
24 aug. t/m 1 sept. Jumbo Boere Tennis Event Onings Tennispark Verburch
26 aug. 09.30 uur Eucharistieviering t.g.v. het Bartholomeuskerk
  Bartholomeusfeest
26 aug. 11.30-12.30 uur Start Bartholomeus Fietsrit, Bartholomeuskerk
  38 km. Finish Scoutingterrein
  aan de Arckelweg
1 sept. 10.00-11.30 uur Boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk Fonteinstraat
Elke dag  Uw ‘geeltje’ voor Poeldijk Nieuws NL95 RABO 0343 6024 15
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‘Mijn start in Poeldijk was één en al uitdaging’

Ds. Molenaar vertrekt naar Woudrichem
Door Nelly Schouw-Zaat 

Dominee A.J. Molenaar (36) kan zich nog levendig herinneren 
hoe het was toen hij zes jaar geleden in Poeldijk kwam en pre-
dikant werd van de Nederlands Hervormde Kerk. Hij was op zijn 
29e afgestudeerd aan de faculteit theologie in Utrecht en nam, 
op zijn dertigste zijn allereerste ambt aan. Hij en zijn vrouw Jan-
neke woonden toen in Rotterdam en kregen twee maanden eer-
der een tweeling. Janneke was nog aan het afstuderen als arts 
met als specialisme ouderengeneeskunde en moest haar studie 
nog afronden. Er vond een verhuizing plaats van Rotterdam naar 
Poeldijk. Ga er maar aan staan… Eén en al uitdaging. 

Nu vertrekt de dominee in september naar Woudrichem een lie-
felijk dorp aan de Merwede, net in de provincie Noord Brabant. 
Aan Poeldijk Nieuws vertelt hij openhartig over deze sprong en 
waarom hij nu een nieuwe gemeente aanneemt. In zijn veertien-
daagse columns in Poeldijk Nieuws herkent de lezer vaak zijn kijk 
op het predikantsambt. ‘In mijn columns begon ik vaak vanuit een 
onderwerp in de actualiteit en leg dan een link met geloof. In de 
kerk is een Bijbelgedeelte uitgangspunt en verbind ik dat met het 
heden. Maar altijd moet je het 
één met het ander verbinden. (Lees verder op pagina 3)

Een speciale uitgave mét Rondje Poeldijk
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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
Sociaal makelaar Poeldijk: Helma van der Wijden (06-20657803, 
mail: h.v.d.wijden@vitiswelzijn.nl
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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Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: Rafael Maria Theuvenet, 06-57 319 910.
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 245789.

Woensdag 15 augustus 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 17 augustus 15.00 uur: Woord- en communieviering 
door Rafael Maria Theuvenet.
Vrijdag 24 augustus 15.00 uur: Eucharistieviering met pastor 
Max Kwee.

  

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 13 t/m 18 augustus Geldig van 20 t/m 25 augustus

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM RUNDERROOKVLEES + 
150 GRAM EIERSALADE

 SLECHTS € 4,99
KEURKOOPJE
GEPANEERDE SCHNITZELS 

 4 STUKS € 6,95
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM ANDIJVIE STAMPPOT    

SLECHTS € 3,50

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM NOTENCERVELAAT + 
150 GRAM SMULSALADE

 SLECHTS € 3,99
KEURKOOPJE
KARBONADES

 ELKE 4E GRATIS!
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM BROCCOLI SCHOTEL 
GEVULD MET PULLED PORC

 SLECHTS € 3,50

Bruggen bouwen noem ik dat. Want een bijbels verhaal uit het 
verre verleden of een tekst uit de psalmen moet begrijpelijk en 
toepasbaar gemaakt worden voor mensen van nu. Natuurlijk had 
ik tijdens mijn studie hierover wel het nodige geleerd, maar hier 
in Poeldijk kwam het er op aan die werelden met elkaar te ver-
binden, pas dán begint het echte leren. De eerste keer dat je een 
begrafenis leidt is dat nog iets ongewoons. Nu, na zes jaar, kan ik 
zeggen dat ik in Poeldijk heel veel heb geleerd’.

Westlanders en Rotterdammers hebben van elkaar weg
Heeft hij altijd al de roeping gehad dit werk te doen? ‘Nee, ik had 
eerst natuurkunde gestudeerd in Enschede, maar ik voelde dat 
hier toch niet mijn toekomst lag en ben daarom theologie gaan 
studeren in Utrecht. Tijdens die studie leerde ik mijn vrouw Jan-
neke kennen. Ik werkte naast mijn studie als vrijwilliger in een 
inloophuis in Rotterdam. Daar was ik soms gastheer die voor 
de koffie zorgde. Maar ik leidde ook laagdrempelige vieringen 
op zondag. Het was echt een ‘down to earth’ tijd, je staat met 
beide voeten in de grond van zo’n multiculturele samenleving’. 
Toen kwam Poeldijk in beeld, - iets heel anders? ‘Dat zeker! West-
landers lijken wel een beetje op de Rotterdammer. Hard werken, 
omzien naar elkaar, maar liever geen kapsones. Ook in de ge-
loofsbeleving merk je dat praktisch ingestelde. Soms leidt dat tot 
een nogal ‘horizontale manier van in het leven staan. De verticale 
lijn naar boven daar mag de Westlander naar mijn idee wat meer 
naar zoeken’. Dus bij ouderen en ernstig zieke mensen niet het 
idee van ‘de dood is een mysterie’? ‘Natuurlijk denken mensen, 
die de boodschap hebben gekregen dat zij ernstig ziek zijn, na 
over de vraag: ‘en wat dán? ’Maar vooral ouderen beseffen dat zij 
terugkijken op een mooi leven dat goede en ook moeilijke jaren 
kende. Maar dat het ook goed is dat het leven eindig is. Er is ac-
ceptatie van de dood, een zeker vertrouwen ‘dat het goed zal zijn’ 
zonder dat dit verder wordt ingevuld. Men is meer bezig met het 
afronden dan met vooruitblikken naar wat komt, is mijn ervaring’.

Wij kunnen vrijwilligers niet dankbaar genoeg zijn
De Poeldijkse predikant heeft zorgen over de terugloop van het 
aantal kerkleden en dalende betrokkenheid bij religie. Bij som-
migen is er grote openheid voor spiritualiteit, veel anderen lij-
ken prima zonder God te kunnen. ‘Als er zoveel jonge gezinnen 

in Poeldijk komen wonen, hoe bereikt de kerk hen dan en hoe 
moeten de mensen de stap zetten bij een kerk te willen horen? 
Ik denk dat hier van beide kanten een enorme uitdaging ligt’. De 
Nederlands Hervormde kerk in Poeldijk omvat ruim driehonderd 
leden en is in vergelijking met de Rooms Katholieke kerk een 
‘kleine’ kerkgemeenschap. ‘We hebben diverse interkerkelijke 
activiteiten,’ zegt dominee Molenaar. ’Bijvoorbeeld op Tweede 
Kerstdag, Tweede Pinksterdag en de jaarlijkse Dodenherdenking. 
Ook op charitatief terrein wordt door de twee kerken regelmatig 
samengewerkt. Het is een zegen dat in de kerken tegenwoordig 
heel veel vrijwilligers beschikbaar zijn die veel tijd en kennis aan 
de kerk besteden. Wij kunnen hen niet dankbaar genoeg zijn’. 

Na zes jaar Poeldijk gaat ds. Molenaar in Woudrichem aan het 
werk. Daar wacht hem een kerkgemeente met zo’n elf- tot twaalf-
honderd leden. Na vier jaar kan een voorganger in zijn kerk van 
standplaats wisselen. ‘Ik had die zes jaar in Poeldijk nodig om in 
mijn werk te groeien en mij thuis te voelen. Bovendien is twee 
jaar geleden ons gezin nog uitgebreid met ons zoontje Abel die 
als kleine broer van de tweeling Jesse en Nathan het huis vult. De 
tweeling ging tot nu toe in Monster naar de christelijke school. Dat 
wordt nu een school in Woudrichem. Ook voor hen wordt alles 
anders, maar wij houden prachtige herinneringen aan Poeldijk’. 

(vervolg voorpagina)
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Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

0174 - 29 29 26
www.silene-uitvaart.nl

Wensenlijst Westland Verstandig voor Poeldijk 
Een aantal punten kunnen we noemen (er is nog meer): 
• Het centrumplan moet snel ontwikkeld worden;
• Er moet een verkeerscirculatieplan gemaakt worden waardoor verkeersoverlast voorkomen wordt;
• De sport- en mogelijkerwijs ook de andere verenigingen komen in de knel door de uitbreiding 

woningen door nieuwbouw. Daarin zal voorzien moeten worden;
• Op dit moment heeft Verburch al een veldentekort en daarin zou voorzien moeten worden door 

meer kunstgrasvelden;
• Een trapveldje voor de jeugd in Poeldijk;
• Meer woningen voor starters die ook echt aan inwoners uit Poeldijk worden toegewezen;
• In het centrum van Poeldijk een gezellig pleintje als hart centrum creëren;
• Voor de jeugd meer reuring in Poeldijk en meer doen om de jeugd te vermaken. Wellicht een 

� lmzaal in de nieuwe Leuningjes!
• Poeldijk zou een centrumplein moeten krijgen: instellingen liggen verspreid door het dorp, op 

loopopstand.
• Dario Fo-complex moet appartementengebouw worden.
•  Opwaarderen omgeving Protestantse kerk.
•  Afsluiten Verburghlaan tussen Voorstraat en Rijssenburgerweg.
•  Herstel en opwaardering Kerkplein, creëren van meer parkeerruimte. Herstel en opwaardering Kerkplein, creëren van meer parkeerruimte.

