eeuw nog volop piepers. Deels 
voor eigen gebruik, deels voor de verkoop. Zo ook de zoons van Wil-
lem van Kester die aan de Leuningjes (nu Irenestraat) hun bedrijf 
hadden. Kweker Willem had zelf zijn bedrijf aan de Wateringseweg, 
maar kocht al vóór Wereldoorlog II de kwekerij van Piet van Paassen 
aan de Leuningjes ten behoeve van zijn zoon Jan. 

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Producten als druiven, tomaten, paprika’s, sla, komkommers en 
velerlei soorten bloemen maakten in het Westland, als teelten 
onder glas, in de vorige eeuw de dienst uit. Vóór 1885 hadden 
kwekers uitsluitend de beschikking over boomgaarden met ap-
pels, peren en verscheidene soorten bessen en moestuinen waar 
aardbeien, frambozen en groenten werden gekweekt. Teelten, 
uitsluitend in de open lucht. Vanaf het laatste kwart van de 19e 
eeuw deed een enkele muurkas(‘t’) voorzichtig zijn intrede, glas-
opstanden van enige betekenis lieten nog op zich wachten. Veel 
producten werden in het binnenland verhandeld, hoewel ook al 
export plaatsvond. Vanaf pakweg 1800 voer er vanuit de onze 
dorpen al met enige regelmaat een schuit met Westlandse heer-
lijkheden naar de steden om ons heen, producten die daar gretig 
aftrek vonden. 

Aanvankelijk voeren de schippers niet het hele jaar, we moeten dan 
vooral denken aan de periode begin mei tot half oktober, maanden 
waarin de meeste fruitsoorten ‘hapklaar’ zijn om te consumeren. 
Hoewel vruchten uit boomgaarden, moestuinen en in het verlengde 
ervan de teelten onder glas de bevolking welvaart brachten, was de 
aardappelteelt in onze streek al veel eerder belangrijk. Jaren achter-
een waren veel bedrijven min of meer financieel afhankelijk van het 
welslagen van die teelt. Omstreeks 1600 werd de aardappel vanuit 
Engeland hier geïntroduceerd en geleidelijk over het land verspreid. 
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Wij zoeken...

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

een INSPECTEUR

een PROJECTLEIDER

een ELEKTRICIËN burgerwerk
een BEVEILINGSMONTEUR

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

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

van Ginderen
Gecertificeerd Elektrotechnisch Installatie- en Beveiligingsbedrijf
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www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

Heel peloton te werk gesteld
Dat men in drukke tijden elkaar waar mogelijk te hulp schoot, be-
wijst deze prachtig geslaagde opname. De oogst van aardappelen 
was één van die pieken waarbij alle beschikbare Kestertjes werden 
ingezet. Omdat het omvangrijke perceel aardappelen in korte tijd 
moest worden geoogst, werden zelfs krachten van buiten aange-
trokken. De vruchten der aarde werden toen, zoals te gebruikelijk, 
met een officieel aardappelvorkje omhoog gewerkt, ofwel: gewroet. 
Van machinaal oogsten had men nog nooit gehoord. De opname 
laat zien dat de aardappelen keurig op een rijtje zijn gelegd. Men liet 
het geoogste volksvoedsel eerst wat opdrogen, vóór het te rapen. 
De foto, bijna zeker in juni/juli gemaakt, als de ‘Eerstelingen’ werden 
geoogst. Dat waren de vroegst oogstbare aardappelen en brachten 
vaak nógal wat geld in het laatje. Bijna zeker werd een deel geveild. 
Weliswaar had Van Kester een groot (13 stuks) gezin, zoveel aard-
appels zelf consumeren, lijkt te gortig. Ondanks de enorme drukte 
nam de familie Van Kester af en toe tijd voor ontspanning. Tijdens 
een van die intermezzo’s greep een familielid of passant de kans het 
peloton in één keer te vangen. Het resultaat liegt er niet om, ont-
spannen en lachende gezichten keken recht in de op hen gerichte 
camera. We hebben geheel vooraan vanaf links het vijftal gestrekt 
op de rulle grond: Jan van Kester, Roos van Kester, Bert Greve, Piet 
van Kester en Frans Vogels met rechts van hem zoontje Wim. Mid-
delste rijtje vanaf links: mevrouw Mensing, Toos en Lenie van Kester, 
Riet (moeder van de hoofdredacteur van Poeldijk Nieuws) en Johan 
van Kester. Het quintet Gerrie Koornneef-Kamphorst, Willem Veer-
kamp (sigarenmagazijn ‘De Rooker’), Janus de Brabander, Pietje 
Meijer en To Zuiderwijk maakt het bonte gezelschap compleet. Op 
de achtergrond zien we woningen aan de Dr Weitjenslaan! Wat een 
aandenken!!!

