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Poeldijker in beeld
Poeldijker en collega waterpoloërs mochten niet met Maarten meezwemmen in Friesland

Ivo Koppert: ‘Teleurgesteld, maar doel toch bereikt’
Door Nelly Schouw-Zaat

Heel Nederland leefde drie dagen lang mee met Maarten van
der Weijden, de man die de Elfstedentocht zwemmend wilde volbrengen. Met als doel geld in te zamelen voor meer onderzoek naar kanker. ‘Het doel heiligt de middelen’ wordt wel
eens gezegd. Dat middel was in Maartens geval: een loodzware

zwemtocht, die 200 kilometer zou zijn. Die afstand kon hij niet
volledig afleggen, het was uiteindelijk te zwaar. De begeleidende artsen haalden Van der Weijden, zelf ooit kankerpatiënt, bij
Dokkum uit het water.
(Lees verder op pagina 3)

AGENDA
1 sept. 10.00-11.30 uur
1 sept. 13.00 uur
3 t/m 8 sept.
4 sept. 13.30-16.00 uur
5 sept. 10.30 uur
8 en 9 sept.		
9 sept. 10.00 uur
Elke dag		

Boeken- en platenmarkt
Deo Sacrum krantenactie
KWF-collecte
Repair Café
Oogstdankdag
Open Monumenten Dagen
Afscheid ds. A.J. Molenaar
Uw ‘geeltje’ voor Poeldijk Nieuws

Hervormde Kerk Fonteinstraat
Dorpscentrum (stapelbouw)
Aan uw voordeur
De Backerhof
Heiloo (zie pagina 6)
Zie pagina 21
Hervormde Kerk Fonteinstraat
NL95 RABO 0343 6024 15
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(vervolg voorpagina)
Na 163 kilometer en 55 uur zwemmen, kwam hij aan wal, kort
voor Dokkum. Maar Nederland onthaalde hem in Leeuwarden
met een geweldig feest. En meer nog: het doel werd wél gehaald. In totaal kon € 2.5 miljoen worden overgemaakt naar
het fonds kankerbestrijding van Van der Weijden. Poeldijker
Ivo Koppert (38) en zijn team van zeven Westlandse waterpoloërs waren van plan vanuit Sneek twee kilometer met Maarten mee te zwemmen. De waterkwaliteit was zó slecht dat de
burgemeesters van de elf Friese steden op de dag van de start,
zaterdag 18 augustus, een verbod uitvaardigden. Net als alle andere zwemmende supporters uit het hele land was het voor Ivo
en zijn maten een bittere teleurstelling dat zij het water niet in
mochten.
‘Niet meezwemmen voor iedereen een bittere ervaring’
Ivo Koppert: ‘Wij zaten vrijdag in de auto vanuit Poeldijk naar
Sneek, mijn vrouw Daniëlle en ik en onze twee zoontjes, toen Daniëlle’s moeder ons belde met het nieuws dat de vele zwemploegen die Maarten tijdens zijn tocht zouden ondersteunen, niet mee
mochten doen. Het was net op de televisie bekend gemaakt. ‘Het
zal toch niet waar zijn?’ dachten wij, maar al gauw kwamen er
meer berichten op onze telefoon binnen. Toch besloten we naar
Sneek door te rijden. We hadden tenslotte de camping besproken
en onze Westlandse ploeggenoten waren er ook allemaal. Iedereen voelde zich enorm teleurgesteld. Sommigen gingen nog na
of er alternatieven waren. Mogelijk was het zwemwater elders
wél in orde, maar dat bleek niet zo. Het was voor iedereen een
bittere ervaring. Je hebt je er maandenlang op voorbereid en we
hadden met elkaar zo’n € 5.000,00 aan sponsorgeld voor de bestrijding van kanker bijeen gebracht. We konden alleen maar hopen dat Maarten van der Weijden het er in z’n eentje goed vanaf
zou brengen’.
Zaterdag 18 augustus stond het Westlandse team met de meereizende familieleden vroeg op. Op loopafstand van de camping
was het water waar Maarten zou langs zwemmen te bereiken. Er
werd volop gejuicht en geklapt toen hij passeerde. Snel stapten
de supporters daarna in de auto en reden naar het centrum van
Sneek om Maarten opnieuw toe te juichen. Langs de hele route
stonden vele toeschouwers om hun held door het water te zien
gaan. ‘Ik ben die zaterdag met mijn gezin weer terug gereden
week 47
naar het Westland. Anderen bleven het weekeinde
in 20/11
Friesland.
25/11
Voor mij begon 20 augustus weer een nieuw vrijwilligersproject,
100 gram roshet vakantiekamp van het kinderkoor van Deo Sacrum
in gram
Poeldijk.
bief + 100
Ik ben betrokken bij de leiding van dat kamp inbeenhamsalade,
Hoenderloo maar
slechts € 3,99
door de organisatie van de zwem Elfstedentocht
kon ik er niet
veel tijd aan besteden. Dus ik had de zondag bij
hard
nodig om
mij
aankoop
van
3 kogelbiefstuk,
weer voor te bereiden op het kamp’.
gratis steakmes!

‘Onze € 5.000,00 is overgemaakt aan fonds Maarten’
week 4827/11 2/12
gourmet
Natuurlijk is de zwemmarathon voor Koppert
en zijn express,
teamgeper persoon
noten niet geworden, wat zij ervan verwachtten.
‘Er
zitten
tóch
slechts € 6,75
veel positieve kanten aan. De € 5.000,00 sponsorgeld die wij tehele het
grillworst,
voren hadden ingezameld, zijn overgemaakt naar
fonds van
slechts € 4,99.
Maarten van der Weijden. Dat is het aller voornaamste.
Heel Ne(kunnen hier wat
derland kon Maarten volgen en aanmoedigenpieten
op zijnbij?)
loodzware
tocht, die hij uiteindelijk moest afbreken omdat zijn krachten het
en ja langs
ik bende
nog
begaven. Duizenden mensen stonden in Friesland
wasteeds dringend
terkant, via de media was het goed te volgen.opDat
alles
heeft
er
zoek naar een
verkoopster.
voor gezorgd dat het goede doel, de bestrijding
van kanker bij
veel mensen in de belangstelling is gekomen.’

Bakkerij Van Malkenhorst

geldig van:
27 augustus t/m 8 september
Aardbeienslof ......................... van € 9,75 voor € 7,50
6 Witte puntjes ........................ van € 2,70 voor € 2,00
Woudkorn ...................................................................... 2e halve prijs

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Geldig van 27 aug. t/m 1 sept.
Geldig
van 20 t/m 25 november

Geldig van 3 t/m 8 september
Geldig van 27 nov. t/m 2 dec.

VLEESWARENKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE

KEURKOOPJE

SHOARMAPAKKET

400 GRAM SPERZIEBONENSCHOTEL
MET GEHAKT

2 TORTILLA’S
(RUND, GEHAKT OF KIP)

100 GRAM
HELE GRILLWORST
100
gramSNIJWORST
rosbief ++
gourmet
express,
100 GRAM
100
gramBOTERHAMWORST
beenhamsalade
per persoon SLECHTS € 4,99
SLECHTS € 3,99
2,99 KEURKOOPJE
slechts
slechts € 6,75
4 MEGABURGERS
(500 GRAM
VLEES, BROODJES & SAUS)
bij
aankoop van
hele
grillworst
SLECHTS
4,99
3 kogelbiefstukSLECHTS € 5,95
slechts €€ 7,50
MAALTIJD VAN DEgratis
WEEK
steakmes! MAALTIJD VAN DE WEEK

SLECHTS
€ 3,50
SLECHTS € 3,50
wij zijn op zoek
naar
een part-time medewerker.

Marco van der hout,
Hout, keurslager
marco
keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk - Telefoon 0174-245262
www.marcovanderhout.keurslager.nl
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In dankbare herinnering

(Foto’s Kees van Leeuwen)

Piet de Jong (89)
Door pastor Martien Straathof

Piet de Jong werd op 7 juli 1929 geboren. Zijn 89ste verjaardag
heeft hij vanaf zijn ziekbed mogen vieren. In een zaaltje dichtbij
waren alle dierbaren bijeen die steeds met een paar personen even
langs kwamen, om Piet gedag te zeggen. Zo werd het een heel bijzondere dag want precies een week later op zaterdag 14 juli is Piet
gestorven. Piet speelde al op jonge leeftijd in een bandje als drummer. Daar leerde hij Co Scheffers kennen waar hij mee trouwde.
Piet wilde aanvankelijk boer, veehouder worden, maar dat zag Co
niet zitten. Hij koos toen voor het tuindersvak. Wel had hij altijd wat
geiten, schapen en paarden. Piet zat in vele tuinbouwcommissies,
wilde altijd leren en was vooruitstrevend. Overal waar Piet kwam
was hij aanwezig en stond graag in de belangstelling. Er werd hard
gewerkt en goed gegeten. Hij was wat trots toen zijn jongens tuindersbloed en ondernemersgeest bleken te bezitten. Maar het mooiste geschenk vond hij zijn kleinkinderen. Samen met zijn vrouw Co
kon hij genieten van de nieuwe generatie. Een grote hobby van hem
was varen met een echte Westlander, een vlet.
Velen hebben wel eens met hem mee gevaren. Een schip is veel
werk maar Piet zorgde ervoor dat alles er pico bello uit zag. Toen
Piet overleden was is hij op zijn Westlander over het water naar de

kerk gebracht. Tot zijn 88ste was Piet nog kwiek en fit. Een half jaar
geleden ging het niet goed, Piet werd opgenomen in het ziekenhuis,
daar heeft hij de ziekenzalving mogen ontvangen. Hij vroeg vaak
aan de zusters hoe het ging. Zij antwoordden vaak: “Druk”. “Maar
hoe laat beginnen jullie dan?” “Om 7.00 uur!” “Dan begin je toch
gewoon wat eerder! Wij begonnen in de tuin wel eens om 5 uur!”
was het antwoord van Piet, wat hem raak typeert.
Zaterdag 14 juli kwam aan dit energieke leven van 89 jaar een einde, waarvan hij 64 jaar gedeeld heeft met zijn vrouw Co, altijd bescheiden op de achtergrond. Ook hier mogen we weten dat achter
iedere grote man een grote vrouw staat. Donderdag 19 juli kwamen
we samen in de St. Bartholomeus voor de uitvaartviering. Waarna
we Piet hebben begraven op het kerkhof naast de Bartholomeus.
Dat Piet thuis mag zijn bij God.
Op donderdag 18 juli werd het stoffelijk overschot van Piet de Jong
op zijn schuit “Ouwe-Liefde” vanaf het appartementengebouw Gantelzicht naar de kerk gevaren. Op de tweede schuit zaten zijn vrouw
Co en naaste familieleden. De schippers waren enkele vrienden van
de Westlandse werkgroep “Kleine Zeilvaart”. Het was een stil, waardig en mooi afscheid.