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. 

appartementen 
en Maisonnettes

T 088 712 28 33 T 0174 29 46 52 T 0174 22 56 00

Informatie en verkoop

BINNENKORT 
IN VERKOOP

POELDIJK 

EEn ONTWIKKELING van

 Appartementen v.a. € 327.850,- v.o.n.

 Maisonnettes v.a. € 269.850,-  v.o.n.

 Ruime, zonnige terrassen

 Privé parkeerplaats

 Comfortabele vloerverwarming

Kijk voor meer informatie 
op www.poeldijkdorp.nl 
en meld je nu alvast aan 
als belangstellende bij 
je favoriete woningtype!

5 september start nieuwe bridgeseizoen

Bridgeclub Poeldijk
Op 5 september starten we met ons nieuwe bridgeseizoen. Wij 
bridgen op de woensdagavond in De Backerhof, Witte Brug, Poel-
dijk. Aanvang 19.15 uur. Nieuwe bridgers zijn van harte welkom. 

U kunt gerust eens mee bridgen 
bij onze gezellige club. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij het 
secretariaat: 

Wim Spitzer (06-53933261) of 
Sjaan Gregoire (06-26312221).
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 13 t/m 18 augustus

AARDBEIENSCHELPJES
Krokante bladerdeeg schelpjes met banketbakkers-
room en heerlijke Hollandse aardbeien!

van 8,40
€6,95

4stuks

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

Zaterdag 25 augustus Buitenplaats Ockenburgh

Festival Zomer OCK in teken 
‘eeuwige jeugd’
Jong en oud vieren de ‘eeuwige jeugd’ met muziek van singer 
songwriters, jonge talenten en allerlei bands. Dansen is een be-
langrijk onderdeel deze keer en vooral ook theater en specta-
culaire acts. En natuurlijk zijn er heerlijke hapjes te koop bij de 
foodtrucks en bij de Kasserie. Voor de derde keer wordt Buiten-
paats Ockenburgh omgetoverd tot festivalterrein. 

Met het thema  ‘eeuwige jeugd’ maken we ruimte voor The Beat-
les. Fabruari Four noemen zij zich, alle liedjes zijn mee te zingen 
en te dansen! Verder hebben we straattheater en een theatertent 
met programma’s over de eeuwige jeugd. Neem ook kijkje in de 
Hemel en maak mee hoe het daar toegaat. Schuif aan bij de Tea 
party in de stijl van Alice in Wonderland.  De blazers van Skaven-
hage zetten met hun ska muziek de boel in beweging evenals de 
Lindy Hop dancers en verder is er veel te zien en mee te maken. 
En de afsluiter is dit jaar van Valium. Uiteraard ontbreekt de blues 
niet met Will en Alex. We laten maar een beperkt aantal bezoe-
kers toe en houden het graag klein en bijzonder. Wees er dus snel 
bij! Met dank aan de medewerking van de Cultuurschakel. Zater-
dag 25 augustus start om 16.00 uur. Buitenplaats Ockenburgh. 
Reserveren via www.buitenplaatsockenburgh.nl/open-podium/. 
Kosten €15,- in de voorverkoop. 
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Door de polder met tegenwind 

Brugpieper
Door pastor Martien Straathof 

Deze week zag ik ze staan op de hoek Harry 
Hoekstraat - Poeldijkseweg. Een groepje jon-
geren op elkaar wachtend om naar de brug-
klas in Naaldwijk te fietsen. Mooie nieuwe 
fietsen met een krat voorop. Zonder jas met 
een hoogrode kleur op hun wangen. Sommi-
ge zitten in hun telefoon, andere kijken achterom of de laatste er 
al aan komt. Ik zie geen dikke boekentassen vol zelf gekafte boe-
ken achterop hun bagagedrager bijeengehouden door een spin.  

Ik kan me de tijd goed voor de geest halen. Het was best wel span-
nend, maar ook uitdagend dat ik naar de tuinbouwschool mocht…. 
Dag lagere school, hallo nieuwe wereld! Je moest een agenda heb-
ben. Die mocht je zelf uitkiezen bij het sigarenwinkeltje aan het be-
gin van het Kerkepad. Je kreeg nog meer nieuwe spullen. Pennen, 
potloden, gum, een geodriehoek en een passer. En al die boeken na-

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

tuurlijk. En een goed regenpak! Ik kreeg geen splinternieuwe fiets, 
maar wel een hele goeie. Een neef uit Zoeterwoude was zijn fiets 
ontgroeid. Die kreeg ik. Het op en neer fietsen naar Ter Aar zou geen 
probleem worden. Ik fietste iedere zondag al naar opa en oma. Vaak 
op de heenweg door de polder met tegenwind, zodat je met een 
rood hoofd aankwam. Maar terug had je voor de wind. Je was dan 
zo thuis. Ik voelde de vrijheid. Vlak bij de tuinbouwschool was er een 
bakkertje met heerlijke gevulde koeken en halverwege een winkeltje 
waar ze Marsen, roze koeken en Cola hadden. Niemand die vroeg of 
dat wel gezond voor je was. In de nieuwe wereld mocht je zijn wie je 
wilde wezen. Ik verheugde mij op die grotemensenwereld. We kre-
gen bodemkunde en scheikunde. Ik had het techniekboek al uit, voor-
dat de eerste lesdag was begonnen. Engels en handelsrekenen. Ook 
aardrijkskunde. Bijna elke avond bladerde ik in de Grote Bosatlas. 

Ik keek er naar uit om die lege schriften vol te schrijven. Zelfs gym-
nastiek verheugde ik me op. We zouden gaan speerwerpen, honk-
bal en paaltjesvoetbal. De eerste weken waren fantastisch. Prachtig 
om allemaal nieuwe jongens en meiden te leren kennen. Ik had er 
veel plezier. Ik zag het helemaal zitten. Zo beginnen we in de kerk 
ook met een nieuw seizoen. De koren gaan zich bezig houden met 
het kerstprogramma. Voor de hele federatie komen er drie avonden 
over het gebed met als titel “Heer leer ons bidden”. Enthousiaste 
parochianen in de vele werkgroepen pakken hun dienende taak 
voor de parochiegemeenschap weer op. Er worden weer kinderen 
gedoopt. Misschien zijn er wel volwassenen die willen toetreden tot 
de kerk. Ook volgend voorjaar zijn er weer communicanten. En na-
tuurlijk zijn er ook jongeren die zich willen laten vormen. Jongeren 
die iets meer willen weten over de ‘Goede kracht’ in hun leven, de 
Heilige Geest. Ik heb er zin in om hen erover te vertellen!  

Pauspareltje 
“Hoe is mijn geloof? Is het ’n vreug-
devol geloof, of is het altijd hetzelf-
de, een ‘plat’ geloof? Heb ik een 
gevoel van verwondering, als ik de 
werken van de Heer zie, hoor pra-
ten over evangelisatie of over het 
leven van een heilige, of wanneer ik zoveel goede mensen zie? 
Voel ik dan genade van binnen, of voel ik niets gebeuren in mijn 
hart? Kan ik de troost van de Geest ervaren? Laten we ons alle-
maal in een gewetensonderzoek afvragen: hoe is mijn geloof? Is 
het vreugdevol? Open voor Gods verrassingen? Want God is de 
God van verrassingen”

Uitkiezen voor jezelf én om weg te geven

M25 Westland op Bradelier 
In de zomervakantie gaan we iets nieuws doen. Samen met Ga-
lant, een netwerk van Westlandse jongeren (12- 18 jaar), gaan 
we donderdag 16 augustus van 09.00-17.00 uur met een kraam 
op de Bradelier, de feestweek De Lier staan. In deze kraam, waar 
jong en oud spontaan kunnen binnenlopen, gaan we gratis kof-
fie of thee schenken met iets lekkers erbij en tweedehands spul-
len weggeven. 

Het wordt een soort gratis markt, volgens het principe: een be-
zoeker mag één ding uitkiezen voor zichzelf en één om weg te 
geven aan een ander die het nodig heeft. Dit vanuit het verlangen 

effero uitvaartverzorging
crematie - begrafenis

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

het huis
uit dragen om

tebegraven
"

"
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om een samenleving te worden waarin wordt gedeeld, in plaats 
van verkocht! We zijn op zoek naar jou! We zoeken jongeren (12 
-18 jaar) die in de stand willen staan om mensen te helpen met 
de tweedehands spullen uit te zoeken om weg te geven. Er is al-
tijd iemand die je kunt helpen met vragen. Je mag ook koffie/
thee aanbieden aan de mensen of bijvoorbeeld alleen een taart 
maken en komen brengen. 