‘Wroeten van piepers was het begin,
dan rapen met het hele gezin.
Alles met de hand,
in een grote mand 
met als doel; wat geldelijk gewin’.

Correctie: in de rubriek van 6 juni is de dame links Riet, niet Anna 
van Kester, de 4e van links is Piet van Niekerk.
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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‘Het was waanzinnig’

Vijfde Westland Kros
Tekst en foto’s: Harry Stijger

De Westland Kros is volgens dagblad De Telegraaf een van leuk-
ste zomerfestivals van ons land. Op 15 en 16 juni was de 5e edi-
tie van dit oer-Westlandse festival in de Hoge Bomen in Naald-
wijk. De jubileumeditie had een echt Westlands tintje. Barretjes 
droegen de namen van verschillende Westlandse kroegen, zoals 
De Luifel en er is speciaal Westlands bier geschonken. 

Op het terrein stond twee kasjes, een ketelhuis met een rokende 
schoorsteen. Ook kon je in een hangende kas op 50 meter hoog-
te van het festival genieten. In het ‘foodbos’ met loungeplekken 
stond een veilingmeester met een antieke bascule om binnenko-
mende bezoekers te wegen. De vrijdagavond had een Westlandse 
invulling met een anderhalf durend meelal-spektakel van Krom-
me Jongens de Musical, die tien jaar geleden is opgevoerd. Daar-
na nog de Bloes Brodders ‘from the United States of de Maas-
dijk’, die met de show The Final na dertig jaar hun allerlaatste 
optreden hadden. De zaterdagavond was voor optredens van The 
Kik, Nielson, Miss Montreal en hoofdact Kensington, die speciaal 
voor het vijfjarig jubileum weer naar Naaldwijk waren afgereisd. 
Volgens organisator Frank Bierkens was deze editie ‘waanzinnig’.

Sanne Hans van Miss Montreal

Kensington

Geert van der Elst
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Dave van Raven van The Kik
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www.spruijtonderhoud.nl

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

www.spruijtonderhoud.nl • 06-512 08 412

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

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

Rijbewijs B
Rijden vanaf 16,5
Automaat of schakel

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

BE vanaf
 € 380,- 

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

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

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

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

 

 

 
 
 
 
 

De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

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

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

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 
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31 augustus half een tijdens Rondje Poeldijk

Inschrijven Jeu de Boules Verburch ‘97                   
Door Jan van Rossen

Ook dit jaar gaan we de Voorstraat weer helemaal volgooien 
met zand van Bouwcenter De Zeeuw. Wij leggen 50 banen aan 
en verwachten weer 340 deelnemers. Verleden jaar was het 
weer ons niet goed gezind voor onze helpers, de hele ochtend 
vanaf 7 uur regende het. Gelukkig toen de wedstrijden begon-
nen was het droog. Ondanks dat er 30 deelnemers zonder zich 
af te melden niet kwamen opdagen waren er toch nog 310 deel-
nemers. Geweldig toch. 

Ook dit jaar krijgen alle deelnemers na afloop in het Kassie 
weer 2 belegde broodjes met een krentenbol of een eierkoek 
in een mooi Jumbo tasje aangeboden door Ard Boere van Jum-
bo. Ook de Firma Steringa, Plaats 26 in Honselersdijk komt het 
zand weer uitstrooien en opruimen samen met Van der Valk 
en De Groot B.V en de Scouting Poeldijk. Marcel Brand staat 
weer achter de micro en het geluid weer verzorgd door Paul 
Zuiderwijk. Voor de vele groepen jongere deelnemers hebben 

we weer Kart en LaserCame bonnen van Van De Ende Racing 
Nieuweweg. Dit jaar zijn de tijden iets anders wij beginnen nu 
om half 1 en spelen 3 wedstrijden van 3 kwartier. De kaarten 
afhalen vanaf half 12 bij de info tafel bij Dario Fo. U moet daar 
ook uw inschrijfgeld van € 10,00 voldoen, dat is € 5 de man. 
U moet u opgeven per koppel per email dat kan nu op: ver-
burch97@hotmail.com, of een briefje in de deur bij Christien 
Kok, Dahliastraat 15 Poeldijk. 

