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

29 juli 11.00-18.00 uur 69e Wielerronde van Poeldijk Centrum Poeldijk (Zie pagina 17)

Tot 1 augustus Collecte Corsoboot Poeldijk Aan uw voordeur (Zie pagina 20)  

Zaterdag 4 augustus Varend Corso Westland  Door de Poeldijkse wateren

Tot 15 augustus Aanmelden kavels Kerkenveiling 2018 (Zie pagina 3) 

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

AGENDA

18 juli 2018
3e jaargang, nr 15

Poeldijkse scholen vertellen

Jaarlijkse geeltjesactie Poeldijk Nieuws kan beter 

Heeft u de € 25,00 al overgemaakt?
Door Jan Goeijenbier, hoofdredacteur

U weet het inmiddels: door de vrij-
willige bijdragen van alle Poeldijkers 
kunnen wij elke twee weken een 
goed dorpsblad met een gezonde fi-
nanciële basis voor u maken. Maak, 
nog vóór u op vakantie gaat € 25,00 
over op rekening NL95 RABO 0343 
6024 15. Méér mag uiteraard, min-
der ook. Bestuur, redactie en bezor-
gers van Poeldijk Nieuws wensen u 
een prachtige zomervakantie!

De jaarlijkse geeltjesactie die Poeldijk Nieuws in mei is gestart 
loopt aardig, maar kan beslist beter. De nodige lezers van ons 
dorpsblad hebben inmiddels hun vrijwillige bijdrage van € 25,00 
overgemaakt. Ten opzichte van vorig jaar lopen wij echter wat 
achter, daarom roepen wij alle lezers van Poeldijk Nieuws op 
hun jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan ons over te maken.

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

7 juli vanaf 13.00 uur Krantenactie Deo Sacrum

  Oude kranten ophalen In flats en stapelbouw 

Tot 1 augustus Aanmelden kavels Kerkenveiling 2018 Zie pagina 4 vorige Poeldijk Nieuws

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

AGENDA

4 juli 2018
3e jaargang, nr 14

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)

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

7 juli 10.00-11.30 uur Boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk, Fonteinstraat Poeldijk
Tot 1 augustus 

Aanmelden kavels Kerkenveiling 2018 Zie pagina 4 van dit nummerElke dag  
Uw ‘geeltje’ voor Poeldijk Nieuws NL95 RABO 0343 6024 15

AGENDA

20 juni 2018
3e jaargang, nr 13

Finn van Leeuwen haalt landelijk hoogste scoreKangoeroewedstrijd WSKO Verburch-hof 

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

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

Zomerlied

Refrein
Regen, regen ik kan er niet meer tegen. 
Laat de zon maar schijnen en de regen maar verdwijnen. 

Whoohowhowhow. Ik lig in een bootje, dat schommelt 
me zacht. De golfjes kabbelen en het zonnetje lacht. De 
muggen, ze gonzen in ’t wiegende riet. Het windje zingt 
zoetjes een dromerig lied. Ik lig in een bootje en kijk naar 
de lucht ik volg er een vogel heel ver in zijn vlucht. Maar ‘k 
wordt van dat kijken en luisteren zo moe. Mijn bootje, het 
wiegt me mijn ogen toe…

Refrein

De kinderen spelen in de zon,  ze spelen vaak met een 
ballon. Kijk me aan, ik zeg je naam, Haast je langzaaaam. 
Whoohowwohow. 
We hebben een hele lieve Juf, Whoohoow ik zing samen 
met Joke een karaokeeeeee. Whoohowwowwow. Wees 
maar met alles blij, want je voelt je altijd vrij, niet zo 
gemeen. Het is tien tegen één. Whoohow welkom bij deze 
zomershow! oh oh ooh woow. 

Refrein

Isa en Iman Ill
us
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(Lees verder op pag. 14)
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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: 4.000 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),  
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. 

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.

Privacy
Poeldijk Nieuws respecteert de nieuwe privacywetgeving (AVG) 
en stelt nooit data van haar lezers aan derden beschikbaar.

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: 16 t/m 28 juli

Gevulde koeken  ....................................... 3 + 1 GRATIS

Bij aankoop van 2 Vikorn en 
een zak Rozijnenbollen en/of Eierkoeken 

een BON voor de Sauna GRATIS! 
(t.w.v. € 34,95)

Keuze uit: Thermen Bussloo of Thermen Soesterberg

Bakkerij Van Malkenhorst

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

Woensdag 18 juli 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 20 juli 15.00: Woord- en communieviering Leny van Leeu-
wen.
Vrijdag 27 juli 19.00 uur Maandsluiting Hervormde Gemeente.
Woensdag 1 augustus  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 16 t/m 21 juli Geldig van 23 t/m 28 juli

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM VARKENSFRICANDEAU + 
150 GRAM GRILLSALADE

 SLECHTS € 4,50
KEURKOOPJE
500 GRAM SHOARMA + 
BROODJES EN SAUS

 SLECHTS € 7,50
MAALTIJD VAN DE WEEK
2 TORTILLA’S NAAR KEUZE 
(KIP OF GEHAKT)    SLECHTS € 3,50

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM SALAMI + 150 GRAM 
ITALIAANSE TONIJNSALADE

 SLECHTS € 4,50
KEURKOOPJE
4 RUNDERHAMBURGER +
4 BARBECUEWORST

 SLECHTS € 7,50
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM LASAGNE

 SLECHTS € 3,50

Oppas voor onze hond gezocht!
Wie wil er tijdens onze vakantie van 3 t/m 13 augustus voor 
onze hond zorgen? Hij kan dit jaar namelijk niet op zijn vaste 

oppasadres terecht. Uiteraard voor een vergoeding. 
Het is een middelgrote reu van 9 jaar oud.

Voor meer informatie tel. 06 12360456

Met vriendelijke groet,
Karin Vollebregt 

Poeldijk Nieuwtje

Kerkenveiling 28 september

Kavels gezocht!
Door Harry Stijger

Voor de 24e kerkenveiling op vrijdag 28 september zoekt de 
Commissie Kerkenveiling waardevolle, interessante en verras-
sende kavels, die geschikt zijn om de veiling aantrekkelijk en 
succesvol te maken. Hebt u een kavel aan te bieden? Meldt dat 
dan vóór 15 augustus bij Peter van Leeuwen (06-50224781) of 
Piet de Vreede (620739). 

Een e-mail met uw aanbod naar kavels@kerkenveilingpoeldijk.nl 
sturen kan ook; in het onderwerp vermelden: ‘kavel kerkenvei-
ling 2018’. Als u geen kavel heeft om te veilen, dan is een gift 
ook van harte welkom op rekeningnummer NL 13 RABO 01353 64 
388 t.n.v. Stichting Kerkenveiling H. Bartholomeusparochie Poel-
dijk o.v.v. ‘kerkenveiling 2018’. We rekenen erop dat u weer mee 
doet. Alvast hartelijk dank! Meer informatie op: www.kerkenvei-
lingpoeldijk.nl.

Album Tech-plaatjes AH gezocht
Wie kan mij helpen aan een plaatjesalbum voor de 

Tech-plaatjes van Albert Heijn? Mijn kleindochter van 
bijna 8 heeft wel de plaatjes maar het album is niet meer 

verkrijgbaar. We zouden er heel erg blij mee zijn. 
Tel.: 0174-620167.
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Familiekamer Silene 
Rijsenburgerplaats 27
2685 GA Poeldijk
(nabij de Terwebloem)

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

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

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

Westland Verstandig: Leuningjes moet 
binnen Westland weer een belangrijke 
functie krijgen voor evenementen. 
Vernieuwde skatebaan prachtig voor de Poeldijkse jeugd. Geen nieuwe gasboringen 
door NAM gewenst. 

Direct na de zomer wordt de grote zaal van de Leuningjes weer in gebruik genomen. Naast 
de verenigingen uit Poeldijk die dat willen, moet de Leuningjes weer centraal staan bij 
Westlandse evenementen. In Westland is vraag naar een grote zaal. Westland Verstandig 
vindt dat de huidige stichting alle steun van de gemeente daarbij moet krijgen. Ook de 
huisvesting van de WOS lijkt een goede zet. 
Gelukkig werd geld vrijgemaakt voor het opknappen van de skatebaan. Die ligt er weer 
voortre� elijk bij. 
Westland Verstandig is fel tegen FRACKING NAM-gasboringen onder Westland. Riskant 
voor aardbevingen en verzakkingen. Wij startten een petitie. Bezoek onze Burgerkantoren 
of stuur hem per mail.

