
15 sept. 10.00-11.30 uur Boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk Fonteinstraat 

25 tot en met 29 sept. Oud papiercontainer Monsterseweg 112, naast Restaurant Elzenhage

28 sept. 20.00 uur Kerkenveiling 2018 ISW-school, ingang Margrietlaan (zie pagina 14)

Tot eind september Tentoonstelling Andreaskerk 125 Kwintsheul (zie pagina 4) 

6 oktober  KBO Poeldijk Dag voor de Ouderen Zie dit nummer, pagina 25

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

AGENDA

12 september 2018
3e jaargang, nr 19

Rondje Poeldijk 2018

Een zonnig muziekfestival

Zondag 2 september was het Muziekfestival in het centrum van Poeldijk. En traditiegetrouw was het prachtig weer! Vanaf 1 uur klonken 
er verschillende muzikale klanken door het dorp. De opening werd verricht door Pius X met muziekvereniging de Phoenix uit Waterin-
gen. Tot 6 uur was het een gezellig feestje in het dorp! Wilt u meer foto's terugzien van het Muziekfestival? Kijk dan op onze website of 
Facebookpagina.

Zie vervolg Rondje Poeldijk 2018 op pagina 20.
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BELANGRIJKE NUMMERS EN ADRESSEN
Alarmnummer: 112
Politie Westland: 0900 8844,
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk, www.politie.nl
Gemeente Westland: 140174
Dr. Schijen  0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw  0174 247373, noodlijn 0174 241947
Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808

Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
4e dinsdag van de maand spreekuur bij de verpleegkundige
van 13.00 - 14.00 uur in de Wittebrug 52
Verloskundigen: 06 24713713
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174 630358
Sociaal makelaar Poeldijk: Helma van der Wijden 06 40 73 73 99, 
mail: h.v.d.wijden@vitiswelzijn.nl
Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999
Dierenbescherming Westland: 0174 630863
Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26
Effero Uitvaartverzorging: 070-3889433

Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 4.000 thuis bezorgd en 490 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Wilfred Bronswijk (penningmeester), 
Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan Goeijenbier (hoofdredacteur),  
Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Harry Stijger, Etiènne Zwinkels.
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo Poeldijk.
___________________________________________________
Kopij Poeldijk Nieuws  
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of 
Erik van der Sande (06-25575372)
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken)
___________________________________________________
Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes
Familiebericht:   Poeldijknieuwtjes:
1/8 pagina: € 35,00 Particulier: €  5,00
1/6 pagina: € 50,00  Zakelijk:   €  20,00
1/4 pagina: € 65,00
1/3 pagina: € 90,00
1/2 pagina: € 110,00
___________________________________________________
Staat u ook achter Poeldijk Nieuws? 
Het maken van ons dorpsblad kost geld. Wilt u achter Poeldijk 
Nieuws staan? Maak dan uw bijdrage direct over op NL95 RABO 
0343 6024 15 t.n.v. Poeldijk Nieuws. Richtbedrag per woonadres 
per jaar is 25,00. Méér mag natuurlijk ook: wij investeren uw geld 
in uw Poeldijk Nieuws. 

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

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

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

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

fransvanvelthoven@hetnet.nl

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

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

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

www.kinderopvang-westhof.nl

op zoek naar 
kinderopvang?

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

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

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

Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:

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

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

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

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

€ 4,-

KNIP
VOORDEEL

Knip en geniet
direct van uw
kassakorting1

Marsepein Crème cake

Hoornse Broeder

10 Saucijzenhapjes

Puur Westlands

gevuld met luchtige crème

gevuld met kaneelsuiker en gele room

lekker gekruid

lekker donker meergranenbrood

€ 6,-

10 Saucijzenhapjes

van € 7,75 van € 5,50

van € 5,25

€ 4,-

€ 4,- HALVE 

PRIJS

2E

Bakkerij Van Malkenhorst

  

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 10 t/m 15 september Geldig van 17 t/m 22 september

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM GEBRADEN GEHAKT + 
150 GRAM EIERSALADE

 SLECHTS € 3,99
KEURKOOPJE
4 KIPSCHNITZELS

 SLECHTS € 6,50
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM HUTSPOT MET HACHEE    

SLECHTS € 3,50

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROSBIEF + 
100 GRAM CERVELAAT

 SLECHTS € 3,99
KEURKOOPJE
4 SAUCIJZEN + 500 GRAM 
H.O.H. GEHAKT + GEHAKTKRUIDEN

 SLECHTS € 7,95
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM WESTLANDSE SCHOTEL

 SLECHTS € 3,50

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

Vrijdag 14 september 15.00 uur: Woord- en Communieviering 
met Rafael Maria Theuvenet.
Woensdag 19 september 11.00 uur: viering KSW Gantel en Wen.
Woensdag 19 september 19.00 uur: Rozenkransgebed
Vrijdag 21 september 15.00 uur: Woord- en Communieviering 
met pastoraal werker Els Geelen.

Couleur Vocale, zondag 7 oktober in ‘s-Gravenzande

Gioachino Rossini’s 
Petite Messe Solennelle
Kamerkoor Couleur Vocale uit Poeldijk onder leiding van Steven 
van Wieren geeft zondag 7 oktober een bijzonder concert in de 
Noorderkerk ’s-Gravenzande. Het kamerkoor, met medewerking 
van Idil Kutay (sopraan), Elisa De Toffol (alt), Christof Laceulle 
(tenor), Hessel Vredeveldt (bas), Wim Voogd (vleugel), Dirk Luij-
mes (harmonium) voert dan de “Petite Messe Solennelle” van de 
immens populaire operacomponist Gioachino Rossini uit. 

U bent van harte uitgenodigd bij dit concert, zondag 7 oktober, 
Noorderkerk, Langestraat 130 ‘s-Gravenzande. Aanvang 15.00 
uur, de kerk is open om 14.30 uur. Toegangskaarten €15, - zijn 
dan aan de deur of via ons e-mailadres kamerkoorcouleurvoca-
le@outlook.com te verkrijgen. 
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Tentoonstelling hele maand september

125 jaar kerk en parochieleven in 
Kwintsheul
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Heulse Andreaskerk dit jaar 
jubileert. Op 21 september 1893 werd de in tien maanden ge-
bouwde kerk door Mgr. Bottemanne geconsacreerd en het al-
taar ingewijd waarna de Heulse parochie haar nieuwe kerk op 
1 oktober met een Aanbiddingsfeest feestelijk in gebruik nam. 
Kerk en parochie zijn vernoemd naar de bouwpastoor Andreas 
Mattheus van Lottom. Hij stierf op 20 april 1890, ruim 88 jaar 
oud. Omdat bisschop Bottemanne wist hoe gehecht de oude 
pastoor aan het Heulse deel van zijn parochie was (Kwintsheul 
behoorde kerkelijk tot Wateringen), verhief hij na diens dood 
Kwintsheul tot een zelfstandige parochie, op 10 september 
1890. 

De tentoonstelling 125 jaar Andreaskerk en parochieleven in 
Kwintsheul is de hele maand september te zien. Sterker nog, we 
zijn op de zaterdagen 15, 22 en 29 september extra open van 
13.00-16.00 uur. Zo kunt u bij de prijsuitreiking van de foto- en 
schilderijwedstrijd de tentoonstelling nog eens bekijken. Ook op 
de zondagen, als de kerk open is voor de eredienst, kunt u voor 
en na de viering de historie van kerk en parochie bezichtigen.

Speciale kaars en demonstraties 
Adema-orgel 
125 jaar kerk is niet niks. Tijdens 
alle openingsuren laten we u 
graag zien hoe een kerkklok ge-
maakt wordt. En wat dacht u van 
een kerkorgel? Flentrop Orgel-
bouw zal u veel laten zien over 
bouw en restauraties van kerkor-
gels. Ons Adema kerkorgel, door 
het echtpaar Goeijenbier-van 
der Knaap in 1900 aan de pa-
rochie geschonken, wordt door 
hun onderhouden. 

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

Vind ons leuk op facebook!

Poeldijk Nieuws

Westland Verstandig: Leuningjes weer 
gebruiksklaar, nu de buitenkant nog! 
Oproep aan alle betrokkenen: maak er een succes van! 
Verenigingen, culturele activiteiten, feesten en aansprekende 
vaste gebruikers zoals de WOS, zijn aan zet 
Veel Poeldijkers vinden het � jn dat de Leuningjes weer gebruikt kan worden. Na de 
asbestkwestie heeft de gemeente voor veel geld de grote zaal weer gebruiksklaar 
gemaakt. Nu is het stichtingsbestuur aan zet om er een succes van te maken. De 
komst van de WOS zou een heel goede zaak zijn. De allure en uitstraling van de 
WOS komt de Leuningjes ten goede en geeft vertrouwen in een gedegen gebruik 
en waarborg voor een langdurig voorbestaan. Westland Verstandig is dan ook 
voorstander van deze samenwerking en vindt dat de gemeente, zo nodig, een 
aanjagende taak in deze heeft. 

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. 

Poeldijkse feestweek

‘Elck wat wils’
Door Mart van der Knaap

Geweldig was het weer die 
Poeldijkse feestweek, echt 
een uniek dorpsgebeuren.er 
was voor ieder wat te doen. 
Jong of wat ouder. Hulde aan 
de organisatie die het voor 
elkaar kreeg zo’n program-
ma in elkaar te zetten. Een enorm karwei. Ook waardering aan 
al die mensen die geheel belangeloos meewerkte om het voor 
elkaar te krijgen. En dat waren  er velen. heel velen. Ook de no-
dige sponsoring was weer enorm. Het is teveel om dat allemaal 
te noemen.

Het was Poeldijk op z’n breeeedts! Iedereen heeft er van geno-
ten. Heerlijk als je in zo’n gemeenschap mag wonen en het mag 
mee beleven. Zelfs de natuur heeft meegewerkt met prachtig na-
zomer weer. Ongetwijfeld zijn er al weer afspraken gemaakt voor 
2019. We zien er weer naar uit.