Westland Verstandig: Dierenstickers per 1 september
op de Burgerkantoren van Westland Verstandig gratis
op te halen

Havenstraat 27,
Monster
Herenstraat 68,
Wateringen
0174 - 29 29 26
www.silene-uitvaart.nl

Westland Verstandig zag haar samen met GroenLinks
ingediende motie voor het gratis verspreiden van
dierenstickers door de overige raadsfracties niet
ondersteund worden. Dit zijn stickers die achter het
raam geplakt worden om aan hulpdiensten duidelijk
te maken dat er huisdieren binnen zijn. Politie en
brandweer waren enthousiast over het idee. De
Raad van Westland dus niet. Westland Verstandig
heeft maar zelf stickers laten drukken en die kunnen
gratis worden verkregen bij onze Burgerkantoren.
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.

4

18 JANUARI 2017

29 AUGUSTUS 2018
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Vieringen De Terwebloem

In dankbare herinnering
Kees
van Kester
Benieuwd
naar de exclusieve
collectie Phalaenopsis van
Opti-flor?

Door diaken Ronald Dits

Op 15 december is, op 95-jarige leeftijd, Cornelis Maria van Kester
O.a. bij tuincentrum
Ockenburgh
kunt u kiezen
in woonzorgcentrum
De Terwebloem
overleden.
Kees is geboren
voor
mooie
soorten
uit
onze
vijf
sterren
collectie.
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 ontmoette hij Jo van der Drift (uit Monster) en ze trouwden 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 gevatte 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 vogelliefhebber, vogels hield hij in een volière maar hij herkende ook
vogels in de natuur. In 1981 ging hij minder werken en hij stopte
deﬁnitief in 1986. Hij bleef nog wel langskomen bij de tuindersbedrijven van zijn zonen voor kleine klusjes, maar daarnaast genoten hij met Jo van uitjes en vakanties met de auto. Kees ging
in die tijd ook veel biljarten. De gezondheid van Jo werd slechter
Meer weten? www.optiflor.nl
en Kees werd haar liefdevolle verzorger. Toen dat thuis niet meer
ging, was een verhuizing naar De Witte Brug noodzakelijk. Met
pijn in het hart verlieten ze de Poeldijkseweg. Jo ging verder achteruit 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,
Aanbieding
geldig:
augustus
t/m 1 hij
september
zijn gezichtsvermogen
werd
ook 30
minder,
totdat
overleed.
De uitvaartplechtigheid vond plaats op 20 december in de H.
Bartholomeuskerk waarna Kees is begraven op de parochiële
begraafplaats in Monster. Kees is heengegaan zoals hij altijd is
4 KRENTENgeweest,
in alle eenvoud en rust. Dat hij bij de goede God de
BOLLEN
4 vinden.
eeuwige
rust+mag

ELKE POELDIJKER SMULT!

EIERKOEKEN

4+4
gratis

Het afscheid in
vertrouwde handen.

FEESTELIJKE
MARSEPEIN
SCHNITT

van 8,20

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

0174 - 27.00.90

5

0174 25 74 74

€5,50

Kerkstraat 43b | 2295 LB Kwintsheul
| www.noordermeeruitvaart.nl
info@noordermeeruitvaart.nl
www.bakkerijvdberg.nl
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H. Bartholomeus		
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Telefoon 0174-245058
Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875
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. PARO
CHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

Belangrijke levensmomenten

Leef sober, maar vier alles!
Door pastoor Jaap Steenvoorden

In de zomer en nazomer worden van oudsher
feesten georganiseerd. Kermissen, jaarmarkten, braderieën en muziek, brengen veel
mensen op de been. Sommige evenementen
bestaan al sinds jaar en dag, andere zijn van
recenter datum. Feest vieren is zo oud als de
mensheid. Niet voor niets zegt het boek Prediker: ‘Alles heeft zijn tijd. Er is een tijd om te
werken en een tijd om uit te rusten. Er is een
tijd om te rouwen en een tijd om te feesten.’ In alle culturen vormt
het feest een belangrijk onderdeel van het sociale leven.
Maar wat is nu de zin van het feest vieren? Die vraag kunnen wij
misschien het best beantwoorden met een andere vraag: Wanneer
vieren wij feest? Belangrijke levensmomenten, jubilea en gedenkdagen geven aanleiding tot feest. Zo werd mijn 25-jarig priesterfeest

"het huis
uit dragen om
te begraven
"

op 10 juni een onvergetelijke dag, voor mijzelf en heel Katholiek
Westland. Een prachtige viering in een bomvolle kerk, een receptie met een enorme belangstelling. Het was hartverwarmend en
bemoedigend. Zo kennen wij allemaal onze mijlpalen. Denk maar
aan een huwelijk of een huwelijksjubileum, zoveel jaar in dienst of
verjaardag (kroonjaar). Gasten worden uitgenodigd en je deelt je
blijdschap, geluk en dankbaarheid. Je viert de verbondenheid met
elkaar en dat versterkt tegelijkertijd de band. Iemand zei mij eens.
‘Je moet alles vieren, want het leven gaat zo snel!’
Een parochiaan vertelde mij dat zijn moeder altijd zei: ‘Leef sober,
maar vier alles!’ Dat is een wijsheid uit het leven gegrepen! Zonder
feesten zou ons leven saai en eentonig worden. Feesten onderbreken het gewone leven en leren ons waarvoor én met wie wij leven!
Feestvieren leert ons ook wat en wie ons bestaan waardevol maken.
Ook de kerk kent feesten, daar is iedereen welkom! Het populairste
kerkelijke feest is natuurlijk Kerstmis. Maar ook op gewone zondagen en bij de andere christelijke feesten zijn er gelukkig velen die
de weg naar de kerk weten te vinden. Veel werk wordt er gemaakt
van de patroonsfeesten en parochiejubilea. Zo viert de Naaldwijkse
parochie op 2 september het Sint Adrianusfeest, Honselersdijk op 16
september het patronesfeest van Maria, het 110-jarig bestaan van
de parochie én 90-jarig bestaan van de kerk. De Heenweg viert 16
september het Sint Lambertusfeest en 30 september is in Kwintsheul
de viering van het 125-jarig bestaan van de Andreaskerk. In andere
parochies is er een startzondag, met aandacht voor de inzet van de
vrijwilligers. De kerk, dat zijn wij sámen! Wij hopen van harte dat
deze bijzondere vieringen een feest van ontmoeting worden met
God en elkaar. U/ jij bent van harte uitgenodigd!

Pauspareltje
“Contemplatie en actie, beide dimensies, want we kunnen enkel
in Gods hart binnengaan via de
stigmata van Jezus, en we weten
dat Hij verwond wordt in het hongerige, verbetene, verworpenen,
ouderen, zieken en gevangenen. Jezelf een christelijke levensstijl
aanmeten, een stijl van intens geestelijk leven en van inzet voor
het Koninkrijk, betekent je laten binnentrekken in Jezus’ liefde en
je voortdurend afvragen: Wat heb ik voor Jezus gedaan? Wat doe
ik voor Christus? Wat zou ik moeten doen voor Christus?” (In de
boodschap aan de Gemeenschappen voor Christenleven).

Woensdag 5 september

Oogstdankdag Heiloo

uitvaartverzorging

Woensdag 5 september wordt door agrariërs in Noord- en ZuidHolland de Oogstdankdag gevierd. Thema is: ‘Dankbaarheid
geeft kleur aan het leven.’ De viering is in de bedevaartskerk van
Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Voorgangers zijn bisschop
Hugo van Steekelenburg, Minderbroeder Franciscaan (werkt in
Brazilië), Deken T. Cassee en pastoor Jaap Steenvoorden. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door koor Convocamus uit
Schoorl.

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

Aanvang van de Eucharistieviering is om 10.30 uur. Karakteristiek
zijn de oogstgaven, de vruchten der aarde, de veelsoortige en
kleurrijke agrarische producten, die bij de offerande naar het al-

effero

crematie - begrafenis
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taar worden gebracht. Na de viering zullen deze geschonken worden aan de voedselbank in de regio IJmond. Om 13.30 uur is het
Lof met Mariapreek en aansluitend de Sacramentsprocessie door
het prachtige park met gezang en rozenkransgebed. Graag willen
we u van harte uitnodigen deze Oogstdankdag mee te vieren. Het
is elk jaar een inspirerende en blije dag. Iedereen is van harte
welkom. Voor informatie en aanmeldingen: Kees Groenewegen
(513497) of Peter van der Knaap (293936 of 06-2463 1016).
Showroom
Showroom
Mercuriusplein2 2
Mercuriusplein
2685LP
Poeldijk
2685LP
Poeldijk

Openingstijden:
Openingstijden:
Maandag t/m
t/m vrijdag
Maandag
vrijdag
13:00 -- 17:00
17:00
13:00

Bedankt voor het meeleven
Door diaken Ronald Dits

(0174) 61 48 48

(0174) 61 48 48
06 - 22 69 31 52
06 - 22 69 31 52
www.nederwerk.nl
www.nederwerk.nl

Zaterdag & ‘s avonds op

Zaterdag & ‘s avonds op
afspraak geopend
afspraak geopend

In de tweede
week •van
juni •verhuisde
vader• Inscriptie’s
naar het
hospice
Grafmonumenten
Assieraden
Keien & Zuilenmijn
• Restauratie
lakken
Grafmonumenten
• Assieraden
• Keien & Zuilen
• Restauratie
• Inscriptie’s
lakken
Opschuurwerkzaamheden
• Vervolginscriptie
• Urnen
• Gedenkplaten
Persoonlijk
advies
in Opschuurwerkzaamheden
Rotterdam-zuid.
Door
vele lichamelijke
klachten•• Persoonlijk
verzwakte
• Vervolginscriptie
• Urnen • Gedenkplaten
advieshij
snel, thuis wonen werd steeds moeilijker. Zijn levenseinde kwam
dichterbij, zo realiseerde hij zich en wij met hem. Veel mensen
kwamen bij hem op bezoek, zelfs zijn pasgeboren achterkleinzoon heeft hij mogen zien. De eerste dagen van augustus werd hij
steeds zwakker en hij overleed op 3 augustus. Mijn vader werd
precies 86 ½ jaar oud.
Zijn uitvaartmis was op 8 augustus waarin pastor Lansbergen en
ik mochten voorgaan. Veel steunbetuigingen hebben mijn familie
Geopend
en ik mogen ontvangen van parochianen
en parochiebesturen. Zowo t/m vr 11.00 - 17.30 uur
veel steun heeft mij heel goed gedaan, za
mensen
metuur.
je meeleven
11.00 -die
17.00
en de ruimte geven om het verlies een plekje te geven. Voor al die
aandacht wil ik u hartelijk bedanken. Na de uitvaart ga je weer de
Uw vertrouwen waard
draad oppakken, maar toch … je voelt dat je gehecht was aan die
66 /voor
2685
Poeldijk
/ Tde
0174
44waar
46 35ik veel
man, Jan
aanBarendselaan
de man die zorg
jeBV
heeft
gehad,
man
info@chrisvanwaes.nl
www.chrisvanwaes.nl
mee heb beleefd.
Dus komen er af/ en
toe gevoelens van gemis, ook
al weet je dat hij lichamelijk op was. Tijdens de uitvaartmis heb ik
93 mm x 67,5 mm,
Poeldijker
gesproken
overvoorpagina
een schip,
want mijn vader is jarenlang schipper geweest. Nu heeft hij zijn anker opgehaald en is hij vertrokken naar die
andere kant. Behouden vaart, pa.

