
Poeldijker in beeld

Tot 1 augustus Collecte Corsoboot Poeldijk Aan uw voordeur

Zaterdag 4 augustus Varend Corso Westland  Door de Poeldijkse wateren (zie pagina 5)

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

24 aug. t/m 1 sept. Jumbo Boere Tennis Event Verburch Onings Tennispark

AgEnDA
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Angelique Kester wil betere kansen kinderen met beperking in Vietnam

‘Dit werk laat mij niet meer los’
Door Nelly Schouw-Zaat

Ergotherapeut Angelique Kester, geboren Poeldijkse, is na twaalf 
jaar wel wat gewend als zij weer veertien dagen heeft gewerkt 
in Vietnam waar zij ouders, artsen, therapeuten, leerkrachten en 
anderen traint om kinderen met een beperking een beter leven 
te kunnen bieden. Toch, steeds als zij daar in een afgelegen plat-

telandsdorp hoog in de bergen, een huis binnen gaat en er een 
kind aantreft, liggend op een matje of in de armen van ouders vol 
vragen, grijpt het Angelique aan. ‘De kinderen die we ontmoeten 
hebben een beperking, maar 
met aandacht, de juiste zorg, (Lees verder op pagina 4)

Zomerlied

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

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

Refrein

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

Refrein

Isa en Iman
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BELAngRIJKE nUMMERS En ADRESSEn
Alarmnummer: 112
Politie Westland: 0900 8844,
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk, www.politie.nl
gemeente Westland: 140174
Dr. Schijen  0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw  0174 247373, noodlijn 0174 241947
Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808

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

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

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.

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 (06-57319910).
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 245789.

Woensdag 1 augustus 19.00 uur: Rozenkransgebed.

Vrijdag 3 augustus 15.00 uur: Eucharistieviering door Pastor P. 
Linders.

Vrijdag 10 augustus 15.00 uur: Woord- en Communieviering 
door diaken Ronald Dits.

Woensdag 15 augustus  19.00 uur: Rozenkransgebed.

  

Geldig van 20 t/m 25 november Geldig van 27 nov. t/m 2 dec.

100 gram rosbief + 
100 gram beenhamsalade

 slechts € 3,99

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk 

 gratis steakmes!

gourmet express, 
per persoon

 slechts € 6,75

hele grillworst 
 slechts € 4,99

marco van der hout, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk - Telefoon 0174-245262  
www.marcovanderhout.keurslager.nl

wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.

week 47 20/11 - 
25/11
100 gram ros-
bief + 100 gram 
beenhamsalade, 
slechts € 3,99
 
bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk, 
gratis steakmes!
 
week 4827/11 2/12
gourmet express, 
per persoon 
slechts € 6,75
 
hele grillworst, 
slechts € 4,99.
(kunnen hier wat 
pieten bij?)
 
en ja ik ben nog 
steeds dringend 
op zoek naar een 
verkoopster.

  

Geldig van 30 juli t/m 4 aug. Geldig van 6 t/m 11 augustus

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

keurkoopje
2 x 500 graM gekruid geHakt

 slecHts € 7,95 
Vleeswarenkoopje
100 graM gebraden geHakt + 
150 graM likkepot

 slecHts € 3,75
maaltijd Van de week
400 graM baMi + 
babi pangang

 slecHts € 3,50

keurkoopje
500 graM gyrosvlees +  
broodjes en saus

 slecHts € 7,50
Vleeswarenkoopje
100 graM leverkaas +  
100 graM grillHaM

 slecHts € 3,99
maaltijd Van de week
400 graM nasi Met kipsaté 
     slecHts € 3,50

Veel bezoekers op de nieuwe plek 

Fuchsiade in Madestein
De Fuchsiade, dit jaar voor het eerst in 
Madestein gehouden was een groot suc-
ces. Het trok vele bezoekers; de mensen waren erg enthousiast 
over de nieuwe plek. Ze hadden niet verwacht dat het zo mooi  
zou zijn. De show was mooi ruim opgezet en er was een grote 
verscheidenheid aan fuchsia’s maar ook andere planten. 

Er werd druk gebruik gemaakt van kantine en terras, waar het 
met dit prachtige weer goed toeven was. De samenwerking met 
de Volkstuinen Vereniging was zeer prettig. De Fuchsia Hobby 
Club kreeg al hun medewerking. Het was een zeer geslaagd eve-
nement en zeker voor herhaling vatbaar op deze plek.

“Kijk op kinderen en werken passen goed bij elkaar”

Simba en Hummeloord 
samen verder

Na de zomervakantie gaan Kinderopvang Simba/De Kabouters 
en Peuteropvang Hummeloord samen verder. Hummeloord, de 
peuteropvang in Poeldijk, was op zoek naar een wat grotere or-
ganisatie om zich bij aan te sluiten. Al snel werd duidelijk dat de 
peuteropvang van Simba en Hummeloord goed bij elkaar pas-
sen in hun kijk op kinderen en manier van werken. 

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

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

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

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

Beide organisaties zijn gericht op het spelenderwijs stimuleren 
van een brede ontwikkeling van het kind. Simba en Hummeloord 
zijn nu al goeie buren aan de Bernardolaan in Poeldijk. Beide or-
ganisaties zijn dan ook blij met de verdere samenwerking, die 
na de zomer in de praktijk inhoud krijgt. De Nieuwe Weg/Dal-
ton biedt vanaf september dagopvang, peuteropvang en buiten-
schoolse opvang.
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begeleiding en hulpmiddelen zouden de kansen zoveel groter kun-
nen zijn. Elke kind heeft recht op een menswaardig bestaan en om 
zich te ontwikkelen’.

Aan Poeldijk Nieuws vertelt Angelique (41) haar verhaal. Zij 
woont in Breda, met haar partner Erik, werkt als ergotherapeut 
voor ‘Rijndam Kinderrevalidatie’ in Rotterdam, maar komt op een 
avond voor het interview graag naar het huis van haar ouders Piet 
en Cok Kester aan de Mauritslaan. ‘Als ik Poeldijk binnenrijd voel 
ik me weer Westlandse’, zegt zij eerlijk. Vanwaar dan dat vrijwil-
ligerswerk in Vietnam? ‘Ik was in 2006 voor het eerst in Vietnam, 
op een groepsreis. Een collega-therapeut kwam daar regelmatig 
in een weeshuis met 400 kinderen die een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking hebben. Ik werd er rondgeleid en zag 
ergens achterin een jong meisje. Zij lag heel stil, niemand lette 
op haar. Anderen die ons rondleidden zeiden: ‘kom eens verder 
kijken’. Ik ben naar dat kindje toe gelopen en bij haar gaan zitten. 
Zij was het die mij aan het denken zette. Ik voelde mij zó geïnspi-
reerd door haar en moest iets doen. Ik begreep dat het nodig was 
in de plattelandsdorpen te gaan werken. Er werd me verteld deze 
kinderen te vergeten en mij te richten op ouders en kinderen die 
nog thuis wonen. Verder weg buiten de steden is nauwelijks me-
dische zorg, daar was en is de nood veel groter’.