Talrijke sponsors
Wij noemen graag onze talrijke sponsors: 10 mooiste Orchidee-
en van Ter Laak, 10 draagtassen vol boodschappen van De Jum-
bo, 10 mooie grote planten van Best Plant. Mooie hangplanten 
van de Huyskweker de Zonnebloem, prachtige boeketten van 
Flor-Flor Jan Barendselaan, Snacktaria ‘t Harkje Voorstraat, 
Doornekamp Wonen, Keurslager Marco van der Hout, Michel 
Vis rijwielen, Snackbar De Meerpaal, Tanqplus Van Tol Jan Ba-
rendselaan, Dutch Summer Beauty, Yes Pizza, Momo Fashion 
kleding, Tante Toos vooral u wol enz., Ockenburg Tuincentrum, 
Bakker Van de Berg, druiven van Aad Zuidgeest, Bakker Van Mal-
kenhorst en de Poolse winkel in de Voorstraat. Kijk op onze site.
www.jeudeboulesverburch.nl. Schrijf u in en vol is vol!
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Verburch onder 10 wint finale Haaglanden Cup

Grootse teamprestatie tegen HBS
De Haaglanden voetbaltrofee heeft groot aanzien, het winnen 
ervan is een prijs die telt. Wij zijn dan ook trots dat Verburch 
onder 10 deze Cup zaterdag 23 juni binnenhaalde.  Een presta-
tie van formaat, hiermee staat Verburch weer op de kaart. Om 
de finale te bereiken werden Concordia, Velo, Voorschoten en 
Leidschenveen verslagen. Tegenstander in de finale HBS was 
ongeslagen kampioen en had Scheveningen, Wilhelmus, West-
landia en DHC verslagen.

Verburch kwam niet uit in de onder 10 competitie zodat beide 
ploegen elkaar voor het eerst troffen. De spanning voor deze fi-
nale was groot, zou het lukken de trofee naar Poeldijk mee te 
nemen? Het talrijk opgekomen publiek genoot van een boeiende 
finale. Binnen 15 seconden keek Verburch al tegen 0-1 achter-
stand aan. In plaats van in paniek te raken stroopten de spelers 
hun mouwen op. Het werd een enerverend voetbalgevecht waar-
bij Verburch langzaam maar zeker het initiatief naar zich toetrok. 
Er werd niet meer gescoord, Verburch ging met een achterstand 
rusten. Trainers Vince en Levi gaven aanwijzingen voor de tweede 
helft en Verburch nam na de aftrap direct het initiatief. Na een 
mooie aanval werd tot grote vreugde van de supporters de gelijk-
maker gescoord. Verburch bleef doorgaan en maakte een tweede 
doelpunt. HBS was aangeslagen, zette alles op alles om de ge-
lijkmaker te forceren. Na een slippertje in de achterhoede kwam 
de spits van HBS vrij voor onze keeper en schoot via de binnen-
kant van de paal binnen. Pingels moesten de beslissing brengen. 
Verburch miste de eerste, HBS schoot onberispelijk raak. De druk 
op de strafschopnemers was groot maar zij hielden het hoofd 
koel. Verburch trok de winst naar zich toe. De vreugde was groot 
bij spelers, staf en toeschouwers. Een fantastische teampresta-
tie. Dit is hun grote kracht: spelers zijn gelijkwaardig van niveau 
en hebben wat over voor elkaar. Levi, Max, Sven, Morris, Noah, 
Sepp, Rens en Jim met de begeleiding van Vince en Levi: van har-
te gefeliciteerd. Wij zijn trots op jullie. De vele supporters.

Opening skatebaan
Foto’s Koos Verbeek
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KBO Poeldijk op pad

Bezoek aan Gouda                                                                                              
Op 12 juni ging een groep van 19 enthousiaste KBO’ers vanaf 
Kraaijenstijn heel vlot met tram en trein naar Gouda. Na de kof-
fie in La Place op de Markt bezochten we de langste kathedraal 
van Nederland (123 meter) met de beroemde Goudse glazen, 
73 grote gebrandschilderde ramen met de prachtigste voorstel-
lingen. We kregen een audio-set aangereikt waardoor iedereen 
in eigen tempo, met een goed verstaanbare toelichting langs de 
belangrijkste ramen werd geleid. De kerk en het orgel zijn groot 
en heel mooi.