Start woensdag 5 september

Tienergroep Westland
Na twee proefavonden vóór de zomer gaat 5 september de tien
ergroep officieel van start. Het thema is ook heel feestelijk: Flipperdievla. Het gaat een feestelijke avond worden! Alle tieners
tussen de 12 en 16 zijn van harte welkom! De tienergroep is spe0 6voor
- 5alle
4 97
01 33
i n f o meer
@ w e swillen
t l a n dontdekken
h o v e n i een
r s .groeinl
ciaal
tieners
die- graag

Reiki Helingsavond
3 september 19.30 - 22.00 uur
1 oktober 19.30 - 22.00 uur
Wat ‘beweegt’ jou?
13 september 19.30 - 22.00 uur
Reiki I cursus
21 & 22 september
10.00 - 17.00 uur
Zentuïtie™ I
5 & 12 oktober 10.00 - 17.00 uur
Soundhealing concert
7 oktober 15.00 - 17.00 uur
Zelfhypnose training
13 oktober 10.00 - 17.00 uur

coaching • hypnose • trainingen

Het nieuwe tijdelijke adres is:
Voorstraat 88
2685 EP Poeldijk
ingang om de hoek (Fonteinstraat)

7

en in geloof, die houden van gezelligheid en spelletjes doen met
leeftijdsgenoten. Welke tiener wil dat nu niet?
De avonden zullen worden gehouden in de pastorie in Honselersdijk van 19.15-20.45 uur, Dijkstraat 25. De tienergroep avonden
zijn standaard op de eerste woensdag van de maand. Elke avond
heeft een eigen onderwerp waar we met elkaar over praten, er
worden ook veel spelletjes en leuke opdrachten gedaan. Wij maken hierbij gebruik van het Rock Solid programma van Youth for
Christ. Dat programma laat je verder kennis maken met het geloof en de kerk. Er zijn altijd aansprekende thema’s die aansluiten
bij de belevingswereld van tieners. Tieners worden geprikkeld om
het christelijk geloof te ontdekken en ontdekken dat het evangelie relevant is voor alle aspecten van het leven. Lijkt het je leuk
om een keer bij ons te komen kijken om te zien hoe het er aan toe
gaat , aarzel dan niet en stuur gerust een mail naar tienergroep@
rkwestland.nl voor meer informatie. Aanmelden is niet verplicht,
maar mag wel. Je kunt ook hieronder bij het overzicht kijken wanneer de volgende activiteit is en gezellig langskomen!
Thema avonden 2018-2019
5 september 2018
Flipperdievla
3 oktober 2018
Jezus is…
7 november 2018
Reuzen verslaan
28 november 2018
De grote lijn
2 januari 2019
Expeditie Rock Solid
6 februari 2019
Feel the music
6 maart 2019
Ik laat me niet kisten!
3 april 2019
Ik volg je
1 mei 2019
Handen uit de mouwen
5 juni 2019
Holy Spirit
3 juli 2019
Beachparty
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Nieuw seizoen RKJ Westland
Het nieuwe, vijfde seizoen van RKJ Westland staat op het punt
van beginnen: woensdag 19 september is de aftrap met als thema de verschillende vormen van bidden. Spreker deze avond is
pastor Max Kwee. Hij zal ook in de viering om 18.00 uur voorgaan.
Voor het nieuwe seizoen zijn er verschillende sprekers, van binnen en buiten de parochie. Zo komt in januari Mgr. Van den Hende spreken over de Wereld Jongeren Dagen (WJD) als vindplaats
van jezelf als kind voor God. De WJD zijn eind januari 2019 in
Panama. De blauwe zusters waren eerder ook bij de RKJ te gast,
deze keer komt zr. Maria van Jesse . Van het pastoraalteam komen
pastor Max Kwee, pastor Martien Straathof en diaken Walther
Burgering.
Ook de thema’s kennen veel variatie: vormen van bidden, Allerzielen, Allerheiligen, Godsvoorzienigheid, geloofsbelijdenis en
vrouwen in de Bijbel. Het seizoen wordt in juni traditioneel afgesloten met de barbecue.
Zoals voorgaande jaren zijn de thema avonden van RKJ Westland
op de derde woensdag van de maand. De locatie blijft ongewijzigd, de pastorie van de O.L.V van Goeden raad. Ook de opbouw
van de avond kent een vertrouwde vorm: om 18.00 uur start de
viering. Rond 19.00 uur gaan wij aan tafel voor de maaltijd. Daarvoor wordt een bijdrage van € 2,- gevraagd, als je voor de eerste
keer bent eet je gratis mee. Om 20.00 uur begint de verdieping
met een inleiding door een (gast)spreker, daarna discussie, gesprek of andere werkvorm. De avond wordt tegen 22.00 uur afgesloten en is er tijd om na te praten en te drinken. Ben jij tussen
de 16 en 30, hou je van gezelligheid en wil je je meer verdiepen
in je geloof? Kom dan naar een thema avond van RKJ Westland!
Voor meer informatie mail je naar info@rkjwestland.nl, kijk op rkwestland.nl onder jongerenpastoraat en volg ons op Facebook en
Instagram. (www.fb.com/rkjwestland en www.instagram.com/
rkjwestland).
Datum Thema
19 september 2018
17 oktober 2018
21 november 2018
19 december 2018
16 januari 2019
20 februari 2019

Vormen van bidden
Allerzielen / Allerheiligen
Gods voorzienigheid
Vrijwilligerswerk; Zorg voor je naasten
WJD - vindplaats van jezelf als kind voor God
<nog niet bekend>

20 maart 2019
17 april 2019
15 mei 2019
19 juni 2019

De ziel
Geloofsbelijdenis
Vrouwen in de Bijbel
BBQ

Kerkberichten

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 1 en 2 september: 22e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de H. Machutuskerk Monster.
Zondag 09.30 uur: Woord- en communieviering met Gospelkoor
YMCA. Voorganger: diaken Walther Burgering. Intenties: Toos
van der Valk, Leen en Jo de Vreede-van Paassen, Piet van der
Valk, Wil Barendse, Astrid Duijvestijn, Ineke Gardien, overleden
ouders Gardien-Lourier, Koos Grootscholten, Piet Persoon, Corrie
Duijvesteijn-Vonk.
Weekeinde 8 en 9 september: 23e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met cantor. Voorganger:
pastor Max Kwee. Intenties: Henk van der Voort en Corrie van der
Voort-van der Klugt.
Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering met Bartholomeuskoor.
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: jaargetijde Jan Enthoven, overleden familie Gardien-Verbeek, Lenie van der Meer-Zuijderwijk, Koos van der Ende, Wim van Dijk en Marie van Dijk-Bol.
Kerk open
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om zomaar 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 De Backerhof
Donderdag 6 september 19.00 uur: Rozenkrans bidden.
Donderdag 13 september 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor Max Kwee.
Bijzondere vieringen:
Zaterdag 1 september 13.00 uur: Doop van Gabriël.
Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u ons attent maakt op personen, die
graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen,
of ziek en aan huis gebonden zijn (tel. 245058).

menri in
wilngst
om
enin en
orig
prijs

gerust voor
informatie of om je staan
aan alle prijzen.
of Bel
kledingwinkel.
Opmeer
www.isw.info/irenestraat
te melden naar Pieters Behandel Praktijk,
Fredriksz80
(fysiotherapeut):
06 - 82 35 77 10.
JanEline
Barendselaan
tijdelijk kringloopwinkel
De derde actie, veel leerlingen hebben daar al weer zin in, is net
als vorig jaar de winkel Jan Barendselaan 80 (voormalige bloemenwinkel De Kok). Een deel
vanSlachthuiskade
de ruimte
mag gebruikt worden
Adres:
Slachthuiskade
4 Poeldijk4
en onze leerlingen gaan hier hun eerste verkoopervaring opdoen.
Openingstijden:
vrijdag09.00-18.00
09.00-18.00
uur
vrijdag
Vorig jaar verkochten we Openingstijden:
vooral zelfgemaakte
spullen
enuurspullen
zaterdag
09.00-17.00
uur
Bloemenstal:
zaterdag
09.00-17.00
uur
van school, dit jaar wordt het gecombineerd met een ‘kringloopwinkel’. De school heeft via ouders en medewerkers spullen inIedere vrijdag
en zaterdag
gezameld.
Zo heeft
Poeldijk
eindelijk
- zij het
tijdelijk - een kringPure
flower
verkoopt
bloemen!
staan
wij
aan
de
Slachthuiskade
4, met een
loopwinkel. Van 25 januari t/m 17 februari
is bloemenkraam.
de winkel open op
Bij
u voor
terecht
voor
mooie boeketten,
U kunt
bijons
ons kunt
terecht
mooie
boeketten,
losse
en
dinsdag
(10.15-12.00),
woensdag
(12.30-15.15)
enbloemen
vrijdag (12.15creatief bloemwerk
en fleurige kado’s.
fleurige
arrangementen.
14.15 uur). Daarna twee weken niet om in maart nog even open
Buiten
onzeteopeningstijden
zijn wij
telefonisch
te gaan om
spullen
verkopen die door
leerlingen
in deoflesnacht
Voor
rouwbloemwerk
envoor
bruidsbloemwerk
via
de
mail
bereikbaar
bestellingen,
zijn gemaakt en om de kringloopspullen ‘leeg’ te verkopen. Dat
kunt u ons
ook telefonisch en
bereiken
buiten openingstijden.
rouwbloemwerk
trouwbloemwerk.
zal tussen 7 en
15 maart zijn. Op
15 maart is de trekking van de
loterij en zal
de opbrengst
van de actieinfo@pureflower.nl
bekend zijn. Komt u vooral
Marja
Brabander 06-53523092
Marja
Brabander
06-53523092
info@pureflower.nl
langs
in de
tijdelijke
kringloop,
ondersteun
het goede doel, en
Karin
Koelewijn
06-51851715
www.pureflower.nl
Karin Koelewijn 06-51851715
www.pureflower.nl
laat onze leerlingen verkoopervaring opdoen!