Angelique dacht erover na en maakte met collega en vriendin Syl-
vie een plan. Er werden nog meerdere reizen naar Vietnam on-
dernomen, vooral naar afgelegen gebieden. In 2011 begonnen zij 
een project om er drie keer per jaar twee weken naar toe te gaan 
en een strategie te maken toegepast op de volkscultuur en hulp-
vragen. ‘Ik kreeg van mijn werkgever toestemming naar Vietnam 
te gaan. Zo werd Rijndam een belangrijke sponsor voor ons. We 
hebben de stichting ‘Butterfly Basket Foundation’ opgericht. Het 
gaat erom kinderen met een beperking te betrekken bij het da-
gelijks leven en thuis door trainen van therapeuten en gemeen-

schapswerkers. Ons team ergotherapeuten traint hen samen met 
lokale organisaties.’ 

Vietnam: een land in ontwikkeling
De sociaal economische situatie van Vietnam is complex: het land 
heeft een geschiedenis van oorlog en verwoesting. Er zijn veel 
mensen met een beperking, in steden zijn ziekenhuizen waar zorg 
in ontwikkeling is. Het achterland is arm, er is veel behoefte aan 
kennis. Men kan niet naar de dokter om de hoek, er zijn kleine 
gezondheidscentra. Angelique: ‘Wij trainen zorgverleners met 
kind en ouders te praten en naar hen te luisteren. Waar lopen zij 
tegenop? Wat moeten zij doen als hun kind eten niet goed kan 
kauwen of niet kan slikken? Hoe pas je voeding, zithouding en 
benadering van het kind aan? Zo leren wij hen dat een kind beter 
eet als het zit en niet op een matje op de vloer ligt. We leren hen 
welke hulpmiddelen er zijn en hoe je die met lokaal materiaal 
kunt maken. Heel praktische dingen. Ouders en kinderen worden 
intensief bij de trainingen betrokken. Zich zelf wassen bijvoor-
beeld of wijzen wat je wilt. Dat is al een flinke prestatie’. Duurt 
het niet erg lang om dit in een groot land als Vietnam met een 
vochtig klimaat en soms moeilijk bereikbare plekken van de grond 
te krijgen? ‘Ja’, zegt zij zonder aarzelen, ‘wij hebben de afgelopen 
jaren 88 zorgverleners en 377 fysiotherapie studenten opgeleid 
die gezinnen begeleiden. Wat telt is: de Vietnamese regering ziet 
nu ook in hoe belangrijk deze zorg is en zij steunt projecten om dit 
te stimuleren.’ En steun uit Nederland? ‘Die is er ook. In Poeldijk 
is de MOV-groep in ons werk geïnteresseerd en we kregen mooie 
donaties, ook van particulieren. Mijn collega’s en ik geven lezin-
gen die ons werk bekendheid geven en dat mondt uit in giften. 
Daarmee kunnen we naar Vietnam reizen en het informatieboek 
over onze trainingen laten drukken, er zijn daar 1000 exempla-
ren verspreid. Nu nog een vrijwilliger die onze website opnieuw 
vormgeeft en bijhoudt. Wie weet steekt er iemand zijn vinger op? 
Ik zeg je: dit werk laat je niet meer los. Ik leer er nog elke dag 
van!’ Meer informatie: www.butterflybasket.net en angelique@
butterflybasket.net. 

(vervolg voorpagina)

Muziekverenigingen Poeldijk en Wateringen

Door Helma van Dijk

Afgelopen half jaar zijn we druk bezig geweest om te kijken of 
het mogelijk was om een samenwerking aan te gaan met mu-
ziekvereniging De Phoenix uit Wateringen. Het gaat hierbij om 
het fanfareorkest van Pius X en het harmonieorkest van De 
Phoenix. Er is weinig tot geen aanwas bij het fanfareorkest en er 
zijn steeds minder leden bij het orkest. Omdat het fanfareorkest 
uit veel koperblazers bestaat, is het al jaren moeilijk om (jonge) 
mensen te enthousiasmeren voor een koperinstrument (bugel/ 
trompet/hoorn). 

Bij een harmonievereniging is het weer makkelijker om klarinet-
tisten of andere houtblazers aan te trekken. Voor bijvoorbeeld 
saxofoons is bij beide verenigingen genoeg animo. De Phoenix 
had een tekort aan baritons en bassen. Deze instrumentgroepen 
waren bij Pius X weer beschikbaar. Daarom is er na overleg tus-
sen beide besturen besloten een voorlopige samenwerking aan 
te gaan. Die zijn we gestart op vrijdag 11 mei en zijn toen  begon-
nen met de eerste gezamenlijke repetitie. De Phoenix repeteert 
op vrijdag in De Vang in Wateringen. 

Inmiddels gaven we op 23 juni en 6 juli twee concertjes in Wa-
teringen en dat is goed bevallen. Na de vakantie gaan we vanaf 
21 augustus gezamenlijk in de zaal van Pius X in De Leuningjes in 
Poeldijk repeteren en ons  voorbereiden op het concert tijdens 
het Muziekfestival op 2 september en het openingsconcert van 
De Leuningjes op vrijdag 5 oktober. Dan is het orkest in vol ornaat 
te zien en te beluisteren. In de loop van dit jaar beslissen wij hoe 
we verder zullen gaan. 

We houden jullie op de hoogte. Hopelijk kunnen we met zijn allen 
gezellig muziek blijven maken voor iedereen in Poeldijk, in Wate-
ringen en omstreken. 

Samenwerking De Phoenix en Pius X
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 30 juli t/m 4 augustus

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

van 8,60
€6,95

4 18 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Henk van Kester
Door diaken Ronald Dits

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

In dankbare herinnering 
Kees van Kester
Door diaken Ronald Dits

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Het afscheid in 
vertrouwde handen.

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

0174 - 29 29 26  |  www.silene-uitvaart.nl
0174 - 29 29 26  |  www.silene-uitvaart.nl
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“Ik zag je niet meer!” 

Toch dichtbij?
Door diaken Ronald Dits 

In de vakantietijd gaan mensen leuke ac-
tiviteiten ondernemen. Veel gaan enkele 
weken op pad, kamperen of in een hotel 
zich laten verwennen. Er zijn ook mensen 
die gewoon thuis blijven en genieten van 
een dagje uit. Zo ging ik met enkele misdienaars een dagje naar 
Duinrell. Het is leuk als de pastor mee is, en nog leuker als hij ook 
in de meest spannende attractie gaat. De jongens genoten van 
de snelle karretjes en vliegtuigjes, maar nog leuker vonden ze de 
grote golf water over zich heen bij de zogenoemde ‘Splash’. 