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. 

In gerenoveerd Rabobank gebouw

Haar- en huidinstituut Westland
(Foto’s Willem de Bruijn)

(Zie ook pagina 9)
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 16 t/m 21 juli

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

van 8,50
€6,95

4 18 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Henk van Kester
Door diaken Ronald Dits

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

In dankbare herinnering 
Kees van Kester
Door diaken Ronald Dits

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Het afscheid in 
vertrouwde handen.

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

Pius X verzorgt middag tijdens Rondje Poeldijk 

Muziekfestival 2018
Traditioneel wordt het Rondje Poel-
dijk afgesloten met een gezellige 
middag muziek, verzorgd door mu-
ziekvereniging Pius X. Het nieuwe 
concept van vorig jaar met verschil-
lende muziekstijlen sloeg erg goed aan, daarom gaan we dit jaar 
op de nieuw ingeslagen weg verder. Inmiddels is zo’n 80% van 
de optredende artiesten en bands vastgelegd; het belooft weer 
een mooi divers programma te worden voor jong en oud. 

Wat belangrijk is: Rondje Poeldijk is voor en door Poeldijkers. De 
plaatselijke en regionale inbreng zijn groot. De volledige program-
mering volgt binnenkort maar we kunnen al wel verklappen dat 
het entertainmentniveau hoog is. Van soloartiest, kleine bandjes 
tot een big band en een groot samengesteld orkest van Pius X met 
de Phoenix uit Wateringen. Van licht klassiek, Dixieland, Beatles, 
Stones, lichte en stevige rock uit de jaren 80/90 tot moderne 
nummers. Afgewisseld met gezellige dweilbandmuziek en opzwe-
pende ritmes van samba en dance. Kortom, er valt volop te genie-
ten. Voor de kinderen is er natuurlijk de kermis en voor een hapje 
en een drankje is ook gezorgd. Om het geheel nog wat gezelliger 
te maken is het parcours iets aangepast. Op de Jan Barendselaan 
komen twee podia met afwisselende optredens. Dan hebben we 
nog een podium in het ‘Kassie’, op de hoek Fonteinstraat (locatie 
de Luifel) en bij café Het Witte Paard. Reserveer zondagmiddag 2 
september alvast in je agenda voor een gezellig uitje.
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Onomstreden is dat geloven gezond is

Geloof is een machtig medicijn
Door pastor Berry Lansbergen

Regelmatig vragen mensen tijdens de viering 
bij de intenties te bidden voor de genezing 
van een zieke of voor het welslagen van een 
operatie. Daaruit blijkt dat mensen geloven 
en erop vertrouwen dat bidden in deze om-
standigheden helpt. In de evangelies lezen 
we ook regelmatig dat Jezus bij een genezing 
van een zieke zegt: “Uw geloof heeft u gered.” 
Denk maar aan een passage in het evangelie van Marcus van een 
aantal weken geleden. Een vrouw die al twaalf jaar aan bloed-
vloeiing leed en al vele dokters had bezocht, was ervan overtuigd 
dat als zij maar de kleren van Jezus kon aanraken, zij zou genezen. 
En inderdaad geschiedde wat zij verwachtte. Zodra zij de kleding 
van Jezus had aangeraakt hield de bloeding op en zij was van haar 
kwaal genezen. En Jezus zegt dan tot haar: “Dochter, uw geloof 
heeft u genezen. Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost.” Vele 
andere voorbeelden kunnen hier aan worden toegevoegd. 

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

Er verschijnen regelmatig onderzoeken die bevestigen dat geloven 
een krachtig medicijn is. In doorsnee zouden gelovigen langer leven, 
na operaties sneller genezen en depressies eerder te boven komen 
dan ongelovigen. Wat al die onderzoeken waard zijn is moeilijk te 
zeggen, maar het feit dat dergelijke berichten regelmatig opduiken, 
kan je toch aan het denken zetten. Het idee dat geloof je lichamelijk 
welzijn kan bevorderen is niet nieuw. De meesten van ons hebben 
wel eens gehoord van gevallen waarbij iemand ogenschijnlijk door 
geloof en pure wilskracht, op miraculeuze wijze is genezen van een 
terminale ziekte of veel langer heeft geleefd dan de dokters voor 
mogelijk hadden gehouden. Denk ook aan bedevaartsplaatsen, 
waar de voorspraak van Maria wordt ingeroepen en bijzondere ge-
nezingen plaatsvinden, zoals in Lourdes, Fatima, Banneux en Beau-
raing.  

Nieuw is dat zulke godsdienstige effecten onderwerp van serieuze 
studie worden. Een hoogleraar in Washington verklaart: “We kun-
nen wetenschappelijk niet bewijzen dat God geneest, maar ik denk 
dat we kunnen bewijzen dat geloof in God een heilzaam effect heeft. 
Er is weinig twijfel dat geloofsovertuiging en godsdienstbeoefening 
mensen kunnen helpen om beter te worden.” Er zijn sterke aanwij-
zingen dat er verband is tussen de spirituele of religieuze houding 
van mensen en hun lichamelijke welzijn. Er is een verband tussen 
godsdienst en gezondheid, ongeacht leeftijd, sekse, culturele of geo-
grafische afkomst. Geloven is goed voor je gezondheid. Waarom is 
de beschermende werking van geloof zo bijzonder? Deskundigen 
dragen mogelijke verklaringen aan. Het bezoeken van de kerk ga-
randeert contact met andere mensen. Sociaal contact is noodzaak 
voor goede gezondheid en een langer leven. Geloof geeft het ge-
voel van hoop en vertrouwen, wat stress tegengaat. Wanneer je 
betrokken bent bij een geloofsgemeenschap, ben je beter in staat 
traumatische ervaringen van lijden en verlies te verwerken. Bidden 
brengt heilzame veranderingen in het lichaam tot stand. Als mensen 
bidden kan er net zo’n verlaging van bloeddruk, stofwisseling, hart-
slag en ademhaling ontstaan als bij yoga of meditatie. Het bidden 
van de rozenkrans kent dezelfde stappen als meditatie: herhalen 
van woorden, zinnen en klanken. We weten dat er ook geloven zijn 
die mensen te neer drukken en ziek of angstig kunnen maken. Maar 
dat is niet de manier van geloven die door het evangelie, de blijde 
boodschap, gepropageerd wordt. Jezus wilde dat mensen door hun 
geloof sterker en mobieler zouden worden. In hoeverre en op welke 
manier geloof de gezondheid van mensen kan bevorderen, wordt 
onderzocht en is omstreden. Maar onomstreden is dat geloven ge-
zond is. Daarom is het goed bij ziekte of operaties ogenblikken te 
wijden aan gebed en het vertrouwen in God te versterken.

Bij het angelus gebed van 17 juni

Pauspareltje 
“Het is voor ons niet eenvoudig 
om binnen te treden in de logica 
van Gods onvoorspelbaarheid en 
die te accepteren in ons eigen le-
ven. Maar de Heer moedigt ons 
aan een houding van geloof aan 
te nemen die onze eigen plannen, berekeningen en verwachtin-
gen te boven gaat. God is altijd de God van verrassingen. De Heer 
verrast ons altijd. Het is een uitnodiging om ons genereuzer open 
te stellen voor Gods plannen, op het persoonlijke én gemeen-
schappelijke vlak. We moeten letten op de kleine en grote kansen 
die de Heer ons biedt om goed te doen.“

effero uitvaartverzorging
crematie - begrafenis

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

het huis
uit dragen om

tebegraven
"

"
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‘Pelgrimeren naar het Heilig Land’

Ridderorde Heilig Graf van Jeruzalem
De voorbereidingen voor de bedevaart naar het Heilig Land 
in november zijn in volle gang. De lezing van Erik Cornel, lid 
van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, is daar 
onderdeel van. Een lezing die op 9 juni pelgrims en geïnteres-
seerden in de O. L. Vr. ten Hemelopnemingskerk in ´s-Graven-
zande samenbracht. 