Je kunt helpen in twee shifts van ieder (maximaal) 4 uur: shift 1 
van 09:00-13:00 uur, shift 2 van 13:00-17:00 uur. Geef je per mail 
(info@m25westland.nl) op met naam, leeftijd, 
woonplaats en telefoonnummer. Zet in de mail 
de tijd dat je in de kraam kunt staan en/of een 
lekkere taart maakt en komt brengen. Heb je 
spullen (geen rommel!) om weg te geven? Laat 
dat dan ook weten.

Voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe

Miva vraagt aandacht 
Door Jan van Paassen

Op 25 en 26 augustus is de MIVA-collecte in de katholieke ker-
ken. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de meest kwetsbaren 
van het Afrikaanse Zimbabwe. In de armste regio van Zimbabwe 
is medische zorg erg moeilijk bereikbaar. Tawanda (37) werkt 
voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland 
van Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een 
beperking op en geeft ze de juiste zorg. 

Tawanda: “de bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar 
het ziekenhuis te betalen. Uren lopen als je ziek bent of een be-
perking hebt is onmogelijk.” Daarom trekt Tawanda de meest af-
gelegen dorpen in. “Hoe moeilijk de omstandigheden zijn, hoe 
afgelegen iemand ook woont: iedereen heeft recht op de juiste 
zorg. “Vervoer is echt ons grootste probleem”: vertelt Tawanda. 
“Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet 
op de juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te ver-
lenen. Met een auto kan ik 5 a 10 bezoeken per dag afleggen. 
Zonder auto 1 of 2. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.” 

Twee auto’s nodig 
Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen ondersteunen met een 
auto. Op dit moment zijn er nog twee auto’s nodig. MIVA hoopt 
met de bijdrage van de collecte het team van Tawanda van twee 

extra auto’s te voorzien. En daarmee de bevolking in de ande-
re twee districten de zorg te geven die zo hard nodig is. In veel 
landen zijn basisvoorzieningen gezondheidszorg en onderwijs 
onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er loka-
le mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA onder-
steunt hen met onmisbare vervoer- en communicatiemiddelen. 
De deurcollecte na de vieringen van 25 en 26 augustus is bestemd 
voor deze actie.

Kerkberichten

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 18 en 19 augustus: 20e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: Geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk in Monster.
Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering met volkszang en cantor. 
Voorgangers: Bisschop Van Steekelenburg met de VOLT-groep 
Poeldijk. Intenties: Barbara Helderman en overleden familie, 
Miep Bronswijk-Vis, Co van der Bol-Zuiderwijk, Fenny Kester-den 
Reijer en overleden en levende familieleden.

Weekeinde 25 en 26 augustus: Bartholomeusfeest.
Zaterdag 19.00 uur: Woord- en communieviering met volkszang 
en cantor. Voorganger: Diaken Burgering. Intenties: Adrianus en 
Mies Lelieveld-van der Zande, Hansje en kleinzoon Tim.
Zondag 09.30 uur: Patroonsfeest. Eucharistieviering met Bartho-
lomeuskoor. Voorganger: Pastor Max Kwee. Intenties: Jaargetijde 
Kees van Zijl, Dolf Barendse en Ploon Barendse-van der Klugt, le-
vende en overleden familie Van Paassen-Van Kester-Oosterveer, 
Jan Enthoven en overleden familie Enthoven-Damen, Henk van 
der Valk en Corrie van der Valk-Zuijderwijk.

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

                
                            

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’ 

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

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

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

 
GEFELICITEERD MET HET 1 JARIG BESTAAN

                          NICO JANSSEN

begeleiDing
interiM ManageMent
coacHing
strategiscHe Plannen
ProDuctontWiKKeling

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

advies & management
gezondheidszorg

…van dakkapel tot compleet project
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Wij wensen u voor                   

het nieuwe jaar…

Bijzondere dagen

Fijne ontmoetingen

Mooie herinneringen 

Gezondheid & Vrede

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 23 augustus 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor 
Martien Straathof.
Donderdag 30 augustus 19.00 uur: Rozenkrans bidden. 

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

Programma 26 augustus

Bartholomeusfeest
Zondag 26 augustus vieren wij het jaarlijkse patroonsfeest van 
de Heilige Bartholomeus. We beginnen met een feestelijke eu-
charistieviering om 9.30 uur waarin pastor Max Kwee voorgaat. 
Het Bartholomeuskoor verleent hieraan zijn medewerking. Tij-
dens de viering zullen weer enkele trouwe vrijwilligers/sters in 
het zonnetje worden gezet. Na afloop is er uiteraard koffie. 

Bartholomeusrit
Natuurlijk de traditionele fietstocht voor iedereen! Dit jaar al 
weer voor de 37ste keer! Het fietscomité heeft weer een prach-
tige tocht uitgestippeld van ruim 38 km. We  fietsen door het 
Westland en het natuurrijke Midden Delfland, zodat het volop 
genieten is! Voor een natje en een droogje is bij de stempelpost 
onderweg ook plaats gemaakt. Bij het eindpunt wacht er een 
overheerlijk broodje op u. U fietst toch ook mee?

Tussen 11.30-12.30 uur kunt u vanaf de 
Bartholomeuskerk starten. Op het scouting-
terrein aan de Arckelweg in Poeldijk is het 
eindpunt van de fietstocht. U kunt daar met 
een hapje, een drankje en muziek even bij-
praten. We hopen op goed weer, dat vele 
fietsliefhebbers mee zullen fietsen en een 
leuke middag met elkaar hebben. De in-
schrijfkosten zijn € 4,50 voor volwassenen 
en € 1,50 voor kinderen tot 14 jaar.

Grootste collecte ooit blijft nodig

KWF collecteweek: 3 t/m 8 september
Maandag 3 september gaat de grootste collecte van Neder-
land weer van start. Dan staan 100.000 vrijwilligers op tegen 
kanker om zoveel mogelijk geld op te halen. Een enorme ope-
ratie die van levensbelang is. Immers hoe meer collectanten 
geld inzamelen, hoe groter de opbrengst is en hoe meer geld 
er is voor onderzoek en meer genezing.

Kanker is een vreselijke 
ziekte die ons allemaal 
raakt. Eén op de drie Ne-
derlanders krijgt gedu-
rende zijn leven kanker, 
per jaar ruim 91 duizend 
mensen. Er sterven jaar-
lijks bijna 42 duizend men-
sen als gevolg van kanker, 
de ziekte is doodsoorzaak 
nummer één in Neder-
land.

Miljoenen mensen delen een droom: een wereld waarin kanker 
niet langer dodelijk is. Wat zou het mooi zijn als deze droom 
uitkomt. Wereldwijd werken wetenschappers naar die dag toe. 
Zo snel als zij kunnen. Zo snel als wij hen in staat stellen. We 
kunnen kanker onder controle brengen. Wij willen niet accep-
teren dat er zoveel mensen aan kanker lijden en er al te vaak 
aan overlijden. Ons doel: Minder kanker, meer genezing en een 
betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. 1 van de 50 
collectanten in Poeldijk komt namens KWF Kankerbestrijding 
van maandag 3 t/m 8 september weer bij u aan de deur. Elke 
collectant kan zich legitimeren. KWF Kankerbestrijding is te her-
kennen aan het rood-wit-blauwe logo met de krab en aan het 
Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Ook tijdens 
Rondje Poeldijk zal er bij sommige activiteiten met de vernieuw-
de pincollectebus gecollecteerd worden. 

Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op Rabobank 
333.777.999, IBAN: NL23RABO0333777999. BIC code: RABON-
L2U, t.n.v. KWF Kankerbestrijding te Amsterdam. 

Heeft u nog vragen kunt u terecht bij het KWFcollecteteam Poel-
dijk. Contactpersoon is Jos Oosenbrug tel:06-23819312.
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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! 
Tijdens de vakantieperiode zijn wij 3 achtereenvolgende
weekenden gesloten van 3 augustus tm 18 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

Bacardi 
rum

Grolsch 
Radler

2 six-packs
€ 5,00

JP Chenet
wijnen

Conimex 
kroepoek

Calvé 
pindakaas

Chio chips Dash 
wasmiddel 

2 + 1
GRATIS

3 zakken
€ 2,50

2e pot
HALVE PRIJS

2e zak
HALVE PRIJS

Van Dobben 
oven snacks

2e
HALVE PRIJS

2 flessen
€ 7,503 EURO

KORTING
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Van thuis meegekregen maar ongebruikt opgeborgen...

Verhuisopruiming
Door ds. A.J. Molenaar 

Met onze verhuizing uit Poeldijk aan-
staande is het een drukte van belang in 
ons huis met inpakken en opruimen. Dat 
eerste spreekt voor zich: inpakken. Her en 
der staan verhuisdozen verspreid door het 
huis, want spullen die niet ingepakt zijn 
kunnen niet mee. Het tweede neemt ei-
genlijk nog meer tijd in beslag: opruimen. 
Een verhuizing is een mooi moment voor een grote opruimronde. 
Wat gaat er mee naar de nieuwe woning, wat mag er weg? Boe-
ken en kleding worden uitgedund, kinderspeelgoed bekeken. Ze 
zeggen dat regelmatig verhuizen helpt tegen al te veel troep ver-
zamelen, ik geloof inmiddels helemaal dat het waar is!