U begrijpt dat dit niet op het einde van de dag mocht, ze mochten 
niet kletsnat mijn auto in. De dag vorderde en wat rust was nodig. 
De jongste van het stel wilde in de rij voor de botsbootjes. Ik vertelde 
hem dat ik op de bank ernaast zat, te wachten. Het einde van de rij 
kon ik niet zien, maar af en toe stond ik even op om de jongen te 
zien. Toen hij (eindelijk) aan de beurt was, liep ik naar de vijver om 

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

te zien hoe hij ging instappen. Maar de jongen keek naar de bank en 
zag mij daar niet meer. Verwarring en grote schrik! Hij begon over 
het hekje te klimmen om mij te gaan zoeken, maar opeens zag hij 
mij. Snel terug naar het bootje. Ik zag hem instappen maar ik zag 
ook tranen op zijn gezicht. ‘Wat is er’, vroeg ik. ‘Ik zag je niet meer’, 
zei de jongen. ‘Maar ik zag jou wel de hele tijd’, zei ik. Er kwam weer 
rust, maar de verdere dag pakte de jongen mijn hand als wij verder 
wandelden. Ik had er een zoon bij.

Toch, bedacht ik mij later, is dat een heel mooi beeld van God. Zelf 
heb ik ook momenten dat ik God even kwijt ben, dat ik niet weet 
waar Hij is. Maar God zal dan tegen mij zeggen: ‘Kind van mij, ik 
heb jou de hele tijd gezien.’ Psalm 139 zegt dit in treffende woorden: 
 U bent voor mij en achter mij,
 U bent om mij heen.
 Uw hand houdt mij vast.
 Ik vind het een wonder
 dat U mij zo goed kent.
 Kijk of ik leef zoals U dat wilt
 en leidt mij op de weg die U wijst.
En dat hoop ik nu voor al de mensen die op vakantie gaan, maar ook 
voor de mensen die thuisblijven. Misschien zijn er momenten dat wij 
ons alleen voelen, dat wij God niet meer ervaren, maar weet dat God 
ons niet alleen laat. Waar wij zijn, in Poeldijk of Dubrovnik, aan het 
strand of in de bossen, God gaat met jou mee. Je hoeft alleen je hand 
uit te steken en Hij pakt je bij de hand. In Poeldijk zijn er mensen uit 
hun huis gevlucht door de gevolgen van een brand. Sommigen zijn 
nog niet terug in hun huis en ze voelen zich ontheemd, zonder huis, 
zonder hun eigen spullen. Geen vakantie, geen ontspanning maar 
stress, maar God laat ook hen niet los. Ook in misère zal Hij bij hen 
zijn. Wandel met Hem en steek jouw hand in zijn hand. Sterkte voor 
de slachtoffers van de brand en voor iedereen fijne zomermaanden.

Viering in de H. Machutus kerk Monster

Hoogfeest 
Maria ten Hemelopneming
‘Er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, be-
kleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd 

effero uitvaartverzorging
crematie - begrafenis

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

het huis
uit dragen om

tebegraven
"

"
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een kroon van twaalf sterren.’ Woorden van een visioen van de 
apostel Johannes dat hij had in zijn gevangenschap op het eiland 
Padmos en dat ons is overgeleverd in het boek ‘Openbaringen’. 
God heeft de Moeder van Jezus in zijn heerlijkheid opgenomen, 
om voor altijd in zijn nabijheid te leven, onttrokken aan dood 
en duisternis. 

Maria heeft een bijzondere plaats in het leven van veel mensen; 
hoeveel kaarsen worden er niet bij haar opgestoken? Zij is de 
moeder van Jezus en daarom de moeder van alle christenen. Met 
onze vragen en zorgen, onze blijdschap en dankbaarheid kun-
nen wij altijd bij haar terecht. Op dit Mariafeest nodigt zij ons uit 
haar Zoon te volgen op zijn weg van recht en vrede. Dat betekent 
oog hebben voor de kleinen en kwetsbaren in ons midden. Het 
Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming vieren wij woensdag 
15 augustus om 19.00 uur in een feestelijke viering in de H. Ma-
chutus kerk aan de Choorstraat 103 in Monster. Na afloop is er 
een lichtprocessie naar de Lourdesgrot. In de andere Westlandse 
parochies wordt dit Mariafeest gevierd in het weekeinde van 11-
12 augustus. 

Pauspareltje 
“We moeten ons best doen ons hart en onze geest te openen om 
de goddelijke werkelijkheid te ontvangen die ons tegemoet komt. 
Het gaat erom ge-
loof te hebben: 
gebrek aan geloof 
staat Gods gena-
de in de weg. Veel 
gedoopten leven 
alsof Christus niet 
bestaat: ze herha-
len de handelingen 
en tekenen van 
het geloof, maar 
er gaat geen echte 
relatie met Jezus 
en zijn Evangelie 
mee gepaard. Elke christen is geroepen die fundamentele relatie 
te verdiepen en daarvan te getuigen met een overeenkomstige 
levenshouding, waarbij barmhartigheid altijd de rode draad is.” 

Kerkberichten

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 4 en 5 augustus: 18e zondag door het jaar. 
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de hei-
lige Machutuskerk Monster.
Zondag 9.30 uur: Eucharistieviering met volkszang en cantor. 
Voorganger: pastor A. van Well. Intenties: Jaargetijde Roos 
van der Elst-van Zeijl, Theo Enthoven, Jeanne de Vette-Groe-
newegen, Sofie Kerklaan, Jan Enthoven en zegen over ons 
gezin.
Weekeinde 11 en 12 augustus: Maria Tenhemelopneming 
(B).
Zaterdag 19.00 uur: Woord- en communieviering met volks-
zang en cantor. Voorganger: pastoraal werker Els Geelen. In-
tenties: Miep Bronswijk-Vis en Jan Bronswijk.
Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering met het Bartholomeus-
koor. Voorganger: pastor A. Vijftigschild. Intenties: Jaar-
getijde Marga Grootscholten, Gerard Goeijenbier en Riet 
Goeijenbier-van Kester, Jo van Nierop-de Brabander,  Lenie 
van der Meer-Zuijderwijk, overleden ouders Brabander-Gre-
ve, Wim en Wil Twigt-Brabander en Annie Brabander, Jan 
van Marrewijk, Theodorus Bentvelzen en Josephina Bentvel-
zen-Dolmans en hun kleindochter Sophie Kerklaan, 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 in De Backerhof
Donderdag 9 augustus 19.00 uur: Rozenkrans bidden.
Donderdag 16 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 zieken-
huis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn (tel. 245058).

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
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Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6 tel. 243663
Predikant : ds. A.J. Molenaar
  Jan Barendselaan 199
  2685 BS Poeldijk tel. 240939
Kerk.bureau : Verburghlaan 38 tel. 242570
  E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba   : mw. M. van der Pot-Cloose
  De Noorderhoek 23
  2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank : NL36 INGB 0003 9117 70
  NL09 RABO 0135 3652 36
  T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk

Oases, en voortsjokken naar de horizon

Woestijnreis
Door ds. A.J. Molenaar

Op het moment dat ik dit schrijf is het nog 
altijd ongekend droog in ons land. Ik hoop 
van harte dat het anders is als u dit leest, 
maar de kans daarop is niet erg groot vol-
gens het KNMI. We zijn het zo niet gewend 
in Nederland! Onlangs moest ik in Katwijk 
zijn. Ik had tijd genoeg, dus ik nam de weg 
via Wassenaar die zoveel mogelijk door de 
duinen voert. De lucht strak blauw, de bermen geel, de planten uit-
gedroogd… Het deed me werkelijk denken aan een woestijnreis.