Alvorens in te gaan op de betekenis en geschiedenis van de Rid-
derorde stond Cornel stil bij de vraag: Wie zijn wij en wat doen 
wij? Die vragen beantwoordde hij als volgt: ‘de Ridderorde van 
het Heilig Graf van Jeruzalem is een wereldwijde katholieke or-
ganisatie van mensen die zich inzetten voor medechristenen in 
het Heilig Land. De leden van de Ridderorde dragen het rode Je-
ruzalemkruis dat verwijst naar de vijf wonden van Christus bij zijn 
kruisiging. De Ridderorde heeft haar oorsprong in de 1ste Kruis-
tocht van 1096-1099, telt in Nederland ruim 300 leden en is hier 
in 1954 opgericht’.

Broederschap, Caritas en Spiritualiteit
‘Wat doet de Ridderorde?’. Het werk van de leden van de Ridder-
orde heeft drie pijlers: ‘Broederschap, Caritas en Spiritualiteit’. 
Caritas betekent voor de leden van de Ridderorde je actief inzet-
ten voor de christenen en christelijk erfgoed in het Heilig Land. 
In materiële zin, financieel en door vrijwilligerswerk. Wat er in 
het dagelijks leven op neerkomt dat de leden van de Ridderor-
de actief zijn op het terrein van fondsenwerving en vrijwilligers-
werk voor religieuze- en onderwijsinstellingen. Voor welzijns- en 
gezondheids-zorginstellingen en projecten ter verbetering van 
omstandigheden van christenen in het Heilig Land. Samen met 
en voor de christenen in het Heilig Land werk maken van caritas, 
naastenliefde en barmhartigheid. 

Pelgrimage
Ondersteuning bij het pelgrimeren naar het 
Heilig Land is bij de leden van de Ridderorde 
in goede  handen en verwijst zowel naar de 
pijler Broederschap, als Caritas als Spirituali-
teit. Leden van de Ridderorde verzorgen elk 
jaar meerdere pelgrimages naar het Heilig 
Land en bezoeken dan projecten die zij ondersteunen. Ook be-
zoeken zij met ordeleden en pelgrims de belangrijke plaatsen zo-
als De Basiliek van het Heilig Graf, de Via Dolorosa of Kruisweg, 
de Olijfberg, de Geboorte-basiliek, Nazareth, de Berg der Zalig-
heden. Deze plaatsen zijn ook opgenomen in het reisprogramma 
van de komende bedevaart.

Nederlandse vespers van Maria Tenhemelopneming in de  
St. Adrianuskerk Naaldwijk
Zondag 12 augustus om 16.30 u zijn er weer gezongen vespers 
in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk. De Schola Cantorum van de 
St. Adrianuskerk wil regelmatig Nederlandse vespers in grego-
riaanse stijl zingen van de in 2012 overleden priester-compo-
nist Gerard Lesscher. Zijn getijdenboek omvat 1400 pagina’s en 
verschijnt dit jaar. De Nationale Raad van Liturgie beschouwt 
dit werk als verrijking van het getijdengebed in Nederland. De 
teksten van dit gezongen getijdengebed komen overeen met 
het getijdenboek dat in 1990 voor het Nederlandse en Vlaam-
se taalgebied beschikbaar kwam als uitvloeisel van het Tweede 
Vaticaans Concilie.

De Nederlandse vespers zoals Gerard Lesscher die componeerde, 
ademen de meditatieve sfeer van het gregoriaans, zijn fijn om te 
zingen, geven veel ruimte aan volksdeelname en de teksten zijn 
geheel volgens het getijdenboek van de RK kerk. Meer informatie 
over de vespervieringen zie: www.nederlandsgraduale.nl.

Kerkberichten 

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 21 en 22 juli: 16e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: er is een viering in de Heilige Machutuskerk 
Monster.
Zondag 09.30 uur: Woord- en communieviering met volkszang en 
cantor. Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk. Intenties: Dolf Barend-
se en Ploon Barendse-van der Klugt, Corry Lipman-Dukker, Barba-
ra Helderman en overleden familie, Lenie van der Meer-Zuijder-
wijk, Nico van Kester en familie, Jeanne van Dijk-Dekker.

Weekeinde 28 en 29 juli: 17e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met volkszang en cantor. 
Voorganger: Pastoor Jaap Steenvoorden. Intenties: Miep Brons-
wijk-Vis, Gerard Enthoven.
Zondag 09.30 uur: Woord- en communieviering met volkszang 
en cantor. Voorganger: Pastoraal werker J. Batist. Intenties: Bij 
gelegenheid van een verjaardag, Gerard Thoen en zonen, familie 
Van der Loos-van Leeuwen.

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 26 juli 19.00 uur: Woord- en communieviering: Trees 
van der Sande-van Rodijnen.
Donderdag 2 augustus 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).
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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

Veel vertrouwds achterlaten

Afscheid van Poeldijk
Door ds. A.J. Molenaar

Poeldijk is een mooi dorp om te wonen en 
te werken. De hervormde kerk van Poeldijk 
is een warme gemeenschap waar ik me 
thuis voel. En toch… toch moet ik aankon-
digen dat mijn periode als predikant hier 
een einde gaat vinden. Ik heb namelijk een 
beroep gehad van de hervormde gemeente te Woudrichem, dat 
wil zeggen: ik heb de vraag gekregen of ik hun predikant wil wor-
den. En ik heb dat beroep aangenomen. Vanaf het nieuwe seizoen 
na de zomervakantie zal ik dáár wonen en werken, en niet meer 
hier. 

Ergens is het wel ‘logisch’ om van plek te veranderen als je zes jaar 
predikant bent geweest in je eerste gemeente, zoals ik nu. Daar-
naast spelen gezinsomstandigheden een rol. Maar toch, predikant-
schap is geen gewone baan, dus je kunt het niet eenvoudig afdoen 
als een volgende stap in de carrière. De vraag is: waar kan ik God 
en zijn kerk het beste dienen op dit moment van mijn leven? Dat 
is geen eenvoudige vraag – het is trouwens een vraag waar íeder 
voor zichzelf een antwoord op moet krijgen, wat ook je werkkring 
of beroep is. Geen eenvoudige vraag, maar toch merkte ik dat je er 
antwoord op kunt krijgen. Als je bij een belangrijke beslissing bidt en 
denkt en de zaak met anderen bespreekt, kom je uiteindelijk tot een 
besluit waar je rust over kunt hebben. Voor mij op dit moment dus: 
op naar een andere plaats. Een nieuwe uitdaging, en tegelijk moet 
je veel vertrouwds achterlaten. Ook voor mijn vrouw en gezin zal het 
een hele overstap zijn. Maar we vertrouwen dat de goede God ons 
daarbij zal leiden!

Kortom: ik ga afscheid nemen van Poeldijk, en dus ook van deze co-
lumn. Ik heb ze altijd met plezier geschreven, en ik hoop dat u ze met 
plezier leest. Nog enkele zullen er van mijn hand verschijnen, daarna 
zullen anderen de pen overnemen. 

Kerkdiensten
Zondag 22 juli 10.00 uur: ds. A.J. Molenaar.
19.00 uur: ds. E. van Rooijen, Noordeloos.
Zondag 29 juli 10.00 uur: ds. A.J. Molenaar. 
19.00 uur: ds. A.J. Molenaar, (zangdienst).

Bij de kerkdiensten
Zondag 22 juli leid ik de morgendienst. We lezen in de Bijbel 

verder over het leven van koning David, uit 2 Samuël 7. Ditmaal 
horen we hoe David een huis voor God, een tempel, wil bou-
wen. Hij krijgt een verrassend antwoord: God zal voor hém een 
huis bouwen, een dynastie. Wonderlijk, en wat heeft het ons te 
zeggen? Dat hoop ik u dan te kunnen vertellen. De avonddienst 
wordt geleid door ds. E. van Rooijen uit Noordeloos, voorheen uit 
Bleiswijk. Zondag 29 juli leid ik beide diensten. De morgendienst 
gaat opnieuw over koning David, hoe hij goed is voor een nako-
meling van zijn gesneuvelde vriend Jonathan. Deze geschiedenis 
is te lezen in 2 Samuël 9. De avonddienst is een zomerzangdienst 
waarin veel bekende liederen gezongen worden uit verschillende 
bundels. Ook is er een korte overdenking over een psalm. Het is 
mogelijk om verzoeken voor liederen in te dienen tot uiterlijk de 
zondag ervoor, dit kan door het gewenste lied op een briefje te 
schrijven en dit in de kerk in de collecte te werpen, of door mij te 
mailen of bellen. 