Bij alles wat je vastpakt, ga je je afvragen: heeft dit nog waarde 
voor mij? Wil ik dit meenemen of mag het uit mijn leven verdwij-
nen? Opvallend is dan dat je de dingen die veel plaats innemen en 
vooraan liggen, niet altijd wilt behouden. Plastic stoeltjes, half ka-
pot speelgoed… Terwijl je al opruimend achter in het berghok ineens 
wat mooie, ongebruikte spullen terugvindt. Hadden we dat ook 
nog, waarom nemen we dat niet weer in gebruik? 

Verhuizen is de balans opmaken van je spullen, en daarmee van je 
leven. Het is goed af en toe eens de balans op te maken van je leven, 
te inventariseren en wellicht weg te gooien. Wat zijn dat voor din-
gen die zoveel plaats innemen in mijn hoofd, die zo vooraan staan 
in mijn tijdsbesteding? Wil ik dat wel? Kan ik iets beters ervoor in de 
plek zetten? 

Soms is het tijd een nieuw begin te maken, vind je in een verre hoek 
iets waarvan je haast vergeten was dat je het had. Geloof bijvoor-
beeld, van thuis meegekregen maar ongebruikt opgeborgen. Maar 
het mooie is: het werkt nog steeds. Je hoeft er alleen het stof maar 
vanaf te blazen. Waarom zou je eigenlijk niet weer eens bidden? En 
als ergens geen ‘oud’ geloof ligt, dan is het soms ook een goed idee 
wat nieuws aan te schaffen!

Kerkdiensten
Zondag 19 augustus 10.00 uur: ds. C.L. de Rooij, Rotterdam.

      19.00 uur: ds. L. den Breejen, Delft.
Zondag 26 augustus 10.00 uur: ds. C.E. Lavooij, Vaassen.

      19.00 uur: ds. A.J. Molenaar, Poeldijk.

Tijdens de ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en 
kindernevendienst voor kinderen van de basisschool.

Bij de kerkdiensten
Zondag 19 augustus is er tweemaal een gastvoorganger. ‘s Mor-
gens ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam, en ‘s avonds ds. L. den Bree-
jen uit Delft. Zondag 26 augustus gaat ‘s morgens voor ds. C.E. 
Lavooij uit Vaassen, oud-predikant van deze kerk. Fijn dat hij er 
is! In deze dienst bereiden we ons voor op de viering van het Hei-
lig Avondmaal de zondag erna. De avonddienst is een leerdienst 
over de opstanding van Christus, naar aanleiding van wat de Hei-
delbergse catechismus daarover opmerkt. Ds. Molenaar leidt 
deze dienst.

Open kerk
Zaterdag 1 september staan de kerkdeuren na de vakanties op-
nieuw open voor eenieder die behoefte heeft aan een gesprek, 
ontmoeting of zomaar een kopje koffie of thee. Dus ook u en jij 
zijn van harte welkom tussen 10.00-11.30 uur. Neem eens ie-
mand mee die belangstelling heeft voor de kerk en alles wat daar 
gebeurt.

Boeken- en platenverkoop 
Ook die zaterdag van 10.00-11.30 uur is er weer verkoop van 
boeken, dvd’s, cd’s en oude grammofoonplaten in de Hervorm-
de Kerk in de Fonteinstraat in Poeldijk. Op de Platenzolder vind 
u veel elpees, singletjes, 78 toeren platen en alle soorten cd’s. 
Muziek en boeken van alle tijden, voor alle smaken voor een lage 
prijs. Kom kijken naar de grote verzameling en vind wat u al heel 
lang zoekt. De opbrengst is bestemd voor vervanging van het lei-
endak van de kerk. Koffie en thee staan voor u klaar.

Van de bazaarcommissie
Spaarpunten. Tot nu toe onze hartelijke dank voor alle ingelever-
de zegels en bonnen. We hebben er al wat kunnen verzilveren, 
een mooi begin voor de bazaar 2018. Maar u weet het, wij willen 
altijd meer. U kunt uw punten nog steeds inleveren in de groene 
bus onder het kerkje in de hal, of op: Verburghlaan 38, de Noor-
derhoek 23, of Het Endhof 61. Hartelijke groet, de bonnenverza-
melaars.

Grote verloting voor Bazaar 2018
De loten zijn inmiddels binnen en we willen u vragen ons te hel-
pen. Er zijn ook dit jaar weer prachtige prijzen te winnen. Loten 
kosten € 1,00 per stuk en een boekje met 15 loten € 15,00. De 
prijs is niet verhoogd! Er zijn in totaal 4000 loten. U kunt loten 
kopen door het aantal loten dat u wilt hebben maal € 1,00 over 
te maken naar: Rabobank NL25RABO0342907603 of ING bank 
NL87INGB0004778226, t.n.v. Bazaarcommissie Poeldijk, o.v.v. 
Loten, uw naam en adres. Wij zorgen ervoor dat de loten bij u 
afgeleverd worden. Natuurlijk kunt u ook loten kopen bij: Mw. 
Van der Pot, De Noorderhoek 23, (240282) en de fam. Bogaard, 
Verburghlaan 38, (242570).
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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

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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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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Wij helpen u deze te realiseren

Helpt u mee loten te verkopen, neem dan contact op met deze 
adressen. Wij zorgen 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.

Oud papier 
Elk jaar hebben wij weer een hele mooie opbrengst van het ge-
spaarde oud papier. Daardoor is uw oud papier van waarde. De 
oud papiercontainer staat klaar van: 29 augustus t/m 1 septem-
ber op: Monsterseweg 112, Poeldijk. Naast hotel-restaurant Uni-
cum-Elzenhagen. Brengt u ook uw oud-papier? Elke kilo telt!

Geweldige faciliteiten gehandicapten weinig gebruikt!

Dikke duim voor organisatie 
Profwielerronde Wateringen
Door Annemiek Koremans, voorzitter PGW

De Wateringse wielerronde was een groot toegankelijk en be-
reikbaar feest voor mensen die minder goed ter been zijn. Op 
eigen initiatief huurde de organisatie een speciale tribune voor 
rolstoel- en scootmobielers en rolstoelvriendelijke toiletten 
(dixies). De tribune stond aan de rustige kant bij de kinderboer-
derij. Goed bereikbaar en in de schaduw van het nog prachti-
ge groene Hofpark. Vanaf de tribune een prachtig uitzicht op 
renners en toeschouwers. Ook het rondje voor lopers en rollers 
was goed te doen; op- en afritten bij hekken vrij en alleen maar 
vriendelijk behulpzame mensen om je te helpen.

Tot grote spijt van het PGW maakten slechts twee bestuursleden 
en vele fotografen gebruik van dit podium. Stoklopers konden 
de hoofd(zit)tribune aan de Kerklaan gebruiken. Wat hebben we 
genoten. Tal van organisaties zijn door het platform vooraf over 
dit initiatief geïnformeerd. Redenen om er geen gebruik van te 
maken: te warm, te druk, geen goed zicht, geen energie. Aan de 
energie kan de organisatie niets doen, maar argumenten als te 
warm, te druk, geen zicht of te veel wind kunnen in de toekomst 
niet meer worden gebruikt. Vrijheid, blijheid, maar het PGW wil 
de organisatie met Danielle Ouwerling als contactpersoon publie-
kelijk letterlijk en figuurlijk in het zonnetje zetten. Een dikke duim 
verdiend. Tot volgend jaar!
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spectief tijdelijk woonruimte in gebruik heeft. Door beperkte ruimte 
kwam het bestuur al voor de eeuwwisseling 1900/1901 voor pro-
blemen te staan. De enige oplossing was uitbreiding van het geheel, 
een besluit waar gemeente en kerkbestuur na ampel overleg elkaar 
vonden. Dat tweede gebouw voor genoemde doelgroep kwam pa-
rallel aan de Voorstraat tot stand. Het zou van 1910 tot halverwe-
ge de jaren zeventig functioneel blijven. Alhoewel het bouwwerk 
kwalitatief niet eens aan afbraak toe was, waren wetten en eisen in 
de loop der twintigste eeuw dusdanig aangescherpt dat renoveren 
geen optie was. Na plusminus vijfenzestig jaar viel het (bijna) volle-
dige bouwwerk dat hier zo apentrots wordt gepresenteerd, al onder 
de slopershamer. 