Stel je eens voor dat dit weer nog een paar jaar voortduurt. Dan 
wordt het hier echt een woestijn! Stel je voor dat je werkelijk door 
de woestijn reist. Wat besef je dan dat je afhankelijk bent van wa-
ter! De droge duinen deden me denken aan een oud verhaal uit de 
Bijbel. Daar staat de geschiedenis van het volk Israël dat jaren door 
de woestijn trok, op weg naar het beloofde land. Ze trokken van 
oase naar oase, als nomaden, en namen water mee in leren zakken. 
Soms raakte het op, en dan mopperden ze op God die hen deze reis 
had doen ondernemen. Maar altijd weer werden ze tijdig van water 
voorzien. 

De eeuwen door is deze woestijnreis gezien als een beeld van het 
leven. Soms zijn er oases en is het leven goed. Maar soms is het 
ook gewoon een voortsjokken naar de horizon, doorgaan omdat je 
nu eenmaal op aarde bent. Wat is het dan belangrijk dat je bron-

nen hebt in je leven! Bronnen waar je water,  levenskracht vandaan 
haalt. Dat kan doordat je samen met anderen reist door het leven 
– je partner kan een bron zijn, of vrienden. De natuur kan een bron 
voor je zijn, of meditatie, of muziek. Zonder bronnen red je het niet 
in de woestijn van het leven!

Bovenal is geloof een heel belangrijke bron op de levensreis. Dat je 
je reis met God gaat, zoals Israël in de woestijn. Dan denk ik direct 
aan Jezus Christus. Hij wordt dé Bron genoemd. Sterker nog, Hij 
heeft gezegd ‘als je op mij vertrouwt zal ik je een bron in je innerlijk 
geven’! Denk daar eens aan als de droogte voortduurt, of als het 
hopelijk gaat regenen. Zoek deze bron die nooit opdroogt!

Kerkdiensten
Zondag 5 augustus    10.00 uur: ds. A.J. Molenaar.

        19.00 uur: ds. A.J. Molenaar.
Zondag 12 augustus  10.00 uur: ds. R.A. Veen, IJmuiden.

        19.00 uur: ds. G. van Velzen, De Lier.

Bij de kerkdiensten
Zondag 5 augustus luisteren we voor de laatste maal naar een 
geschiedenis over David, ditmaal uit 2 Samuël 24. David laat een 
volkstelling verrichten, met rampzalige gevolgen. Wat is er aan 
de hand, en wat heeft het ons te zeggen? Dat hoop ik dan te kun-
nen vertellen, ik moet er nog op studeren! ‘s Avonds is er een 
leerdienst over Jezus’ dood en begrafenis en de betekenis ervan 
voor ons, naar aanleiding van wat de Heidelbergse catechismus 
daarover zegt. Zondag 12 augustus is er tweemaal een gastvoor-
ganger. ‘s Morgens ds. R.A. Veen uit IJmuiden en ‘s avonds ds. 
G. van Velzen uit De Lier. Laten we, al is het in het hartje van de 
vakantietijd, proberen hen te verblijden met een goede opkomst!
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Puzzel: een invulraadsel

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

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

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

Tonny Vreugdenhil, winnares van de Poeldijk Nieuws Kerstpuzzel.   
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info@chrisvanwaes.nl  /  www.chrisvanwaes.nl

Geopend 
wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur
za 11.00 - 17.00 uur.

Uw vertrouwen waard

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

coaching • hypnose • trainingen

Het nieuwe tijdelijke adres is:
Voorstraat 88

2685 EP  Poeldijk
ingang om de hoek (Fonteinstraat)

Reiki Helingsavond 
6 augustus
3 september
19.30 - 22.00 uur

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

Reiki I cursus
21 & 22 september 
10.00 - 17.00 uur
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www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

...uw persoonlijke makelaar!

Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief !!

Bel 0174 730 179

Westland Verstandig: Meer aandacht voor  
Poeldijk hard nodig 

Wilt u contact met ons, dat kan: 
Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691 KX ’s-Gravenzande
06-53401068 / mail info@duijsens.net. 
Zie: www.westlandverstandig.nl. 

In september gaat de Leuningjes weer gebruikt worden. Westland Verstandig hoopt 

dat ook de  WOS zich in de Leuningjes vestigt. De diverse verenigingen kunnen, als ze 

dat willen tenminste, weer terugkeren. Wel moet de Leuningjes ook van buiten nog 

een opknapbeurt krijgen.

Voor het centrum van Poeldijk worden nieuwe plannen ontwikkeld. Westland 

Verstandig vindt dat daar nu snel beweging in moet komen.

Gelukkig worden in Poeldijk veel nieuwe woningen voor Poeldijkers / Westlanders 

gebouwd.  Aanpassing van de wegenstructuur en school- en sportvoorzieningen is 

natuurlijk nu wel snel nodig. Ook deze verdienen aandacht en dat moet snel 

beetgepakt worden.

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

Meer weten? www.optiflor.nl

Daar voelt uw kind 
zich thuis! 

Dagopvang & buitenschoolse opvang
 in Monster en Poeldijk. 

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

Professionele opvang in een 
huiselijke sfeer
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van de bomen bij Van Marrewijk is de muur bijna aan het gezicht 
onttrokken, doch wel degelijk aanwezig. Vooral de (peren)rassen 
Bonne Louise d’Avranches, William en Doyenne du Comice voldeden 
vóór de muren uitstekend en brachten in het najaar meestal rede-
lijk geld in het laatje. Had alles te maken met kwaliteit, smaak en 
houdbaarheid. 

Bessenteelt veelal ook rendabel
Na de krentdrukte trok in juli de bessenpluk enkele weken de aan-
dacht bij de bezitters van een boomgaard. Vooral rode, zwarte en 
kruisbessen waren favoriete rassen die aan de veiling gretig aftrek 
vonden. Wegens de geringe grootte van de vruchten, vergde een 
bakje bessen plukken nogal wat tijd. Dankzij de (meestal) gunstige 
prijsvorming is de bessenteelt in het Westland echter tot halverwege 
de vorige eeuw populair gebleven. Direct na de Tweede Wereldoor-
log beschikte het Westland nog altijd over zo’n honderdvijftig hecta-
re (een ha. is 10.000 m2) boomgaarden. In veel gevallen kwamen de 
diverse soorten bessen in aanmerking als onderteelt onder de hoge 
fruitbomen. Dat het bessen plukken in de buitenlucht plaatsvond 
was een groot voordeel ten opzichte van het druiven krenten in de 
vaak warme serres. De opname in de ruige boomgaard bij Piet van 
Marrewijk toont ons een gemêleerde familiereünie. Een samenzijn 
dat ongetwijfeld op een van de meest groene en romantische plek-
jes van de kwekerij werd vereeuwigd. Gezien het gezelschap had de 
familie Van Marrewijk- Vijverberg waarschijnlijk een ‘snipperdag’ 
ingelast. Dat kan worden afgeleid uit de aanwezigheid van oma Van 

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Vóór 1960 hadden legio Westlandse kwekers de beschikking over 
een boomgaard. Bij de een werd die gaard de appel- of peren-
hoek, bij de ander de bessenhoek genoemd. Iedereen had zo een 
eigen benaming voor de aanwezige fruitbomen en struiken. Naast 
appels, peren, kersen en (kruis)bessen, waren gele pruimen (ton-
nenboers), rode langwerpige soortgenoten (fikken) en ronde wijn-
pruimpjes niet zelden vertegenwoordigd in de gevarieerde fruit-
hoek. 
Toen dit tafereeltje een kleine zeventig jaar geleden bij de familie 
Van Marrewijk-Vijverberg werd vastgelegd, was hun huisadres of-
ficieel Monsterseweg 77 te Poeldijk. Voor dorpelingen en andere 
insiders woonde de familie echter in De Steeg, een zeer oude bena-
ming voor een aantal percelen rondom de Boomawatering tussen 
Monster en Poeldijk. 