Open kerk
Zaterdag 21 juli staat de kerk opnieuw open voor eenieder die 
behoefte heeft aan een gesprek, ontmoeting of zomaar een kop-
je koffie of thee. Gemeenteleden zijn van harte welkom om be-
zoekers op te vangen. Ook u en jij zijn van harte welkom tussen 
10.00-11.30 uur. Neem ook eens iemand mee die belangstelling 
heeft voor de kerk en alles waar daar gebeurt.

Van de bazaarcommissie

Boekenmarkt en platenzolder
Zaterdag 21 juli is er van 10.00-11.30 uur verkoop van boeken en 
dvd’s, cd’s en oude grammofoonplaten in de Hervormde Kerk in 
de Fonteinstraat. Op de Platenzolder vindt u veel elpees, single-
tjes, 78-toeren platen en alle soorten Cd’s. Muziek en boeken 
van alle tijden, voor alle smaken voor een kleine prijs.

Grote verloting voor Bazaar 2018
De loten zijn binnen en we willen u vragen ons te helpen. Er zijn ook 
dit jaar weer prachtige prijzen te winnen. Loten kosten € 1,00 per 
stuk, een boekje met 15 loten € 15,00. De prijs is niet verhoogd! 
Er zijn in totaal 4000 loten. U kunt loten kopen door het aantal 
loten dat u wilt hebben maal € 1,00 over te maken naar: Rabo-
bank NL25RABO0342907603 of ING bank NL87INGB0004778226, 
beide t.n.v. Bazaarcommissie Poeldijk, o.v.v. LOTEN, uw naam en 
adres. Wij zorgen er voor dat de loten bij u afgeleverd worden. 
Natuurlijk kunt u ze ook kopen bij: mw. Van der Pot, De Noorder-
hoek 23 Poeldijk (240282) en de fam. Bogaard, Verburghlaan 38 
Poeldijk (242570). Wilt u of jij mee helpen om loten aan de man 
of de vrouw te brengen neem dan contact op met deze adressen. 
Wij zorgen ervoor dat u de boekjes krijgt. Mogen we op uw en 
jouw medewerking rekenen? Alvast dank!

“Samen aan het werk voor het leiendak van onze kerk.” Houdt de 
datum voor de bazaar alvast vrij a.u.b.: donderdag 1, vrijdag 2 en 
zaterdag 3 november.
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Daar voelt uw kind 
zich thuis! 

Dagopvang & buitenschoolse opvang
 in Monster en Poeldijk. 

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

Professionele opvang in een 
huiselijke sfeer
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29
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Gedenksteen inzeging oude Rabobank Poeldijk

Plaatsing zendmast Tele 2 in Bartholomeustoren
(Foto Willem de Bruijn)

De kluis waar veel Poeldijks geld veilig was

(Vervolg pagina 4)



10 18 JULI 2018

“Een boer met een moderne kijk op het leven”

Met de Zonnebloemauto op stap
Door de heer M. Rodenburg

Vrijdag 29 juni ging er nog een groep naar Boerderij Lansinger-
land in Bergschenhoek, nu met een aantal auto’s van vrijwilli-
gers én de Zonnebloemauto. De boerderij heeft een boerderij-
winkel, kinderopvang, buitenschoolse opvang, camping, trouw 
en feestlocatie, terras, restaurant Stalzicht, vergaderruimte en 
een maisdoolhof. Kortom, heerlijk genieten van het buitenle-
ven. 

De bediening was perfect. De koffie en de pannenkoeken heerlijk 
en de boer was tijdens de rondleiding open in zijn verhaal. Als je 
vragen wilde stellen, beantwoordde hij die spontaan. Een boer 
met een hele moderne kijk op het leven. In de zomer gaat hij op 
vakantie, in de winter skiën zonder zich zorgen te maken. Alles is 
geautomatiseerd. De melk wordt iedere drie dagen opgehaald. 
Alles is perfect georganiseerd. Ook bij de Zonnebloem. Wij waren 

met 28 mensen. We werden met de auto’s van de vrijwilligers 
gereden. Els en Tineke hadden het weer goed geregeld. De Zon-
nebloem Poeldijk verdient opnieuw een pluim. Alles is precies 
zoals die boer zei: je kunt niet alles alleen. Dus vrijwilligers van de 
Zonnebloem, wij wachten weer op het volgende tripje. Bedankt, 
Zonnebloem Poeldijk.

Meer vrijheid met de Zonnebloemauto
De Zonnebloemauto is een rolstoelauto voor mensen met een 
lichamelijke beperking. De auto kunt u een dagje huren. Als u 
meer wilt weten over het huren van de Zonnebloemauto, kunt 
u contact opnemen met Tineke (06-
28488201) of Els (06-54745922). Fol-
dertjes vindt u ook in De Witte Brug en 
De Backerhof.

4 4 JANUARI 2017

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

                
                            

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’ 

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

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

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

 
GEFELICITEERD MET HET 1 JARIG BESTAAN

                          NICO JANSSEN

begeleiDing
interiM ManageMent
coacHing
strategiscHe Plannen
ProDuctontWiKKeling

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

advies & management
gezondheidszorg
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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 gaat op vakantie!
Pure flower verkoopt sfeervolle Kerststukken, mooie winterboeketten 

en leuke Kerstdecoraties. U bent van harte welkom om de sfeer te 
proeven en inspiratie op te doen bij ons in de bloemenkraam.

De bloemenkraam is gesloten op 29 en 30 december en op 
5 en 6 januari. Vanaf het tweede weekend in januari 2017 zijn 
we weer ieder weekend open en staan wij graag voor u klaar.

Pure flower gaat op vakantie!
Tijdens de vakantieperiode zijn wij 3 achtereenvolgende
weekenden gesloten van 3 augustus t/m 25 augustus.

Daarna gaan wij weer graag open om u van dienst te zijn.

Vanaf september starten wij weer met onze bloemenworkshops. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de mail

of telefonisch.
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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

Gansos
wijnen

Pringles

2 bussen
€ 3,00

Roosvicee
pak 1.5 liter

Dr. Oetker 
pizza’s

Ola ijsHak groente 
360 gram

2 + 1
GRATIS

2 pizza’s
€ 3,99

2e pak
HALVE PRIJS

Pannenkoeken
of poffertjes

van € 2,10 
voor

€ 1,50

2 pakken
€ 2,0020%

KORTING

van € 5,49 
voor

€ 4,00
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wordt de komende jaren volgebouwd. Met diverse typen woningen 
wordt ‘nieuw Poeldijk’ op  ‘speelse’ wijze aangekleed. Er is ruim-
schoots aandacht voor het creëren van waterpartijen, enkele park-
jes en speeltuintjes verdeeld over de hele wijk. Op de voormalige 
kwekerijen van onder meer de families Van der Valk, Paalvast, Van 
Dijk, Van der Hoeven en Barendse, zal er de komende jaren bijkans 
een dorp worden bijgebouwd. In diverse fasen zullen honderden wo-
ningen aan Poeldijk worden toegevoegd. 