Te huur: Garagebox te Poeldijk
Voor informatie, tel: 06-53707055

Poeldijk Nieuwtje
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 10 t/m 15 september

AMBACHTELIJK  
APPELTAARTJE
Kruimig taartje, met zoete stukjes appel.  
Puur genot! Voordeel €1,80

van 5,75
€3,95

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

Hoe laat:  
15.30 - 17.00 uur

Waar:  
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/ 
inloopspreekuur

18 september 2018

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

Hoe laat:  
15.30 - 17.00 uur

Waar:  
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/ 
inloopspreekuur

18 september 2018

Kunstwerken BSO Simba op expositie Podium Westland

“Ik word hier helemaal blij van!”
Tijdens de zomervakantie is er op BSO locaties van Simba, onder 
begeleiding van de professionele kunstenaars Bakker & Van de 
Walle, enthousiast gewerkt aan een unieke expositie. De kin-
deren zijn, geïnspireerd door het werk van David Bade, aan het 
werk gegaan met allerlei kosteloos materiaal. Ze leerden over 
kunst, werkten samen met professionele kunstenaars en kregen 
de ruimte zelf te creëren. 

Er kwamen mooie kunstwerken uit, te bewonderen in een ‘mi-
ni-museum’ tijdens Podium Westland zaterdag 15 september in 
Naaldwijk. Ook Kwest en Okidoi laten hun kunstwerken zien. Het 
project is het resultaat van samenwerking tussen drie Westland-
se organisatie voor Kinderopvang, Westland Cultuurweb en de 
kunstenaars. De kinderen raakten steeds enthousiaster en hun 
uitspraken geven een leuk beeld van hun ervaringen: “Ik dacht 
dat we gingen tekenen, maar dit vind ik veel leuker! Omdat je nog 
niet weet wat het gaat worden en hoe groot het wordt. Ik word 
hier heel blij van! Meestal zie je met kunst wat het moet voorstel-
len, maar hier weet je niet wat het is en verzin je wat het moet 
voorstellen.” Om 11.30 uur wordt de expositie op het Wilhelmi-
naplein feestelijk geopend. Tussen 12.00-18.00 uur doorlopend 
gratis workshops en voorstellingen aangeboden voor kinderen en 
natuurlijk ook voor volwassenen. Iedereen is van harte welkom!
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De kerk moet mensen doen opbloeien

Herfst 
Door pastor Max Kwee
 
Vroeger, op de Lagere School (de Basis-
school bestond nog niet), vond ik ‘herfst’ 
een moeilijk woord. Met die vier medeklin-
kers op rij. Je had natuurlijk dictee. De juf 
of meester las een tekst hardop voor en je 
moest die, natuurlijk zo foutloos mogelijk, 
opschrijven. Ik herinner mij dat er een keer 
iemand van de inspectie langskwam. Er was net dictee. Met het 
woord ‘herfst’ er in. Ik dacht: “Laat ik nu echt goed mijn best doen, 
om het goed op te schrijven.”

We gaan de herfst in. Een periode van minder zon, minder warmte, 
het licht verzwakt, het wordt koeler en kouder. Je bent geneigd te 
zeggen: het wordt somberder. Toch laat de natuur ook hele mooie 
dingen zien in de herfst. De bladeren van de bomen in vele prachtige 
kleuren bijvoorbeeld.  De kerk bevindt zich ook in een sombere tijd, 

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

vind ik. Het is eind augustus als ik dit schrijf. De paus was zojuist in 
Ierland, waar het misbruik van het verleden een grote rol speelde 
bij zijn bezoek. Ook werd zijn positie aangevallen door een aarts-
bisschop. Nog maar onlangs kwam een groot misbruikschandaal in 
Pennsylvania, in de Verenigde Staten, aan het licht. Wij, als kerk, 
moeten ons ernstig schamen. Seksueel misbruik vindt ook elders 
plaats, zoals in de sport- en toneelwereld, maar de kerk verkondigt 
een hoge moraal. De kerk moet een plek zijn van vrede, veiligheid, 
heil, oprechte liefde. De kerk moet mensen doen opbloeien, niet ka-
pot maken. Velen hebben in het verleden ernstig gefaald en het is 
goed dat het nu boven water komt. Ik hoop dat er voldoende er-
kenning zal zijn, dat  er genoegdoening gegeven zal worden en dat 
schuldigen hun straf niet ontlopen.   

Herfstachtige gevoelens overschaduwen ons. Waar gaat het heen 
met de kerk? Toch willen wij verder. We zijn en blijven geroepen door 
God onze Heer. Hij is als het ware ons baken, ons licht. Zondag, 26 
augustus hoorden we lezen uit het Bijbelboek Jozua. Hij riep het hele 
volk bijeen. Hij zei: “Als gij de Heer niet wilt dienen, kiest dan nu wie 
gij wel dienen wilt.” En het volk zei: “Wij denken er niet aan de Heer 
te verlaten en andere goden te vereren.”  Een geloofsbelijdenis, een 
uitroep van trouw. Ook wij worden wel eens voor de keuze gesteld: 
‘kies dan wie je dienen wilt.’ Maar God blijft ons roepen. Hij wil ons 
toch altijd blijven helpen de goede weg te gaan. Van ons vraagt het 
moed om door te gaan. Van ons vraagt het, dat we Hem trouw blij-
ven. Mogen wij elkaar daarin bemoedigen. 

Parochiepenning voor Trudy van Koppen en 

Leo van Bergenhenegouwen 

Viering Bartholomeusfeest 
Zondag 26 augustus vierden wij ons jaarlijkse Bartholomeus-
feest. Het Bartholomeuskoor zong en aan het einde van de vie-
ring werden, zoals we al jaren gewend zijn, trouwe vrijwilligers 
met een parochiepenning verrast. Dit jaar waren dat Trudy van 
Koppen en Leo van Bergenhenegouwen. Het is ruim 25 jaar 
geleden dat Trudy werd gevraagd voor de werkgroep kinder-
woorddienst. Jonge kinderen op hun eigen niveau en in een ei-
gen ruimte het geloof laten ontdekken.

In 1994 werd Trudy secretaris van het parochiebestuur, een taak 
die zij ongeveer 12 jaar deed. Ze was daarin heel trouw en accu-
raat. Ook zit zij vanaf 2002 in de werkgroep Kerkbalans. Tot half 
februari is dit altijd een heel intensieve tijd om de actie te doen 
slagen. Sinds 2011 is Trudy terug in het parochiebestuur met een 
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andere veelomvattende taak: penningmeester. Ook is zij al jaren 
actief in het P.C.I. Voor al deze activiteiten heeft Trudy de paro-
chiepenning van harte verdiend!

Leo heeft meer dan 25 jaar de kerkmuziek uitgezocht en klaarge-
legd voor de vieringen, zodat de zangers de goede partijen voor 
zich hadden. Een flinke klus, elk weekeinde weer. Na al die jaren 
is Leo nu op de leeftijd om het stokje door te geven aan Gerard 
van der Elst. Op kerkelijk gebied heeft Leo nog meer gedaan en 
dat doet hij nog steeds. Hij was vele jaren wijkpersoon en bezorg-
de de kerkelijke post in een wijk. Daarnaast is hij al meer dan 30 
jaar drager. Ook het mee opbouwen van het podium voor grote 
vieringen van Kerstmis en Pasen was één van zijn taken. Een paar 
keer per jaar wordt het grote orgel van onze kerk gestemd. Dat 
duurt een paar dagen en Leo staat de orgelstemmer al vele ja-
ren terzijde. Dat Leo heel trouw lid is van het Bartholomeuskoor 
en het Perosikoor spreekt bijna vanzelf en dit maakt het plaatje 
compleet en daarom heeft ook Leo de parochiepenning zeer ver-
diend! 

Geslaagde Bartoholomeusfietstocht
In de middag was onze jaarlijkse Bartholomeusfietstocht. Dit jaar 
een “groene tocht”, voor een groot gedeelte door Midden-Delf-
land. Een prachtige tocht met 138 deelnemers, die allemaal zeer 
enthousiast waren! Ook het overvaren met het pontje was een 
speciale belevenis. Het weer viel niet helemaal mee, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Doordat het later in de middag toch 
begon te regenen, was het samenzijn bij de scouting wat eerder 
afgelopen. Veel dank aan de voorbereidingscommissie, want zij 
hebben er de nodige energie ingestoken!

Pauspareltje 
“Het is niet genoeg om het slechte niet te doen: het is nood-
zakelijk zich aan het goede te hechten en het goede te doen. 
Vaak komt het voor dat sommigen zeggen: ‘ik doe niemand iets 
kwaad.’ En men denkt een heilige te zijn. Goed, maar doe je ook 
het goede? Hoeveel mensen doen geen kwaad, maar ook niet 
het goede? Hun leven gaat voorbij in onverschilligheid, apathie 
en halfslachtigheid. Deze houding is 
tegengesteld aan het Evangelie en 
gaat in tegen de aard van jullie jon-
geren, die van nature dynamisch, 
gepassioneerd en moedig zijn. Het 
is goed om het kwade niet te doen, 
maar het is slecht om het goede 
niet te doen.“

‘Zoek Vrede’

Westlandse bedevaart 
“Op bedevaart gaan is samen op weg gaan, huis en dorp ver-
laten en hunkeren naar een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. Het is samen bidden en zingen, spreken en luisteren, 
lachen en huilen.”  Met deze woorden en het zingen van het 
lied ‘Pelgrimstocht der mensen’ begon op 7 augustus in de Sint 
Jan de Doperkerk in Wateringen de Westlandse bedevaart naar 
Kevelaer. Kevelaer een bedevaartsplaats net over de Duits-Ne-
derlandse grens vlak bij Kleve, waar Maria al vanaf 1641 wordt 
vereerd. Na het meditatief moment in de Sint Jan de Doperkerk 
was het tijd om bagage, rolstoelen, rollators en frisdrank in te 
laden en af te reizen. 