rust in het ziekenhuis. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 27
belspellen. In even weken: spelen we op de dinsdagavond in De
december in de H. Bartholomeuskerk waarna Piet is gecremeerd in
Backerhof (20.00-23.00). In oneven weken op de dinsdagavond,
crematorium Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgestoWillem-Alexanderlaan 6 in Poeldijk (20.00-24.00).
Zaterdagavond
AUGUSTUS
9
ken
naar
de andere kant van het aardse29leven,
in het2018
vertrouwen
in De
Backerhof.
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.
Activiteiten
Naast onze spellenavonden hebben ook andere activiteiten, 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 begonnen de dag om 11 uur in de ochtend, met koﬃe 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 groepscombinaties gespeeld, zodat er steeds afwisselende groepjes waren. Zo werden gespeeld:
The ﬁve tribes, King of Tokyo, Karuba, Mystica, Gepakt en Gezakt,
Cold express,
Sky, audicien
Doodle Quest,
the Hobbit.
Om 23.00
uur sloten
(zonne)Brillen
contactlenzen
optometrie
Brillenglazen
we af, met ons hoofd vol spellen.

uitzetten van alle lichten
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

licht - geluid - domotica

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

van Ginderen

Gecertificeerd Elektrotechnisch Installatie- en Beveiligingsbedrijf

Adverteren in Poeldijk Nieuws
voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op bijna
4.000 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. Ook
zijn er bijna 450 digitale abonnees, die het magazine elke 2
weken ontvangen.
Poeldijk Nieuws bewijst zich als een waardevol
advertentiemedium voor de bovenlokale consumenten- én
zakelijke markt! Als u nieuwe klantcontacten zoekt,
is adverteren in Poeldijk Nieuws voordelig en doeltreffend!
Vraag vrijblijvend om alle informatie en tarieven:
Bel naar:
Koos Verbeek:
Wilfred Bronswijk:
Erik van der Sande:
Info bij:
Website:

0174-700263 of
06-53714151 of
06-21253171 of
06-25575372
advertenties@poeldijknieuws.nl
www.poeldijknieuws.nl

Wij zoeken...

INSPECTEUR
een ELEKTRICIËN burgerwerk
een BEVEILINGSMONTEUR
een PROJECTLEIDER
een

KIJK VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE
OMTRENT DEZE EN ANDERE VACATURES
OP WWW.GINDEREN.NL/VACATURES
Stuur een sollicitatiebrief met een uitgebreide CV
t.a.v. Dhr. E. W. Hoos op onderstaand adres. U mag
ook bellen of mailen.
Tel.: 070 366 18 00 | info@vanginderen.nl | Zichtenburglaan 1a | 2544 EA | Den Haag
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Kerkgebouw : Fonteinstraat 6 tel. 243663
Predikant
: ds. A.J. Molenaar
		 Jan Barendselaan 199
		 2685 BS Poeldijk tel. 240939
Kerk.bureau : Verburghlaan 38 tel. 242570
		 E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba
: mw. M. van der Pot-Cloose
		 De Noorderhoek 23
		 2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank
: NL36 INGB 0003 9117 70
		 NL09 RABO 0135 3652 36
		 T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk

Mijn laatste stukje voor Poeldijk Nieuws

Uitgeschreven
Door ds. A.J. Molenaar

Dit is mijn laatste bijdrage aan Poeldijk
Nieuws. Ik moet zeggen dat ik het met een
dubbel gevoel tik. Aan de ene kant is het
fijn elders een nieuwe start te maken, aan
de andere kant heb ik deze stukjes altijd
met veel plezier geschreven. En, zo heb ik
her en der wel opgevangen, ze werden ook
aardig goed gelezen. Een preek in de kerk
bereikt alleen degenen die daar zitten, terwijl Poeldijk Nieuws een
breed publiek bereikt. Ik heb dan ook altijd geprobeerd mij niet
alleen op de kerkleden te richten, maar over algemene onderwerpen te schrijven. Dan toch meestal, want daar ben je dominee
voor, met een link naar God en geloof. Hij heeft immers overal mee
te maken!
Dat neemt u, hoop ik mee uit al mijn schrijfsels. Geloven is niet iets
wat je alleen in de kerk doet. Een gelovige is niet iemand die voortdurend preekt, of overal God bij haalt. God kun je niet zien, maar….
als je Hem kent, stempelt dat de manier waarop je naar alles kijkt.
Geloof is een bril waarmee je naar alle dingen kijkt. Een roze bril,
zullen sommigen misschien zeggen, of: oogkleppen. Mijn ervaring
is anders, ik sluit me liever aan bij een oude Psalm: ‘in uw licht zien
wij het licht’. Nee, ik geloof niet dat geloof je oogkleppen geeft. Het
maakt je juist gevoelig voor de dingen die er op aan komen. Het
geeft richting aan je leven, en uitzicht tot in het oneindige.
Dat wil ik u allen daarom tenslotte toewensen, nu ik ben uitgeschreven. Ik wens u het licht van God in uw leven. Moge Hij het licht van
zijn gelaat over u allen laten schijnen, moge Poeldijk een dorp zijn
dat straalt!
Kerkdiensten
Zondag 2 september 10.00 uur: ds. A.J. Molenaar, Viering Heilig
Avondmaal.
19.00 uur: zangdienst in het kader van ‘Rondje Poeldijk’. Meditatie: ds. A.J. Molenaar, Organist: Adriaan de Jong. Na afloop is er
koffie, thee of limonade.
De Terwebloem:
15.00 uur: ds. A.J. Molenaar, Viering Heilig Avondmaal.
Zondag 9 september 10.00 uur: afscheid ds. A.J. Molenaar; na
afloop koffie, thee of limonade.
19.00 uur: proponent W. Stuijvenberg, Waddinxveen.

Tijdens de ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0 t/m 4
en kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool.
Bij de kerkdiensten
Zondag 2 september vieren we voor de laatste maal het Heilig
Avondmaal met ds. Molenaar. Uit de Bijbel lezen we 1 Korinthe
10 vers 16 en 17, waar Paulus heel basaal wijst naar waar het om
gaat bij de Maaltijd van de Heer. ‘s Middags is er viering in De
Terwebloem voor wie niet naar de kerk kan komen. ‘s Avonds is
er een zangdienst in het kader van ‘Rondje Poeldijk’. Organist is
Adriaan de Jong, wellicht neemt hij weer één of meerdere musici mee. De overdenking zal gaan over woorden uit psalm 103.
Zondag 9 september neemt ds. Molenaar in de morgendienst
afscheid van onze gemeente. Een bijzondere dienst, waarvoor
ieder van harte is uitgenodigd! Na afloop is er gelegenheid ds.
Molenaar en zijn gezin de hand te drukken en elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of limonade. In de avonddienst gaat voor proponent W. Stuijvenberg, Waddinxveen
Maandsluiting “De Terwebloem”
Vrijdag 31 augustus, houden we weer maandsluiting in de Terwebloem. Ds. Van Vreeswijk zal de meditatie verzorgen en Dhr.
Visser en zijn dochter verzorgen de muzikale medewerking. We
hopen weer op een gezegend uur met elkaar, u bent van harte
uitgenodigd namens de commissie gemeentewerk.
Open kerk
Zaterdag 1 september staat de kerk na de vakantieperiode opnieuw open voor eenieder die behoefte heeft aan een gesprek,
ontmoeting of zomaar een kopje koffie of thee. Dus ook u en jij
bent van harte welkom tussen 10.00- 11.30 uur. Neem eens iemand mee die belangstelling heeft getoond voor de kerk en alles
wat daar gebeurt.

Boeken- en platenverkoop
Zaterdag 1 september van 10.00-11.30 uur starten we weer met
de verkoop van boeken en dvd’s, cd’s en oude grammofoonplaten in de Hervormde Kerk in de Fonteinstraat. Op de Platenzolder
vind u veel elpees, singletjes, 78 toeren platen en alle soorten
Cd’s. Muziek en boeken van alle tijden en voor alle smaken voor
een kleine prijs. Kom kijken naar de grote verzameling en vind
waar u al heel lang naar op zoek was. De opbrengst is bestemd
voor vervanging van het leiendak van de kerk. Koffie en thee staat
voor u klaar.
Van de bazaarcommissie
Onze hartelijke dank voor de tot nu toe ingeleverde 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 bij: Verburghlaan 38, de Noorderhoek 23,
of Het Endhof 61. Hartelijke groet, de bonnenverzamelaars.
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Grote verloting voor Bazaar 2018
De loten zijn binnen, ook dit jaar zijn er weer prachtige prijzen te
winnen. Loten kosten € 1,00, een boekje met 15 loten € 15,00. Er
zijn in totaal 4000 loten. U kunt loten kopen door het aantal loten
dat u wilt maal € 1,00 over te maken naar: NL25RABO0342907603
of NL87INGB0004778226, t.n.v. Bazaarcommissie Poeldijk o.v.v.
Loten, uw naam en adres. Wij zorgen er voor dat de loten bij u
afgeleverd worden. Natuurlijk kunt u ook loten kopen bij mw. Van
der Pot, De Noorderhoek 23 Poeldijk (240282) en de fam. Bogaard, Verburghlaan 38 Poeldijk (242570). Helpt u mee loten aan
de man of de vrouw te brengen neem dan met hen contact op.
Wij zorgen ervoor dat u de boekjes krijgt. Mogen we op uw en
jouw medewerking rekenen? Alvast dank!

Professionele opvang in een
huiselijke sfeer

“Samen aan het werk voor het leiendak van onze kerk”
Houdt de datum voor de bazaar alvast vrij: donderdag 1, vrijdag 2
en zaterdag 3 november.
Oud papier
Elk jaar hebben wij weer een hele mooie opbrengst van het gespaarde oud papier. Daardoor is uw oud papier van waarde. De
papiercontainer staat klaar van 29 augustus t/m 1 september op:
Monsterseweg 112, Poeldijk (naast hotel-restaurant Unicum-Elzenhagen). Brengt u ook uw oud-papier even? Elke kilo telt!

Dinsdag 4 september in De Backerhof

Weggooien kapotte spullen is zonde
Iets defect, snoer te kort, lekke band, knoop eraf, heggenschaar
kapot? Laat het nazien bij het Repair Café. Onze vrijwillige reparateurs zitten op u te wachten! Het Repair Café leert mensen dat
er alternatieven zijn voor weggooien en dat repareren vaak een
hele goede optie is. Het maakt mensen enthousiast en waardevolle praktische kennis wordt overgedragen.

Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee of
gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Voor het Repair
Café hoeft u zich niet aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen.
Of we, na de grote brand, op dezelfde plek kunnen zitten? We weten het nog niet, maar we zijn er in ieder geval, op 4 september.
U bent welkom tussen 13.30 en 16.00 uur. Reparaties worden,
onder voorbehoud, aangenomen tot 15.30 uur. Elke eerste dinsdag van de maand in De Backerhof, Wittebrug 2. Zie ook: www.
vitiswelzijn.nl of www.repaircafe.org.