We genoten daarna van een heerlijke lunch bij restaurant Juuls, 
waar de bediening verzorgd wordt door mensen met een lichte 
verstandelijke beperking. De lunch smaakte voortreffelijk. Vervol-
gens wandelden we langs het oude stadhuis naar Museum Gou-
da waar we het werk van schilder Pieter Pourbus bewonderden. 
Daarna gingen we naar de tijdelijke tentoonstelling van fijnschil-
der Henk Helmantel die zijn onderwerpen heel realistisch weer-
geeft. Er was een prachtige verzameling van zijn werk samenge-
steld. Aansluitend dronken we met elkaar iets in een leuk zaaltje 

KBO Poeldijk
in het museumcafé. Iedereen genoot van deze dag en we waren 
weer mooi op tijd thuis.

Stijging aantal ouderen in bijstand zorgelijk                                                 
Recente CBS-bijstandscijfers laten een tweedeling zien: een 
spectaculaire daling bij de 27-45 jarigen, tegenover een blijven-
de stijging bij mensen boven de 45. KBO-PCOB kent de verhalen 
erachter: “Wie langer werkloos is en ouder dan 55 heeft zelfs in 
de huidige economie nauwelijks kans op werk”, aldus directeur 
Manon Vanderkaa. Een verloren generatie dreigt, met grote ge-
volgen. KBO-PCOB wil dat de politiek erkent dat er een tweede-
ling is in de bijstand. Manon Vanderkaa: “Veel vijftigers en zesti-
gers kunnen en willen dolgraag werken! Daarom is er nog veel 
meer inzet nodig op maatwerk-begeleiding van oudere werklo-
zen. Daarnaast moeten we het vangnet intact houden voor de 
groeiende groep bijstandsontvangers boven de 55. Interen op je 
spaargeld of schulden maken na je 55e is niet verstandig als er 
nog jaren komen waarin je zorgkosten stijgen. En bovendien: je 
pensionering bereiken moet een mijlpaal zijn omdat je een prach-
tige nieuwe levensfase ingaat, niet omdat je na jaren vruchteloos 
zoeken naar werk eindelijk weer een redelijk inkomen hebt.”

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                     
“Jullie zijn de liefste oppas en oma’s van de wereld”
“Wederzijdse toestemming: Wil-wilsituatie”

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

Gedicht van een Terwebloembewoner

Het Groninger gasveld
Door Adriaan Valstar

Toen men er in Groningen naar aardgas boorde,
de eerste prik was raak en het verbaasde me toen ik het hoorde.
Elf honderd miljard m3 werd er gezegd,
dat heeft ons land geen windeieren gelegd.
Over de opbrengst was een percentage afgesproken, 
maar dat werd toen door de overheid verbroken.
Anderen afspraken werden bedongen,
had de NAM dat geweten waren zij er nooit aan begonnen.
Door te veel gas uit de bodem te halen, 
begon de oppervlakte te trillen en te dalen.
Dat was schrikken en scheuren in de muur, 
en maakte voor Groningers het leven zuur.
Het kwam niet door de gaswinning werd er gezegd, 
zo ja, dan werd de verantwoording bij de NAM gelegd.
Die was het er niet mee eens en ik dacht bij het gebeuren, 
aan de slager die zijn eigen vlees mocht keuren.
Er was schade dus men kreeg bezoek van minister Kamp.
De bewoners kregen hoop, het werd echter een ramp.
Hij zei er staat geen huis te koop,
dat is logisch, wie koopt een huis dat rijp is voor de sloop.

Men zei de gaskraan moet gedeeltelijk dicht,
nee zei de minister, ik en mijn voorgangers hebben de plicht.
de gemaakte afspraken na te leven en die zijn genomen, 
voor schadevergoeding moet je bij mij niet komen.
Minister Kamp verdween en minister Wiebes kwam, 
met de hongerstaking van Jannie Knot en Jan Houtman.
Zou de minister andere maatregelen nemen, 
maar het wantrouwen was daarbij niet verdwenen.
Men moet in het leven nemen en geven, 
zo hoort men met elkaar te leven.
Dat geven zijn ze vergeten bij de NAM, 
ze doen met recht hun naam NAM eer an.
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AANBOD!