Na aankomst in Kevelaer werd er verzameld om in processie naar 
de ‘Genadekapel’ te lopen voor het zegenen en ontsteken van 
onze bedevaartkaars. De kaars werd gedragen door een jonge 
pelgrim en ontstoken door de misdienaar die ons vergezelde. In 
de middag was het tijd voor de rondgang langs de kruiswegsta-
ties. Niet onvermeld mag dat de temperatuur inmiddels opliep 
tot boven de 30 graden. Met de rondgang langs de kruiswegsta-
ties hebben we Jezus herdacht, Zijn lijden, Zijn sterven, Zijn verrij-
zenis. Maar ook hen die vandaag een kruisweg moeten gaan. De 
hitte was niet altijd voor iedereen makkelijk te verdragen, maar 
omdat we samen op weg waren enigszins draaglijk. Na het di-
ner was de kapel van het hotel de plaats waar aan de hand van 
de blijde geheimen, de Rozenkrans werd gebeden. De volgende 
ochtend was de temperatuur milder. In de kaarsenkapel, waar 
onze bedevaartkaars en het schild met het opschrift: ‘Westland-
sche Processie 1892 Wateringen’ op het priesterkoor een plaats 
kregen, was de eucharistieviering. Die werd geopend met orgel-
spel en het lied, ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’, op de melodie 
van ‘God groet u zuivere bloeme’. Dat paste mooi bij het thema 
in Kevelaer: ‘Zoek vrede’. In de dankviering ging de aandacht uit 
naar: ‘Maria, koningin van de vrede’. Na de dankviering zegende 
de pastoor de devotionalia en werd iedereen uitgenodigd om op 
het bordes van de basiliek te poseren voor de groepsfoto. Een 
foto die met de andere foto’s van deze bedevaart gepubliceerd 
worden op: www.westandsebedevaarten.nl. Daar staat ook het 
uitgebreide verslag van deze indrukwekkende bedevaart. 

Beleef Wereldjongerendagen op Ameland
In januari zijn de Wereldjongerendagen (WJD) in Panama. Voor 
alle jongeren die daar niet bij kunnen zijn,  wordt in het laatste 
weekeinde van januari WJD@home gehouden op Ameland. De 
Wereldjongerendagen zijn het grootste katholieke jongereneve-
nement ter wereld. Doorgaans komen er meer dan een miljoen 
jongeren naartoe. Maar Panama is ver, de reis is dus duur. De 
WJD zijn weliswaar in de Midden-Amerikaanse zomer, maar in 
Nederland midden in de winter en dus ook het schooljaar.  Voor 
alle jongeren die er toch een beetje bij willen zijn, is het thuispro-
gramma op Ameland. Jongeren tussen 16 en 30 jaar zijn welkom, 
de kosten zijn € 75,-Aanmelden kan tot 20 december. Alle infor-
matie is te vinden op www.wjd.nl. 
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Kerkberichten

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 15 en 16 september: 24e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk te Monster.
Zondag 09.30 uur: Woord- en communieviering met dames- en 
herenkoor, Latijn/ Nederlands. Voorganger:
diaken Walther Burgering. Intenties: Theo van der Elst en overle-
den familie, Jan van Marrewijk. 
Weekeinde 22 en 23 september: 25e Zondag door het jaar. 
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met dames- en heren Bar-
tholomeuskoor, Nederlands. Voorganger: pastor Berry Lansber-
gen. Intentie: Henk van Kester.
Zondag 09.30 uur: Woord- en communieviering met cantor. 
Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk.  Intenties: Bert Zuidgeest, Co 
Zuidgeest-Scheffers en overleden familie, Barbara Helderman en 

overleden familie, Riet Hoogervorst-Arkesteijn, familie Van der 
Loos-van Leeuwen. Dit weekeinde staat de Wereldwinkel achter 
in de kerk.

Kerk open:
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om zo-
maar even binnen te lopen voor een stil moment, alleen of met 
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vieringen De Backerhof
Donderdag 20 september 19.00 uur: Rozenkrans bidden. 
Donderdag 27 september 19.00 uur: Woord- en communievie-
ring: Trees van der Sande-van Rodijnen.

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

Vitis Welzijn
Voor leerlingen voortgezet onderwijs

Training sociale vaardigheden 
Speciaal voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs starten 
we met de training sociale vaardigheden. Dan leren kinderen 
op een goede manier voor zichzelf op te komen zodat zij goed 
‘nee’ kunnen zeggen, hun grenzen aangeven en steviger in hun 
schoenen staan. 

De training zijn op 25 september, 2 oktober, 9 oktober, 16 oktober 
en 30 oktober. Er zijn geen kosten verbonden aan de training. In-
formatie over de locatie volgt op een later moment. Informatie of 
aanmelden, via info@voorwestland.nl of telefoon 140174.

Training kinderen groepen 5 en 6
Voor kinderen van groepen 5 en 6 starten we met de training 
sociale vaardigheden. De training is in wijkcentrum De Noviteit, 
Havenstraat 16 in Monster en bestaat uit zes bijeenkomsten op 
dinsdag 18 september, 25 september, 2 oktober, 9 oktober, 16 ok-
tober en 30 oktober van 13.30 tot 15.00 uur. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze training. Informatie of aanmelden, via info@
voorwestland.nl of telefoon 140174.

Optreden Koor Immanuel 
Het Christelijk Gemengd koor Immanuel treedt woensdag 19 
september om 19.15 uur op in Zorginstelling Pieter van Foreest, 
Duinhof in Ter Heijde in het kader van Welzijn met Muziek. Ieder-
een is van harte welkom bij het gratis optreden van dit enthou-
siaste koor met een uitgebreid repertoire. Aanmelden vooraf is 
niet noodzakelijk.

Bingo, elke zaterdag in even weken

De Backerhof
Hebt u zin in een gezellige bingomiddag? Elke zaterdag kunt u in 
de even weken bingo spelen in wijkcentrum De Backerhof. Aan-
vang is 14.00 uur, de kosten zijn € 4,50 inclusief een kop koffie of 
thee. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Bij bridgeclub No Smoke Poeldijk

Leren Bridgen?
In november start bridgeclub No Smoke wegens doorslaand 
succes weer een cursus voor beginners. De cursus wordt op vrij-
dagmorgen gegeven in De Backerhof in Poeldijk. Aanvang 09.30 
uur, de kosten zijn € 40,00 voor 12 lessen, inclusief cursusboek.

Leer bridgen; het is gymnastiek voor de hersenen, ambitie en 
spanning in het spel, leuke contacten en je komt nog eens er-
gens. Informatie en inschrijven kan bij Jeanneke Smit tel. 416610, 
email: cjsmit@kabelfoon.nl.

Elke woensdagavond klaverjassen en jokeren

Kaartclub Onderlinge Vriendschap
Door Cor Mol, voorzitter

Het is al weer september, het begin van een nieuw seizoen van 
alle verenigingen. Zo ook van onze gezellige kaartclub O.L.V. Wij 
spelen iedere woensdagavond 4 bomen klaverjassen en 4 spel-
len  jokeren. Wij komen bij elkaar bij Restaurant Vrienden in de 
Voorstraat 71/75 in Poeldijk.

Eén op de 4 kaarters wint een slagersbon ter waarde van € 5,--. 
Wij houden het laagdrempelig; iedereen is van harte welkom. De 
inleg is ook laag: € 2,50 per avond. Wij starten om 19.45 en zijn 
rond 23.00 uur klaar. In het seizoen organiseren we ook twee-
maal een marathon: op 27 oktober en 23 februari 2019; dit zijn 
buitengewoon gezellige dagen. Tijdens die wekelijkse avonden 
wordt u niet lastiggevallen met een loterij, alleen maar gezellig 
kaarten. Iedereen die  van kaarten houdt is van harte welkom. 
Ietwat bijsturing nodig? Ook daar zorgen we voor, op een vrien-
delijke manier! Ik zou zeggen tot 12 september.
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Kans op auto ti jdens 
Winter Was Weken 
Januari staat in het teken van de BOVAG Winter Was Weken bij 
Carwash Westland. Bij elke wasbeurt ontvangt u een kanskaart 
met kans op een auto ter waarde van €10.000 of een winter-
sportcheque.

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

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

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

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

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

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

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

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

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

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

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

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

fleurige arrangementen. 

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

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

Pure flower verkoopt bloemen! 

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

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

rouwbloemwerk en trouwbloemwerk. 

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

Adres: Slachthuiskade 4 

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

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

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

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

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

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

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

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

Adverteren in Poeldijk Nieuws 
voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op bijna 
4.000 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. Ook 
zijn er bijna 450 digitale abonnees, die het magazine elke 2 
weken ontvangen. 

Poeldijk Nieuws bewijst zich als een waardevol 
advertentiemedium voor de bovenlokale consumenten- én 
zakelijke markt! Als u nieuwe klantcontacten zoekt, 
is adverteren in Poeldijk Nieuws voordelig en doeltreffend! 
Vraag vrijblijvend om alle informatie en tarieven: 

Bel naar: 0174-700263 of
Koos Verbeek: 06-53714151 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171 of
Erik van der Sande: 06-25575372
Info bij: advertenties@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl

93 x 138 mm, De Poeldijer

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

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

Wilt u goud of 
zilver verkopen?

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

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

vakkundige taxatie een goede prijs.

Uw vertrouwen waard
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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

‘Leven tweemaal aan zelfde persoon te danken’

Dankbaar voor het leven!
 
Op een Engels landgoed waren enkele bevriende families bij el-
kaar. Eén van de kinderen viel in een diepe vijver. De tuinman had 
zijn angstkreet gehoord en sprong in het water en redde hem. De 
jongen die in de vijver viel heette Winston Churchill. Zijn dankbare 
ouders vroegen aan de tuinman hoe ze hem konden belonen.  Aar-
zelend zei hij: “Ik zou zo graag mijn zoon laten studeren voor arts”. 
Direct werd hem beloofd dat zij de kosten van de studie zouden 
betalen.

Jaren later, toen Churchill minister-president van Engeland was, 
kreeg hij longontsteking. De beste arts van het land werd geroepen: 
Alexander Fleming, de ontdekker van de penicilline. Hij was de zoon 
van die bewuste tuinman! Winston Churchill zei later: “Het zal wel 
zelden voorkomen dat iemand zijn leven twee keer aan dezelfde per-
soon te danken heeft!” God gaf ieder mens zijn aardse leven; Hij is 
onze Schepper. Hij wil ons allemaal ook het eeuwige leven schenken. 
Hij heeft zelfs Zijn eigen Zoon afgestaan om daarvoor te sterven.

Kerkdiensten
Zondag 16 september 10.00 uur: proponent T. Overbeeke, Gou-
da. Na afloop koffie, thee of limonade.
19.00 uur: geen dienst.
Zondag 23 september 10.00 uur: ds. D. van Vreeswijk, Zevenhuizen.
19.00 uur: ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht.

Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-5 en kin-
dernevendienst voor kinderen van de basisschool.