Daar voelt uw kind
zich thuis!
Dagopvang & buitenschoolse opvang
in Monster en Poeldijk.
Bel 0174-243104 of kijk op www.kdvsimba.nl
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Toegift reportage Poeldijk Nieuws Varend Corso

Varend Corso 2018
Foto’s Harry van Dijk
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

De fruit en groenteveilingen hadden in het Westland van pakweg
1890 tot bijna 2000 ruim een eeuw lang een centrale plaats in de
dorpen. Buiten het feit dat er allerlei soorten groenten en fruit
werden aangevoerd en verhandeld, waren veilingen tevens een
soort ontmoetingsplaatsen. In een tijd dat er in het Westland nog
niet al te veel vertier was, kreeg men in en om de veiling regelmatig kansen elkaar te spreken. Meestentijds kwam men niet verder
dan het bedrijf waarop werd gewerkt, terwijl de avonduren als
regel thuis werden doorgebracht. Veilingen vervulden, dankzij die
sociale contacten, een belangrijke dubbelfunctie waarbij zelden
is stilgestaan. Contacten die van wezenlijk belang waren om een
zekere eentonigheid in het dagelijks leven een halt toe te roepen.
Bijgaande opname is in dezen een prima voorbeeld, men neemt
even tijd voor een ‘babbelpauze’. Het plaatje werd in de dertiger jaren geproduceerd op Poeldijks tweede veilingterrein. De Poeldijkse
veilingvereniging werd al in 1890 opgericht. Dat vond plaats onder
de paraplu van de toenmalige ‘Bond Westland’, het overkoepelende
orgaan van alle Westlandse fruit- en groenteveilingen. Op 15 augustus 1890 vond de eerste zogenoemde ‘kleine veiling’ al plaats.
Een veiling die voor vier bennetjes (mandjes) pruimen, evenzoveel
druiven, enkele bakjes perziken en tien kilogram bonen wat kooplieden moest zien te vinden. Dat zal zijn gelukt, nergens staat immers
beschreven dat het bestuur met het fruit is blijven zitten. Het café
van Cees Nederpel aan de Voorstraat, gevestigd tegenover de voormalige openbare school, kon de aanvoer als miniveiling de eerste
vier jaren aan. Bij stijgende aanvoeren gaf kastelein David Witkamp
groen licht voor het tijdelijk gebruik van zijn wat grotere ruimte. In
1897 werd het ook daar te krap, zodat het veel grotere café van de

familie Van Rest uitkomst moest bieden. Dat deed het ook, ware het
niet dat het veilingbestuur het telkens moeten wisselen van locatie
niet de aangewezen weg vond. Men ging naarstig op zoek naar een
terrein waar een echt veilinggebouw kon worden neergezet. Een
zoektocht die in 1900 werd beloond met de aankoop van een direct
aan de Gantel en langs de Nieuweweg gelegen perceel land. Voor
een kleine vijftienduizend gulden verrees er een gebouw dat aan alle
toenmalige eisen voldeed. Voldoende ruimte, licht, gelegenheid voor
het afmeren van schuitjes en opslagruimte voor geveilde producten,
alles was aanwezig. Het veilingbestuur was er heilig van overtuigd
dat zij voor lange tijd zeker stond gesteld, men beschikte over een
zee van ruimte. In de jaren die volgden zorgden toenemende aanvoeren bij bestuurders toch weer voor gefronste wenkbrauwen.
Veiling groeide uit haar jasje
Waarmee allerminst rekening was gehouden, diende zich aan. Verscheidene uitbreidingen waren nodig om problemen het hoofd te
kunnen bieden. Halverwege de twintiger jaren werden er ten gerieve van de kooplieden nog pakloodsen bijgebouwd. De veiling
groeide echter geleidelijk uit haar jasje zodat de koppen bij elkaar
werden gestoken om een definitieve oplossing te verkrijgen. In die
tijd werd de veiling op het net van de Westlandsche Stoomtramweg
Maatschappij aangesloten, een maatregel die een grote verbetering in het vervoer teweeg zou brengen. De kalender wees 1928 aan
toen de knoop werd doorgehakt en voorbereidingen werden getroffen voor een geheel nieuw veilinggebouw aan de Monsterseweg.
Een gebouw dat in september 1929 in gebruik werd genomen met
een grootse expositie waaraan de gehele Westlandse tuinbouw een
steentje bijdroeg. Dat tweede veilinggebouw, met het nog altijd be-

rust in het ziekenhuis. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 27
december in de H. Bartholomeuskerk waarna Piet is gecremeerd in
crematorium Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgestoken naar de andere kant van het aardse leven, in het vertrouwen
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.
staande pittoreske torentje, deed veertig jaar (1929-1969) dienst. In
laatstgenoemd jaar stichtte men in de Dijkpolder een grootse veiling
voor het halve Westland, een veiling die kort voor de laatste eeuwwisseling al weer werd opgeheven. Een accommodatie die thans
wordt ingenomen door het bedrijventerrein ABC. Intussen had The
Greenery de veilingtaken overgenomen, een organisatie die allerminst is geworden wat men er aanvankelijk van had verwacht.
Westlandse lekkernijen
De foto, gemaakt in de eerste helft van de jaren dertig van de afgelopen eeuw, gunt ons een blik op enkele tientallen bakjes perziken
en een partijtje druiven. Producten, vijfentachtig jaar geleden bij de
zomeraanvoeren ‘vaste prik’. Op de achtergrond enkele schuitjes
met schippers, goed voor een toepasselijk decor. Een vijftal Poeldij(zonne)Brillen
audicien
contactlenzen
optometrie
Brillenglazen
kers bevindt zich achter de Westlandse lekkernijen, uitgestald op de
toen zo in zwang zijnde roltafels. Van links naar rechts zien we: Matthijs Kester, de kweker verantwoordelijk voor het aangevoerde fruit,
Jan Meijer, de Poeldijkse beroepsschipper die met zijn motorschuit
vrijwel zeker moest zorgen dat het fruit op de plaats van bestemming kwam. Vervolgens stellen Wim Kester Matthzn., Loek Meijer
Janzn. en als laatste Nic. Kester Matthzn zich aan u voor. Namen van
de mensen op de achtergrond konden, door hun ingenomen pose,
niet met zekerheid worden vermeld. Aan dit soort plaatjes bewaren
talrijke Westlanders uiterst kostbare herinneringen.
‘Trots op het behaalde resultaat,
neemt men even tijd voor wat gepraat.
Er was gepresteerd,
het werd jong geleerd, Herenstraat 15
info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl
BB Wateringen
er waren meerderen bij2291
gebaat’.

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

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 medewerkers/sters aan te sturen en te motiveren.
Probleemoplossende vaardigheden om storingen te identificeren 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 werkzaamheden.
Ben jij de juiste persoon voor deze functie, stuur dan een
e-mail met je CV naar info@vandenenderozen.nl

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 dementie verre van plezie29 AUGUSTUS
2018 Op15
rig, waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem
ging wonen.
20
december is haar leven dan ten einde gekomen.
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Over de plannen rond onze Bartholomeuskerk

Parochiebestuur praat met
verontruste parochianen

Door Koos Verbeek, vicevoorzitter parochie H. Bartholomeus
Begin augustus sprak het parochiebestuur met een aantal betrokken en verontruste parochianen. Zij zijn benieuwd naar de
toekomstvisie van het parochiebestuur op onze kerk en Poeldijkse geloofsgemeenschap. Het parochiebestuur van haar kant
is geïnteresseerd in de zienswijze van deze groep parochianen.
Over de visie is het parochiebestuur nog steeds volop in gesprek
met het Bisdom dat plannen begeleidt en uiteindelijk goed moet
keuren. De groep verontruste parochianen zegt dat de verbouwing in de zestiger jaren veel verdriet bracht. Het gedeeltelijk
herstel in de jaren negentig zien zij als zeer positief.
Gezien het teruglopende aantal parochianen dat onze wekelijkse
vieringen bezoekt, ziet het bestuur de noodzaak van een kleiner
liturgisch centrum. Het moet intiemer worden, mensen moeten
dichter bij elkaar en de voorganger zitten. Daarom wil het bestuur
het liturgisch gebied verkleinen, maar de mogelijkheid behouden
de hele kerk voor liturgische vieringen te kunnen gebruiken; door
een schuifwand kan dat. De kerk moet als geheel zoveel mogelijk
de huidige uitstraling behouden. Dat geldt ook voor het orgel,
al is bij kleinere vieringen ook een tweede orgel voorin de kerk
wenselijk.
Dichtgemetselde kapellen weer openen
In de jaren negentig bleven de twee zijkapellen naast de absis
dichtgemetseld. Het bestuur wil die weer openen om de oorspronkelijke kerk nog meer terug te brengen. Een van de kapellen kan als Mariakapel fungeren. Door een aparte ingang kan
die, elke dag dat er iemand in de kerk is, geopend worden voor
een gebed en het opsteken van een kaarsje. Door meer faciliteiten achterin de kerk ontstaat de mogelijkheid voor activiteiten
na vieringen, zoals exposities, toneel- en muziekuitvoeringen en
samenkomsten van Poeldijkers. Ook kunnen condoléances en

uitvaarten beter gefaciliteerd en nieuwe wensen over afscheidsbijeenkomsten passender gehonoreerd worden. Als kerk met een
begraafplaats staan onze voorzieningen dan optimaal ten dienste
van de Poeldijkse gemeenschap. Dit is onze visie op de toekomst
van ons kerkgebouw en afwegingen waar het bestuur, in afstemming met het Bisdom, aan werkt.
Voor goede plannen zullen er middelen zijn
De verontruste parochianen maken zich zorgen over de financiële consequenties van de mogelijke aanpassingen. Die kunnen alleen opgebracht worden als er goede plannen zijn met draagvlak
onder parochianen en dorpsgenoten. Maar, wij moeten eerst de
visie in concrete voorstellen omzetten en die afwegen tegen nu
niets doen, met als mogelijk gevolg dreigende sluiting van de kerk
in de nabije toekomst.
Dat wil het parochiebestuur niet. Daarom
vindt het dat stilzitten achteruitgang en
tijdig aanpassen van
de kerk noodzakelijk
is. Met goede plannen zullen er zeker
middelen beschikbaar
komen om die te realiseren. Zo niet, dan
is de tijd er nog niet
rijp voor. Als bestuur
hebben we dan in ieder geval lef getoond
om ons kerkgebouw
toekomstbestendig te
maken. Hebt u opmerkingen, suggesties of
wilt u met ons praten?
Mail: bartholomeus@
rkwestland.nl of bel:
245058.