Meerdere concurrenten actief
Poeldijks toenmalige woningbouwvereniging ‘Eensgezindheid’ wist 
wel raad met het vrijgekomen perceel. Het kwam razendsnel met 
het bouwproject ‘Wittebrug’ op de proppen. Een project dat voor 
dezelfde doelgroep was bestemd en in relatief korte tijd van de 
grond kwam. Maar dit terzijde! Architect van het in 1910 tot stand 
gekomen Sint  Josephhuis was de bekende Piet Snel, terwijl de aan 
de Nieuweweg woonachtige aannemer H. C. (Hein) van der Haar 
de verantwoordelijkheid voor de uitvoering op zijn schouders nam. 
Een zorg waarmee hij als plaatselijk ondernemer uiteraard zeer was 
vereerd. Niet in het minst omdat er in het toen nog kleine Poeldijk 
meerdere concurrenten actief waren, dus kapers genoeg op de kust! 
Zo’n grote order in de wacht slepen was geen vanzelfsprekendheid. 
De gemeente Monster deed er in die jaren alles aan om lokale aan-
nemers bij het realiseren van grotere objecten te betrekken. Aan-

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Qua verscheidenheid wordt in deze historische reeks van de hak 
op de tak gesprongen. Na een aantal tuinbouw- en zonnige dorps-
kiekjes is het nu de beurt aan een gezelschap dat jaren achtereen 
dagelijks met elkaar is opgetrokken. Poeldijkers die meer dan een 
eeuw geleden als bouwvakkers hun dagelijkse brood verdienden. 
Als zodanig hebben zij aan de totstandkoming van menig Poel-
dijks bouwwerk een bijdrage kunnen en mogen leveren. Ging het 
meestal om timmer-, metsel- en loodgieterswerk aan alledaagse 
woningen, af en toe werden de hierbij afgebeelde specialisten op 
hun gebied ingeschakeld bij een aanmerkelijk groter project. Een 
karwei waarmee maandenlang werk was verzekerd, een niet on-
belangrijk gegeven voor de heren die (meestal) in hun uppie de 
kost voor het gezin moesten zien te verdienen. Mannen waren bui-
tenshuis aan de arbeid, vrouwen zorgden als regel voor het gezin 
met meestal een flink pelotonnetje ‘spruiten’. 

Op het moment dat deze opname tot stand kwam, was de oplevering 
van het tweede en tevens grootste gedeelte van het Sint Josephhuis, 
bedoeld voor de wat oudere dorpsgenoten, nabij (1910). Reden voor 
hen die er nauw bij waren betrokken een fotograaf te charteren om 
de zwoegers, na voltooiing van het gebouw, gezamenlijk ‘op de kiek’ 
te kunnen zetten. Iets dat toen zeker geen alledaagse kost was, het 
maken van foto’s was echt nog een bijzonderheid. Laten we wel zijn, 
het resultaat mag verbluffend worden genoemd. Zelfs na zoveel 
jaren heeft de opname aan kwaliteit niets ingeboet; het zegt iets 
over het vakmanschap van de producent. Het eerste Sint Josephhuis 
voor wat oudere ingezetenen, werd inclusief een kapel al in 1893 
in gebruik genomen. Het stond exact op de locatie waar thans Per-
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nemer Hein van der Haar zorgde er op zijn beurt voor dat er meest 
Poeldijkers op zijn personeelslijst voorkwamen. Van der Haar wist 
daardoor precies welk vlees hij in de kuip had, een niet gering voor-
deel. Het toentertijd links van de hoofdingang aangebrachte ge-
denkbord bevat de volgende tekst: GODE TER EERE, DEN NAASTE 
TOT WOON. Door het R.K. Parochiaal Armbestuur van St. Bartholo-
meus gebouwd A.D. MCMX (1910).

J. van Kester voorzitter, G. J. Goeijenbier penningmeester, Arn. C. van 
Zijl en Joh. J. van der Hark. H.C. van der Haar aannemer en P. Snel 
architect. Zeer spijtig dat het unieke bord bij de afbraak verloren 
ging. Vanaf links achteraan maken we kennis met: Bert Greve, Hein 
Schouw, Piet Zuiderwijk, wat lager nog een Piet met dezelfde fami-
lienaam, in ’t wit Jan Delfgaauw, met lange jas Willem van Veen, 
in de deuropening nog een Zuiderwijk en G. Delfgaauw, vervolgens 
de  besnorde Johan Delfgaauw, voor hem een jongen van Veerkamp 
(de twee laatsten in het wit), terwijl aan de buitenkant rechts Albert 
van Veen zich laat bewonderen. Zittend vanaf links hebben we Piet 
Greve, Jan Zuiderwijk, Aad de Brabander, Piet Mooijman, een De 
Brabander, Jan Mooijman (met het toentertijd zo populaire zijden 
petje) en als laatste Gerard Heskes in beeld. Voor nazaten een her-
nieuwde kennismaking met hun (over)grootvader, al moeten ook zij 
met een papieren ontmoeting tevreden zijn!

‘Een tehuis voor de oudere mens,
was vele jaren een grote wens.
Veilig onderdak,
bleek een groot gemak.
Het werd dan ook spoedig de tendens’.

 518 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen

Fa. van den Ende Rozen, Waellandweg  5A te Monster, 
teelt onder moderne omstandigheden op een oppervlakte 
van 6 ha. 2 soorten top rozen. 

Om leiding te geven in de verwerkingshal, zijn wij op zoek 
naar een

MANAGER full time

Deze persoon  werkt actief mee aan de productielijn en 
heeft geen 9 tot 5 mentaliteit.

Belangrijke kwaliteiten:
Leiderschap vaardigheden om een team van 10 medewer-
kers/sters aan te sturen en te motiveren.
Probleemoplossende vaardigheden om storingen te identi-
ficeren en op te lossen.
Punctueel zijn in het controleren van de kwaliteit en het 
voorraad-  en orderbeheer.  
Uitstekende communicatieve vaardigheden en een goede 
beheersing van de  Nederlandse taal in woord en geschrift. 
Een flexibele werkhouding zowel in werktijden als in werk-
zaamheden.

Ben jij de juiste persoon voor deze functie, stuur dan een 
e-mail met je CV naar info@vandenenderozen.nl
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Het bestuur van de Stichting Corsoboot Poeldijk kijkt met gro-
te tevredenheid terug op het Varend Corso 2018. Dat de Poel-
dijkse boot met het thema ‘Heel Holland Bakt (er niets van …)’ 
meevoer, was dit keer al bijzonder. Een week voor tijd werd de 
noodklok geluid, omdat het klusteam het niet meer zag zitten. 
Met een oproep via sociale media hebben zich binnen 24 uur 
nieuwe vrijwilligers aangemeld om de klus – de opbouw van de 
boot –  te klaren. 

Het stichtingsbestuur bedankt alle vrijwilligers die zich hebben 
gemeld met een hart voor Corsoboot Poeldijk. Een mooie nieuwe 
groep voor volgend jaar. De samenwerking met de schippers, de 
broers Ben en Kees Groenewegen, was buitengewoon. Het be-
stuur bedankt ook alle sponsors en donateurs voor hun bijdragen.  
De collecte bracht dit jaar € 515,69 op. Als u de collectebus heeft 
gemist, kunt u nog altijd wat overmaken op: NL85 RABO 0118 
5334 95 van Stichting Corsoboot Poeldijk. Meer informatie: www.
corsobootpoeldijk.nl en www.facebook.com/corsobootpoeldijk.

Meer dan een half miljoen toeschouwers bij Varend Corso 2018

Vrijwilligers met hart voor Corsoboot Poeldijk
Tekst en foto’s: Harry Stijger

Waardering met prijzen
De corsoboot van Poeldijk viel dit jaar niet in de prijzen. Nu ging 
de felbegeerde publieksprijs naar de corsoboot van Hoek van 
Holland. Zij sleepten met ‘Familie Flodder’ ook de eerste prijs 
voor niet-commerciële corsoboten binnen. De Delftse corsoboot 
‘De Gouden Eeuw’ werd bij de commerciële vaartuigen winnaar. 
De originaliteitprijs ging naar ‘Een ander Westlands kissie’ van 
Wim Zwinkels. De bindersprijs was voor Maaike van den Burg 
en Nely de Bruin met ‘Tulpenwereld’ en de figuratieprijs voor de 
jeugdboot ’50 tinten Amsterdam’. De winnaar van de jeugdboten 
is ‘Hollands Next... corsoboot’ van Chimene de Mooy geworden. 
Royal Flora Holland had de mooiste boot bij de zeilende Westlan-
ders. De Boerinnetjes wonnen de eerste prijs bij het kindercorso 
met hun boot ‘Hollands carnaval festival’. In totaal hebben naar 
schatting 550.000 toeschouwers langs de waterkant het 21e Va-
rend Corso met het thema Helemaal Hollands! voorbij zien varen.

‘Heel Holland bakt (er niets van)' van Poeldijk

(Foto Harry Stijger)

(Foto's Willem de Bruijn)

(Foto Willem de Bruijn)



1515 AUGUSTUS 2018Een speciale uitgave mét Rondje Poeldijk

Bindersprijs voor Maaike van 
den Burg en Nely de Bruin met 
‘Tulpenwereld’ (Foto Harry Stijger)

Beste zeilende Westlander van Royal 
FloraHolland (Foto Harry Stijger)

Figuratieprijs jeugdboot ’50 tinten Amsterdam’ (Foto Harry Stijger)

Beste kindercorsoboot ‘Hollands carnaval festival’ 
van de Boerinnetjes (Foto Harry Stijger)

(Foto's Willem de Bruijn)
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Winnaar jeugdboot ‘Hollands Next corsoboot’ 
van Chimene de Mooy

(Foto Harry Stijger)

(Foto Willem de Bruijn)

‘Koninklijk Blauw’ van Kwintsheul (Foto Hary Stijger)

(Foto Willem de Bruijn)

(Foto's Willem de Bruijn)
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Business Club Vrienden bedankt voor sponsoring!  