Bij de kerkdiensten
Zondag 16 september is er slechts één dienst in ons kerkgebouw. 
Dan staan we stil bij de opening van het winterwerk in onze ge-
meente. Nu wij geen eigen predikant hebben zal dat er wellicht 
anders uitzien dan de afgelopen jaren. Voorganger in deze dienst 
is proponent T. Overbeeke uit Gouda. Traditiegetrouw werkt het 
koor Immanuel mee aan deze dienst en is er na afloop nog een 
moment van ontmoeting bij koffie, thee of frisdrank. We reke-
nen op uw en jouw aanwezigheid. Zondagmiddag is om 14.30 uur 
de intrededienst van ds. A.J. Molenaar in Woudrichem. U en jij 
bent van harte welkom in de Hervormde kerk van Woudrichem. 
’s-Avonds is er dan in ons kerkgebouw geen dienst. Zondag 23 
september is er ’s morgens weer een bijzondere dienst. Br. C. 
Storm wordt dan bevestigd als ouderling van onze gemeente. 
Met zijn bevestiging is de kerkenraad weer voltallig, alle reden 

dus tot dankbaarheid. Voorganger in deze dienst is onze oud-pre-
dikant ds. D. van Vreeswijk. In de avonddienst gaat ds. J.W. Spar-
reboom uit Sliedrecht voor. Hij was al vaker in onze gemeente.

Bidden op zaterdagochtend 
Zaterdagochtend 15 september staan de kerkdeuren weer open 
voor een gebedsmoment. Het thema is ditmaal: ‘een nieuw sei-
zoen met de Heere als onze Herder’. Het gebedsmoment is van 
09.30-10.00 uur, voorafgaand aan de Open Kerk. Ieder is welkom, 
ook als je zelf niet wilt meebidden. Kom ook, want gebed is de 
kurk waar de kerk op drijft!

Bijbelkring
De Bijbelkring wordt dit seizoen geleid door dhr. Jan van den Heu-
vel uit Den Haag. Op de eerste avond, 20 september zal onderling 
worden besproken waar we het dit seizoen over gaan hebben. 
Wilt u of jij meer informatie neem dan contact op met J. Bogaard, 
242570 of (bogaardij@hotmail.com). Wij hopen dat velen uit de 
gemeente met deze kring mee gaan doen.

Rondje Poeldijk
Donderdag 30 augustus werd in het kader van Rondje Poeldijk 
in de ontmoetingsruimte van de kerk de film Amisch Grace ver-
toond. We mochten ons verheugen in een hele goede opkomst 
van gemeenteleden én  mensen van buiten onze gemeente. Een 
indrukwekkende film die na afloop nog vele dagen onderwerp 
van gesprek was. De vergevingsgezindheid van de Amish-ge-
meenschap vanuit hun christelijk geloof. Is dat geen voorbeeld 
voor ons allen? Hoe ver moet je gaan om te vergeven en is verge-
ven iets waarmee je ook jezelf kunt helpen? Vragen die opkomen 
tijdens en na zo’n aangrijpende film. Was u, was jij er niet dan heb 
je heel erg veel gemist! 

Open kerk
Zaterdag 15 september is de kerk van 10.00-11.30 uur open voor 
ontmoeting en gesprek. Er is koffie en thee, ieder is van harte 
welkom. Weet u iemand die u eens mee kunt nemen of interesse 
heeft in onze gemeente?  Nodig hem of haar uit en kom die za-
terdagmorgen.

Oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van 25 tot en met 29 septem-
ber op: Monsterseweg 112, Poeldijk, naast hotel-restaurant  Uni-
cum-Elzenhage.

Boeken- en platenverkoop
Zaterdag 15 september is er van 10.00-11.30 uur verkoop van 
boeken, dvd’s, cd’s en oude grammofoonplaten in de Hervormde 
Kerk in de Fonteinstraat in Poeldijk. Op de Platenzolder vind u 
veel Lp’s, singletjes, 78 toeren platen en alle soorten Cd’s. Muziek 
en boeken van alle tijden en voor alle smaken voor een kleine 
prijs. 
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Zaterdag 15 september 

Van de “Creabea’s“
Zaterdag 15 september gaan we weer met creatieve zin met 
onze creastand van start. We hopen dat we, net zoals de vori-
ge keer, weer veel bezoekers en kopers mogen ontvangen. Het 
was toen erg gezellig en we mochten aardig wat verkopen. Ook 
konden we wat mensen op weg helpen, zoals met het leren van 
nieuwe haaksteken. Wilt u ook wat leren of heeft u interesse in  
voor u nieuwe dingen kom bij ons.

Wellicht kunnen wij u helpen  of u een aanzet geven tot iets. Denk 
aan kaarten maken, breien, haken of naaien, alles als bijdrage aan 
het goede doel. Ook een aanleiding tot goede gesprekken met 
elkaar, wat wij net zo belangrijk vinden. Dat komt de gemeen-
schapszin ten goede. Natuurlijk zorgen wij weer voor wat lekkers 
bij de koffie! Een greep uit wat u zoal bij ons kunt vinden:

 - Heel veel materiaal om kaarten te maken plaatjes op vellen 
of boekjes in 3D

 - Gekleurd papier, karton dik en dun, mallen in vele vormen.
 - Wol, katoen, vilt, zijde, garen, lint en knopen.
 - Lapjes stof in verschillende maten.
 - Zelf gemaakte kaarten.
 - Crea boeken en oude hobbykranten.
 - Diverse hobbypakketten. 

Kom zelf snuffelen en kijken, natuurlijk blijft creatief materiaal, 
wat je zelf niet meer gebruikt zeer welkom. Je kunt dit op iedere 
open kerk zaterdag inleveren. Tot 15 september, een creatieve 
groet van de creabea’s.

Klaverjassen en biljarten 

Bij de Gevleugelde Vrienden 
Het vliegseizoen van de postduiven zit er weer op, weer tijd dus 
voor de andere activiteiten die in onze vereniging plaatsvinden. 
Vanaf maandag 24 september starten we met de biljartcompe-
titie. Hebt u zin om op maandagavond te biljarten, dan bent u 
van harte welkom. We starten om 19.30 uur.

Vanaf vrijdag 28 september gaan we weer klaverjassen. Wij zoe-
ken nog mensen die het leuk vinden om mee te doen. Het eerste 
boompje begint om 20.30 uur. Voor deze activiteiten hoeft u geen 
lid te zijn van de Gevleugelde Vrienden. Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Voor inlichtingen: Hans van Koppen, 06-36074838.

Rondje Poeldijk

Impressie door Harry van Dijk
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www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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Puzzel nr. 1
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T (0174) 28 62 00

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Aanmelden vóór 15 oktober, voor Westlandse Uitblinker

Jonge vrijwilligers, helden en 
talenten gezocht 
Kent u een jonge Westlander die zich bijzonder en onderschei-
dende inzet voor de Westlandse samenleving? Geef hem of 
haar dan op voor de Uitblinker, de waarderingsprijs van de Ge-
meente Westland voor jonge vrijwilligers en mantelzorgers. Het 
gaat om jongeren die vrijwilligerswerk doen, een belangeloze 
bijdrage op de (sport)vereniging leveren en of zorgt voor men-
sen in hun omgeving.

Kent u een Westlandse uitblinker en vindt u dat hij/zij de waar-
deringsprijs verdient? Meld hem of haar aan vóór maandag 15 
oktober voor de Uitblinker: www.uitblinkerwestland.nl. Een jury 
beoordeelt alle inzendingen. De prijs wordt eind november uit-
gereikt rond de Internationale dag van de Rechten van het Kind. 
Tot nu kregen tien Westlandse jongeren deze prijs. De Uitblinker 
is een initiatief van de gemeente Westland en Vitis Welzijn. Met 
de prijs wil de gemeente jongeren stimuleren vrijwilligerswerk te 
doen en het verschil te maken in hun omgeving.

Criteria
De jongere is tussen 6 en 23 jaar, woont in de gemeente West-
land, zet zich belangeloos in en is hiervoor niet eerder met een 
prijs beloond.  Daarnaast voldoet hij/zij aan één of meer van de 
volgende criteria:

 - De jongere zet(te) zich vrijwillig in voor 
een ander, door vrijwilligerswerk of 
mantelzorgondersteuning;

 - De jongere heeft een bijzondere (hel-
den-)daad verricht;

 - De jongere heeft een goed initiatief ten 
behoeve van de Westlandse samenle-
ving genomen;

 - De jongere heeft een uitzonderlijk ta-
lent;

 - De jongere onderneemt activiteiten die 
inspirerend kunnen zijn voor anderen.

...uw persoonlijke makelaar!

Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief !!

Bel 0174 730 179
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AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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Volg ons op facebook: www.facebook.com/gielcaraVanimport

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

giel caraVan import
NieUWeWeG	57C
2685	AS	POeLDijk
0174-287900
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28 september, aanvang 20.00 uur 

Kerkenveiling 2018
I.S.W.-School Poeldijk, Ingang Margrietlaan. 

Koffie + appelgebak staan vanaf 19.30 uur klaar, tevens moge-
lijkheid om de kavels te bekijken

“Samen sterk voor Scouting en Kerk” 
is het thema van de samenwerking Scouting Poeldijk en de  
H. Bartholomeusparochie Poeldijk

Vrijdag 28 september is het weer zover: dan organiseren wij 
voor de 24e keer een kerkenveiling. De opbrengst is voor herin-
richting van het liturgisch centrum in de H. Bartholomeuskerk 
en voor speeltoestellen op het buitenterrein van Scouting Poel-
dijk. Iedereen is van harte uitgenodigd en van harte welkom. 
Toegang is gratis.

In deze Poeldijk Nieuws vindt u het gevarieerde en verrassende 
aanbod van kavels, aangeboden door bedrijven, middenstand 
en particulieren uit Poeldijk en wijde omgeving!

Saamhorigheid en gemeenschapszin
Door vicevoorzitter Koos Verbeek

Na een fantastische zomer staan we voor een lange, doorgaans 
donkerder periode. Complimenten aan alle verenigingen en or-
ganisaties die deze zomer, o.a. met Rondje Poeldijk, weer heb-
ben laten zien wat saamhorigheid en gemeenschapszin inhoudt. 
Die lijn willen we graag doortrekken! Wij richten onze pijlen in 
deze periode op onze majestueuze Bart, in de wijde omtrek te 
zien, een baken in het Westland. Alleen al voor het noodzakelij-
ke onderhoud van dat imposante gebouw is jaarlijks veel geld 
nodig, ook voor de inwendige aanpassing aan de huidige tijd-
geest. Daarom deze veiling! Maar dat doen we niet alleen! Al 
jaren werken we samen met Scouting Poeldijk, die dit jaar haar 
zinnen heeft gezet op speeltoestellen voor het buitenterrein.