Elke woensdagavond repetitie

Koor “Immanuel” zoekt nieuwe
zangers en zangeressen
Al lang het idee om eens in een koor te gaan zingen of er eigenlijk nog nooit over nagedacht? Het koor “Immanuel” uit Poeldijk
bestaat al ruim 40 jaar en telt op dit moment 45 leden. Het repertoire omvat bekende en minder bekende Nederlandstalige
geestelijke liederen. Regelmatig treedt het koor op in verzorgings- en verpleeghuizen of bij kerkdiensten.
Woensdag 5 september houdt Immanuel een open repetitieavond die je vrijblijvend mee kunt maken om de sfeer te proeven.
Wij nodigen je van harte uit voor deze avond. Ben je dan verhinderd? Repetities zijn elke woensdagavond van 19.45-21.30 uur
in de Hervormde kerk aan de Fonteinstraat 6 in Poeldijk. Meer
informatie is te verkrijgen bij de secretaresse van het koor mw.
B.C. de Kiewit-van Straalen (tel. 244012) of via de mail: koorimmanuelpoeldijk@hotmail.com. Of kom op een woensdagavond
naar de kerk en maak een repetitie mee.

Chr. gemengd koor “Immanuel” Poeldijk
opgericht 20 maart 1976
secr. Monsterseweg 112
2685 LL Poeldijk
Tel. 0174-244012
Bank: NL26 INGB 0003 5061 02
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Zaterdag 1 september, Saturnus 10

10 25 september
�
Vóór
via de parochie
website
Hoogtepunten
én mindere
momenten

Open WK sjoelen in Poeldijk

Jeu
de Boulevoor
‘97 H.
Verburch
Aanmelden
VormselPoeldijk
kan nog

Al weer voor het tiende jaar organiseert “Tis Gezellig” zaterdag 1 september van 13.00-17.00 uur in de feestweek van Poeldijk het Open Westlands Kampioenschap Sjoelen 2018. Het WK
staat open voor sjoelers van alle leeftijden uit het hele Westland
en daar buiten. Om de kansen te vergroten worden spelers ingedeeld in drie groepen: dames, heren en jeugd t/m 14 jaar. Dus
we krijgen drie kampioenen.

In juniboulers,
vernamen
nog
in groep
(Monster
medewerkers
in
de
praktijk
Beste
we de
zittkinderen,
en alweertoen
in het
nieuwe
jaar.8 2016
was
groep
7)
dat
zij
zich
konden
aanmelden
voor
de
voorbereidineen sportief jaar
Jeu de Boule.
hoogtepunten en ook mindanken
wijVeel
u hartelijk
gen op
het H. Vormsel.
juni deelden.
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ouders
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met onze 21
leden
Wede
vergeten
voordie
deweWoensdag
vele
goede
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een
informatiebijeenkomst
in
De
Zeester
te
Monster,
omdat
we
de mensen die we verloren hebben niet en wensen hun naasten
en
wensen
u
wederkerig
de
voorbereiding
op
het
H.
Vormsel
samen
met
Wateringen/
veel sterkte toe.
Kwintsheul in een nieuw
gaan doen.
fijneproject
Kerstdagen

Er wordt gespeeld over drie bakken volgens de regels van de sjoelclub. Je kunt beginnen hoe laat je wilt, tussen 13.00 en 17.00 uur,
iedereen kan meedoen. Aanmelden niet nodig en deelname is
gratis. Ook is er een kleine loterij met leuke prijzen. De nummers
1, 2 en 3 bij de heren, de dames en de jeugd krijgen een mooie
beker. Voor de Westlandse Kampioenen staat ook nog eens een
grote wisselbeker klaar. De loterij is om 17.15 uur. Bekendmaking
van uitslagen en de prijsuitreiking is om 17.30 uur. De zaal vind
je in de Saturnus 10 in Poeldijk, in de “Planetenbuurt”. Telefoon
clubgebouw: 240406, telefoon Hans Nihot: 244566. Goud, zilver
of brons, of gewoon een gezellige middag. Kom allemaal aan de
bak, iedereen is welkom.

Door Els
pastoraal werker
PietGeelen,
de Quaasteniet

Mede namens onze

en een gezond 2016.

Maandag 1 oktober is de eerste ouderavond, woensdag 3
De heer en mevrouw Schijen - van Leeuwe
oktober De
start
de voorbereiding
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Wij wensen al onze klanten en lezers
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2017 toe.
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FONDEE
GUILHERAND

Voor al uw kledingreparaties en voor het reinigen van uw kleding
staan wij altijd klaar om u van dienst te zijn.
Jan Barendselaan 72 • 2685 BV Poeldijk / Tel. 0174-283996
Jan Barendselaan 72 • 2685 BV Poeldijk / Tel. 0174-283996
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Programma Muziekfestival Poeldijk
Rondje Poeldijk wordt traditiegetrouw zondagmiddag afgesloten met gezellige muziek. Een gevarieerd aanbod van muziekstijlen onder het genot van hapjes
drankjes
Dekker vanen
Geest
Installaties B.V.maken een bezoekje meer dan waard!
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

Korte biografie deelnemende bands en muzikanten
ING
67 49 94 256
1.
Pius X / Phoenix orkest
G-rekening
99 60 86 048
BTW nr
Dit samengestelde orkest van fanfare
en8006.95.288.B.01
harmonie heeft de afgeKvK
27232515
lopen maanden druk gezamenlijk
gerepeteerd.
Het resultaat mag
Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend
er zijn en dit grote orkest verzorgt
de opening van het festival met
een mooi optreden.
2.
Let’s Swing
Deze Delftse band bestaat uit een volledige big band bezetting
aangevuld met zang en bestaat al 21 jaar. Het repertoire is zeer
breed en bestaat uit big band standaards, dansmuziek, pop en
rockmuziek, enzovoorts. Let’s Swing verzorgt de muzikale omlijsting van vele evenementen en begeleidt regelmatig professionele
vocalisten en instrumentalisten.
3.
Five Past Seven
Five Past Seven is een jonge coverband uit het Westland en speelde vorig jaar met succes op ons festival. De band speelt pop - en
rock covers en hun muziek klinkt o.a. als Foo Fighters, MUSE, Nirvana en Radiohead.

technisch installatiebedrijf

4.
Herriemenie
Altijd weer gezellig met deze Naaldwijkse Streetband die een
graag geziene gast is in Poeldijk. Ieder optreden van de Herriemenie is weer een feestje!
5.
Miel on Tour
Miel is een solo singer/songwriter die met vele jaren ervaring op
diverse podia en festivals een fantastische gitaarspel en geweldige repertoire laat horen en zien. Rock ‘n Roll of Nederlandstalig;
geen uitdaging is te groot om het publiek te laten genieten.
6.
Pius X / Phoenix slagwerk
Evenals het groot orkest repeteren ook de slagwerkgroepen van
Pius X en Phoenix al geruime tijd samen. Met veel plezier hebben
zij onder de bezielende leiding van Michel Ponsioen al diverse
optredens verzorgd. Ritme en samenspel brengt het geheel in
beweging.
7.
Frantix
Frantix is een regionale coverband, met een zeer uiteenlopend
repertoire van pop- en rockmuziek. Niet gebonden aan een vaste stijl, maar herkenbaar, swingend en rockend. Van de Simple
Minds en Kula Shaker uit de 80-er jaren, tot Avicii en Foo Fighters
nu.
8.
Red Label
Het enthousiasme van hun optreden vorige editie bleef niet onopgemerkt. Daarom is deze stevige rock-coverband uit het Westland weer aanwezig met een herkenbare setlist van Lynart Skynart tot Metallica.
9.
FABruari Four
Na het succes van vorig jaar ook nu weer van de partij. Een 50jaar te laat geboren viertal dat u in Beatles outfits en met veel
enthousiasme en harmonische zang (terug) brengt in de hoogtijdagen van de Beatles!
10.
Crossfire Hurricane
De Westlandse Rolling Stones Coverband die de sfeer, power en
sound nabootst van de grootste Rock ‘n Roll band aller tijden.
Was je vroeger Beatles- of Stones
fan òf kon je niet kiezen; geniet nu
van een gezamenlijk slotoptreden
op het hoofdpodium Jan Barendselaan van FABruari Four en Crossfire Hurricane!

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

...uw persoonlijke makelaar!

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080
Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief !!
Bel 0174 730 179
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4 september
start verkoop
bijeenkomst
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appartementen
en Maisonnettes

POELDIJK

Appartementen v.a. € 327.850,- v.o.n.
Maisonnettes v.a. € 269.850,- v.o.n.
Ruime, zonnige terrassen
Privé parkeerplaats
Comfortabele vloerverwarming

De verkoop gaat op donderdag
30 augustus online van start! Heb je
vragen over de woningen van Het
Gantel Huys?
Bezoek dinsdag 4 september tussen
17.00 en 18.30 uur Restaurant Eindeloos
aan de Voorstraat 71 in Poeldijk!

EEn ONTWIKKELING van

Informatie en verkoop

T 088 712 28 33

T 0174 29 46 52

T 0174 22 56 00

ACTIVITEITEN
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.

INTRODUCTIE KORTING
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.

Een plek die als thuis voelt

KOKEN

BUITENLUCHT

TUINIEREN

BILJARTEN

“Dagbesteding voor oudere en voor eenzame mensen”

Ter introductie voor deelname aan de
dagopvang betaalt u voor de eerste 10
dagen slechts €40,06 154 732 92 Waellandweg 8 - 2681 LV Monster

www.dagopvangdewael.nl
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Zoekplaatjes: kent u ze al?

Nieuwe straten en buurten in Poeldijk
In en rond Poeldijk verschijnen honderden nieuwe huizen. Een
groot aantal daarvan is en wordt gebouwd aan straten die ook
nieuw zijn en dus nieuwe namen krijgen. Mogelijk gebeurd dat
ook bij u in de buurt. De kaartjes en illustraties zijn niet van de
allerbeste kwaliteit, maar Poeldijk Nieuws wil haar lezers goed op
de hoogte houden.
Wat vindt u van de nieuwbouw en van de nieuwe straatnamen?
Laat het ons weten via: info@poeldijknieuws.nl!

29 AUGUSTUS 2018
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Lesnacht aan eindexamenkandidaten
Een van de drie acties is de traditionele lesnacht aan examenkandidaten:
de leerlingen
29 AUGUSTUS
2018 betalen om donderdag 23 februari in
22
de nacht les te krijgen van docenten van school die dat vrijwillig doen. Net als vorig jaar is de actie met de hoogste opbrengst
een loterij. Leerlingen hebben allemaal loten meegekregen om
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of kledingwinkel. Op www.isw.info/irenestraat staan alle prijzen.