Van glastuinbouw naar woningbouw
Intussen is de eerste fase van het project op een oor na gevild en 
kunnen we zien dat Poeldijk niet slechts een forse uitbreiding, maar 
ook een fikse opwaardering krijgt. Om het project te doen slagen 
moesten vele hectaren kostbare tuinbouwgrond worden opgeofferd, 
slecht voor het continueren van de tuinbouw, hopelijk goed voor het 
winkelbestand en het overige bedrijfsleven in het dorp. Daarom is 
het fijn dat er een foto te voorschijn is gekomen die de situatie vóór 
1970 weergeeft. Een kiekje waarop zelfs woningen die parallel aan 
de Dijkpolderlaan zijn gebouwd, maar Dr Weitjenslaan als huisadres 
hebben, nog ontbreken. Woningen die intussen al weer meer dan 
veertig jaar deel uitmaken van het dorp. De opname laat ons ach-
ter de woningen van Jan van der Valk (rechts) en Piet Paalvast nog 
volop glasopstanden en schoorstenen zien. Een teken dat op die 
percelen de kwekers nog volop hun werk deden, terwijl de specifie-
ke Westlandse gewassen er nog welig tierden. Teneinde de Dijkpol-
derlaan als entree naar de nieuwbouw te laten fungeren, moest de 
woning van Piet Paalvast (links) jammer genoeg worden afgebro-

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Met het oog op de grootse dorpsuitbreiding die Poeldijk thans 
ten deel valt, werd mij onlangs dit plaatje aangeboden. Niet eens 
een bijzonder oude opname, wel een die als zeer toepasselijk zal 
worden ervaren. Het voormalige tuinbouwgebied tussen de hier 
nog aanwezige woningen en het ABC-bedrijventerrein zal immers 
binnen afzienbare tijd veranderen in een prachtig nieuwbouw-
wijk. Een wijk waarmee Poeldijk in korte tijd met een kwart wordt 
uitgebreid. Wat is het leuk dat zo’n plaatje boven water komt op 
het moment dat de situatie ter plekke erom vraagt. Het is daar-
enboven een kiekje dat nooit ergens te koop was, dus komt het 
kleinood voor de meeste lezers als een verrassing. 

Zo’n halve eeuw geleden door een particulier gemaakt vanwege ver-
anderingen die toen in het verschiet lagen. Links van het grasland 
stond op de kwekerij van Bart van Berkel woningbouw gepland, met 
Dr Weitjenslaan als huisadres. Een projectonderdeel van het halver-
wege de zeventiger jaren uitgebreide woningbouwprogramma dat 
toen in Poeldijk werd uitgevoerd. Bart van Berkel, woonachtig aan 
genoemde laan, runde er vele jaren een kwekerij. Het zou nog vele 
jaren duren alvorens de grond waarop nu wordt gebouwd door de 
gemeente werd  aangekocht. Dat het dorp de laatste jaren aan gro-
te veranderingen onderhevig is, kunnen we dagelijks zien als we de 
moeite nemen een rondje Poeldijk te ondernemen. Een rondje dat 
ons zal doen beseffen dat de nieuwbouw aan de Rijsenburgerweg 
veel minder omvangrijk is dan het imposante project dat thans in 
Poeldijk-Noord achter en naast de woning (rechts) gaande is. De 
enorme lege vlakte tussen de bebouwde kom en het ABC-terrein 
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ken. Driekwart van het aanwezige groen is later bij de parkeerplaats 
tussen de Jan Olierookstraat en Sutoriusstraat gevoegd. Een plaats 
waar de eigenaar van het toen zo populaire Kevertje al een plekje 
heeft veroverd. De huidige nieuwbouwwijk in aanbouw begint ter 
linkerzijde van het gespaarde huize Van der Valk. Dat is exact de plek 
waar de Dijkpolderlaan overgaat in Kolk, als eerste nieuwe straat. 
De linkerzijgevel van de bestaande woning (een waardevol herken-
ningspunt) is aangehouden als rooilijn voor de nieuwe woningen 
aan de Kolk. Woningen waarvan serie één intussen is opgeleverd en 
de eerste bewoners zich hopelijk snel thuis zullen voelen. Dit plaatje 
laat ons wederom zien dat het areaal aan glastuinbouw in Poeldijk 
geleidelijk aan inkrimpt. Glastuinbouw maakt plaats voor woning-
bouw, een ontwikkeling waarop lang niet iedereen zit te wachten, 
maar voor woningzoekenden een ware uitkomst is.   

‘Bloemen en groenten, alsmede fruit,
zorgden vaak voor een aardige duit.
Andere tijden,
niet te vermijden,
kwekers moesten anderszins vooruit’.
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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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Puzzel nr. 1
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T (0174) 28 62 00

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl
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www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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Poeldijkse scholen vertellen…

Zon
Gele bol

Is heel warm
Staat aan de hemel

Zweet
Nikki

vloeistoffen van meer dan 100 ml, 
vuurwapens of nep wapens die er op 

lijken, verdovings-
apparaten, voorwerpen 
die scherpe randen 
hebben, stompe 
slagwapens, 
explosieven en 
brandstoffen en drugs.

Cool drankje!
Benodigdheden:
Fanta
Spa rood
Fruit
Klein beetje cassis
Glas
Rietje
IJsblokjes

Hoe maak je het?
1. Pak een glas
2. Doe er driekwart Fanta in
3. Doe er een kwart Spa rood in
4. Doe er een klein beetje cassis bij 
 tot het glas bijna vol is
5. Versier het met fruit en een rietje
6. Doe er ijsblokjes bij

Op zoek naar een warme vakantiebe-
stemming? Warmste landen top tien:

10. Mexico         
9.  Somalië       
8. India  
7. Sudan                                                               
6. Oman

5. Iran 
4. Algerije 
3. Irak 
2. Saudi - Arabië
1. Libië

bikini 
camper           
caravan         
camping         

ijsje                

parasol           
reizen         
slipper

vakantie
water 

warm
zon

zonnebrand 
zwembad 
zwemmen 

Woordzoeker
Amee en Noortje

Wat mag je NIET in je handbagage meenemen: 

(Vervolg van voorpagina)
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Dingen om te doen in de auto: 

① Ik zie wat jij niet ziet en het is …                                                                                     

② Wie ben ik?                                    

③ Hoe vaak zie ik dit onderweg?

④ Kentekens uit verschillende landen spotten
¡    A = Oostenrijk
¡    B = België
¡    CH = Zwitserland
¡    D = Duitsland
¡    E= Spanje
¡    F = Frankrijk
¡    GB = Groot Brittannië
¡    H = Hongarije
¡    I = Italië
¡    L = Luxemburg
¡    MK = Macedonië
¡    N = Noorwegen
¡    P = Portugal
¡    Ro = Roemenië
¡    S = Zweden
¡    UA = Oekraïne Rode auto

Motor

Vlag

Vliegtuig

Afslagbord

Blauwe auto

Camper

Koe

Juf Arja werkt in haar vrije tijd bij de reddingsbrigade. 
In de zomer heeft zij het druk. 

Wij hebben haar hierover vragen gesteld.
1. In welke situaties komt u vaak terecht?

Dat er kinderen vermist zijn of kleine EHBO gevallen
2. Waarom vindt u de reddingsbrigade leuk?

Nou, voor het mooie weer, zwemmen en helpen
3. Hoe lang denkt u te blijven werken  

voor de reddingsbrigade?
Nog een paar jaar op het strand.

4. Met hoeveel mensen werkt u samen?
Op het strand werken we met zes of zeven mensen tegelijk.

5. Wat doe je als je geen redding moet uitvoeren?
Op de uitkijk staan, rondrijden en ook een beetje varen.

6. Met welke vaartuigen werkt u?
We werken met vier boten en twee waterscooters.

7. Wat voor situaties zijn er nog meer  
voor de reddingsbrigade?

Gevaar dat mensen te ver in zee gaan,  
zeehondjes en vogels redden.

8. Wat is de ergste situatie van u?
Dat er een meisje verdronken was.
9. Wordt u soms in de avond gebeld  

omdat er iemand in gevaar is in de zee?
De alarmploeg wordt dan gebeld, maar ik niet.

Jessy en Mila

Een wespensteek                                    
 
Een wesp heeft een angel aan zijn kont.
Als hij zich bedreigt voelt gaat hij steken.
Hij laat gif achter. 
Een wesp kan meerdere keren steken.     
Als je geprikt wordt  dan wordt die plek op je huid dik.
Het beste wat je kunt doen is er ijs op leggen.
Je moet niet gaan krabben.
Als je allergisch bent wordt die plek nog dikker.
Je kunt ook allemaal bultjes krijgen. 
En als je tong dik wordt moet je naar de dokter.

Stijn                                                                                   

Ventilator
Frisse wind

Is lekker koelWaait langs mijn gezichtHeerlijk

Mumtas
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Raadsels
1. Wat is een krab zonder scharen ?
2. Hoe noem je een octopus zonder tentakels?
3. Hoe noem je een surfboard met wielen?
4. Waarom eet een oen een rups?
5. Waarom zwemt een vis in zout water?
6. Hoe noem je een worm die een boek opeet?
7. Wat krijg je als je een worm met een hond kruist?
 