Unieke onder architectuur gebouwde, 
karakteristieke en royale half vrijstaande 
woning welke tot in de puntjes is verzorgd! 
De woning heeft een riant perceel van 684 
m² eigen grond en ligt op steenworp afstand 
van het centrum en op korte afstand van het 
strand en duinen!
Vraagprijs: € 570.000,- k.k.

Op prachtige locatie gelegen, grote, riante 
vrijstaande villa met de mogelijkheid van 
mantelzorg of praktijkruimte aan huis. 2 
zitkamers, 7 slaapkamers, 2 keukens en 2 
badkamers en een kavel van maar liefst 
1920 m² met ruime schuur/garage van maar 
liefst 168 m². 
Vraagprijs: € 775.000,- k.k.

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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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

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?

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?

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?

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
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‘Oeauw kassenbouw’ door Dennis, 2e van rechts Poeldijkse Kyra van de Zalm (Foto Harry Stijger)

Renovatie Nieuweweg (Foto’s Willem de Bruijn)
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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

Weleens gedacht aan bij Deo Sacrum komen zingen?

De zomer komt eraan...
Door Toos de Vreede

Met de zomervakantie in zicht, nadert het eind van het koorsei-
zoen. Graag blikken we in deze Poeldijk Nieuws terug en kijken 
we over de zomervakantie heen. In het weekeinde van 14 en 
15 juli sluiten we het koorseizoen af. Vrijdag 13 juli is de laatste 
repetitie. Na afloop zijn er een borrel en een hapje. We kletsen 
na over het seizoen en kijken vooruit naar wat na de zomerstop 
komt. Zaterdag om 13.45 uur zingt het Bartholomeuskoor bij 
een huwelijksviering in de Andrianuskerk Naaldwijk de Ponti-
ficalis van Perosi en zondagochtend 15 juli zingt het tijdens de 
viering in onze eigen kerk. 

Naast het verzorgen van vieringen in onze Bartholomeuskerk 
door Bartholomeuskoor, Vrouwenschola en Kinderkoor waren we 
als koorfamilie ook buiten de dorpsgrenzen actief. Popkoor Fine 
Tuning verzorgde een optreden bij “de Samenloop voor Hoop” in 
Delft. Het kinderkoor zong in Sonnevanck in ’s-Gravenzande en 
was present bij vieringen van de Eerste Communie. Aan het eind 
van de vakantie gaan ze op kamp naar Otterlo. Naast de koorkin-
deren mogen er ook vriendjes en vriendinnetjes mee. Vijftig kin-
deren hebben zich aangemeld. Dat gaat dus weer een gezellige 
boel worden. Tijdens de zomervakantie zingt het koor natuurlijk 
ook. We zijn niet allemaal tegelijk op vakantie. Natuurlijk zijn we 
er ook bij uitvaarten. Enne... vast een voorsprongetje, voor na de 
zomervakantie. Een nieuw seizoen is een mooie gelegenheid je 
aan te sluiten bij een (nieuwe) club voor een nieuwe hobby. Heb 
je er weleens over gedacht om te gaan zingen? Twijfel niet en 
probeer het! Vragen over het koor? Stuur een email naar: zang-
koren@deosacrum.nl .

Verburch-hof groep 3b

SPEELRIJK
met vis speelen
je kunt verfen
je kunt  er krijten
je kunt er leesen
je kunt er knutselen
je kunt er met de zant tafel en de water tafel
je kunt er pusels maaken
je kunt er bauwen
je kunt er met de popen speelen
je kunt er met doomienoo  speelen
je kan er met de dier en speelen
je kan er met vis en neten speelen
je kan er met kraalen speelen
je kan er met de keuken speelen
fem en charissa         

REKENEN
we kunen zogoet reknen 
om dat we elken kir goet opleten
tijdens de les
we kunen goet op leten
we doen zoo lief
zo goet ge talen op schrijf en
nikki 7 jaar en bryan ook 7 jaar
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Poeldijkse scholen vertellen…

GYM  
met de gym hebben wij de piepjes   test gedaan.      
de gym  juf is lief geeft leuk  les 
met verspringen  leer je het  leuk
renen en springen leuk tog   
onsen  klas  vint  het leuk bij de gym
brett en lynn