In het adressenboek van 1918 (dus precies een eeuw geleden) was 
het huisadres van de daar gevestigde kwekers De Steeg. Een gebied 
met meerdere kwekers, waarvan het merendeel hun producten met 
de schuit naar de Poeldijkse veiling bracht. Gelijk anderen had ook 
de familie Van Marrewijk omstreeks 1950 nog de beschikking over 
een uitgebreide boomgaard. Een fruithoek die werd beschermd te-
gen gure zeewinden dankzij een oude en hoge druivenmuur. Een 
muur die was blijven staan toen druiven al vele jaren onder glas, niet 
meer tegen een muur aan werden gekweekt. Menig tuinder vond 
voor de muur een andere nuttige bestemming en plantte er peren, 
soms ook kersen of morellen tegenaan. Door de weelderige groei 
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Marrewijk-Barendse (moeder van de kweker, uiterst links) afkomstig 
van de Hollewatering te Kwintsheul en de degelijk ‘ingepakte’ zuster 
Marie van de Orde der Dominicanessen van Voorschoten (dochter 
van genoemde oma en zuster van de kweker). 

Werkzaam leven zuster Marie op Bovenwindse eilanden
Twee ‘dametjes’ die zeer zelden samen naar de kwekerij in Poeldijk 
konden komen. Vooral voor religieuzen waren bezoekjes aan ouders, 
broers of zusters zeldzame hoogtepunten. Voor zuster Marie was 
dat niet anders, zij kwam af en toe over uit haar ‘arbeidsterrein’ ver 
verwijderd van haar geboortegrond. Zij heeft haar werkzaam leven 
voor het grootste deel op de Bovenwindse eilanden doorgebracht. 
Kleine eilanden, gezamenlijk een stukje Nederland in de vaak onrus-
tige Caribische zee. Als missiezuster was Saba voor haar het belang-
rijkste eiland, doch ook Sint Eustatius en Sint Maarten behoorden 
zijdelings tot haar werkterrein. Eerstgenoemde twee eilanden zijn 

Puzzel
Puzzel nummer 16

“Poeldijk ons Dorp”
Plaats de antwoorden van de vragen hieronder in de 
daarvoor bestemde hokjes. Bij goede invulling ver-
schijnt er in de verticale gele kolom een actuele tekst. 
Die tekst insturen als uw oplossing. Veel succes!

1   Vruchten waarmee Poeldijk bekend is geworden.
2   De gemeente waarbij wij horen.
3   De bekende naam, ook van de vele sportclubs in Poel-
     dijk!
4   Het centrum voor de bejaarden.
5   Het cultureel centrum?
6   Dat zijn we, maar is ook de naam van een bekend 
     restaurant! 
7   Ons bekende kerkkoor.
8   In deze vorm van grondbewerking zijn de inwoners 
     van Poeldijk altijd werkzaam geweest.
9   Het ontmoetingscentrum voor veel oudere Poeldijkers.
10   Naam van deze heilige voor de toneelgroep.
11   Het van veraf al waar te nemen middelpunt van Poeldijk

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 maakt u er zelf een? Van harte welkom! Dan is 
ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.
 
Uitslag puzzel 14, Vakantie rebus: Vakantietijd! De maanden 
waarin wij op stap gaan naar bos en strand, in Nederland of 
over de grenzen. Poeldijk Nieuws wenst iedereen een goede 
reis! De oplossingen staan op: http://poeldijknieuws.nl/het-
blad/puzzel/. 

Van de 40 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, is de 
gelukkige winnaar Mevr. Van Dijk-van der Kleij, op de foto met 
de slagroomschnitt van Bakkerij Van Malkenhorst. 

tegenwoordig ‘bijzondere gemeenten’ binnen Nederland, terwijl 
Sint Maarten een zelfstandig landje is binnen het Koninkrijk. Voor 
de druivenmuur, tussen de onstuimig groeiende bomen en struiken, 
zien we vanaf links eerdergenoemde Heulse oma, vervolgens Jo van 
Marrewijk Pd., tuinder Piet van Marrewijk, achter de struiken zit-
tend Leo van Marrewijk Pzn., missiezuster Marie en Piet’s echtgeno-
te Magdalena van Marrewijk-Vijverberg. Een rustgevend plaatje in 
een Westland waarin het groen werd gekoesterd en van het royaal 
aanwezige fruit met volle teugen werd genoten.  

‘Tussen groen van bessen en peren,
zien we vier dames en twee heren. 
Schitterend weertje,
romantisch sfeertje,
een samenzijn dat wij waarderen’.
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www.spruijtonderhoud.nl

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

www.spruijtonderhoud.nl • 06-512 08 412

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

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

Rijbewijs B
Rijden vanaf 16,5
Automaat of schakel

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

BE vanaf
 € 380,- 

ROBVREUGDENHIL.NL

Wij zoeken...

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

een INSPECTEUR

een PROJECTLEIDER

een ELEKTRICIËN burgerwerk
een BEVEILINGSMONTEUR

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

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

van Ginderen
Gecertificeerd Elektrotechnisch Installatie- en Beveiligingsbedrijf

we print with passion

Saturnus 2-6   2685 LX  Poeldijk   0174 248 995   info@akxifo.nl   www.akxifo.nl
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Wat een zomer, alleen maar buiten spelen

Jeu de Boules Verburch ’97
Door Piet de Quaasteniet

Wat een zomer bij de Jeu de Boules vereniging, 
alleen maar spelen op de buitenbanen. We 
moesten zelfs enkele speelmiddagen aflasten 
door de te hoge temperaturen. Op de dinsdag-
avonden was het natuurlijk weer super weer om buiten te spe-
len. Dinsdag 24 juli waren alweer de eerste wedstrijden voor de 
clubkampioen wedstrijden voor het seizoen 2018/2019. 

