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Een geweldig succes

1400 bezoekers Open Monumentendag Poeldijk 2018
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Met de zon door de gebrandschilderde ramen van de Bartholomeuskerk, opent een stralende voorzitter Cora van Dalen de Open
Monumentendagen 2018 met het thema Ín Europa’. Met ons accent op transport, verleden, heden en toekomst. Een prachtige expositie van Verkeersweg 13, waar Mi-Tê Goeijenbier de weg van
Delft naar Hoek van Holland met tientallen juweeltjes van tekeningen, bruggen en werken verbindt. De film van Piet Jansen met een

overzicht van meer dan 50 jaar arbeid en transport in de tuinbouw
kreeg heel veel belangstelling.
Langs de bloemenroute, uitgezet door leerlingen van de basisscholen, kwam nog meer kleur in de kerk. De natuurgetrouw
nagebouwde trein reed zijn
rondjes langs de kolenloodsen
(Lees verder op pagina 4)

agenda
25 tot en met 29 sept.

Oud papiercontainer

Monsterseweg 112, naast Restaurant Elzenhage

Tot eind september

Tentoonstelling Andreaskerk 125

Kwintsheul (zie pag. 4 vorige Poeldijk Nieuws)

6 oktober		

KBO Poeldijk Dag voor de Ouderen

Zie vorig nummer, pagina 25

6 oktober 10.00-11.30 uur

Boeken- en platenmarkt

Hervormde Kerk Fonteinstraat

13 oktober 09.00-11.00 uur

Inzameling gebruikte kleding

Kerkplein
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- en naschoolse
0174-246992 Kinderdagverblijf 0-4 jaar.
Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes
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in uw Poeldijk Nieuws.
Poeldijk Nieuws digitaal
Wilt u Poeldijk Nieuws liever digitaal ontvangen? Dat kan, laat
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JOS VRANKEN
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Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

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

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

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:
JOHN WITKAMP 06 52588023
E-mail: info@lpfwestland.nl

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI

Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174 625459
PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:
Nico van Rijn tel.nr. 06-23029692
Mauro Steentjes tel.nr. 06-25107851
Peter Duijsens tel.nr. 06-53401068
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5 september 2018

Jan en Willy
Kleinjans
60 jaar getrouwd!

Het leven samen is zo bijzonder;
Alles delen met elkaar.
Tegenwoordig… misschien een wonder,
maar wij doen dat al 60 jaar!

Bakkerij Van Malkenhorst
Bakkerij Van Malkenhorst
Knip en geniet
Bakkerij Van Malkenhorst
Knip
geniet
directenvan
uw
direct
van uw
kassakorting1
kassakorting1
Knip en geniet
direct van uw
kassakorting1

KNIP
KNIP
VOORDEEL
VOORDEEL
KNIP
VOORDEEL

Marsepein Crème cake
gevuld
met luchtige
crème cake
Marsepein
Crème
75 luchtige crème
gevuld
met
van
€ 7,
van € 7,75

Marsepein Crème cake
gevuld met luchtige crème

van € 7,75

€
€

6
6,,-

6

€ ,Hoornse Broeder
gevuld
met
kaneelsuiker
en gele room
Hoornse Broeder

Biljartclub Het Witte Paard
Bij Biljartclub Het Witte Paard zijn woensdag 12 september de
club kampioenswedstrijden gespeeld. Dankzij de familie Van den
Bos in het nieuwe tenue. Algemeen winnaar was Gerard van der
Arend, winnaar hoogste serie Jos Vranken en winnaar kortste partij was Wim Nadorp. (Foto’s Theo Zuiderwijk)

week 47 20/11 25/11
100 gram rosbief + 100 gram
beenhamsalade,
slechts € 3,99

Westland Verstandig: Leuningjes weer
weer open. Voorstraat zou heringericht
moeten worden, los van centrumplan