CULTUURRIJK     
ondewaater weerot
en zingen
dansen
het is leuk
het is heel leuk
het heet kotuurrijk
pemm en filou

LEZEN
wij vinden lezen dit boek leuk
wie dit leest is gek.
wij vin leestzen leuk,
een vlieg in de soep 
wat doet die vlieg in mijn soep
hij zwemt dat ziet u toch we
met veilig en vlot doen  wij
liren van veilig en vlot worden 
die wij niet kennun,
wij hebben dunleest boekje 
wij leesten soms er in het dunleest 
boekje

wji zijn bij de ker 10 de tietol 
blijf van die dino af.
werkboekje wij doen lees werk 
wij leren ook ons groen werkboekje
dit is nk ng eer  oor eur aai ooi oei 
lucas en bo

GYM 
juf yvonne  geeft les
bij de gym 
we heb ge sport         
we gaan speln met de toesteln van de gym dat is suupr 
leuk
dat is zoo leuk ik wil wel 
de heel le dag er zijn 
gym is mijn lievelingsvak op school
sven vis en guus van holsteijn

SCHRIJVEN
ik schrijf netjes
ik kan netjes schrjifen
ik hep geleer ooi oei aai
en lf en rf en ik hep ook 
eer oor eur en ng en nk
en het is leuk om het te doen want je 
kan ook andre dingen mee schrijven 
en schrijven is heel erg leuk.
femke en nienke

BIUTEN SPEELEN
leuken klimreken er is ook een stoejfelt
om de hoek is een  klimreken
en een prulebak en een tunol en een sqil qlaats   
santbak                 
en een bak voor santn heei mooi teegols
danny en jayden



24 4 JULI 2018

Foto’s Willem de Bruijn

Nieuwbouw in De Dijkpolder

Nieuwbouw De Kreek

Nieuwbouw Hank

Nieuwbouw Kwelder, zijstraat Kolk

Nieuwbouw Kolk
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Puzzel
Puzzel nummer 14

Vakantierebus 2018
Puzzel nr. 14: Vakantierebus 2018. De winnaar 
krijgt weer een lekkere slagroomschnitt. Op-
lossingen met naam, adres en telefoonnum-
mer binnen 14 dagen per mail naar puzzel@
poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk 
Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. 
Hebt u suggesties voor een leuke puzzel of 
wilt u er zelf een maken dan zijn deze van har-
te welkom! Dan is ons blad echt van en voor 
alle Poeldijkers.

Koos Verbeek  Atiko Advies
Voor:

Managementondersteuning
Bedrijfsadvisering
Visieontwikkeling
Herstructurering
Sanering, Ruimte voor Ruimte

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

www.nederwerk.nl

Uitslag van de puzzel in nr. 12, plaatsnamen zoeken: Kriskras door het land. De gevon-
den oplossingen kunt u vinden op: www.poeldijknieuws.nl/puzzel/. Van de 33 inzen-
ders, die het bijna allemaal goed hadden, is de winnaar Wim van Dijk, op de foto met 
de slagroomschnitt van Bakkerij Van Malkenhorst. 
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“Het kwartje is dan toch gevallen”

Maagverkleining
Door Annemiek Koremans

De kogel is door de kerk. Na jarenlang wikken, dubben, lijnen, 
lekker eten, lekker drinken, niet bewegen, veel emoties etc. is het 
kwartje uiteindelijk dan toch gevallen. Op 8 juni heb ik een opera-
tieve ingreep om mijn maag te verkleinen ondergaan. Als publiek 
figuur in ons dorp en om rare verhalen of achterklap te voorko-
men, wil ik jullie deelgenoot maken van mijn werkelijkheid. Afge-
lopen twee weken heb ik trouwens ook niets meegemaakt in ons 
dorp, dus of u leest verder of u slaat het blad dicht.