Bram en Indy

Vlinders in de zomer
Een witje is een vlinder die de kleur wit en een piepklein  
beetje geel heeft. Het vrouwtje heeft een altijd een paar 

zwarte stippen en het mannetje een of geen.  
Je kunt hem vinden in de buurt van akkers en tuinen  

omdat daar vaak koolplanten zijn.

Dit is een Atalanta, hij is zwart met twee oranje banen en 
nog wat witte stippen. Je kunt ze lokken met fruit,  

dat vinden ze heerlijk! Je kunt hem vinden in het zuiden 
van Europa en het noorden.

Dit is een boomblauwtje, het mannetje is helemaal blauw en 
het vrouwtje heeft ook nog zwarte randen aan de buitenkant. 
Je kan ze vinden in bomen en struiken (langs bosranden.)

Thara
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Het wielercomité bestaat 70 jaar, pas volgend jaar is de 70e 
wielerronde. We waren er één jaartje tussenuit, in 1974. 
Poeldijk is het oudste Westlandse criterium. De eerste editie 
werd in 1948 gewonnen door Manus Brinkman, een markan-
te wielrenner, die in de jaren ‘50 bij de Mars-ploeg reed met 
Wim van Est (de eerste Nederlander met een gele trui in de 
Tour de France). Ook Sebastian Langeveld en Johnny Hooger-
land stonden ooit in Poeldijk aan de start. Zij werden bij Van 
Vliet klaargestoomd voor een carrière als prof.

De Ronde van Poeldijk staat bekend als criterium waar ontzet-
tend hard wordt gereden. “De bochten lopen goed. De renners 
rijden hier altijd graag en komen uit het hele land. Onze plek 
op de wielerkalender valt samen met de laatste dag van de 
Tour. Vier Australiërs geven het veld dit jaar een internationaal 
tintje. De Ronde wordt verreden op het vertrouwde parcours: 
start en finish op de Jan Barendselaan, via de Rijsenburger-
weg en Verburghlaan keren de coureurs terug richting start 
en finish. Met een aantal goede Westlandse renners belooft 
het weer een mooie strijd te worden. Ook voor de Poeldijkse 
jeugd is er weer de RABO dikke banden race. Zij starten in 3 
categorieën 7-8,  9-10 en 11-12 jarigen, jongens én meisjes. 

Parkoers om 08.00 autovrij en huisdieren binnen

Zondag 29 juli: 69e Ronde van Poeldijk                                                    
Door Gerard van der Valk

Wij zoeken nog steeds nieuwe bestuursleden. Aan vrijwilligers 
heeft de Ronde geen gebrek. De organisatie kan rekenen op 
een club van gemotiveerde helpers, maar bestuursleden vin-
den valt niet mee.

Programma 69e Ronde van Poeldijk 
11.00 uur  Nieuwelingen 40 km
12.00 uur  Rabo dikke banden race voor de jeugd van Poel-

dijk en omstreken
13.00 uur  Junioren 60 km
14.45 uur  Regiorenners A en B
16.00 uur  Elite en Beloften 80 km

Wij hopen weer op de medewerking van alle mensen, vooral 
van hen die in of langs het parkoers wonen. Dat zij zorgen dat 
het parkoers ‘s morgens om 8.00 uur autovrij is zodat wij vol-
doende tijd hebben het parkoers op te bouwen. Als u die dag 
nog weg wilt: zet uw auto buiten het parkoers. Ook bezitters 
van huisdieren vragen wij hun dieren binnen of aan de lijn te 
houden, voor de veiligheid van de renners en huisdieren. Als 
wielercomité zijn wij u heel dankbaar voor uw medewerking en 
wensen alle inwoners van Poeldijk een mooie wielerdag toe.
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AANBOD!

NIEUW

‘S-GRAVENZANDE
Mr. de Fremerystraat 49

NIEUW

‘S-GRAVENHAGE
Madepolderweg 53b
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AANBOD!

Op unieke locatie in recreatiegebied Made-
stein gelegen vrijstaande woning met riant 
perceel van maar liefst 987 m² eigen grond. 
Deze ruime kavel biedt legio mogelijkheden 
voor tuinieren en andere buitenactiviteiten 
tevens kunt u een levensloopbestendige 
woning creëren.
Vraagprijs: € 595.000,- k.k.

Op fantastische locatie vlakbij het centrum 
keurig onderhouden 5-kamer woning met 
vrije achtertuin op het Zuidwesten, met aan 
de achterzijde een leuk speeltuintje met 
extra ruimte met een gezellig zitje voor de 
buurtbewoners.

Vraagprijs: € 225.000,- 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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H. BARTHOLOMEUS    
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Telefoon 0174-245058
Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875

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

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

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Anno Domini
Door pastor Max Kwee

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

er al zo lang staat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

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

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

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

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Anno Domini
Door pastor Max Kwee

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

er al zo lang staat. 

’Het jaar des Heren’. Vroeger had men dat besef nog. De ti jd om 
te leven, en dus ook elk jaar, wordt ons ten diepste gegeven. We 
kunnen de ti jd toch niet zelf maken? We kunnen niet zeggen, 
ziehier, ik produceer voor jou een jaar. Wij kunnen er natuur-
lijk wel veel mee. Heel veel plannen, organiseren, maar ook va-
kanti es en rustperiodes regelen. We hebben wel de uitdrukking 
‘ti jd maken’. We zeggen dan bijvoorbeeld: ‘Ik maak ti jd voor jou’. 
Maar dat betekent dat we de beschikbare ti jd anders verdelen. 
Nieuwe ti jd erbij kunnen we niet maken. 
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het nieuwe jaar ons brengen? Voorspoed of tegenslag? Goede of 
slechte ti jden? Mogen we nieuw leven verwelkomen, of zal een 
dierbare ons ontvallen? We weten het niet van tevoren en dat 
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digheden, er toch op te vertrouwen dat de Heer met ons is. Vlak 
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len? Is hij erbij als ik boodschappen doe? Is hij erbij als ik op 
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Pinpas nodig op 
de middelbare 
school?

 
Van der Meer Verzekeringen
Dijkstraat 2
2675 AX HONSELERSDIJK
T (0174) 63 04 90
E info@vdmverz.nl
I www.vandermeerverzekeringen.nl
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Uw spaarwens 
uit laten komen? 
Wij helpen
u graag.

Spaar nu € 750 en krijg een vakantietas cadeau*

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

Naar de Veluwe

KBO dagje weg op 12 september 
Woensdag 12 september bezoekt de KBO Poeldijk met haar 
leden de Veluwe in Gelderland. ’s Morgens gaan we naar Bar-
neveld naar een houtsnijwerk- en borduurwerkmuseum (“Het 
losse steekje”). Tussen de middag dineren we in Scherpenzeel. 
Daarna brengen we een bezoek aan een beeldentuin met zand-
sculpturen.

Wilt u deze datum alvast in uw agenda zetten! Overige gegevens 
volgen binnenkort in Poeldijk Nieuws.

Senioren doen meer aan preventie

Veiligheid in en om huis
Zo’n 18% van de vrouwen zonder partner zegt vaak uit angst 
niet open te doen als er ’s avonds wordt aangebeld. Van de 
vrouwen met een partner is dit 10%. Vrouwen van 65 jaar of ou-
der zonder partner doen  naar verhouding het vaakst ’s avonds 
niet zomaar de deur open. Dat meldt het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) eind juni over de Veiligheidsmonitor 2017.

KBO Poeldijk
Angst om de deur niet meer open te doen of gedrag aanpassen 
voor meer veiligheid? Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat senio-
ren (65+) zich minder vaak onveilig voelen dan jongere Nederlan-
ders. Ook schatten zij de kans dat zij slachtoffer worden kleiner in. 
Senioren doen meer dan anderen ’s avonds de deur niet open. Zij 
nemen vaker preventieve maatregelen om criminaliteit te voor-
komen. Zo laten zij vaker ’s avonds licht branden als zij weg gaan, 
laten waardevolle spullen thuis, hebben vaker extra veiligheids-
sloten op buitendeuren en gebruiken buitenverlichting. KBO-
PCOB vindt het erg positief dat senioren hun gedrag aanpassen. 
Maar het kan altijd beter! Veiligheid blijft een belangrijk onder-
werp. Daarom zetten veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB zich in 
om senioren tips en advies te geven om de eigen veiligheid en die 
van de woning te vergroten. 