Zoals bekend zijn er plannen om onze kerk niet alleen een flinke 
onderhoudsbeurt te geven, maar ook zo aan te passen, dat zij voor 
meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Die steeds concreter 
wordende plannen kunnen we hopelijk het komende jaar voorleg-
gen aan onze parochianen, maar ook aan alle andere bewoners 
van Poeldijk en het Westland.

Steeds meer zien we gemeenschappen ontstaan van mensen met 
een diversiteit aan taal, achtergrond, geloof en cultuur. Het kerk-
gebouw kan aan deze samenleving-in-beweging een bijdrage le-
veren en een verbindende factor zijn in onze plaatselijke gemeen-
schap. Zowel onze kerk als scouting Poeldijk wil – ook letterlijk 
– openstaan voor iedereen!

Daarom vragen we u ons en ons doel tijdens de Kerkenveiling 
2018 te steunen door gewoon te komen voor een kopje koffie of 
zo. Als u dan ook nog wilt meebieden op al die geweldige kavels: 
super, maar zeker niet verplicht. Kom de sfeer proeven, zoek de 
gezelligheid op, ontmoet een massa dorpsgenoten! U bent van 
harte welkom! 

Hotel Saint Vincent
Kaasplank met acht verschillende kaasmesjes

Van Spronsen Elektra
Elektrisch onderdeken t.w.v. € 87,-

Kapsalon Heuchemer
Pakket haarverzorgingsproducten

Chin. Ind. Rest. ‘De Ster’   (2x)
Chinese rijsttafel voor twee personen t.w.v. € 36,-

Nederwerk Grafmonumenten   (2x)
In steen gegraveerd naamplaatje + huisnummer

GYM Fitness   (5x)
1 mnd. sporten in de Verburch bovenzaal (2 pers.)

Tennis Verburch
1 uur tennistraining o.l.v. Jeroen Grootenhuis 2pers

De Jong Optiek Wateringen
Merk-zonnebril

KIA Van den Burg, Poeldijk
Schoonmaakbeurt voor uw auto t.w.v. € 295,-

Con & Els Duijnisveld   (5x)
Klaverjassen voor 4 personen op vrijdag 19 okt. 

Con & Els Duijnisveld   (3x)
Voor twee personen: workshop digitaal Albelli-fotoalbum maken. 
Woensdag 7 nov. 

Auto Hans Kleiss   (2x)
Gratis APK autokeuring

Bakker van Malkenhorst
Voor twee personen: nacht meelopen in de bakkerij van 00.00 
uur tot 03.00 

‘t IJswinckeltje
IJstaart voor zes personen; in de week vóór Kerst

Pizza ‘Yes’   (2x)
Tegoedbon voor 1 pizza à € 10

De Nieuwe Griek, Voorstraat, Poeldijk
Waardebon voor menu voor twee personen 

Doornekamp Wonen
Twee aardewerk vazen

Unicum Elzenhage
Dinerbon voor twee personen t.w.v. € 25,-

Aangeboden kavels kerkenveiling 
Poeldijk 28 september 2018

KERKENVEILING 2018
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De Tuinderij   (2x)
Voor twee personen: 2,5 uur Big Daddy Tour 

Recreatie ‘De Zweth’
Bon voor twee personen midgetgolf

Michel Vis Tweewielers
Nieuwe fiets Gazelle t.w.v. € 500; 

Tattoo Zalm, Voorstraat
Tattoo naar keuze plaatsen t.w.v. € 75,-

Café De Luifel
Driegangen diner + fles wijn voor twee personen

Koremans Woninginrichting 
Kadobon 8 uur gratis werken (excl. materiaal)

Snacktaria ’t Harkje
2x Sauzenkit, 2x messenset, 2x cadeaubon € 10,-

Snoek Promo   (5x)
Foto naar keuze afdrukken op canvas 40 x 40 cm

Snoek Promo
Max.15 shirts (bedrukt met eigen logo in één kleur) 

Uit de nalatenschap van Wim van Paasen
Christusbeeld
Crucifix in hangende stolp
Sierlijk vitrinekastje + spiegel

Giel Caravan Import Nieuweweg, Poeldijk
Hangmat + kampeerspullen

Trouwvervoer Westland   (3x)
Voor één persoon: met Rolls Royce Silver Shadow II naar Louw-
man Museum Wassenaar incl. toegang

Brasserie Mirell, Naaldwijk
Dinerbon

Biljart ’t Groene Hart, Monnikenlaan Naaldwijk
Drie uur biljarten voor twee personen 

Eetcafé Westpoort   (5x)
Fles wijn + eetbon t.w.v. € 15,-

Paul Zuidgeest, Dahliastraat
Glazen schaal voor het opdienen van vis 35 x 45 cm
Vier steendrukken van Engelse kunstenares Johanna A. Lowe (lijst 
goudkleurig, 50 x 60 cm)
Schilderij (kopie van muurschildering) van blokfluit spelende 
Griekse godin (incl. lijst: 70 x 80 cm) 

OPTIFLOR   (5x)
Voor twee personen een rondleiding en lunch. 

Koos en Toos Verbeek, Peter en Monique Zuidgeest (10x)
Voor twee personen: boottocht door het Westland met BBQ ter 
afsluiting

Akxifo
Gratis visitekaartjes afdrukken

Els Geelen pastoraal werker; Koos en Toos Verbeek   (7x)
Voor twee personen: High Tea op de pastorie

Dekker van Geest, Monster   (3x)
Ventilatorkacheltje

Koos van Leeuwen,  Wittebrug   (6x)
Unieke excursie naar top (80m) van windmolen in Friesland voor 
één persoon

Knip Inn   (2x)
Kappersbon t.w.v. € 12,50

Bloembollenbedrijf P.F. Onings BV   (10x)
Gevarieerd bollenpakket

Anaco-Greeve / Valstar   (10x)
Kistje met gevarieerd fruit

Vincent Vis, Honselersdijk   (2x)
Onderhoudsbeurt fiets

Lia van Dijk,  Millingen a.d. Rijn
1 overnachting + ontbijt in B&B voor 2 personen

Herman en Corry Mens, van Ruijvenlaan
1 overnachting + ontbijt voor 2 personen in B&B.

De Wollebrand, watersport   (3x)
1 uur waterskiën voor één persoon

Hans & Anneloes Zuidgeest, Vredebestlaan   (4x)
Voor twee personen: geheel verzorgde avond onder auspiciën 
van Team Westland (23 nov.)

Silene Uitvaart   (2x)
Escape Room: Voor max. zes personen van (18jr)

Tanqplus   (10x)
Waardebon wasprogramma voor auto (t.w.v. € 13,)

Pure Flower   (5x)
Workshop bloemschikken voor twee personen

Henk Willemsen
Schilderij: “Winterlandschap met molen omg. Leidschendam/ 
Leiden.”

Diaken Ronald Dits   (2x)
Voor twee personen: bezoek op 7 sept. 2019 aan de Wereldha-
vendagen in Rotterdam 

Jan Zwinkels   (3x)
Verzorgde dag rijden in historische Stingray (1pers) 

Verkleedkist, Honselersdijk   (2x)
Bon voor huren kleding t.w.v. € 19,-

KERKENVEILING 2018
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Fam. van Bergenhenegouwen
Schilderij door Grabel van Bergenhenegouwen: 
molen aan de Wen, Poeldijk
Schilderij door Grabel van Bergenhenegouwen: 
boerderij ws. ergens achter De Lier
Schilderij door Grabel van Bergenhenegouwen

Mevr. van Dijk, Nieuweweg
Kistje druiven

Jan van Os, Vredebestlaan
Kistje druiven

Jan v.d. Knaap   (5x)
Schaatsclinic in De Uithof voor vier kinderen van 6 tot 12 jaar. 
Na afloop: afterparty.

Els Geelen, pastoraal werker   (5x)
Workshop Labyrint lopen 

Borgdorff Makelaars
Gratis waardebepaling van woonhuis

Keurslager Marco van der Hout   (5x)
Ringworst

Scouting Poeldijk   (4x)
Outdoor cooking experience bij het kampvuur

Bakkerij v.d. Berg   (2x)
Waardebon t.w.v. € 12,50

Ton van Kester, Poeldijksepad    (6x)
Kartarrangement Mini Grand Prix voor 2 personen

Van der Ende Racing Inn, Nieuweweg
Voor vier personen: lasergame (t.w.v. € 36,-)
Voor twee personen: losse heat karten (twv  € 28,-)

Nico van Os, Wateringseweg   (2x)
1 tray potchrysanten, 1 tray geraniums, 1 tray campanula’s, 1 
tray primula’s

Ben Schuurman, marktgroenteboer   (2x)
Doos fruit

Karsemeijer, kaasboer op de markt   (3x)
Diverse soorten kaas

Karsemeijer, kaasboer op de markt
Hele Edammer kaas

Nati Bloemenstand vrijdagmarkt   (2x)
Plantenarrangement

Lobo visboer, vrijdagmarkt   (5x)
Twee stuks zelf gerookte makrelen

Lobo visboer, vrijdagmarkt   (2x)
1 pond zelf gerookte paling

Piet v.d. Drift, Vlaminglaan
Kistje druiven

Aad Zuidgeest, Monsterseweg   (4x)
Kistje druiven van twee kilo

Partycentrum, fam. Zuiderwijk   (2x)
Waardebon 

Koster Ted Barendse   (2x)
Kistje druiven

Medische Pedicure Verhoog   (2x)
Waardebon t.w.v. € 45 (complete pedicure behandeling met aan-
sluitend voetmassage).

Van Tol Sport, Voorstraat   (2x)
POLAR hartslagmeter t.w.v. € 40

JUMBO Boere, Poeldijk   (2x)
Volle boodschappentas

Café De Luifel
Driegangen diner + fles wijn voor twee personen

Jan van der Knaap, Nieuweweg   (4x)
Jeu de Boules middag voor 2 personen bij Jan thuis

Saunagasten   (2x)
Wellness-voucher, voor een dagentree van 1 pers.