18 JANUARI 2017
Jan Barendselaan 80 tijdelijk kringloopwinkel
13
De derde actie, veel leerlingen hebben daar al weer zin in, is net
als vorig jaar de winkel Jan Barendselaan 80 (voormalige bloemenwinkel 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 ‘kringloopwinkel’. De school heeft via ouders en medewerkers spullen ingezameld. Zo heeft Poeldijk
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Komt u vooral
OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.
OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.
Vraagprijs: € 800.000,- k.k.
Vraagprijs: € 650.000,- k.k.
langs in de tijdelijke kringloop, ondersteun het goede doel, en
Behoud vitaminen in verzekerd
pakket
Volg ons via:
T 0174 28 60 80 www.borgdorff.nl
Volg ons via:laat onzeT leerlingen
0174 28 60 80 www.borgdorff
.nl
verkoopervaring
opdoen!
Houd vitaminen in het verzekerd pakket. Dat schrijven KBOPCOB, het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen en
KNMP aan minister Schippers (VWS). Zij reageren op het adCHINEES-INDISCH
vies van het Zorginsti
tuut Nederland om RESTAURANT
diverse recept plichtige vitaminen, mineralen en paracetamol 1000mg uit het
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te laten stromen.
uitzetten van alle lichten
De organisaties geven aan dat dit 1,7 miljoen mensen zal treffen, veelal chronische patiënten. Ook maken zij zich zorgen om
met één schakelaar?
patiënten die zorg mijden. Zij vinden dat het Zorginstituut voorbijgaat aan kwetsbare chronisch zieke patiënten die vitamines,
mineralen en paracetamol gebruiken. Juist voor hen is adequate
l
medicatiebewaking van
het
mooiste sanitair …..
info@
lichtgeluiddomotica.com
ciaagroot belang.
e
JAN BARENDSELAAN 70
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s
KBO-PCOB-directeur
Manon
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aal
oudere pati
met osteoporose, ernafh getroﬀen. Voor mensen
TELEFOON
0174 -corti
244111
stige nierinsuﬃciëntie en aandoeningen
waarvoor
costerolicht - geluid - domotica
iden nodig zijn, kan dit tot bontontkalking, spierzwakte, meer
botbreuken en ziekenhuisopnames leiden. Dit voorstel willen wij
absoluut met minister Schippers bespreken. Het Zorginstituut
op
zoek
naar
vindt
middelen
opdat
zoek
naarniet in het pakket thuishoren als er een nagenoeg
gelijkwaardig geneesmiddel of voedingssupplement vrij
kinderopvang?
kinderopvang?
verkrijgbaar
is. Zij wil dat deze middelen hetzelfde behandeld
worden als zelfzorggeneesmiddelen en adviseert de minister deze
middelen uit het GVS te halen. De minister besluit in het voorjaar of zij het advies van het Zorginstituut opvolgt. De Tweede
Kamer bespreekt dan de samenstelling van het basispakket 2018.
alle ruwbouwmaterialen …..
Verwachting is dat eventuele maatregelen over vergoeding van
vitamine D, mineralen en zware paracetamol per 2018 ingaan.
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KBO Vakantieweek 12 tot 19 mei

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen

”De Ster”

Kom gerust langs bij smallsteps westhof in de Brede school Westhof.
Kom gerust langs bij smallsteps westhof in de Brede school Westhof.

Citaten,
spreuken
en gezegden
Wij bieden:
peuteropvang,
vakantieopvang, voorschoolse,
Wij bieden: peuteropvang, vakantieopvang, voorschoolse,
tussenschoolse
- endat
naschoolse
Volg
je hart, want
klopt. opvang.
tussenschoolse - en naschoolse opvang.
Dewww.kinderopvang-westhof.nl
beste deﬁnitie van liefde gaf mijn moeder laatst:
www.kinderopvang-westhof.nl
”Ik wordt eigenlijk van iedereen moe, behalve van je vader”.
(Rutger Bregman)

KBO Poeldijk

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

en professioneel gereedschap

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

DAAR KAN JE OP BOUWEN!
De Zeeuw Bouwmaterialen B.V.- Slachthuiskade 30 - Poeldijk
tel (0174) 245516 - fax (0174) 243412 www.imabodezeeuw.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 8.00 - 17.00 uur, za 8.00 - 12.00 uur.

29 AUGUSTUS 2018
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KBO Poeldijk
Arie van der Loos (91) zorgt voor plantjes

Senioren waken in de zomer over
de buurt
Senioren spelen een grote rol in het prettig en veilig houden van
de leefomgeving en eigen wijk. Zo heeft Arie van der Loos (91
jaar) in De Wittebrug de zorg op zich genomen voor de plantjes
rondom De Backerhof. Het ziet er daarom nu fleurig uit, de mensen en zeker Arie genieten ervan. In deze droge zomer moeten
de plantenbakken bijna dagelijks water hebben. Arie is een man
die altijd bezig moet zijn.

blijkt dat een kwart van de senioren NL-alert geïnstalleerd heeft
op de mobiele telefoon. Drie op de tien gebruiken Burgernet en 2
op de 10 zijn aangesloten op een Buurt WhatsApp-groep. Alhoewel 15% zich in eigen huis of omgeving wel eens onveilig voelt,
geven senioren voor de veiligheid van eigen buurt een rapportcijfer van 8,1.

Start nieuwe kaartseizoen
Dinsdagmiddag 4 september starten we na deze warme zomer
weer met ons kaartseizoen in restaurant-partycentrum Vrienden aan de Voorstraat. Nieuwe bridgers of klaverjassers zijn van
harte welkom; en ook invalkrachten kunnen we goed gebruiken.

Kom gerust eens kijken of vraag informatie over het bridgen bij
Jeanne Brabander (246396) en het klaverjassen bij Aad van Dijk
(242322).
Negen van de tien senioren houden volgens onderzoek van de
KBO-PCOB bewust ook voor de veiligheid een oogje in het zeil,
zeker nu in de zomer. Senioren trekken er veelal buiten de schoolvakanties op uit en zijn juist in de zomer vaker thuis. Bijna de helft
van de senioren doet wel eens een melding bij de politie. Inbraak
wordt het meest gemeld. Nederlandse senioren zijn waakzaam
en dragen graag bij aan de veiligheid in hun eigen wijk. 45%
speelt een rol in het veilig houden van de wijk. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Juist die alertheid is belangrijk. Vooral
in de vakanties, als wijken leger zijn. Vaak denken we dat we alles goed en veilig geregeld hebben, maar extra opletten kan echt
geen kwaad. Senioren spelen daar een rol in.” Uit het onderzoek

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Normaal is niets anders dan het gemiddelde van alle afwijkingen.”
“Degene die het beste kan omgaan met tegenspoed, heeft de
meeste kans op voorspoed.”

KBO Poeldijk

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

Wij zijn op zoek naar
technische collega’s!
Elektromonteur

Sales Engineer

3D tekenaar

Projectleider

Kijk voor alle vacatures op: certhon.com/werken-bij
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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

Tijd voor een nieuwe hobby: zingen

Wij kijken uit naar nieuwe leden….
Door Toos de Vreede

De tijd na de zomervakantie is altijd dé gelegenheid om met een
nieuwe hobby te starten. Bij álle koorgroepen kijken we uit naar
aanmeldingen van nieuwe leden. Met zoveel nieuwe inwoners in
Poeldijk hopen we natuurlijk op nieuwe aanwas. Voor elke leeftijdscategorie is er de mogelijkheid om de stem te laten horen
en te ontwikkelen. Van harte aanbevolen! Informatie? Stuur een
email naar: zangkoren@deosacrum.nl of kijk op: www.deosacrum.nl.

Agenda
Zaterdag 1 september 13.00 uur: krantenactie in dorpscentrum
(stapelbouw).
Woensdag 5 september 13.30 uur: eerste bijeenkomst Pupillen;
kinderen uit groep 1-2-3 zijn van harte welkom (einde 14.00 uur).
16.00 uur: eerste repetitie kinderkoor, kinderen vanaf groep 4
zijn hartelijk welkom (einde 17.00 uur).
Zaterdag 8 september 09.30 uur: Studieochtend Concertkoor
Westland.
Zondag 9 september 14.15 uur: popkoor Fine Tuning treedt op
bij “Het Ritme van de Zomer” in Naaldwijk.
In de kerk
Zaterdag 1 september 19.00 uur: geen viering.
Zondag 2 september 09.30 uur: tijdens de viering zingt een Gospelkoor vanwege feestweek “Rondje Poeldijk”.
Zaterdag 8 september 19.00 uur: viering met Cantor.
Zondag 9 september 09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingt tijdens de viering.

Boekpresentatie Jumping Jack in bieb Naaldwijk

Herinneringen aan Jack Middelburg

Voor de agenda
Zondagmiddag 7 oktober, Uniekerk in ’s-Gravenzande: Petite
Messe Solennelle van Gioacchino Rossini (1792-1868). Kamerkoor Couleur Vocale met vier solisten. Harmonium Dirk Luijmes,
vleugel Wim Voogd, muzikale leiding Steven van Wieren.

we print with passion
we print
print with
with passion
passion
we

Op 3 april 1984 overleed Jack Middelburg op 31-jarige leeftijd
aan verwondingen die hij opliep bij een crash op het stratencircuit van Tolbert. Bij leven was ‘Jumping Jack’ al een icoon, mede
dankzij zijn historische overwinning in de TT van Assen in 1980
en een zege op Silverstone in 1981. Snelheid was de drijfveer
van de legendarische Naaldwijkse motorcoureur en kassenbouwer. Dat leverde hem grote successen op, maar ook een hoop
ellende. Een boek over de Westlander van de Eeuw.
Natascha Kayser schreef het boek waarin familie, vrienden, coureurs, collega’s, monteurs,
sponsors, officials, journalisten die Jack Middelburg goed hebben gekend, herinneringen
ophalen aan ‘Jumping’ Jack. Kenny Roberts,
Franco Uncini, Graziano Rossi, Randy Mamola
en Wil Hartog komen aan het woord. Donderdag 30 augustus, van 20.00 tot 22.00 uur is
de boekpresentatie in Bibliotheek Naaldwijk.
Samen met Jan de Rooij, speaker bij alle wedstrijden van Jack
Middelburg en nog steeds speaker bij de TT, zal Natascha deze
avond verzorgen. Er is boekverkoop na afloop van de presentatie.
U bent van harte welkom, de toegang is gratis, maar graag aanmelden via: www.bibliotheekwestland.nl.

Saturnus 2-6 2685 LX Poeldijk 0174 248 995 info@akxifo.nl www.akxifo.nl
Saturnus 2-6 2685 LX Poeldijk 0174 248 995 info@akxifo.nl www.akxifo.nl
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Puzzel
Puzzel nummer 18

Vaartuigenraadsel
Het is de bedoeling uit alle lettergrepen 22 vaartuigen te vormen; er mag niets overblijven. Probeer het eens samen met de
kinderen. Misschien weten zij best wel aardig wat vaartuigen,
die zich zo hier en daar in het water bevinden. De eerste en de
laatste letters zijn al ingevuld en als de gevraagde letters naast
elkaar gezet worden krijgen we de oplossing. Een korte zin, die
slaat op het Varend Corso. Heel veel succes!
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.
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.