Gelukkig is de grote zaal van De Leuningjes weer open. Westland
Verstandigvan
bij aankoop
3 kogelbiefstuk,
vindt dat positief moet worden ingesprongen op het initiatief
van de WOS om
gratis
steakmes!
haar bedrijf te verhuizen naar De Leuningjes. Op die wijze krijgt
De Leuningjes
nog meer bestaansrecht. Naast de vaste gebruikers van Poeldijkse
verenigingen,
week 4827/11
2/12
cultuur- en feestpartijen moet de exploitatie sluitend zijn. gourmet
Geen zicht bestaat
op
express,
persoon
ontwikkeling van het centrumplan voor Poeldijk. Westlandper
Verstandig
vindt dat
slechts € 6,75
vooruitlopend daarop de Voorstraat best wel aangepakt kan worden. Een pleintje
en aanplant van mooie niet al te groot wordende bomen enhele
oud-Hollandse
grillworst,
slechts
€ 4,99.
lantaarns zouden de allure van de Voorstraat ten goede komen
en goed
passen
(kunnen hier wat
bij de mooie karakteristieke woningen. We zullen daaroverpieten
voorstellen
doen.
bij?)
Wilt u contact met ons, dat kan:
en ja ik ben nog
Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691 KX ’s-Gravenzande steeds dringend
op zoek naar een
06-53401068 / mail info@duijsens.net.
verkoopster.
Zie: www.westlandverstandig.nl.
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gevuld met
van
€ 5,25 kaneelsuiker en gele room
van € 5,25

Hoornse Broeder

gevuld met kaneelsuiker en gele room

€ 4,,-€4

van € 5,25

10 Saucijzenhapjes

lekker
gekruid
10 Saucijzenhapjes
lekker
van € gekruid
5,50

van € 5,50

€ 4,4,-

€
10 Saucijzenhapjes

lekker gekruid

van € 5,50

€ 4,-

Puur Westlands

lekker
meergranenbrood
Puurdonker
Westlands

lekker donker meergranenbrood

Puur Westlands

E
2
2E
2E

lekker donker meergranenbrood

E
HALVS
PARLIVJ E
H
PR I J S

€ 4,-

E
HALVS
PR I J

Poeldijk
Voorstraat
Poeldijk 79
T:
0174-245237
Voorstraat
79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg
Naaldwijk48
T:
0174-625556
Geestweg
48
T: 0174-625556

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Geldig van 24 t/m 29 september
Geldig
van 20 t/m 25 november

Geldig van 1 t/m 6 oktober
Geldig
van 27 nov. t/m 2 dec.

KAMPIOENTJES
4 HALEN
100 gram rosbief
+ 3 BETALEN
100 gram beenhamsalade
slechts € 3,99
BIJ BESTEdINg vAN €10,00
grATIS STuKJE
bij aankoop
van grILwOrST
3 kogelbiefstuk
gratis steakmes!

KIP cOrdON BLEu
3 STuKS € 5,00
gourmet express,
per persoon
slechts € 6,75
ruNdErgEHAKT
2e 500 grAM grATIS
hele grillworst
slechts € 4,99

maaltijd van de week

maaltijd van de week

400 grAM BOErENKOOL MET wOrST 400 grAM zuurKOOL MET wOrST

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

Marco van der hout,
Hout, keurslager
marco
keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk - Telefoon 0174-245262
www.marcovanderhout.keurslager.nl
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(vervolg voorpagina)

wijk. Enthousiaste studenten van ISW Naaldwijk en de TU-Delft
vertelden er honderduit over. Een weekeinde met veel muziek,
zang, dans, dicht- en vertelkunst. De boottocht naar historische
druivenkwekerij De Sonnehoeck, maar zeker ook de grote groep
niet genoemde, bedenkers, ontwerpers, uitvoerders en sjouwers
van deze dagen worden bijzonder bedankt door werkgroep en de
ruim 1400 bezoekers. Dank dat we in het prachtige kerkgebouw,
waar verleden heden en toekomst samengaan en de fraaie planten van Fachjan konden exposeren. Onze dank gaat ook uit naar
Stichting Monumentaal Westland voor hun bijdrage. Werkgroep
Open Monumentendagen: http://www.historiebartholomeuspoeldijk.nl/. (Foto’s van Nico van Lier en Willem de Bruijn)