Als puber al te dik en in mijn studietijd doorgeslagen naar anorexia 
en boulimia. Daarna decennia lang stabiel gezond gewicht en na 
ernstige problemen met lopen en slijtage lichaam in 2000 in rolstoel, 
met alle consequenties voor mijn  leven en zelfstandigheid. Het feest 
ging beginnen. Gelukkig heb ik altijd de slingers op willen en kunnen 
hangen! Vanaf 1999 van 70 kg naar 170 kg. Ik hoor u al roepen. Let 
wel nooit iets roepen voor u alles weet, want al gaat ieder pond-
je door zijn mondje en spelen nog veel meer factoren mee bij een 
enorme gewichtstoename. Hier komen ze: eten, bewegen, psyche, 
stofwisseling, hormonen, genen, slapen en schildklier. Natuurlijk 
zag en voelde ik dat ik ieder jaar weer aankwam. Stond trouwens 
bijna nooit op de weegschaal. Merkte ik het aan mijn mobiliteit en 
kleding. Niemand moest zich er ook mee bemoeien, het was mijn 
lichaam, mijn leven. Een leven met beperkingen, waarbij ik compen-
satie zocht in vooral lekker, maar ongezond en te veel eten.

Niersteen en andere ongemakken
Wie kent nog mijn verschrikkelijke ervaringen bij het verwijderen 
van een niersteen. Futuristische apparatuur, het modernste van het 
modernste, maar aan een behoorlijke operatietafel en zitkussen 
voor zware mensen is de technologie voorbij gegaan. Wat een ver-
nederingen in dat ziekenhuis bij mijn superkorte opname op de ICT. 
Wat voelde ik mij klein en rot. Tel daarbij op dat ik na de operatie tot 
een maand geleden te maken had met incontinentie en alle ellende 
en verschoningen van bed en lijf. Regelmatig uitval door wondroos 
en andere ongemakken. Daarnaast viel ik nog een paar keer kon 
natuurlijk ook een beroep doen op Zuster Nicole om me overeind te 
helpen als ik belde, maar ………. Het was natuurlijk niet meer te doen 
om zo zelfstandig in mijn eigen huis te blijven functioneren. Maar 
het gaat niet om de problemen in het leven, maar om oplossingen 
dus een indicatie ondergaan voor De Terwebloem. Toen stortte mijn 
wereld echter even in, want ik zou een te zwaar (letterlijk en figuur-
lijk) zorgzwaartepakket hebben voor opname in mijn geliefde loca-
tie in ons dorp. Ik zou in aanmerking komen voor De Kreek.

Gesprek met goede kennis 
En dan zit je op een dag te lunchen met een goede kennis die ook 
maandelijks naar het ziekenhuis moet voor een kuur vanwege uitval 
in allerlei functies. Zelfde proces ondergaan van willen blijven wer-
ken, maar steeds minder uren haalbaar. Veel pijn en ongemakken, 
een omgeving die het lang niet altijd begrijpt. Die zegt plotsklaps: 
“Miek, je moet wat aan je gewicht gaan doen, want … zo duurt het 
niet lang meer natuurlijk”. Nu was dit weer geen wereldschokkend 
nieuws, maar op dat tijdstip, op die plaats werd er iets geraakt bij 
mij. Ik voelde me al weer de modus van verdediging ingaan en om 
te beredeneren waarom het voor mij niet hoefde en het mij niet zou 

lukken. Ik barst werkelijk van het zelfvertrouwen. Al pratende kreeg 
zij het voor elkaar dat ik die zelfde middag bij mijn huisarts serieus 
en overtuigd aankaartte dat ik een maagoperatie wilde voor ver-
betering van mijn gezondheid. Nu had ik in overleg met hem in het 
verleden al meer wegen bewandeld, maar zonder blijvend succes. 
Hij was blij voor mij dat ik dit besloten had en zette het proces in 
gang gezet. Oktober 2017.

Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK)
Na toekenning zorgverzekeraar etc. kwam ik terecht bij de Neder-
landse Obesitas Kliniek in Den Haag. Begin januari ben ik in een 
groep van 10 personen gestart, de voorbereiding op de operatie en 
een andere leefstijl. Immers, en dat klopt wel, afvallen kan alleen 
door minder en anders te eten. Daarnaast slik je wel levenslang een 
vitaminepil en calciumtabletten als aanvulling. Bij deze organisatie 
worden per jaar 1200 mensen behandeld aan een gastric sleeve 
(2/3 van je maag wordt verwijderd) of gastric bypass (eten gaat niet 
meer via maag, maar via omleiding van darmen). Wat een fantas-
tische organisatie. Wat een fantastisch team van zorg coördinator, 
arts, psycholoog, beweegcoach en diëtist begeleiden de patiënt. Het 
eerste jaar heel intensief en daarna volgt men de patiënt nog 4 jaar. 
De maagverkleining en omleiding zijn hulpmiddelen bij het afval-
len, natuurlijk moet de mens het weer zelf doen. 20% hulpmiddel 
en 80% zelf. Al is dat zelf ook heel betrekkelijk, want ook familie, 
partner of vrienden worden bij de behandeling betrokken om de pa-
tiënt te ondersteunen. Want als het allemaal zo makkelijk zou zijn, 
zou er niemand meer overgewicht hebben! De operatie is ook niet 
zonder risico. Zoals gezegd, 8 juni onder het mes in Antoniushove in 
Leidschendam. Behalve vakkundige specialisten en verzorgenden, 
een 5***** hotel, met aandacht voor de gast. Alles ging voorspoe-
dig. Na een nachtje en 1000 ml vocht, mocht ik weer naar huis.