50PlusBeurs
Van 18 t/m 22 september is weer de jaarlijkse 50PlusBeurs in de 
jaarbeurs in Utrecht. Dagelijks van 10-17 uur. Actieve 50-plussers 
kunnen al 26 jaar terecht bij deze beurs met rond de 550 stands 
vol informatie, vermaak en aanbiedingen. Kies je voor de optie 
met een combiticket dan krijg je toegang tot de beurs én het 
unieke concert waar je direct na de beurs van kan genieten. Ver-
wacht wordt een voorstelling vol muziek en humor van De 3 Bari-
tons Ernst Daniël Smid, Henk Poort en Marco Bakker die éénmaal 
“terug zijn van nooit weggeweest” en sopranen Janine Kitzen en 
Aylin Sezer. Zij verzorgen operette- melodieën, klassieke opera- 
aria’s, tijdloze musicalsongs en onvergetelijke internationale en 
Nederlandse “evergreens”.

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                              
“Vakantie: Ik ben in een opperbeste bestemming.”
“Maak je ook van die korte nachten tijdens deze lange dagen?”

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

Nieuweweg bij Varend Corso dicht
Door Nelly Schouw-Zaat

Het zal niemand ontgaan zijn: de Nieuweweg N211 van Poel-
dijk naar Den Haag is al maanden het werkterrein van BAM we-
genbouw. De weg ondergaat een ingrijpende reconstructie en 
krijgt het predicaat ‘duurzaamste weg van Nederland’. Zover is 
het nog niet als het Varend Corso op zaterdag 4 augustus de 
Westlandse wateren bevaart. Provincie Zuid-Holland, gemeen-
ten Westland en Den Haag, het bestuur van Varend Corso en 
BAM wegenbouw zaten de afgelopen weken om tafel om het 
mogelijk te maken dat de stoet van boten toch door veel toe-
schouwers bekeken kan worden. 

Juist de Nieuwe Vaart die Poeldijk al eeuwenlang omringt is een 
van de belangrijkste vaarwegen in de regio. Elk jaar scharen zich 
duizenden bewonderaars tijdens het Varend Corso langs beide 
oevers. Bij huizen langs de Vredebestlaan staan zitjes met para-
sols en eet- en drinkgelegenheden. Richting Den Haag is dat niet 
anders. Aan de oostelijke kant lag een flinke groenstrook die ook 
werd benut door toeschouwers. Daar klapten mensen hun stoel-
tjes uit, zetten koelboxen klaar en picknickten er. Maar voor hen 
is dit jaar geen plaats. Het werk is nog lang niet voltooid en de 
hele weg is in beide richtingen dicht. Het corso kan dit jaar alleen 
van de westelijke oever bekeken worden.
   
Extra voorziening
‘Wij willen de toeschouwers wel compenseren’, vertelt provincie-
woordvoerder Menno Zijlstra desgevraagd aan Poeldijk Nieuws. 
‘De provincie organiseert een evenement, waar mensen het 
Varend Corso goed en veilig kunnen bekijken. Plek van het eve-
nement is waar het werk nog aan de gang is, waarschijnlijk te-
genover café-restaurant Westpoort. Er is op het ABC-terrein veel 
ruimte waar automobilisten kunnen parkeren’. De afsluiting van 
de Nieuweweg geldt op zaterdag 4 augustus voor drie uur. Ver-
wacht wordt dat het Corso Poeldijk vroeg in de middag tot onge-

veer vier uur passeert. De stoet wordt rond 16.45 uur bij De Wen/
Uithof verwacht en vaart dan richting Kwintsheul. 

Ingrijpend project
Bij de provincie gaat men er vanuit dat in 2019 weer op de gebrui-
kelijke manier naar het Varend Corso langs de Nieuwe Vaart ge-
keken kan worden. Dan zijn zeker alle werkzaamheden achter de 
rug, al heeft de uitvoerder wat achterstand in te halen. Het is een 
zeer ingrijpend project, er komen vernieuwingen die de duur-
zaamheid en beperking van CO2-uitstoot moeten bevorderen. Zo 
wordt energie geleverd door zonnepanelen op het ABC-terrein. 
Op het fietspad komen zonnepanelen en het hele traject krijgt 
een haag van zonnepanelen. Bankjes en bushaltes worden ook 
voorzien van zonnepanelen en lichtmasten met zonnecellen. Met 
al die nieuwe systemen hoopt men een besparing van 13.000 ton 
CO2 te bereiken. Het bestuur van het Varend Corso Westland is 
met de BAM overeengekomen dat op de dagen van het Corso alle 
waterwegen van de route vrij zijn van particuliere boten en schui-
ten. ‘Of iedereen zich hieraan wil houden, kunnen we niet garan-
deren’, aldus Theo en Ineke Zwinkels van het Corsobestuur. ‘Maar 
we doen ons best om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor de 
versierde boten. Dat is tot dusver nog steeds goed gelukt’.

Poeldijkse corsoboot maakt het bont

‘Heel Holland bakt er niks van’
Poeldijk blijft ook dit jaar niet achter bij de stoet van versierde 
schepen van het Varend Corso. Het thema ‘Helemaal Hollands’ 
wordt door de boot uit Poeldijk vertaald tot ‘Heel Holland bakt 
er niks van’. Het wordt een dolle boel. Meerdere prominenten zijn 
in de weer met ingezakte slagroomtaarten en andere misbaksels.

Poeldijkse Kay de Hooge, nu wonend in Naaldwijk, is voorzitter van 
het Poeldijkse corsoteam. Zij vertelt: ‘Elk jaar in oktober wordt door 
het Westlandse team het thema voor het komende corso bekend 
gemaakt. Dan gaan wij in Poeldijk meteen met elkaar om de tafel 

om te bedenken hoe wij dat thema 
kunnen uitwerken. In januari worden 
de eerste plannen op papier gezet 
en bekijken we wat er nodig is. Dan 
gaan we aan de slag’. Hoeveel men-
sen werken er aan mee? ‘Ons team 
heeft een klein bestuur van drie 
leden, tijdens de opbouw worden 
steeds meer mensen ingeschakeld. 
Ontwerpers, arrangeurs en veel an-
deren die achter de schermen bezig 
zijn, zoals kapsters, kleedsters en gri-
meurs. Tijdens de vaartochten rijdt 
drie dagen een busje met cateraars 
met de stoet mee. Zij zorgen dat de 
mensen op onze boot van eten en 
drinken worden voorzien’. Vorig jaar 
werd de Poeldijkse boot bekroond 
met de publieksprijs vanwege origi-
naliteit (een Beiers bierfeest) en ar-
rangement. De Hooge: ‘Het was een 
fantastische ervaring om die prijs te 
ontvangen. Het wordt nu weer span-
nend als wij in augustus onze boot 
aan het Westland kunnen laten zien’.
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Puzzel
Puzzel nummer 15

Woordzoeker vissen
Oplossingen met naam, adres en telefoonnummer binnen 14 
dagen per mail naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar 
Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. De winnaar 
krijgt weer een lekkere slagroomschnitt. Hebt u suggesties voor 
een leuke puzzel of wilt u er een maken? Van harte welkom! Dan 
is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.

Uitslag puzzel nr. 13, plaatsnamen zoeken: FRAMBOZENBRANDE-
WIJN. De oplossingen staan op: www.poeldijknieuws.nl/puzzel. 
Van de 41 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, is de ge-
lukkige winnaar: Joyce Kranendonk, op de foto met dochter Emma 
met de slagroomschnitt van Bakkerij Van Malkenhorst. 