van Van Dinten, Peter Zuiderwijk was twee dagen onafgebroken
machinist. De foto-expositie over transport via weg en water, het
punt waar de verhalen loskwamen. Met een doorzicht van de vitrines met 50 op schaal nagebouwde trucks van Tekno museum
De Lier werd verse koffie met liters aangemaakt en genoten van
de film, wereldwijd transport op postzegels verzorgd door de
65-jarige postzegelvereniging Monster. Transportmodellen van
Zuiderwijk Transport en Robur vulden twee vitrines met prachtige voorbeelden uit verleden en heden.
Zonneauto
Nuna8
en zonneboot grote
trekkers
Op het kerkplein gaven klassiekers en
een zware gloednieuwe trekker duidelijk
aan waar dit alles te
zien was. De echte
trekkers van de Open
Monumentendagen
waren de zonneauto
Nuna8 van de TUDelft, die de wereld
al vaak verraste als
snelste zonnewagen
en de zonneboot
van de ISW Naald-
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Mevrouw
Van Vliet-van
Leeuwen stopt na 17 jaar
In
dankbare
herinnering
In dankbare herinnering
collecteren
Henk
van Kester
Kees van Kester
Door
diaken Ronald
Dits
Poeldijk:
€ 3526,21
voor KWF Kan- Door diaken Ronald Dits
Op
23 december is, op 92-jarige leeftijd, Hendrikus Nicolaas van Op 15 december is, op 95-jarige leeftijd, Cornelis Maria van Kester
kerbestrijding
Kester in woonzorgcentrum De Terwebloem overleden. Henk is geboren
op 22 september
1924 en
opgegroeid in Poeldijk,
aan de
De collecte
voor KWF
Kankerbestrijding
in Poeldijk
Wateringseweg.
Het gezin
kende 12Een
kinderen
waarvan
een
heeft € 3526,21
opgebracht.
toename
tenHenk
opzichvan
de jongsten
was. De
kleintjesonze
moesten
zich alti
jd rusti
g houte van
vorig jaar,
waarvoor
hartelijk
dank.
Wie
de
den
en zo was
Henk
ook,kan
rustialsnog
g en bescheiden.
Tijdens deop
Tweede
collectant
heeft
gemist
een gift overmaken
IBAN
Wereldoorlog
moest hij in Duitsland
waar
hij meemaakte
NL32 RABO0333777999
ten namewerken,
van KWF
Kankerbestrijding
dat
Darmstadt werd gebombardeerd. Dit heeft veel indruk op hem
in Amsterdam.
gemaakt. Eenmaal terug in Nederland ging hij werken in het tuindersbedrijf
bij broer
Koos.
Later
een eigen bedrijf,
Wij bedanken
iedereen
voor
de kreeg
giften,Henk
ook bedanken
wij de hij
47
kweekte
bloemen
en Leny
Grootscholten
daarvoor
hem
collectanten
die het
bedrag
belangelooskwam
ophaalden.
Zij bij
kregen
langs.
eenpotchrysant,
leuk praatje werd
er beter gesteld
kennis gemaakt.
De liefde
dit jaarNaeen
beschikbaar
door potplantengroeide
ze van
trouwden
18 februari
Ze gingenvoor
wonen
kwekerijen
Nico
Os. Wijop
willen
Nico van1954.
Os bedanken
zijn
aan
deaan
Wateringseweg
4 en
vier zonen
enom
twee
dochters.
steun
de collectanten.
Ditkregen
jaar deden
we mee
met
nieuwe
Bij
het huis was een
tuindersbedrijf,
maar Henk
startt
e ook
een
pincollectebussen
te collecteren.
Die bussen
rouleren
met
andere
bedrijf
aan de Verburghlaan
en later
de Nieuweweg.
Hij was
goede doelen.
Helaas gaat mevr.
Vanaan
Vliet-van
Leeuwen stoppen
een
vader
die zijn
humor
in de
opvoeding.
Zijn
metzorgzame
collecteren.
Zij heeft
zich
meergebruikte
dan 17 jaar
ingezet
als colleckinderen
zich vooral zijn gezegdes en de goede normen
tant van herinneren
de KWF. Een
en
waardenbedankje
die hij ze heeft
bijgebracht. Henk keek graag voetbal,
passend
is
ging
geregeld
naar
ADO en volgde de wedstrijden op de televisie.
onderweg.
Ook
mochOok
vissen met kinderen en later de kleinkinderen.
ten ging
wij hij
eengraag
bijdrage
Hij
was van
meeriemand
dan 25die
jaar actief als collectant in de parochie en
krijgen
vele
als drager.
Tussen 1980 en 1990 zijn de bedrijven overhaarjaren
verjaardag
hield,
gegaan
op zijn
zonen en kwam er meer tijd voor vakanties en zijn
maar aan
de genodighobbykas.
den vroegOmdat
voorLeny
eensinds 2006 afhankelijk van de rolstoel was,
verhuisden
2014 naar een appartement in de Terwebloem.
bijdrage in ze
de in
collecteDoor
geheugenproblemen
moest Henk worden overgeplaatst
bus van
de KWF. Wilt u
naar
kleinschalig
wonen
dit ook
dan kunnen
wij aldaar, waar Leny hem eenvoudig kon opzoeken.
Door hetbus
NORO-virus
werd zijn lichaam ernstig verzwakt
een verzegelde
reen
hij overleed.
De uitvaartplechti
gheid vond plaats op 29 decemgelen
en de afstort
naar
ber
in de Meer
H. Bartholomeuskerk
waarna Henk is begraven op de
de KWF.
weten,
parochiële
begraafplaats.
Gods woord
is als zaad in
Henk gezaaid
bel Jos Oosenbrug
06-23819312,
Els Duijnisveld
06-54745922
of
en
hij heeft
dat doen
groeien door
woord
en daad.
Onzejaar
hoop
is
Adrie
Vellekoop
06-23252558.
Verder
hebben
wij vorig
ook
dat
hijwinterfair
in Gods huis
zalBartholomeuskerk
worden opgenomen
en daar
leeft,
op de
in de
gestaan
metverder
een collecmaar
in onze herinneringen
mag
tebus dat
en hij
watook
verkoopbare
spullen m.b.t.
dezijn.
KWF.