Handbal en voetbalkamp Verburch
Door Benito Stijger

Een week die begon op de zondag met een busrit van 2 uur. 
Bij aankomst in Wanssum stonden onze tenten al klaar. Na het 
inruimen van de tenten begon de voorstelronde van alle vereni-
gen. In de avond werd er een verkenningsspel gespeeld om het 
terrein beter te leren zodat de kinderen wisten waar alles was. 
Hierna was het tijd voor de dropping om de 1e dag mee af te 
sluiten.

De maandag begon vroeg, om half 8 ging de wekker. Na een ste-
vig ontbijt tijd voor ochtendgymnastiek waar iedereen enthousi-
ast aan meedeed. Toen iedereen echt wakker was: tijd voor lek-
ker sporten voor de jongsten en casinospel voor de oudsten. In 
de avond stond een Spooktocht op het programma, daar keek ie-
dereen wat tegenop. Dinsdag begon met ontbijt en ochtenddans. 
Daarna een spel in het dorp met verschillende opdrachten. En 
een strijd  om de sterkste man/vrouw van de groep. Avondmaal 
was hutspot met gehaktbal, een winterse maaltijd bij zomerse 
temperaturen. ‘s- Avonds was het bosspel, dit werd vol enthousi-
asme gespeeld. Terug op het kamp was het tijd voor de 1e cand-
lelight.

Na een iets langere nacht: woensdag, die begon iets rustiger en 
was er een aantal bij ontbijt en ochtenddans nog niet helemaal 
wakker. Dan tijd voor de witte sokkenrace, bedoeling was je sok-
ken zo schoon mogelijk te houden na een modderig parcours. Na-
dat iedereen weer wat energie had verzameld was het ’s avonds 
tijd voor levend bingo waarbij verschillende materialen moesten 
worden verzameld voor een volle bingokaart. Na verdeling van de 
prijzen tijd voor een estafette om de snelste tijden. Toen ieder-
een moegestreden was en de winnaar bekend was, de 2de cand-
lelight en kon iedereen de oogjes weer sluiten. Donderdag, het 
gebruikelijke ochtendritueel én tijd voor het kwartetspel in het 
bos. Iedereen was superfanatiek, er werd een hele berg kaartjes 
verzameld. Om half 1 lekker geluncht waarna het tijd was voor 
WATERSPELLEN!! Na een middag dolle pret en een hoop nattig-
heid: avondeten. Iedereen kon zijn krachten verzamelen want 

donderdagavond is: touwtrekken! Iets waar iedereen naar uitzag. 
Na spannende potjes was het een van de jongenstenten die met 
de 2de plek naar huis ging. Na uitreiking van de prijzen de 3de 
candlelight.

Ogen net aan open op terugreis
Vrijdag, de laatste dag stond in het teken van de survival. Teams 
gingen op verschillende tijden het parcours af om zo smerig mo-
gelijk terug te komen. De ene nog viezer dan de andere. Daarna 
eten én een mysterie guest, niemand minder dan DJ Bombastic. 
Hij zorgde voor een feestelijke sfeer tijdens het eten. Dan de laat-
ste candlelight. Zaterdag, na een geweldige week tijd om naar 
huis te gaan. Opruimen, tassen pakken en  luchtbedden leeg laten 
lopen. De terugreis was heel stil, de meesten sliepen of konden 
net aan de ogen openhouden. Op Verburch het weerzien met de 
ouders en kon iedereen lekker naar zijn eigen bedje om verloren 
uurtjes in te halen. Namens alle leiders en kinderen bedanken 
we de Business Club Vrienden van Verburch voor een geweldige 
warme week in het Wilde Westen van Wanssum.

Varend Corso (Foto's Harry van Dijk)
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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.

Sfeervol herenhuis met heerlijk zonnige ach-
tertuin met ruime garage! Vlakbij winkels, 
strand en basisschool.

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.
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Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

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

Wilt u goud of 
zilver verkopen?

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

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

vakkundige taxatie een goede prijs.

Uw vertrouwen waard

Adverteren in Poeldijk Nieuws is voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws komt elke 14 dagen fullcolour op bijna 4.000 privé- én 

zakelijke adressen in groot-Poeldijk en gaat naar ca. 450 digitale abonnees.
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of Koos Verbeek (06-53714151)

Voor Poeldijkse Nora en Naaldwijkse Dean

Statiegeld voor Stichting Happy Friends!
Tot 1 september kunt u bij Jumbo Boere in Poeldijk uw statie-
geld bonnen inleveren ten gunste van Stichting Happy Friends! 
Bij het inleverpunt voor lege flessen, staat de brievenbus waarin 
u uw bon kunt doneren. De stichting is erg blij, dat de Jumbo 
Boere deze actie mogelijk maakt. 

Stichting Happy Friends zamelt 
geld in voor de Poeldijkse Nora 
en Naaldwijkse Dean die graag 
ter bevordering van hun ontwik-
keling, dolfijn ondersteunende 
therapie willen gaan volgen. 
Meer informatie over de stich-
ting vindt u op: www.stichting-
happyfriends.nl. Namens Nora 
en Dean: Bedankt!
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Eerste week van oktober

Valpreventieweek
De eerste week van oktober is Valpreventieweek. Met veel 
aandacht voor het voorkomen van vallen in en om het huis. 
Dat is hard nodig! In Nederland maakt iedere vijf minuten een 
65-plusser een val waardoor hij of zij naar de spoedeisende hulp 
moet. Reden voor nog meer aandacht voor veiligheid in en om 
het huis, onder meer met een speciaal spel: DobbelFit.

Actief blijven is het belangrijkst om vallen te voorkomen. Veel 
bewegen is gezond: de Gezondheidsraad adviseert alle volwas-
senen minimaal 2,5 uur per week spier- en botversterkende ac-
tiviteiten te doen. Het merendeel van de ouderen doet minder. 
Dat wil KBO-PCOB met informatie en voorlichting veranderen. 
Samen met VeiligheidNL, Rode Kruis, Ouderenfonds, Buurtzorg-
NL, KNGF en KNMP ontwikkelde KBO-PCOB het educatieve én 
actieve spel DobbelFit, speciaal voor de Valpreventieweek ont-
wikkeld in co-creatie met ouderen. Dit spel kent kennisvragen en 
beweeg-opdrachten. Samen lachen en bewegen staat voorop. 
DobbelFit maakt ouderen op een leuke manier bewust dat zij zelf 
veel kunnen doen om de kans op vallen verkleinen. Zij leren spe-
lenderwijs over onderwerpen als bewegen, balans, verantwoord 
medicijngebruik, voeding/vitamine D en maatregelen in huis. En 
tijdens het spelen van DobbelFit werkt men ook actief aan balans 
en spierkracht.

KBO-PCOB vreest dat post ‘een luxe’ wordt                                                                        
Het versturen van de post kan binnenkort weer flink duurder wor-
den. PostNL mag de prijs van een postzegel met maximaal 14,2 
% verhogen. Daarmee kan de prijs van een standaard postzegel 

KBO Poeldijk
vanaf oktober uitkomen op 95 cent. KBO-PCOB is hier niet blij 
mee. “Post mag geen luxe worden.”

Directeur Manon Vanderkaa. “Uit ons eigen onderzoek blijkt dat 
de verzendkosten door zeven van de tien senioren nu al als te 
hoog beoordeeld worden. Die hoge kosten zijn voor bijna drie 
van de tien senioren soms reden een briefkaart of pakket dan 
maar niet te versturen.” Uit het KBO-PCOB onderzoek blijkt ook 
dat drie op de tien senioren wekelijks post verstuurt. Nog eens 
drie op de tien doet dit zeker twee keer per maand. Zeventig pro-
cent van alle senioren vindt de verzendkosten van papieren post 
te hoog. Het ontvangen van post heeft ook een duidelijke emoti-
onele component. Men vindt het leuk om post te ontvangen en 
veel senioren willen dat graag ook in de toekomst blijven ontvan-
gen. Papieren post die absoluut niet mag verdwijnen is de rouw-
kaart (93%), gevolgd door geboortekaartjes (81%), huwelijks-
aankondigingen (74%), gemeentelijke post, zoals stempassen bij 
verkiezingen (71%) en kerstkaarten (58%). Brieven en post zijn de 
afgelopen jaren spectaculair afgenomen. Het ministerie van Eco-
nomische Zaken zoekt naar oplossingen om ook in de toekomst 
adequate en betaalbare postbezorging te kunnen garanderen. 

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                
“Een brandweerman is pas compleet, met een hond die Fikkie heet.”

“Alles komt goed de rest niet.”

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

Clowns, theater, muziek en rommelmarkt

1 september Picknick Festival 
Westerhonk
Na een succesvolle eerste editie in 2016 organiseert ’s Heeren 
Loo Het Westerhonk in Monster op 1 september voor de twee-
de keer het Picknick Festival. Een gezellige dag voor jong en oud, 
voor bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers en voor bu-
ren, inwoners van Westland en omgeving. Toegang is gratis. 