Knip-Inn
Kappersbon t.w.v. € 12,50

N.N.
Panasonic Digital Camera DC 100 (Nieuw) 
Nieuwe CD box Negen symfonieën van Beethoven
Box met tien nieuwe leesboeken

Koos van Leeuwen
6 houten stoelen, met prachtig houtsnijwerk
Pakket likeur, jenever en wijn, totaal 15 flessen (2x)

Slagerij Björn van Koppen, Naaldwijk   (6x)
Voor 4 personen: geheel verzorgde BBQ bij Ria & Peter van Leeu-
wen, Vredebestlaan 50

Westland Theater De Naald
2 vrijkaarten voor muziekvoorstelling 
‘Rot op met die geraniums’ (voucher)

KERKENVEILING 2018
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Sponsors Kerkenveiling Poeldijk 2018
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nieuwtjes over te brengen. Technische hulpmiddelen zoals wij die 
nu kennen, zouden nog tientallen jaren op zich laten wachten. In 
Poeldijk waren het aanvankelijk de winkeliers Witkamp, Bruinen en 
Luiten die ansichtkaarten te koop aanboden. Na de laatste oorlog 
zien we Jan Nadorp en Philip Heppe de opengevallen plekjes inne-
men. Hoewel beide heren hetzelfde doel nastreefden, hebben de 
geproduceerde kaarten een eigen identiteit. Dit exemplaar werd 
omstreeks 1950 in de winkel van de familie Heppe (magazijn ‘Rio’) 
door de familie Noordermeer aangeschaft om vervolgens een reisje 
naar Rotterdam te maken. Vele jaren later kwam het kleinood via 
een omweg toch weer in de plaats van herkomst terecht. Terwijl 
een onbekend gebleven schipper zich vanaf de veiling huiswaarts 
spoedt, is het enige vervoermiddel dat hij passeert een bakfiets. Hij 
heeft waarschijnlijk niet in de smiezen gehad wat er zoal achter zijn 
rug aan de Nieuwe Vaart plaatsvond. Het is mogelijk dat de foto-
graaf de moeite nam hem nadien te informeren over het karweitje 
dat hij zojuist had verricht. Uiteindelijk was hij in touw om aan zijn 
arbeid te verdienen. Of de betreffende schipper daadwerkelijk een 
foto heeft gekocht, kon niet worden achterhaald. Vooral omdat het 
schuitje beter zichtbaar is dan de schipper die hem voortduwt, zal 
zijn enthousiasme bij het aanschouwen van het resultaat wat zijn 
getemperd. 

Wegen en schuiven 
Dat voortduwen van de schuit vond met een nogal zware ‘weeg-
boom’ plaats. Een lange houten stok waarvan het dikste deel in het 
weeggat werd geplaatst. Bij die handeling liep de schipper op de 
kade of zo u wilt op de kant. Elke schuit had zowel voor als achteraan 

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Toen we nóg jonger waren was een tafereeltje als het voor u lig-
gende niets bijzonders. Sterker nog; gelijk Ot in één adem met Sien 
wordt genoemd, zo waren veilingschuitjes onafscheidelijk verbon-
den met de Glazen Stad. Zonder dat vervoermiddel had de West-
landse tuinbouw zich in de vorige eeuw nooit tot zo’n hoog niveau 
kunnen ontwikkelen. Het vervoer van producten per schuit naar 
de veiling duurde pakweg een eeuw. Jaren waarin de route van 
tuinbouwbedrijf naar veiling v.v. ontelbare malen werd gemaakt. 
Hoewel deze opname ons slechts zicht geeft op één vaartuig, was 
het in de vroege morgen in sloten en vaarten een gekrioel van 
gaande en komende bootjes richting veiling. Vooral in en om de 
veilingen was het dagelijks een drukte van jewelste. 

Elke kweker diende aan de Poeldijkse veiling op een van tevoren af-
gesproken tijd zijn producten af te leveren. Met dagelijks honderden 
aanvoerders moest alles organisatorisch strak worden geregeld. 
Elke kweker in het Westland wist, qua aanvoertijd, precies waaraan 
hij toe was. Van de veilinghavens met afgemeerde schuitjes wer-
den, ook door toeristen, af en toe plaatjes geschoten. Overigens 
was foto’s maken zo’n zeventig jaar geleden bepaald geen dagelijks 
ritueel. Het gros van de afbeeldingen die destijds van Poeldijk in de 
handel zijn gebracht, werden in opdracht van enkele winkeliers ver-
vaardigd. 

Overbrengen van het laatste nieuws
Omdat de vraag groot was werden er steeds meer kaarten geprodu-
ceerd, de verkoop liep als een tierelier. Prentbriefkaarten waren bij 
gebrek aan telefoon en dergelijke uitstekend geschikt om de laatste 
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een weeggat, alsof het ervoor was gemaakt… Bracht een schipper 
zijn schuit, staande op het vaartuig in beweging, sprak men over 
‘schuiven’. Hij liep dan van voor naar achter over zijn boot en schoof 
hem als het ware vooruit. Dat gebeurde met een wat dunnere vaar-
boom met bovenaan een zogenoemde ‘kloet’, een platte knop ter 
bescherming van schouder en arm waartegen de vaarboom tij-
dens het duwen werd geplaatst. Hoewel wegen en schuiven in de 
geschiedenisboeken zijn verdwenen, wordt het hobbymatig nog 
uitgevoerd. Ter hoogte van de boogbrug ziet u dat de rails van de 
Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij via een aftakking rich-
ting oever gaan. Rechtdoor reed de tram met personen naar het 
station, genoemde aftakking was bedoeld voor goederenwagons 
(meest brandstoffen) die langs de Nieuwe Vaart hun lading in een 
klaarliggende (motor)schuit aan de Nieuweweg konden storten. 
Een nog rustieke Nieuweweg, in niets meer vergelijkbaar met de 
huidige drukke verkeersader. Links van het water woonden onder 
meer A. Vogels (later zuivelproducten), J. van Koppen (melkman), 
M. Verbeek (bakker) J. en H. Zuiderwijk (commissionairs), G. Simons 
(assuradeur), P. Olierhoek (schipper). Wat verderop zijn collega G. 
Zuijderwijk en metselaar E. Veerkamp. Stuk voor stuk Poeldijkers die 
dit ‘stilleven’ niet meer onder ogen krijgen omdat de fotograaf het 
kiekje al tijdens hun werkzaam leven vastlegde. Een leven dat ook 
voor hen eindig bleek te zijn…   

‘Kabbelend water, fraaie dreven, 
wat een geluk om hier te leven.
Moeten wel iets doen
aan het weinig groen,
Dat is een uiterst nuttig streven’.

 518 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen

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

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

MANAGER full time

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

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

Ben jij de juiste persoon voor deze functie, stuur dan een 
e-mail met je CV naar info@vandenenderozen.nl

24 september 2018

Eef & Co van der Spek-van Dorp
60 jaar getrouwd

Van harte gefeliciteerd!
Marja & Frans

Lidy & Aad
Yvonne & Richard

Klein- en achterkleinkinderen
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Jeu de Boules tijdens Rondje Poeldijk

Wat een geweldige dag!
Door Jan van Rossen

Wat een geweldige dag, als je de hele Voorstraat vol ziet staan 
met meer dan 350 jeu de boulers, dan doe je het allemaal niet 
voor niets. De voorbereidingen mogen ook wel eens genoemd 
worden: Christien en Mart Kok die al jaren alle inschrijvingen 
uitzoeken en indelen! Geloof, me dat is echt veel werk. Ook na-
tuurlijk de firma Steringa die al om half 8 in de ochtend met 
15 van onze Jeu de Boulers zand bewerken. Dan kunnen onze 
banenindelers Jan van Lier en Leo van Bergenhenegouwen de 
46 banen van 10 meter lang uitzetten. 

Ook Marcel Brand onze micro deed het weer geweldig bedankt 
Marcel. We hebben ook een speciale broodjes smeerploeg van 
10 vrouwen van onze club die voor elke deelnemer twee belegde 
broodjes en een krentenbol in een mooi jumbo zakje doen en dat 
op het einde van de dag in het kassie uitreiken. Bedankt Ard Boe-
re, ook de vele sponsors en niet te vergeten wat eerst de Meer-
paal was is nu Snackpoint die elke deelnemer een bon gaf voor 
een kroket of frikandel. Tijdens Rondje Poeldijk kwam ook onze 
burgemeester een kijkje nemen, we hebben haar alles uitgelegd 
en omdat zij overal belangstelling voor had heeft zij een dik uur 
rond gelopen. 

Toen we bij de Vaart aankwamen waren daar de rolstoelers hun 
karretje aan het wassen, de burgemeester nam een doek en ging 
zelf ook meehelpen wassen. Die mensen vonden dat natuurlijk 
schitterend. Na afloop werd het weer netjes opgeruimd door de 
firma Steringa, Van der Valk & De Groot en de mensen van de 
Scouting. Ook de gemeente bedankt voor de afzetting van de 
gehele Voorstraat onder leiding van Koos Storm. EHBO Poeldijk 
heel erg bedankt voor alle goede zorgen en oplettendheid! Er zijn 
opnamen gemaakt door Eric van Heuveln (Westland Media), na-
tuurlijk leuk om later terug te kijken. Hopelijk tot volgend jaar, 
want als je van heel veel mensen uit ons dorp de reacties hoort 
moet je er toch weer een jaar bij doen als het mogelijk is! Kijk ook 
op onze site www.97pjdb.nl.

(Foto: Kees van Leeuwen)
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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

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 
appeltaart

van € 3,99 
voor

€ 2,99

Doritos
chips

Hertog ijsHertog-Jan
blikbier

Mona pudding 
450 ml

2 bakken
€ 2,50

4 zakken
€ 4,00

2e bak
HALVE PRIJS

20%
KORTING

Unox 
knaks

3 + 1
GRATIS

Hardy’s 
wijnen

2 flessen
€ 7,99

Grand Italia 
pasta’s

2 zakken
€ 2,00

Buys 
zoenen

2 pakken
€ 2,25

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

Agenda
Elke woensdag 13.30-14.00 uur: repetitielokaal De Leuningjes, 
zingen voor kinderen groepen 1, 2, 3.
Elke woensdag 16.00-17.00 uur: repetitielokaal De Leuningjes, 
zingen voor kinderen vanaf groep 4.
Elke vrijdag 19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartho-
lomeuskoor.
Zaterdag 15 september 15.00 uur: Kamerkoor Couleur Vocale: 
Inloopconcert in de Grote- of St. 
Janskerk in Schiedam m.m.v. Patrick Hopper. Het geheel o.l.v. Ste-
ven van Wieren.