Dit zijn drie wed-
strijden in de 
avond of middag 
wedstrijden. Voor 
de data  van de 
wedstrijden kan je 
kijken op onze ver-
eniging website 
www.pjdb.nl, ook 
op het mededelin-

genbord in de kantine staat alle informatie die je weten wil. Op 31 
augustus kan er weer gespeeld worden midden in het dorp. Onder 
het thema Rondje Poeldijk kunnen jullie je inschrijven voor € 5 p.p. 
Aanmelden kan door een mail naar: verburch97@hotmail.com of 
een briefje in de brievenbus bij Christien Kok, Dahliastraat 15 in  
Poeldijk. De speelkaarten op de dag van de wedstrijden (31  
augustus) bij Dario Fo in de Voorstraat vanaf 11.30 uur en te  
betalen voor € 5 euro per persoon of € 10 per koppel. Graag  

aanmelden t/m 
een week voor 
de wedstrijden. 
Er worden 3 wed- 
strijden van maxi-
maal 3 kwartier 
gespeeld. Be-
danken doen we  
alvast de sponsoren voor de vele prijzen, en al de vrijwilligers  
die hier aan willen meewerken om er een sportieve dag van te 
maken.
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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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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

Vierdaagse nijmegen 2018
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Plankoline beter voor kindergewrichten én de sprongen

Businessclub Vrienden Verburch 
sponsort turntoestel
Businessclub Vrienden Verburch, een groep enthousiaste en  
bij Poeldijk betrokken ondernemers, heeft een zogeheten  
Plankoline gekocht voor onze turnvereniging. Dit is een be-
ter verend sprongtoestel, tussen een gewone springplank en  
een trampoline. De Plankoline is methodisch beter omdat klei-

24 augustus t/m 1 september

Bon bini Curaçao bij Verburch Tennis 

Verburch Tennis zomert na de vakantie verder: van 24 augus-
tus tot en met 1 september is het Jumbo Boere Tennis Event op 
het Onings Tennispark van Verburch. Iedereen vanaf 18 jaar kan 
meedoen, ook als je geen lid bent van een tennisvereniging en 
dus geen KnLTB-pas hebt. Iedereen wordt ingedeeld in poules 
en er worden wedstrijden van een uur gespeeld. 

De (halve) finale wedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen 
sets. Er worden mix en dubbels gespeeld dus zoek een tennis-
maatje en schrijf je in. Dit jaar is het thema Bon Bini Curaçao, dat 
staat garant voor tropische sferen, wat let je om mee te doen? De 
zomervakantie iets verlengen en weer lekker sportief bezig zijn 
na de vakantie! Naast het tennissen wordt er uiteraard alles aan 
gedaan om er een leuke week van te maken voor deelnemers, 
maar ook voor toeschouwers. Iedereen is van harte welkom. Voor 
de agenda: feestavond vrijdag 31 augustus met DJ Tune! Opgeven 
voor het toernooi of meer informatie: www.verburchtennis.nl.  

Tennissen tijdens Rondje Poeldijk
Jaarlijks maakt het tennistoernooi op het Onings Tennispark deel 
uit van het Rondje Poeldijk. Iedereen vanaf 18 jaar kan meedoen 

(ook niet-leden en ook niet Poelukkers), er worden dubbels een 
mix gespeeld. Het toernooi is dinsdag 28 augustus, start om 9.45 
uur tot 16.00 uur. Deelname is € 10 en dat is inclusief lunch. Als 
we iedereen hebben voorzien van een kopje koffie, start het toer-
nooi om 10.00 uur en worden er uitsluitend dubbels gespeeld. Er 
wordt vier keer een half uur gespeeld. Rond 12.00 uur verzorgen 
wij een brunch. Lijkt het je leuk om mee te doen - alleen opgeven 
kan ook - en hebben wij je enthousiast gemaakt? Opgeven kan bij 
Ria van Leeuwen toernooi@verburchtennis.nl of schrijf je naam 
op het bord in ons clubhuis. Wij hopen er een gezellige dag van 
te maken!

nere en lichtere kinderen er beter op kunnen springen dan op 
een plank.

De kindergewrichten worden zo minder zwaar belast, zijn kunnen 
daardoor meer - en betere sprongen maken. Omdat Verburch 
Turnen veel jonge kinderen heeft is hij voor hen ideaal. Zoals op 
de foto’s is te zien, zijn de kinderen héél blij met het toestel en zij 
bedanken de Businessclub hier dan ook heel hartelijk voor!!

Ook een keer (proef)turnen bij Verburch?
Je mag 2x vrijblijvend mee turnen en hoeft je pas daarna in te 

schrijven. Er is alleen les op 
de maandagen in 3 groepen: 
van 16-17 uur (4-6 jaar), 17-18 
uur (6-9 jaar) en van 18-19 uur 
(9+  jaar). De turninstructeur 
kijkt wat de beste groep voor 
het kind is. Lessen worden ge-
geven in basisschool De Brede 
Westhof, De Ruijtbaan 83 Poel-
dijk. Je kunt je melden bij de 
turninstructeur. De contribu-
tie is voor seizoen 2018-2019,  
€ 110,= per jaar (10 maanden) 
+ € 5 inschrijfgeld (i.v.m. de ver-
zekering) per kind. De eerste les 
is maandag 3 september 2018. 
Een seizoen is 10 maanden, de 
datum van de laatste les wordt 
nog bekend gemaakt. In de ba-
sisschoolvakanties wordt géén 
les gegeven. Meer informatie: 
Malou Pieters (240360), gym-
verburch01@hotmail.com.
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Naar de Veluwe in Gelderland

KBO woensdag 19 september dag-
je weg
Woensdag 19 september gaat KBO Poeldijk een dagje naar de 
gelderlandse Veluwe. ’s Morgens in Barneveld naar een hout-
snijwerk- en borduurwerkmuseum (“Het losse steekje”). Tussen 
de middag dineren we in Scherpenzeel. Daarna brengen we een 
bezoek aan een beeldentuin met zandsculpturen.

De eerste belangstellenden hebben zich al aangemeld. Opgeven 
kan vanaf nu tot uiterlijk 10 september bij Corrie van der Voet tel. 
247608 (Irenestraat 104) of bij Lida Zuiderwijk tel. 06 19038168 
(Beatrixstraat 119). Deelnemers ontvangen een brief met gege-
vens van de penningmeester/leden administratie. In de vorige 
Poeldijk Nieuws stond abusievelijk een foutieve datum. 

Kaartseizoen                                                                                          
Dinsdagmiddag 4 september starten we met ons kaartseizoen, 
voor het vierde jaar in restaurant/partycentrum ‘Vrienden’ aan 
de Voorstraat. Nieuwe bridgers of klaverjassers zijn van harte 
welkom, ook invalkrachten kunnen we goed gebruiken. Kom ge-
rust eens kijken of vraag informatie. Informatie over het bridgen 
bij Jeanne Brabander (246396), over het klaverjassen bij Aad van 
Dijk (242322).

Tips KBO-PCOB bij hoge temperaturen 

Nationaal Hitteplan van kracht
Het is al weken warm en het wordt nog warmer. Daarom geldt 
sinds 23 juli het Nationaal Hitteplan voor heel 
Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu (RIVM) roept op extra goed 
te zorgen voor kwetsbare mensen, zoals oude-
ren, chronisch zieken, mensen met overgewicht en in verzor-
gingshuizen. KBO-PCOB geeft tips om de hitte de baas te blijven 
en adviseert om extra op elkaar te letten.