Die dag is er tussen 10.00-16.00 uur een gevarieerd programma. 
Zo zijn Woezel & Pip, clowns Pip en Filou en The Maranto’s zijn 
van de partij. Er zijn workshops van Theaterschool Koperen Kees, 
Muziekmeesters Westland en Dance For You. Geniet van een de-
monstratie van Jeugdbrandweer Monster, spelletjes en een roof-
vogelshow. Kinderen en bewoners van Het Westerhonk krijgen 
een stempelkaart. Heb je deelgenomen aan één van de activi-
teiten, verzamel dan de stempels. Is de kaart vol, lever die in en 
ontvang een leuk aandenken aan deze leuke dag! 

Picknicken
De activiteiten, optredens en workshops zijn rondom het Cruyff 
Court en de natuurspeeltuin. Daar staan picknickbanken, je kunt 
ook een kleedje meenemen. Eten en drinken mag je meenemen, 

uiteraard zijn er genoeg lekkere dingen te koop. Tijdens het Festi-
val is er een rommelmarkt. Iedereen is welkom om hier zijn spul-
len te verkopen. Maak je zelf jam of sieraden of heb je 2e hands 
of nieuwe spullen te verkopen? Meld je via: vrijetijdsbesteding.
monster@sheerenloo.nl, deelname is gratis en inclusief markt-
kraam, maar wees er snel bij, want vol=vol. Meer informatie is te 
vinden op: www.sheerenloo.nl/picknickfestival of volg facebook.
com/hetwesterhonk.

KERKENVEILING POELDIJK
28 september 20.00 uur

in de aula van de ISW-school
meer info: www.kerkenveilingpoeldijk.nl
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Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
In s.c.c. “De Leuningjes”
Julianastraat 49, 2685 BB Poeldijk
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/zangkorendeosacrum
Bank: Rabobank Westland te Naaldwijk
Rekeningnummer: NL83 RABO 0142 2105 52

Agenda
Maandag 20 augustus 10.00 uur: vertrek Kinderkoor naar Zomer-
kamp vanaf De Leuningjes.
Vrijdag 24 augustus 17.00 uur: thuiskomst Zomerkamp kinderkoor 
bij De Leuningjes.
Zaterdag 25 augustus 09.30 uur: studieochtend Kamerkoor       

In de kerk
Zaterdag 18 augustus 19.00 uur: geen viering. 
Zondag 19 augustus 09.30 uur: viering met Cantor.
Zaterdag 25 augustus 19.00 uur: viering met Cantor.
Zondag 26 augustus 09.30 uur: Bartholomeusfeest, dames en heren 
en Bartholomeuskoor zingen tijdens de feestelijke viering t.g.v. het 
Bartholomeusfeest de Missa Festiva van Alexander Gretjaninonov. 

51 kinderen een week naar Otterlo

Zomerkamp Kinderkoor
Door Toos de Vreede

Maandag 20 augustus vertrekken 51 kinderen met leiding en 
kookstaf richting Otterlo voor een heerlijk zomerkamp. De kin-
deren verblijven in Groepsverblijf De Houtkamp en gaan een 
week sporten, spelen en natuurlijk ook zingen. Het kampthema 
is voor de kinderen nog niet bekend, maar ze kunnen ervan ver-
zekerd zijn dat het een geweldige week gaat worden.

Het kamphuis ligt lekker in het bos, dus een prima omgeving. De 
kampcommissie is flink in de weer geweest met het uitwerken 
van de sporten en spelen. De kookstaf heeft zich uitgesloofd om 
een heerlijke dinerlijst samen te stellen. Het woord is nu aan de 
kinderen….Koffer inpakken, slaapzak/dekbed, pyjama, stevige 
schoenen en knuffel mee en instappen. Nu maar hopen dat ie-
dereen zijn goede humeur meeneemt en dat we een fijne week 
hebben met veel gezelligheid en gezondheid. Natuurlijk hopen 
we op lekker kampweer, als er nog wat over is! Na vijf dagen zo-
merkamp komt het kinderkoor vrijdag 24 augustus om 17.00 uur 
bij De Leuningjes terug. Heel veel plezier allemaal!

Aan de start van het seizoen kijken we uit naar nieuwe leden….
Na de zomervakantie is het altijd dé gelegenheid met een nieuwe 
hobby te starten. Bij álle koorgroepen kijken we uit naar aanmel-
dingen van nieuwe leden. Met zoveel nieuwe inwoners in Poeldijk 
hopen we natuurlijk op nieuwe aanwas. Hieronder een overzicht 
van onze koorgroepen. Zoals u ziet is er voor elke leeftijdscatego-
rie de mogelijkheid om de stem te laten horen en te ontwikkelen. 
Van harte aanbevolen! Muziek is belangrijk voor communicatie, 
stembeheersing en taalontwikkeling van een kind. Samen zingen 
in koorverband voegt daar een sociaal element aan toe: teamspi-

rit!  Zingen is leuk, zingen doe je bij Kinderkoor Westland. Geïnte-
resseerd? Kom een keer kijken, luisteren en meezingen. 

Woensdagmiddag 13.30-14.00 uur 
Kinderen van groep 1-2-3 komen in het repetitielokaal van Deo 
Sacrum in De Leuningjes bij elkaar. Onder leiding van juffrouw 
Renate van Oostveen Koentze leren de kinderen spelenderwijs 
de allerleukste liedjes.

Woensdagmiddag 16.00-17.00 uur
Kinderen vanaf groep 4 oefenen in het repetitielokaal onder lei-
ding van Toos de Vreede. Samen gaan we zingen in verschillende 
talen, leren we over noten en notennamen en natuurlijk oefenen 
we voor optredens. Uiteraard staat plezier in het zingen voorop. 
De eerste bijeenkomsten zijn woensdagmiddag 5 september. 

Popkoor Fine Tuning
Elke donderdagavond van 20.00-22.00 uur oefent 
Popkoor “Fine Tuning”. Wil je ook wel eens kennis 
maken met al die leuke zangers en zangeressen van 
het Popkoor en de leuke muziek die zij zingen? Kom 
dan op donderdagavond naar het parochiehuis, Voorstraat 111. 
De eerste bijeenkomsten zijn donderdag 30 augustus en donder-
dag 6 september.

Kamerkoor Couleur Vocale
Repeteert wekelijks op donderdagavond van 
20.00-22.00 uur. De eerste bijeenkomst is 
donderdag 30 augustus.

Bartholomeuskoor
Dit koor verzorgt vieringen met Nederland-
se, Latijnse en Gregoriaanse gezangen door 
gemengd koor of herenkoor, met als muzi-
kale hoogtepunten de feestelijke Hoogmissen op Paasmorgen en 
Kerstmorgen met medewerking van een orkest. Wekelijks repetitie 
is vrijdagavond vanaf 19.30 uur. We starten op 31 augustus.

Uitvaartkoor
Het uitvaartkoor is onderdeel van het Bartholomeuskoor en richt 
zich specifiek op de uitvaartdiensten, waarbij wordt gevraagd om 
Nederlands- of anderstalige muziek. Leden van andere koorgroe-
pen of projectleden kunnen hier aan deelnemen. We repeteren 
5 à 6 x per jaar het “uitvaartrepertoire”. De mogelijkheid bestaat 
om alleen lid van het uitvaartkoor te zijn.

Vrouwenschola
Verzorgt kerkelijke vieringen, optredens met 
Gregoriaanse gezangen, 4 á 5 x per jaar dienst 
in kerk, en overige optredens: bijvoorbeeld de 
muzikale verzorging van de Vesper Plus in de 
Oude Kerk Naaldwijk. Wekelijkse repetitie op dinsdagavond van 
19.00-19.45 uur, eerste bijeenkomst is op dinsdag 28 augustus.

Het Perosikoor
Dit koor verzorgt uitvaarten door het herenkoor in 
Westlandse parochies e.o. met Requiem van Don 
Lorenzo Perosi. Repetities 5 tot 6 keer per jaar op de 
zaterdagochtend of middag.

Hebt u er weleens over gedacht om te gaan zingen? Twijfel niet lan-
ger en probeer het gewoon eens... Heeft u vragen over het koor of 
een koorgroep stuur dan een email naar: zangkoren@deosacrum.nl. 
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ADODENHAAG
AJAX

AZ ALKMAAR
EXCELSIOR

FC GRONINGEN
FC TWENTE
FC UTRECHT
FEYENOORD
GOAHEAD
HERACLES

MVV
NEC
OSS

PEC ZWOLLE
PSV

RODA JC
SCHEERENVEEN

SPARTA
VITESSE

VVV VENLO

Puzzel
Puzzel nummer 17

Start voetbalcompetitie 
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 een lekkere slagroomschnitt. 

Bij deze puzzel zijn er voor 22 deelnemers 
het gratis Voetbalboek “Kampioenen, het 
droomseizoen van Feyenoord” beschik-
baar. Laat weten of je hiervoor in aanmer-
king wilt komen. 

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. 15, 
Woordzoeker vissen: On-
derwaterwereld! Oplossin-
gen staan op: http://poel-
dijknieuws.nl/het-blad/
puzzel/. Van de 39 inzen-
ders, die het allemaal goed 
hadden, is de gelukkige 
winnaar: Ria de Vries, op 
de foto met de slagroom-
schnitt van Bakkerij Van 
der Berg. 