In de kerk
Zaterdag 15 september 19.00 uur: geen viering. 
Zondag 16 september 09.30 uur: dames en heren Bartholomeus-
koor zingen de Messe XI “Orbis Factor” van Henri Carol.
Zaterdag 22 september 19.00 uur: dames en heren en Bartho-
lomeuskoor zingen de Franciscusmis van Frank van Nimwegen.
Zondag 23 september 09.30 uur: viering met cantor.

Verslag Deo Zomerkamp 2018 
Door Tobias Schürmann.

Maandag 
Maandag 20 augustus om 09.30 uur verzamelden we bij de Leu-
ningjes. Iedereen had er weer veel zin in. Om 10.00 vertrokken 
we met de bus naar Otterlo. Toen we daar aankwamen, kregen 
we een Mad Science show met droogijs en de van der Graaf gene-
rator. Daarna werden de groepjes voor die week bekendgemaakt: 
Professor Barabas, Inspector Gadget, Einstein, opa Fonkel, Inge-
nieur Lely, Willie Wortel, Newton en Da Vinci. Het eerste spel 
was het Uitvindersspel waarbij je naar 4 posten moest rennen, 
hoe verder de post, hoe meer punten je er kon binnenhalen. Die 
avond deden we Levend Ganzenbord en had het VO nog een 

dropping. We werden in het bos 
op ongeveer 7 kilometer van het 
kamphuis gedropt en moesten 
door het bos teruglopen door 
Otterlo naar het kamphuis. 

Dinsdag
Na het ontbijt maakten we een kampfoto en deden we Levend 
Bingo en “Het grote namen in de wetenschap renspel”, waarbij 
je rijtjes van 7 uitvinders moesten vormen en de ‘flop’ boven-
aan of onderaan je rijtje moest staan, anders moest je opnieuw 
beginnen. Dit was mijn lievelingsspel van deze week. ‘s Middags 
werden onze labjassen die we zelfontworpen hadden beoordeeld 
en deden we een nieuw spel: Survival of the Smartest, waarbij 
we een zo hoog mogelijk IQ moesten krijgen door opdrachten 
te voltooien. Dit spel was leuk en goed bedacht. ‘s Avonds keken 
we de film: Het regent Gehaktballen en speelden we daarna een 
nachtspel waarbij we een logigram moesten oplossen. 

Woensdag
Woensdag deden we een speurtocht van ongeveer 7 km naar 
een zwemplas om daar te zwemmen en onderweg deden we 
korte spelletjes. ‘s Avonds deden we het uitvindersgeluidenspel, 
waarbij we geluiden moesten zoeken die door de leiding op ver-

schillende pos-
ten werden ge-
maakt. Ook was 
Rozalinde jarig. 

Donderdag
In de ochtend 
deden we na het 
ontbijt het spel 
Levend Master-
mind, waarbij 
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van 3 personen moest tikken om zelf ook kwartetten te kunnen 
verzamelen. Je zat vast door middel van fietsbanden. Na dit spel 
was de prijsuitreiking en de stand was als volgt: Barabas was eer-
ste, Willie Wortel tweede, Einstein derde, samen met opa Fonkel, 
Da Vinci vijfde, Ingenieur Lely zesde, Newton zevende en Inspector 
Gadget achtste. Na de prijsuitreiking deden we nog even het spel 
Vuur, water spons als extra spel en om half 4 gingen we met de bus 
naar huis. We kwamen rond 5 uur terug in Poeldijk. Het was een 
superleuke week!! Hopelijk wordt het volgend jaar weer een heel 
leuk kamp!

we kleurencodes moesten kraken. ’s Middags deden we allemaal 
waterspelletjes zoals bowlen, volleybal en stoelendans en aan het 
eind een watersoftbaltoernooi met de finale tussen de Leiding en 
Barabas. In de avond was de Bonte avond, waar alle uitvindingen 
werden gepresenteerd die elk groepje had gemaakt. Ook waren 
er allerlei acts die de kinderen zelf hadden bedacht. Bijna alle acts 
vond ik leuk. Ook hadden we via videobellen contact met Rita, die 
dit jaar niet mee was als Leiding. 

Vrijdag
Vrijdag deden we nog 2 spellen en werd de eindstand bekendge-
maakt. Het 1e spel was een spel waarbij je met 3 personen kwar-
tetten kon verzamelen of met 2 personen tikker was en de groepjes 

Reserveer nú uw kaarten voor: 

De KUBO Westland Proms
Door Toos de Vreede

Concertkoor Westland werkt met veel plezier aan het program-
ma van de KUBO Westland Proms op vrijdag 26 en zaterdag 27 
oktober om 20.15 uur in de Oude Kerk Naaldwijk. Het belooft 
een feest van herkenning te worden met film-, opera-, musical- 
en popmuziek.

Francis van Broekhuizen bekend van Maestro en haar programma 
op NPO Radio 4 zingt enkele prachtige solo’s en laat de muziek 
samen gaan met geestige en ontroerende verhalen. Dit alles be-
geleid door Het Promenade Orkest, onder leiding van Steven van 
Wieren. Komt u ook? Toegangskaarten kosten € 20,00 per per-
soon en kunnen besteld worden bij koorleden, via: www.concert-
koorwestland.nl of concertkoorwestland@gmail.com. 

Graag tot 26 óf 27 oktober! U bent van harte uitgenodigd deze 
concerten bij te wonen.

(Foto: Kees van Leeuwen)
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29
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Ontwerp 
 

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

we print with passion

Saturnus 2-6   2685 LX  Poeldijk   0174 248 995   info@akxifo.nl   www.akxifo.nl
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Zaterdag 6 oktober

Dag voor de Ouderen 
De KBO afdeling Poeldijk viert zaterdag 6 oktober de dag voor 
de ouderen. We zijn heel blij dat we dit jaar te gast mogen zijn 
bij kwekerij Jan van der Knaap aan de Nieuweweg 90 in Honse-
lersdijk, vlak bij de Rolpaal. Het is een familiebedrijf dat al bijna 
100 jaar bestaat en gespecialiseerd in een aantal bloeiende sei-
zoensproducten, waaronder de bekende kerstster. Klantgericht 
ondernemen en een goede kwaliteit zijn de basis. Technologi-
sche en technische ontwikkelingen worden bij dit bedrijf op de 
voet gevolgd. Onlangs werden 422 zonnepanelen op het dak 
gemonteerd.

We krijgen een toelichting over de teelten, het assortiment, af-
zetwijze enz. en een rondleiding in groepen. Daarna lunchen 
we in de Backerhof en ‘s middags zal er klaverjassen, bridgen, 
jokeren, rummicub enz. gespeeld worden. Als afsluiting van deze 
feestelijke dag wordt een drankje en een hapje geserveerd.

Het programma ziet er als volgt uit:                                                           
Vanaf 10.30 uur ontvangst bij de kwekerij Jan van der Knaap met 
koffie of thee en iets lekkers.  
11.00 uur Toelichting over het bedrijf en rondleiding in groepen.                    
12.15 uur Vertrek naar de Backerhof                                                          
12.30 uur Lunch                                                                                          
14.00 uur Kaarten en andere spelen.                                                                     
15.30 uur Drankje                                                                                        
16.15 uur Afsluiting.

Deze uitnodiging is aan alle senioren van Poeldijk, dus ook niet 
KBO-leden zijn van harte welkom. We gaan er vanuit dat u zelf 
voor vervoer zorgt. Als dat niet lukt dan kunt u dat aangeven op 
bijgaand formulier en zullen we voor vervoer per auto of busje 
zorg dragen. De kosten voor deze leuke dag zijn laag gehouden. 
Inclusief koffie of thee met iets lekkers, de lunch en een drankje 
als afsluiting zijn de kosten slechts € 2,50 per persoon. Uiteraard 
willen we graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten, 
zodat onze vrijwilligsters weten hoeveel broodjes en krenten-
bollen ze moeten smeren. Aanmelding voor deelname door on-
derstaand formulier in te vullen, in een envelop stoppen met de 

KBO Poeldijk
benodigde € 2,50 per persoon. Reageer a.u.b. tijdig. Uw opgave 
moet uiterlijk op zondag 29 september bij ons binnen zijn. 

Mondzorg                                                                                           
De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat het slecht 
is gesteld met de mondgezondheid bij een groot deel van de 
thuiswonende ouderen. Bij 300.000 thuiswonende ouderen is de 
mondgezondheid matig tot slecht. Zij kampen met klachten zoals 
een droge mond, pijn, problemen met kauwen, gaatjes, afgebro-
ken tanden of kiezen, tandvleesproblemen of een slecht zittend 
kunstgebit. 

Slechte mondgezondheid heeft ongunstige effecten op de levens-
kwaliteit: pijn, niet kunnen kauwen, schaamte en sociaal isole-
ment. KBO-PCOB wil hier verandering in brengen. Eerder pleitten 
wij in het Rondetafelgesprek Mondzorg voor verbeteringen in de 
mondzorg. Ook pleitten we bij Tweede Kamerleden voor opname 
van mondzorg volwassenen in de basisverzekering. We richten 
ons met andere partijen verder op voorlichting en bewustwor-
ding bij senioren over het belang van een goede mondgezond-
heid. KBO-PCOB is lid van het project Demondnietvergeten.

Speerpunten van de KBO-PCOB                                                                       
Zorg & Welzijn, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zinge-
ving. Van 18 t/m 22 september is de jaarlijkse 50PlusBeurs in de 
jaarbeurs in Utrecht. Dagelijks van 10-17 uur. Actieve 50-plussers 
kunnen al 26 jaar terecht bij deze beurs met rond de 550 stands 
vol informatie, vermaak en aanbiedingen.
 
Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                               
“Niemand kan zijn ouders of zijn vaderland kiezen; iedereen kan 
zelf zijn optreden en zijn manier van leven bepalen.”
“Bij een wedstrijd kun je laatste worden of eerste, maar de terug-
rit naar huis blijft hetzelfde.” (Wielenster en Olympisch kampioe-
ne Anna van der Breggen)

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

Ik kom met ¡ 1 of ¡ 2 personen x € 2,50* 

Naam: 

Adres: 

Telefoon: 

¡ Ik wil/we willen graag vervoerd worden naar de kwekerij 
 en terug naar De Backerhof.*

*A.u.b. aankruisen wat van toepassing is.