Volgende keer meer ………………………..

Ons Dorp
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Zaterdag 23 juni was op 
het Quintus sportcom-
plex een druk bezochte 
huldiging van het Quin-
tus rolstoelhandbalteam 
1, dat landskampioen 
werd. In een spannende 
finale zondag 3 juni in 
Nibbixwoud, werd het 
team enthousiast toege-
juicht door Quintus 2 en 
versloeg CSV uit Castri-
cum overtuigend. 

Tijdens de huldiging 
werd het team toege-
sproken door voorzitter 
Eric van Steekelenburg 
(Quintus handbal), die 
pleitte voor meer aan-
dacht van de lokale po-
litiek voor de gemeen-
schap van Kwintsheul. 
Ook wethouder en loco-
burgemeester Piet Vreugdenhil voerde het woord. Beiden wa-
ren bijzonder trots op dit bijzondere team en het er over eens 
dat deze prestatie Kwintsheul weer op de kaart heeft gezet. De 
initiatiefneemster van rolstoelhandbal in het Westland, Brigitte 

Eekhout, noemde het streven het EK rolstoelhandbal in 2020 
in Kwintsheul te organiseren. Een speciaal team onderhandelt 
met de internationale bonden en hoopt er binnenkort uitsluit-
sel over te kunnen geven.

EK rolstoelhandbal 2020 in De Heul? 

Rolstoelhandbalteam Quintus landskampioen

42 bewoners vier tot vijf weken hun huis uit

Brand in fietsenhok De Wittebrug
Het kan nog vijf weken duren voor alle bewoners van De Wit-
tebrug terug kunnen naar hun appartement. In de nacht van 
zaterdag 23 op zondag 24 juni moesten 42 bewoners hals over 
kop hun woning uit omdat er een flinke brand uitbrak in het 
fietsenhok. Veel mensen bivakkeren tijdelijk in hotels, zoals het 
Bastionhotel in Vlaardingen. Daar worden ze door het perso-
neel aardig in de watten gelegd. ‘Het is hier de afgelopen dagen 
prima geweest, maar je zit toch liever thuis’, zegt Wim Liekens. 

‘Ik hoop dat het eerder kan’, zegt Grart van Dijk, ‘maar we zit-
ten net in de ergste hoek.’ Grart en haar man werden tijdens de 
brand uit hun woning gehaald met een hoogwerker van de brand-
weer. ‘Een hele belevenis, maar ik hoef het niet nog een keer mee 
te maken.’ Wim Liekens: ‘Ik ben met m’n stomme hoofd met mijn 
scootmobiel de lift in gegaan. Maar die stond in een mum van tijd 
vol rook en in de hal was het niet veel beter.’ Hij moest door het 
inademen van rook met spoed naar het ziekenhuis. ‘Geestelijk 
en lichamelijk gaat het nog niet zo best. Zoiets gaat je toch niet 
in de kouwe kleren zitten.’ De politie sluit niet uit dat de brand is 
aangestoken, maar zeker is dat nog niet. 
(Bron: WOS/Groot Westland) 
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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.   
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Geopend 
wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur
za 11.00 - 17.00 uur.

Uw vertrouwen waard

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

coaching • hypnose • trainingen

Het nieuwe tijdelijke adres is:
Voorstraat 88

2685 EP  Poeldijk
ingang om de hoek (Fonteinstraat)

Reiki Helingsavond
2 juli
6 augustus
3 september
19.30 - 22.00 uur

Wat ‘beweegt’ jou?
13 september 
19.30 - 22.00 uur

Reiki I cursus
21 & 22 september 
10.00 - 17.00 uur

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

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