X A J A H E R A C L E S

G Z T H N V A O F N C D

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

S L A R C T Y T E A N D

P K N H O E N E E P J K

A M S E N I R E A S M C

R A S O V E S T W V S E

T A O V N V D L U T R E

A R M V A D V O E C C E

D A E H A O G V D C F F

P E C Z W O L L E A X N

N E G N I N O R G C F E

Opgeven Jumbo Boere Tennis Event vóór 20 augustus 

Feestje bij Verburch Tennis met 
DJ Tune
 
En iedereen is welkom! Wie wil dat nu niet? Vrijdagavond 31 au-
gustus is er een gezellige feestavond op het Onings Tennispark 
van Verburch met DJ Tune! Deze Tropical Summer Party is tij-
dens het Jumbo Boere Tennis Event. Voor de liefhebbers zijn er 
ook tenniswedstrijden te zien. Tennis je niet mee met het toer-
nooi dan ben je uiteraard ook van harte welkom. Met DJ Tune in 
huis gaat zeker het ‘dak’ van onze tropische bar eraf! Dus, in de 
vakantie nóg even doorfeesten? Dan moet je op 31 augustus bij 
Verburch Tennis zijn!
 
Met wie ga jij dit jaar dubbelen of mixen? Nog geen idee?? En nog 
niet opgegeven?? Zoek dan héél snel een tennismaatje voor het 
Jumbo Boere Tennis Event van 24 augustus t/m zaterdag 1 sep-
tember!! Opgeven kan t/m zondag 19 augustus. Je speelt altijd 
meer dan een wedstrijd, want je speelt in poules met wedstrijden 
van 1 uur. De (halve) finalepartijen zijn hele wedstrijden. De fina-
les worden gespeeld op zaterdag 1 september. Wij zomeren nog 

even door op ons Onings Tennispark! We gaan namelijk naar Bon 
Bini Curaçao! Opgeven kan via de website www.verburchtennis.
nl. Iedereen kan meedoen! Doe je niet mee met het toernooi, 
dan ben je uiteraard altijd van harte welkom om gezellig even 
langs te komen deze week.
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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

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

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

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

   Uitstekende woningpresentatie

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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Een droom in komkommertijd (2)
Door Annemiek Koremans  

Natuurlijk verwachten we ook wat van die burger die we verte-
genwoordigen. Een burger heeft rechten, maar zeker ook plichten 
op basis van onze democratische grondbeginselen en wetten én 
naar onze algemeen aanvaarde waarden en normen. Goed fat-
soen. Dat gaan wij op maat regelen. Samen, met elkaar en we 
stellen onszelf daarbij als voorbeeld. Zonder opgeblazen ego’s, 
ijdeltuiterij of arrogantie, nee als menselijk bestuurder met ken-
nis van zaken en vaardigheden voor het dienen van het algemeen 
belang. Behandel een ander, zoals u zelf behandeld wilt worden.

De Leuningjes
Natuurlijk heb ik mij ingelezen in het Westlandse beleid en de be-
langrijkste zaken die zich in ons Poeldijk afspeelden. Ik zal er niet veel 
over zeggen of vragen, maar het dossier De Leuningjes wordt trai-
ningsmateriaal voor hoe we het nooit meer gaan doen. We staan 
niet boven het maken van fouten, maar zulk broddelwerk moeten 
we in de toekomst voorkomen. Ieder raadslid zal zich moeten on-
derwerpen aan de eerste parlementaire enquête onder leiding van 
een gekozen burgercommissie. Wat een verspilling van geld, rende-
ment en vertrouwen. Heeft iemand die 35 betrokken burgers en ver-
enigingen vertegenwoordigd in het Hart van Poeldijk, bedankt en 
geïnformeerd over de huidige stand van zaken? Ik zag immers dat 
een politieke partij enkele weken geleden weer zo nodig een vraag 
moest stellen over De Leuningjes. Waarheen, waartoe, waarvoor? 
Moet dit weer € 3.000,- kosten om een medewerker dit te laten uit-
zoeken en beantwoorden? Kunnen we het gemeenschapsgeld, geld 
dat in De Leuningjes is gestoken, niet terug verdienen met een ge-
zonde bedrijfsvoering? Waarom De Leuningjes wel zo veel geld en 
andere centra in het Westland niet? Hoog tijd om alle betrokkenen 
eens te verhoren, onder ede, met de billen bloot. Welke belangen 
speelden nu in dit dossier? We maken er gelijk een leuk teamuitje 
van. Want natuurlijk ben ik iemand van verbinden.  

Ontsluiting
Wil iemand ook eens contact opnemen met de Westlandse Zoom 
en ons informeren over wat ze de bewoners in Poeldijk hebben ver-
teld over bomen kappen, terugplaatsing en ontsluiting van Poeldijk 
Noord? Een vraag van  een partij daarover is niet tot tevredenheid 
van bewoners beantwoord. Tevredenheid betekent niet dat de bur-
ger gelijk moet hebben, maar dat eerlijk wordt verteld waarom bo-
men zijn gekapt, waar nieuwe komen, waarom er door een nieuwe 
stroomkabel geen nieuwe bomen worden geplant en of er geen an-
dere belangen spelen. Ik denk  bijvoorbeeld aan ontsluiting van de 
wijk.

De Wittebrug
Onlangs was Poeldijk in het landelijk nieuws met een “brand” in het 
voormalige wooncomplex voor ouderen: De Wittebrug. Ook al is dit 
een project van Arcade en het “sloopgedeelte” van Pieter van Fo-
reest en Perspectief, zijn de bewoners al geïnformeerd over de stand 
van zaken? Ook hier staan communicatie en besluitvaardig optreden 
een fatsoenlijke afhandeling van zaken in de weg. Van gemeente, Vi-
tis, Pieter van Foreest, Brandweer, Politie, Ambulance medewerkers, 
Careyn en Arcade vernam ik dat de situatie snel onder controle was, 
de evacuatie goed verliep en met alle bewoners is gesproken. Maar 
over oorzaak van de brand en “dader(s)” is nog veel onduidelijk. Bij 
veel bewoners zit de schrik er nog steeds goed in. 

Pleintje Voorstraat
Over de reconstructie van het pleintje aan de Voorstraat in Poeldijk, 
zeg ik u dat deze volstrekt overbodig is en daar ga ik geen mede-
werker voor € 3.000,- opzetten. In 2017 is na het advies van Hart 
van Poeldijk besloten het vrijgemaakte geld voor de reconstructie 
te reserveren en de plannen op te nemen in het masterplan van een 
prachtig en leefbaar centrum in Poeldijk. Het lijkt mij verstandig ge-
nomen beslissingen te onthouden. Het een masterplan Poeldijk is 
toegezegd eind 2018. Ik hoop dat het nieuwe bestuur de afspraak 
met  haar inwoners nakomt.

Zorg
Even voor de duidelijkheid. Ik ben een zus of broer van Femke en 
menigeen denkt dat ik zo een softie ben. Maar mijn eerste actie is 
de gemeenteraad te overtuigen om die 7 miljoen die 2 jaar terug uit 
het sociale domein naar de pot reconstructie tuinbouw ging, terug 
te storten in de pot wonen, zorg en welzijn. Het toenmalige over-
schot was een opeenstapeling van rendement die de “verschraling” 
van de zorg voor mensen heeft opgeleverd. Ik haal even terug dat de 
WMO bedoeld is voor maatwerk aan de kwetsbare burger. De toe-
genomen bureaucratisering in de industrie van organisaties, regels, 
ondersteuners van ondersteuners in de zorg, moet worden terugge-
bracht tot handen aan het bed en dienstverlening en hulpmiddelen 
aan mensen die hiervoor een indicatie hebben. De toegenomen een-
zaamheid onder kwetsbare medemensen, waar iedere burger pre-
mie en belasting voor betaalt, het solidariteitsbeginsel tussen arm 
en rijk halen we weer uit de kast en stoffen het af. Mensen in de zorg 
weer eens laten doen waar het om gaat: verlenen van zorg en geven 
van een hulpmiddel, niet meer en niets minder. 

Ik heb er zin aan
Ik ben jullie nieuwe burgemeester, ik sta naast jullie, met 2 benen 
in de Westlandse samenleving. We gaan aan de slag. Met respect, 
vertrouwen en openheid voor elkaar en ons prachtige Westland. 
Waar het belang van de tuinbouw net zo groot is als het belang van 
een prikkelarme kermis. Waar we zorgen dat de inwoners zich niet 
hoeven te schamen voor het gemeentebestuur…” Wat een droom. 
In mijn slaap ben ik al net zo langdradig als gehaast overdag. Wat 
veel woorden; dan had ik het niet eens over onze natuur, migranten, 
vluchtelingen, sport en verenigingen. Ik krijg om mijn oren van de 
hoofdredactie. U weet het: lezen of omslaan. U hebt een vrije wil. 

Het is komkommertijd, mag ik ook eens uit mijn dak?
Moraal van dit verhaal? Zoek de verschillen. Ik kijk uit naar ons nieu-
we opperhoofd. Onze nieuwe stamoudste. Wat een prachtige baan. 
Niet schrikken, maar ik heb ook gesolliciteerd. In ons belang!? Reken 
maar dat er wat gaat gebeuren.

Ons Dorp
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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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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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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

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