Het KNMI voorspelde op 23 juli dat de temperatuur de dagen 
erna zou oplopen naar waarden rond de 30 graden. In de nacht 
wordt het niet veel kouder dan een graad of 20. Het Hitteplan 

KBO Poeldijk
wordt geactiveerd als het vier dagen op rij warmer is dan 27 gra-
den. De afgelopen jaren hebben we steeds records in het weer. 
We kunnen er niet omheen dat het klimaat structureel aan het 
veranderen is en er zullen meer hete zomers komen. Onderzoek 
geeft aan dat vooral 65-plussers en mensen die ziek zijn, veel last 
hebben van hoge temperaturen. Zij moeten extra alert zijn op uit-
droging en oververhitting. Blijf de hitte daarom de baas! 

Praktische tips bij warmte
Om u goed te wapenen tegen de warmte geeft KBO-PCOB een 
aantal praktische tips over wat u kunt doen als het (te) warm 
wordt:

•	 Drink voldoende water, ook als u geen dorst heeft.
•	 Vermijd alcohol.
•	 Vermijd inspanning: vooral tijdens de warmste uren van 

de dag (11 tot 15 uur).
•	 Blijf uit de hitte. Blijf binnen tijdens de warmste uren (11 

tot 15 uur) of in ieder geval in de schaduw.
•	 Draag een hoed, zonnebril en lichte kleding.
•	 Zorg voor koelte. Leg af en toe een koele handdoek in uw 

nek, neem een koele douche of bad.
•	 Laat de zonwering zakken of doe de gordijnen dicht van 

de kamers die veel zon krijgen.
•	 Doe ramen dicht als het buiten warmer is dan binnen 

(overdag) en zet ze open als het buiten koeler is ( ’s 
nachts en vroeg in de morgen).

•	 Draag bij voorkeur katoenen kleding. Kunststof kleding 
neemt nauwelijks vocht op en veroorzaakt vaak een be-
nauwd gevoel.

Ons belangrijkste advies: zie om naar elkaar! Bezoek tijdens de 
warme dagen ook eens een oudere in uw omgeving en kijk of er 
voldoende gedronken wordt.

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                                 
“Met jou gaat het goed met mij.”
“Schelden doet geen pijn, tenzij je het heel hard doet, dan krijg je 
een zere keel.”

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

Vitis Welzijn
Met ZomerActief genoeg te doen 
Deze zomer hoeft niemand zich te vervelen in het Westland. 
“Met ZomerActief bieden wij afwisselende activiteiten. Iedereen 
is van harte welkom aan één of meerdere activiteiten deel te ne-
men”, zegt Karin Happée, coördinator wijkcentra Vitis Welzijn. 
“We hebben het programma zo divers mogelijk gemaakt, zodat 
er een ruime keuze is. De activiteiten zijn in de wijkcentra.” 

Het gaat om workshops, creatief aan de slag gaan of samen eten. 

Het overzicht van de activiteiten staat op www.vitiswelzijn.nl. 
Aanmelden voor één of meer activiteiten kan via Vitis Welzijn, 
630358 of info@vitiswelzijn.nl. “Maak ook uw buren, vrienden of 
familie enthousiast, iedereen is van harte welkom”, aldus Karin.

Elke zaterdag in even weken: Bingo

De Backerhof
Zin in een gezellige bingomiddag? Elke zaterdag kunt u in de even 
weken bingo spelen in De Backerhof. Aanvang is om 14.00 uur, de 
kosten zijn € 4,50 inclusief een kop koffie of thee. Vooraf aanmel-
den is niet nodig.
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NIEUW

Sfeervol herenhuis in een geliefde 
rustige straat achter het centrum, met 
heerlijk zonnige achtertuin! Vlakbij 
winkels, strand en basisschool.

Vraagprijs: € 285.000,- k.k.

MoNstEr
rembrandtstraat 4

NIEUW

Houdt U van rust, privacy en wandelt u 
graag door het bos? Dan is dit iets voor 
U! Op werkelijk fantastische locatie gele-
gen 2-1kapwoning met garage, met het 
fraaie Oranjepark in de achtertuin. 

Vraagprijs: € 400.000,- k.k.

‘s-GravENzaNdE
Naaldwijkseweg 278

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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ISW Irenestraat weer in acti e voor Westlandse senioren
Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)

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

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

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

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

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

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

www.kinderopvang-westhof.nl

op zoek naar 
kinderopvang?

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

www.kinderopvang-westhof.nl

op zoek naar 
kinderopvang?

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

www.kinderopvang-westhof.nl

op zoek naar 
kinderopvang?

93 x 138 mm, De Poeldijer

Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

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

Wilt u goud of 
zilver verkopen?

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

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

vakkundige taxatie een goede prijs.

Uw vertrouwen waard

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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Een droom in komkommertijd (1)
Door Annemiek Koremans

Er is niets zo veranderlijk als het weer. Zo weten we ons geen raad 
met de wateroverlast op ons hoofd en onder onze voeten en zo 
verdrogen en verdorren we door de warmte en droogte. In ons 
dorp is het trouwens al weken en weken prima weer en goed uit 
te houden. Heerlijke luchtige wind vanuit zee of land. Wat ons be-
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tie, excuses en vooral (helaas achteraf) eigen ego ten dienste stellen 
van een samenleving waar je het beste mee voor hebt. Chapeau 
bobo’s. Zo kan het ook.

Burgerouder
Ik zie het al zo voor mij in onze hete, transparante raadszaal. Femke 
(vr) of Ferme (m) 2 in debat met Peter, Remmert of Ulbe. De rest zit 
in de coalitie of zingt na de verkiezingsuitslag wel een toontje lager. 
Relativerend, lachend, open, maar bovenal sociaal, menslievend, 
zuinig, groen en besluitvaardig voor een gemeente met 11 dorpen, 
bekneld tussen de fratsen en het haantjesgedrag van Den Haag, Rot-
terdam en Delft. Ik hoor onze nieuwe burgerouder al. “Nee heren, 
jullie hebben gelijk met jullie kritiek. Fijn dat jullie de huidige coalitie 
helpen op koers te houden in het belang van onze Westlandse sa-
menleving. Ons welvaren, maar niet minder belangrijk onze mede-
werkers, inwoners en de identiteit van het Westland. We gaan niet 
langer veranderen om het veranderen, maar we 
gaan eens kijken wat behouden moet blijven, waar 
we samen trots op kunnen zijn, waar mensen blij 
van worden, hoe we het vertrouwen van burgers 
kunnen terugwinnen, hoe we alle energie binnen 
onze gemeente kunnen inzetten in buurten en sa-
menlevingsverbanden, waaraan iedereen meedoet, 
meedenkt en meepraat. Een Westlandse samenle-
ving, waar we iedereen zijn feestje gunnen, maar 
gewoon ingrijpen en bijsturen waar het mis gaat. 
Al is het nu drank, geluidsoverlast of criminaliteit. 
Niet de makkelijkste weg van doofpot of meer re-
gels voor iedereen. Nee, aanpakken als regels en 
normen worden overtreden. Iedereen doet mee, 
iedereen draagt verantwoordelijkheid. Als gekozen 
bestuurders gaan wij eens kijken of het geld dat 
de burgers betalen voor hun onderwijs, veiligheid, 
infrastructuur en zorg besteed wordt aan waar het 
voor bedoeld is. Die bedrijven redden zich wel als we 
ons daar eens minder mee zouden bemoeien. Daar 
zijn andere overheden meer toe bevoegd. Laten we 
leren van een bedrijfsmatige bedrijfsvoering.