AAK - BOOT - BOOT - BOOT - BOOT - BOOT - BOT - CA DEK - DEL - DER - DINGS - DRIE - DUIK - GA - GER - GER
- GON - HOS - JAAL - JACHT - JAK - KA - KA - KOR - LEI
- LOG - MA - MAS - MIJ - NEN - NO - ON - PI - PONT
- PUN - RAN - RED - RIJN - ROEI - SCHIP - SCHIP - SCHUIT
- SLEEP - TA - TAAL - TER - TER - TER - VE - VEER - WOON
- ZEE - ZEIL
D . . . . . . . T

3e letter

_

G . . . I

3e letter

_

S . . . . . . . T

4e letter

_

P . . . . R

2e letter

_

O . . . . . . . . . . T

5e letter

_

R . . . . . . . . . . T

5e letter

_

L . . . . R

4e letter

_

G . . . . L

5e letter

_

H . . . . . . . . . . . . P

3e letter

_

B . . . . R

3e letter

_

D . . . . . . T

2e letter

_

K . . . K

5e letter

_

Z . . . . . . . T

5e letter

_

V . . . . . . T

2e letter

_

D . . . . . . . . R

7e letter

_

M . . . . . . . . R

6e letter

_

K . . . . . L

5e letter

_

R . . . . K

6e letter

_

W . . . . . . . P

1e letter

_

R . . . . . . T

3e letter

_

C . . . . . . . N

7e letter

_

K . . O

1e letter

_

Uitslag puzzel nr. 16, “Poeldijk ons dorp”: Varend Corso! Oplossingen staan op: http://poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/. Van de
39 inzenders, die het allemaal goed hadden, is de gelukkige winnaar: Jerry Schrijver, op de foto met met haar kleinzoon én de slagroomschnitt van Bakkerij Van Malkenhorst.

Koos Verbeek Atiko Advies
Voor:

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

www.nederwerk.nl

eming

S
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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

Vanaf zaterdag 8 september

Bezoekers welkom op Open Monumentendagen

Techniek gaat
Grotetechnisch
zaal De
Leuningjes weer
open Kussens voor Lambertuskerkje
prima samen.
installatiebedrijf
Een Batenburg
Techniek
onderneming in
De grote zaal van Sociaal Cultureel Centrum
De
Leuningjes
Klimaatinstallaties
Poeldijk
gaat, na helemaal te zijn opgeknapt, zaterdag 8 sepLoodgieterwerk
tember
weer open. Iedereen kan hier gebruik van gaan maken.
Service
onderhoud
De grote
zaalen
kan
vanaf nu al geboekt worden.

Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

20

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080

ING
G-rekening
BTW nr
KvK

67 49 94 256
99 60 86 048
8006.95.288.B.01
27232515

Stichting Vrienden van het Sint Lambertuskerkje heeft dankzij
Lid van UNETO-VNI
donaties van onder meer Stichting
Loswal de Bonnen en ReSell
STEK-erkend
’s-Gravenzande een begin kunnen maken met verbeteringen
aan het interieur van het kerkje. De houten banken van het
kleine rijksmonument Lambertuskerkje (gelegen onderaan de
Maasdijk in Heenweg) hebben nu donkerrode kussens. Daarmee is voor de bezoekers van muzikale en andere culturele activiteiten, die de stichting regelmatig organiseert, het zitcomfort
aanzienlijk verbeterd.

18 JANUARI 2017

Renovatie De Leuningjes (Foto Willem de Bruijn)

Benieuwd
naar de verschillende
AUTO
DeBEDRIJF
zaal biedt een capaciteit tot duizend personen en er kan aan
soorten Opti-flor phalaenopsis?
al uw wensen worden voldaan. Dus voor al uw feesten, bruiloften

en partijen, muziekavonden, kaartmiddagen, congressen, toneelGa langs
uw bloemist
of tuincentrum!
voorstellingen
enbij
jubilea
is De Leuningjes
u graag van dienst voor
www.autobedrijfwvanderende.nl
een schappelijke prijs. Meer informatie: www.deleuningjes.nl.

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
Druiven te koop:
H Aircovulling
/reparatie
vrijdag en zaterdag
van 10.00 tot 13.00
uur.
Max
van den
Berg
H
APK
/roetmeting

Poeldijk Nieuwtje

Nieuweweg 50, Poeldijk.
Een Batenburg Techniek onderneming

Nieuweweg 57 - Poeldijk - Tel. 0174 - 245671

technisch installatiebedrijf

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Op de foto bestuursleden van de stichting en vrijwilligers
Centrale verwarming
(Foto Juliette Reukema)

Gasinstallaties
Luchtbehandeling
De kussens werden veertien dagen terug afgeleverd door meu-

belstoffeerder Marcel van der Knaap, die het overige kerkmeubiwww.dekkervangeest.nl
lair ook van eenzelfde stoffering voorzag.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd tijdens de Open Monumentendagen
Vlotlaan 578
op 8 en 9 september, als het kerkje tussen 13.00-17.00
uur open
2681 TX Monster
is,Het
hetadres
resultaat
met
eigen
ogen
te
komen
aanschouwen.
Als u de
0174-212080
voor uw cv-installatie en sanitair
activiteiten van de stichting wilt steunen, kunt u doneren via NL
25 RABO 0145302016 t.n.v. St. Vrienden Lambertuskerkje, ’s-Gravenzande.

n

The agri and food centre of the world

AUTO
BEDRIJF

Meer weten? www.optiflor.nl

TE KOOP:
bouwkavels vanaf ca. 2.000 m 2
TE HUUR:
MEER INFORMATIE?
bedrijfshallen en kantoren
BEL: 06 - 260 40 620

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82
De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen
bus automaat

www.autobedrijfwvanderende.nl

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling /reparatie
H APK /roetmeting
Nieuweweg 57 - Poeldijk - Tel. 0174 - 245671
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Op 40 banen tijdens Rondje Poeldijk

340 boulers naar de Voorstraat
Door Piet de Quaasteniet

Moet kunnen dat we in deze feestweek van het Rondje Poeldijk
tijd vrijmaken om u met het laatste nieuws in ons dorpsblad
Poeldijk Nieuws de gang van zaken bij de vereniging Jeu de Boules ’97 Verburch op de hoogte houden. Vrijdag 31 augustus komen er zo’n 340 boulers naar de Voorstraat om op 40 met zand
gevulde banen 3 wedstrijden van drie kwartier hun uiterste best
te gaan doen om een mooie prijs naar huis mee te nemen.

Kassie bekend gemaakt. Zoals ieder jaar hopen we dat iedereen
het naar zijn zin zal hebben, wie weet gaan we je wel zien bij onze
vereniging ’97 Verburch Jeu de Boules.

Om 13.00 uur starten de eerste wedstrijden.
Deze middag zal tussen de wedstrijden door
onze burgemeester Agnes van Ardenne een
kijkje komen nemen, wie weet vraagt ze aan
de deelnemers wel of ze ook een balletje mee
mag gooien. De uitslag wordt onder het genot
van een broodje rond de klok van 5 uur in het

Klaverjassen
Ook dit seizoen 2018/2019 is er weer een gezellige middag klaverjassen, iedere laatste woensdagmiddag van de maand worden
de wedstrijden in de kantine van de Jeu de
Boule gespeeld, met natuurlijk weer leuke
prijzen. Verdere informatie is er te vinden
op onze verenigingssite: www.97pjdb.nl.

Zaterdag 1 september tijdens Rondje

Scouting Doe Dag 2018
Tijdens Rondje Poeldijk op zaterdag 1 september organiseert Scouting Poeldijk de
Scouting Doe Dag. Maak op deze middag op
een leuke manier kennis met de Scouting. Speel mee met allerlei spellen, ga lekker knutselen, laat je schminken, bak marshmallows boven het kampvuur, klauter over de hindernisbaan,
maak je eigen schilderij in de verfcentrifuge of probeer te ontsnappen uit de Escaperoom. Het kan allemaal! Natuurlijk zijn er
veel enthousiaste leden, leiding en begeleiding om de avonturen samen te beleven.
De Scouting Doe Dag is geheel gratis tussen 13:00-16:00 uur op
het terrein van Scouting Poeldijk aan de Arckelweg 5 in Poeldijk.
De auto’s graag parkeren bij de Westhofschool. Iedereen is welkom! Jongens, meisjes, vaders en moeders. Het maakt niet uit
5 of 50 jaar bent, Scouting is voor iedereen en er is altijd wat te
beleven! Toegang is gratis! Kom op zaterdag 1 september gezellig
langs en laat je uitdagen met een speurtocht langs de verschillende thema’s en activiteiten!

Het programma:
- Ontsnappen uit de Escaperoom
- Op zoek naar Takkie onze mascotte
- Broodjes en marshmallows bakken bij kampvuur
- Schminken
- Kasteel bouwen
- Speurtocht
- Verfcentrifuge
- Hindernisbaan
- Koken en bakken
- Mini pionieren
- Spelletjes voor de kinderen van 5 en 6 jaar.

26 oktober in clubgebouw De Schakel

Halloweendag Scouting Poeldijk
Vindt jij het ook zo jammer dat grote spooktocht van Verburch
er niet meer is? Kom dit jaar naar het Halloween-evenement
van Scouting Poeldijk! Haunted House: waar het scoutinggebouw nu staat, stond 100 jaar geleden een prachtig villa. In deze
prachtige villa woonde een heel normaal gezin.
Tot op een dag vader doorsloeg en hij zijn hele gezin uitmoordde.
De geesten van het gezin dwalen nog steeds over het terrein, op
zoek naar rust. Richting Halloween laten ze zichzelf meer zien.
Durf jij het aan om samen
met hen door ons gebouw
te lopen? Kom dan vrijdag
26 oktober naar ons clubgebouw! Van 20.00-22.00
uur in clubgebouw de
Schakel, Arckelweg 5 in
Poeldijk. Kosten: €2,- per
persoon. Kaartjes kunnen
gereserveerd worden via:
halloweenscoutingpoeldijk@hotmail.com. Aan
de deur kan ook gekocht
worden. Vol=vol!
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Hallo Jumbo actie
Omo of Robijn
vloeibaar

Olifant
jonge jenever
van € 14,49
voor

Beemster
kaas

Canepa
wijnen

25%

3 flessen

€ 10,00
Riblappen

1+1

€ 10,99

KORTING

Haribo
snoep

Almhof
yoghurt

Hak
appelmoes

GRATIS

2 zakken

€ 2,00

Openingstijden:

20%

KORTING
Maandag t/m Zaterdag
08:00 tot 21:00 uur
Zondag
10:00 tot 19:00 uur

1 kilo

370 gram

van € 8,99
voor

2+1

€ 7,98

GRATIS

Hallo laagsteprijsgarantie
Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Wilt u goud of
zilver verkopen?

ROBVREUGDENH

IL.NL

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.
Rijbewijs B
Rijden vanaf 16,5
Automaat of schakel
BE van

af

Uw vertrouwen waard
Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur
zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak.
Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl
93 x 138 mm, De Poeldijer

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

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

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620

€ 380,-