De enveloppen met ingevuld formu-
lier en het geld erin kunt u inleveren 
bij een van de volgende dames:

• Corrie van der Voet, 
 Irenestraat 104. 
• Lida Zuiderwijk, 
 Beatrixstraat 119. 
• Brigit van Dijk,
 Eliasdreef 43. 
• Riet Hogervorst, 
 Wittebrug 18. 

Hiermede geef ik / wij ons op voor de Ouderendag van de KBO op zaterdag 6 oktober 2018
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Ons Dorp
Poeldijk, eindelijk thuis!
Door Annemiek Koremans

Eindelijk thuis. Nee, ik bedoel niet die vakantieganger die genoten 
heeft, maar blij is dat ie weer huis is. Nee, ik bedoel niet die vakan-
tieganger die al niet blij was dat hij op vakantie moest en eindelijk 
weer terug kan naar zijn vertrouwde buurt. Ik bedoel die mens, 
voor wie een vakantie in geen velden of wegen sprake is, maar 
wel met hart en ziel is verbonden aan Poeldijk. Ik wil het eens heb-
ben over mijn zus Jannie. Een ras-Poelukker waar ons dorp (even) 
geen plek voor had. 

Door een bloedvergiftiging en met geamputeerd been in ziekenhuis 
opgenomen, met haar man Wim. Man Wim komt te overlijden. Mijn 
zus gaat uit ziekenhuis voor afscheid en kan niet meer terugkeren. 
Prachtig afscheid van haar man met meer dan 1000 mensen op 
condoleance bij Verburch. Verenigingsmensen pur sang. Alle spor-
ters en sportertjes en bobo’s toonden hun respect en medeleven. 
Haar zoon Nick, vrouw Daisy, kleinkinderen Boy en Noa en familie 
staan haar bij in deze moeilijke tijd. Ze gaat uit ziekenhuis naar haar 
eigen woning. Helaas kan de reguliere thuiszorg niet haar zorgbe-
hoefte geven. Zoon verzorgt moeder met steun van overbuurvrouw 
als mantelzorger. Toevallig weer mijn nicht. Onhoudbare situatie en 
Jannie wordt opgenomen in verpleeghuis De Kreek, daar is na een 
week zoeken plaats. 

Wonen en welzijn
Al snel wordt duidelijk dat er permanente zorg nodig is die thuis-
zorg niet kan bieden. Jannie, in rouw, accepteert  dat ze niet meer 
zal terugkeren naar haar woning in de Eliasdreef. Als acceptabel 
alternatief wil zij dolgraag met zorg in De Terwebloem wonen. Bij 
haar zoon, schoondochter en kleinkinderen in Poeldijk. Dicht bij haar 
cluppie Verburch. Helaas levert De Terwebloem niet die zorg die ze 
nodig heeft. Daarbij speelt dat mijn zus, net als ik, te maken heeft 
met overgewicht ofwel morbide obesitas. Ondanks de prachtige 

zorg van De Kreek, is dit geen leefsituatie voor een vrouw van 60 die 
moet verhuizen naar een zorgwoning. Het “gevecht” voor een veili-
ge woonplaats in onze welvarende samenleving met zorg op maat 
en vrije keuze start. Negen maanden vertoeft op een kleine kamer 
met kledingkast, zonder eigen meubelen. Wat een eenzaamheid, 
wat een uitzichtloze situatie. Gelukkig waren al die 1000 Poelukkers 
van de vereniging, vrienden en buren haar trouw. Altijd visite om de 
dag door te komen.

Waar een wil is, is een weg 
Na driekwart jaar, veel intern overleg en overtuigingskracht is mijn 
zus uiteindelijk verhuisd van De Kreek naar haar geliefde dorp: De 
Terwebloem. Een prachtige woning op de begane grond met pas-
sende zorg en tillift. Nieuwe meubels zijn gekocht en Jannie heeft 
een door haar gewenste plek (in haar omstandigheden) terug. Wo-
nen tegenover de nieuwbouwwoning van haar zoon en zijn gezin, 
met nog twee baby’s op komst. Denk niet dat ze het al gehad heeft. 
Nee, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren “kreeg” ze 
een nieuwe op maat gemaakte elektrische rolstoel, na maanden 
passen. Natuurlijk bij aflevering niet op maat, het schijnt niet in één 
keer goed te kunnen gaan. Helaas werd bij aflevering van deze stoel 
haar scootmobiel ingenomen. Ze had volgens de leverancier geen 
recht op een rolstoel én scootmobiel. Wat een verdriet, dit beteken-
de dat zij aan huis gebonden was. Helaas kan zij met brede stoel 
niet op bezoek bij zoon, boodschappen doen of naar Verburch. In 
conclaaf met gemeente. Met reële argumenten onderbouwd komt 
er bijna zeker een scootmobiel, waarmee langere afstanden binnen 
het Westland kunnen worden overbrugd. Zelf kunnen bepalen waar 
je heen wilt, wat je wil doen! We kunnen naar de maan, maar een 
scootmobiel voor zwaardere mensen is er niet?

Toekomst
Langzaam komt het besef dat ze in een gemeenschap leeft met ou-
dere mensen om zich heen. Mensen met een beperkte leefwereld. 
Langzaam komt de kracht en regie terug om haar leven in haar 

en ons dorp weer op te pakken. De 
scootmobiel laat nog op zich wachten. 
We hebben nog jaren om te vechten, 
hij komt er. Ondertussen heeft ze de 
moed in haar elektrische rolstoel naar 
Verburch te rijden. Doodseng met al 
die op- en afritten. In 3 kwartier van 
De Terwebloem naar Verburch. Alles 
went. Ze heeft de inkoop van de kan-
tine weer op zich genomen, maar: er 
is geen Wifi In De Terwebloem. Komt 
er aan dit jaar. Deze maand wordt ze 
weer oma van twee kleinkinderen en 
Boy en Noa zijn al kind aan huis bij 
oma. Waar hebben we het over als we 
het over de kwaliteit van leven heb-
ben. Wat ben ik trots op mijn “zus”! 
Wat ben ik trots op die verzorgers, 
gastvrouwen en vrijwilligers die zich 
voor haar inzetten te leven hoe zij wil, 
met al haar beperkingen. Wat blijven 
met vereende krachten strijden voor 
een menswaardig leven. Ook voor die 
Poelukkers, waarvoor dat leven niet zo 
vanzelfsprekend is.
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Puzzel
Puzzel nummer 19

Invulraadsel Lichaamstaal  
Deze keer zijn het uitdrukkingen uit het dagelijks leven, er moet 
een lichaamsdeel ingevuld worden. We denken dat hij goed 
te doen is. Puzzel gezellig met elkaar. Als de gevraagde letters 
naast elkaar gezet worden ontstaat er een woord en daar draait 
alles om in ons lichaam. 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.

Uitslag puzzel nr. 17, Woordzoeker voetbal: Hand in Hand Kamera-
den! De oplossingen staan op: http://poeldijknieuws.nl/het-blad/
puzzel/. Van de 44 inzenders, die het allemaal goed hadden, is de 
gelukkige winnaar Tiny van der Valk, op de foto met het Voetbal-
boek Kampioenen, het droomseizoen van Feyenoord én de slag-
roomschnitt van Bakkerij Van der Berg. De voetbalboeken zijn be-
schikbaar gesteld aan de deelnemers van deze puzzel die dit boek 
graag willen ontvangen.

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

foto: www.freepik.com

Met de   .   .   .   .   .   .   .   .   .   werken 2e letter _
Iets onder de   .   .   .   .   krijgen 3e letter _
Je   .   .   .   .   .   .   .   verliezen 5e letter _
Iemand een   .   .   .   .   .   .   .   lichten 1e letter _
Een slag om de   .   .   .   houden 1e letter _
Je   .   .   .   .   ophouden 2e letter _
Zijn   .   .   .   .   voorbij praten 1e letter _
Snel op de   .   .   .   .   .   .   .   .   getrapt zijn 8e letter _
Iets uit de losse   .   .   .   .    doen 4e letter _
Met de   .   .   .   .   .   .   bloot 3e letter _
Een groot   .   .   .   .    hebben 2e letter _
Een   .   .   .   .   .   in het zeil houden 3e letter _
Aan de   .   .   .   .   .   erbij slepen 2e letter _
Iemand aan de  .   .   .   .  voelen 4e letter _
Zijn beste  .   .   .   .   .   .   .   voorzetten 2e letter _
Zijn   .   .   .    te luisteren leggen 3e letter _
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Zoekt u veel privacy en rust in een prettige 
woonomgeving? Dan is deze lichte twee-on-
der-een kapwoning met garage en zonnige, 
fraai aangelegde tuin op het Noordwesten, 
een uitstekende mogelijkheid. De woning is 
gelegen in de geliefde en kindvriendelijke 
woonwijk ‘Pijletuinen’. 
Vraagprijs: € 479.000,- k.k.

Prachtige tot in de puntjes verzorgde zeer 
ruime en uitgebouwde eengezinswoning 
met 2 badkamers, 5 slaapkamers en parkeer-
gelegenheid op eigen grond. De woning 
ligt vlakbij de winkels, kinderboerderij en op 
steenworpafstand van het strand en duinen!

Vraagprijs: € 375.000,- k.k.

Daarom kiest u
voor RegioBank

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

Uw spaarwens 
uit laten komen? 
Wij helpen
u graag.

Spaar nu € 750 en krijg een vakantietas cadeau*

 
Van der Meer Verzekeringen
Dijkstraat 2
2675 AX HONSELERSDIJK
T (0174) 63 04 90
E info@vdmverz.nl
I www.vandermeerverzekeringen.nl
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   Bestuur, Medewerksters en Oudercommissie 
   van Peuteropvang Hummeloord
   Wensen u een voorspoedig 2017 
  met veel speelplezier 
  voor alle peuters                    
  

                
                            

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’ 

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

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

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

 
GEFELICITEERD MET HET 1 JARIG BESTAAN

                          NICO JANSSEN

begeleiDing
interiM ManageMent
coacHing
strategiscHe Plannen
ProDuctontWiKKeling

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

advies & management
gezondheidszorg

…van dakkapel tot compleet project

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl…van dakkapel tot compleet project

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl…van dakkapel tot compleet project

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl…van dakkapel tot compleet project

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl

…van dakkapel tot compleet project

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl

…van dakkapel tot compleet project

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl

Wij wensen u voor                   

het nieuwe jaar…

Bijzondere dagen

Fijne ontmoetingen

Mooie herinneringen 

Gezondheid & Vrede