R E P R A K N E E T S M O S

I E N I A A H O I R E D O R

E K G A R T E T R K D R M A

T A L E B L I E K K E H U A

V R A A N E L O M E S A R B

O P S R V B B N W K S R E L

O E B C A S O A E C I I N E

R R A R H M T O H T V N E N

N E A R U O N E G W G G E G

R C R A B S L E U F E N N T

A N S J O V I S L R O I O G

D E J S I V T H C I L R E T

L A N S V I S L A A P E E Z

L U M L A Z T A P S P M O L

Illustraties: vecteezy.com
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“Lieve woorden en steun, ik ben een rijk mens”

Ontsluiting van ons dorp
Door Annemiek Koremans

Mijn maagverkleining laat ik even voor wat ie is: het gaat heel 
goed. Op 2 juli had ik medische nacontrole en mijn eerste weeg-
moment. Zo gezond als een vis. Operatie en herstel zijn meer dan 
voortreffelijk verlopen. Eten en drinken is nog steeds gevoelig, dat 
hoort er bij. Van de intake tot aan de operatie 8 kg afgevallen. En 
ruim drie weken na operatie was ik nog eens 14 kg kwijt. Er is 22 
kg last van me af. De eerste drie maanden gaat het snel, daarna 
een kwestie van volhouden en me de nieuwe eet- en drinkstijl ei-
gen maken. 

Al eerder schreef ik over het gegeven dat er van ons dorp niet veel 
meer overblijft nu er overal nieuwe huizen komen. Prijzen rijzen de 
pan uit en alle huizen worden als zoete broodjes verkocht. We zitten 
in een periode van economische groei en het schijnt allemaal te kun-
nen. Zo zijn ze de grond aan het bewerken, staan er betonnen platen 
muren en in no time worden de huizen afgemetseld en afgewerkt. 
Heel veel eengezinswoningen en hier en daar appartementen. Voor 
zover ik het kan beoordelen zijn het prachtige huizen en zie je de 
eigen stijlen van projectontwikkelaars in de projecten terug. Ons 
dorp is in ieder geval ons dorp niet meer. Het Westland wordt een 
agglomeratie (voorstad oftewel een stedelijk gebied) van Den Haag.

In en uit het dorp/het Westland 
Wat mij telkens weer verbaast bij een nieuwbouwproject is de ont-
sluiting van zo’n wijk en consequenties voor bestaande wegen. Aan 

alle kanten zie ik toenemende problemen met het verkeer door wij-
ken die er bij komen. Logisch, maar raar. Blijkbaar zetten we eerst 
huizen neer, daarna volgt bestrating en de wegen. Gevolg is dat ons 
dorp én het hele Westland vastlopen. Ik laat wegwerkzaamheden en 
ongelukken nog buiten beschouwing. Nieuweweg, Wateringseweg, 
Poeldijkseweg, Monsterseweg, Rijnsburgerweg, Jan Barendselaan. 
Het verkeer staat hartstikke vast, niet alleen tijdens spitsuren. Weet 
niet of het aan mij ligt, maar het is zo’n chaos op de weg, ook op 
fietspaden. Afgezien van de andere verkeergebruikers worden de 
mensen er ook niet vriendelijker of gezelliger op. Voor mij is het een 
ongelooflijk gevoel van vrijheid als ik buiten tuf op mijn cabrio. Ver-
der heb ik meestal gelukkig een opgeruimd karakter, breed netwerk 
en wordt er wat gegroet, geschreeuwd en getoeterd als ik in het 
verkeer ben.   
 
Ongemakkelijk gevoel
Helaas moet ik constateren dat ik me steeds ongemakkelijker voel 
in het verkeer, de massa, de herrie, het chagrijn en ongeduld. Paad-
jes binnendoor om prikkelarm te rijden moet je zoeken en ook die 
worden drukker. Soms zie ik sterretjes, voel ik me duizelig, kijk ik 
met verbazing naar de reacties. Het lachen vergaat me steeds meer. 
Wat leven we met veel te veel mensen bovenop elkaar. De stad heeft 
zijn eigen charme, alhoewel Amsterdam veel te vol is en inwoners 
knettergek van de toeristen worden. Moet het platteland niet plat-
teland blijven? Rust, groen, kassen, afwatering, secundaire wegen 
en paadjes. Een beetje forensen?

Politiek
Verkeersgedrag is een zaak van ieders mentaliteit; soms wordt dat 
gedrag op de proef gesteld. Het Westland is dichtgeslibd. We kun-

Ons Dorp
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Volg ons op facebook: www.facebook.com/gielcaraVanimport

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

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

nen er niet meer met goed fatsoen in of uit. Het is onveilig, onvrien-
delijk. Er moet te veel verkeer door het Westland met haar groei-
ende huizenbestand, economie en logistieke netwerk. Er wordt vast 
over nagedacht en veel over vergaderd. Meer asfalt kan allang niet 
meer, dat biedt geen soelaas enkel wateroverlast. Moet iedereen 
een tuintegel inleveren voor een plantje om het regenwater beter te 
kunnen afvoeren? Tegel eruit, plantje erin. Poeldijk heeft bij de actie 
Steenbreek wél de meeste tegels van het Westland ingeleverd! Ik 
lees of hoor zo weinig van onze bestuurders over nieuwe mogelijk-
heden om ons verkeer te laten doorstromen en mensen weer met 
een glimlach te laten deelnemen aan het verkeer.   

Nepnieuws?
Hebben we een prachtige groene laan in ons dorp, maar is er een 
kaalslag van populieren aan de Verburchlaan. Ik begrijp dat je door 
graven boomwortels kan aantasten. Wat ik niet begrijp is dat je 
wortels van bomen op een rij door graven kan beschadigen. Hand-
werk blijft toch een vak apart? Uitgangspunt is dat er voor elke ge-
rooide boom twee nieuwe terugkomen. Dat kan ook ergens anders 
zijn. Want er ligt een stroomkabel die de groei van de nieuwe bomen 
kan dwarsbomen? Hoe gek zijn we met zijn allen (inclusief onze ge-
meenteraad) politiek dat we dat voor zoete koek aannemen? Boom-
pje eruit, nieuwe erin! Komt dat park nog in Poeldijk? Al is het maar 
voor meer zuurstof om te kunnen ademen tussen alle bedrijven door.

Nieuws uit het hart
Dank voor al jullie lieve woorden, steun, kaarten, bloemen die ik heb 
ontvangen van bestuur, redactie en lezers van Poeldijks Nieuws. Ik 
ben een rijk mens.

Benieuwd naar de exclusieve 
collectie Phalaenopsis van  
Opti-flor?  
O.a. bij tuincentrum Ockenburgh kunt u kiezen 
voor mooie soorten uit onze vijf sterren collectie.

Meer weten? www.optiflor.nl
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Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Functie omschrijving
Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het nauwkeurig uitwerken van de aan 
Duijnisveld toevertrouwde projecten. Je werkt in teamverband en onderhoudt het contact  
met onze opdrachtgevers. Met behulp van AutoCAD en/of Tekla maak je de productie
tekeningen van de meest uiteenlopende typen stalen kasconstructies. Daarnaast zorg je  
voor de bestelling van de benodigde materialen en stel je de afleverlijst van het project op.

Functie eisen
– Een technische opleiding MBO/HBO werktuigbouwkunde.
– Ervaring in het werken met AutoCAD, Word en Excel, Tekla is een pré.
– Je werkt nauwkeurig en klantgericht.
– Je bent ambitieus, collegiaal en flexibel.
– Je bent een starter op de arbeidsmarkt of hebt al enige ervaring in een vergelijkbare functie.

Duijnisveld biedt je een goed salaris, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en een 
prettige werksfeer in een modern bedrijf. Voor meer informatie over de vacature kun je  
contact opnemen met  Paul Duijnisveld of een bezoek brengen aan onze website.
Herken jij jezelf in deze vacature stuur dan binnen 14 dagen  je sollicitatie met persoonlijke 
motivatie en cv naar Duijnisveld & zn b.v.  t.a.v. Paul Duijnisveld, email  pd@duijnisveld.nl  

WERKVOORBEREIDER KASCONSTRUCTIES 

Duijnisveld & zn b.v. in Poeldijk is al jarenlang toonaangevend 
producent van stalen kasconstructies voor de internationale 
glastuinbouw. Engineering en productie vinden projectmatig 
plaats op basis van klantspecifieke wensen. Kwaliteit, maatwerk 
en vakmanschap behoren tot de bedrijfsfilosofie van Duijnisveld. 
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een jonge 
enthousiaste:

Duijnisveld & zn b.v.
Monsterseweg 52
2685 LJ  Poeldijk
T  (0174)  28 62 00
I  www.duijnisveld.nl20 18 JANUARI 2017

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

...uw persoonlijke makelaar!

Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief !!

Bel 0174 730 179