Zullen we de energie en uren van onze medewerkers eens inzetten 
voor datgene waar de gemeentelijke overheid verantwoordelijk voor 
is? Zullen we minder specialisten van buiten inschakelen en onze ei-
gen mensen trainen, zodat de kennis binnen de organisatie wordt 
overgedragen, beklijft en er historisch besef behouden blijft? Ik stel 
voor dat we een omslag maken in daden, niet in woorden. We luiste-
ren en denken mee met onze inwoners en bedrijven. Het Westland is 
een prachtige samenleving, waar menige gemeente een puntje aan 
kan zuigen. Onze economische, financiële en sociale kracht zetten 
we in ten dienste van de Westlandse, Nederlandse en buitenland-
se markt, welvaart, maar ook van het welzijn van de mensen die 
er wonen en werken. We luisteren wat “men” wil, maken er beleid 
van, zeggen wat we gaan doen, en doen wat we zeggen! Dat is ons 
uitgangspunt voor Westlands bestuur, dat is onze strategie, onze 
diplomatie. Hier mogen ook inwoners en bedrijven van Poeldijk op 
rekenen, op bouwen. Van onderop en niet van bovenaf.

Communicatie
We gaan eens helder communiceren wat we doen, wat we hebben 
besloten, welke argumenten we hebben. Hoe plannen worden uitge-
voerd, hoe u kunt meepraten en bijsturen. We doen het voor de sa-
menleving waar het algemene belang boven het individuele belang 
staat, maar waar het individuele belang wordt gezien, gehoord en 
erkend. Natuurlijk gaan we door met de spreekuren van B&W, beter 
nog is spreekuren met  ambtenaren te organiseren, waar inwoners 
altijd hun ideeën, bezwaren en signalen kwijt kunnen. Die burgers 
krijgen zelfs een antwoord van onze medewerkers en hoeven niet 
langer van de een naar de ander te worden verwezen. Dat gaan we 
doen, want daar betaalt die burger ze voor. Het regelen van dage-
lijkse zaken waar Westlanders mee te maken hebben. Het gaat om 
een leefbare en veilige samenleving en daar doen we niet geheim-
zinnig over, omdat argumenten blijkbaar het daglicht niet kunnen 
verdragen. Nee, alle afwegingen, ook die voor  individu, buurt of 
samenleving minder gezellige boodschap gaan we helder vertellen. 
Daarbij staan we ook open voor signalen en adviezen die ons doen 
inzien dat we ons besluit moeten herzien. Wij staan niet boven de 
burger, maar naast de burger als bevoorrecht persoon om deze te 
mogen dienen. (Wordt vervolgd in de volgende Poeldijk Nieuws)  

Ons Dorp



18 1 AUGUSTUS 2018

Dirigent: Steven van Wieren
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0174 – 245238
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In s.c.c. “De Leuningjes”
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Bank: Rabobank Westland te Naaldwijk
Rekeningnummer: NL83 RABO 0142 2105 52

In de kerk

Agenda
Zaterdag 4 augustus 19.00: geen viering.        
Zondag 5 augustus 09.30 uur: viering met cantor
Zaterdag 11 augustus 19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 12 augustus 09.30 uur: dames en heren Bartholomeus-
koor zingen de Petrus en Paulusmis van Jan Vermulst.

Vrij zijn in de Heer

Vacare in Deo
Door Eugène van der Horst (bas)
 
Het is een begrip binnen de R.K. Kerk. Vakantie is afgeleid van 
het Latijnse woord vacare en de vakantie staat voor menigeen 
voor de deur of is begonnen. Dat betekent dus ook voor velen 
vrij zijn van Deo Sacrum en de koorrepetities. Dat geldt ook voor 
kamerkoor Couleur Vocale. Het is voor ons (na donderdag 12 
juli) ook voor enige tijd “Amen”. Ik kom daar straks op terug.

Couleur Vocale is o.l.v. Steven al geruime tijd bezig met de Petite 
Messe Solennelle van Gioacchino Rossini (1792-1868). Het woord 
‘petite’ slaat meer op de bezetting dan op de omvang. Hertog 
Pillet-Will bestelde de mis om er zijn privékapel mee in te wijden. 
Omdat de ruimte beperkt was, componeerde Rossini deze Peti-
te Messe met twaalf koorzangers (onder wie vier solisten), twee 
piano’s en een harmonium. De levensgenieter Rossini schreef 
in zijn voorwoord dat hij hoopt om met behulp van deze ‘arme, 
kleine mis’ ooit in het paradijs te komen. Hoe dat in 1868 is afge-
lopen weten we niet, wel dat deze mis een muzikaal pareltje is. 
Het kost veel moeite om parels uit de schelp te krijgen en dus is 

het een hele kluif om dat meesterwerk onder de knie te krijgen. 
Geregeld groepsrepetities en thuis hard oefenen is dan ook meer 
dan noodzakelijk. Prachtige melodielijnen en geniale akkoordwis-
selingen volgen elkaar in rap tempo op, waarbij het van 4xp tot 
3xf gaat. Een van de meest pittige delen is wel het ‘Cum Santo 
Spiritu’, een complexe dubbelfuga, waarbij Rossini bladzijden lang 
het woord ‘amen’ heeft getoonzet. Qua tekst valt dit stuk mee, 
maar de muziek vraagt nogal wat aandacht.

Omdat deze muziek zo mooi is gaan we er voor en zal het zondag 
7 oktober best een prachtige uitvoering worden.  Nu eerst op va-
kantie en weer de batterij opladen. Ja, vrij van Deo, maar ook in 
de vakantie blijven oefenen is en blijft toch een klemmend advies. 
Veel plezier in de komende periode, waar je ook naartoe gaat: 
een verre reis, naar Frankrijk of in Peo (Poeldijk en omstreken). 
Een hartelijke groet, mede namens Kamerkoor Couleur Vocale.

noteren in de agenda:
Zondagmiddag 7 oktober verzorgt Kamerkoor Couleur Vocale in 
de Uniekerk ’s-Gravenzande met vier solisten de Petite Messe 
Solennelle van Gioacchino Rossini (1792-1868). Harmonium: Dirk 
Luijmes en vleugel Wim Voogd. Het geheel staat onder leiding van 
Steven van Wieren.

www.nederwerk.nl
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Poeldijkse scholen vertellen…
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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

Verse varkenshaas
500 gram

€ 6,99

Hertog-jan blik

20%
korting

Fr.vlag koffiemelk

2e
HalVe prijs

lipton thee 

2 pakjes

€ 2,00

Douglas wijnen

edet toiletpapier
12rl

Wapenaar kaas

2e
HalVe prijs

ola magnum ijs

2e
HalVe prijs

2 flessen

€ 4,00 2e
HalVe prijs

 518 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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