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 ontmoette hij Jo van der Drift (uit Monster) en ze trouwden op 31 maart 1948. Ze gingen wonen aan de Poeldijkseweg
waar Kees een tuindersbedrijf was gestart op land van de vader
van Jo. Kees was een harde werker, maar daarnaast een man
met humor. Hij had vaak een gevatte opmerking, waarbij hij
hield van een beetje ondeugend zijn. Het gezin werd uitgebreid
met vier
zonen
die van een zorgeloze jeugd
0174
- 29en29twee
26 dochters,
| www.silene-uitvaart.nl
genoot. Kees was moeilijk kwaad te krijgen. Hij was een vogel0174 - 29 29 26 | www.silene-uitvaart.nl
liefhebber, vogels hield hij in een volière maar hij herkende ook
vogels in de natuur. In 1981 ging hij minder werken en hij stopte
deﬁnitief in 1986. Hij bleef nog wel langskomen bij de tuindersbedrijven van zijn zonen voor kleine klusjes, maar daarnaast genoten hij met Jo van uitjes en vakanties met de auto. Kees ging
in die tijd ook veel biljarten. De gezondheid van Jo werd slechter
en Kees werd haar liefdevolle verzorger. Toen dat thuis niet meer
ging, was een verhuizing naar De Witte Brug noodzakelijk. Met
pijn in het hart verlieten ze de Poeldijkseweg. Jo ging verder achteruit en zij werd opgenomen in de Naaldhorst waar Kees haar
iedere dag bezocht. In 2010 overleed Jo. Kees verhuisde naar De
Terwebloem waar hij met liefde werd verzorgd. De verzorgers
kwamen vaak even bij Kees voor een praatje wat hij zeer op prijs
stelde. De laatste jaren ging zijn gezondheid verder achteruit,
zijn gezichtsvermogen werd ook minder, totdat hij overleed.
De uitvaartplechtigheid vond plaats op 20 december in de H.
Bartholomeuskerk waarna Kees is begraven op de parochiële
begraafplaats in Monster. Kees is heengegaan zoals hij altijd is
geweest, in alle eenvoud en rust. Dat hij bij de goede God de
eeuwige rust mag vinden.

Het afscheid in
vertrouwde handen.
Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

0174 - 27.00.90

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

6

26 SEPTEMBER 2018

H. Bartholomeus		
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Telefoon 0174-245058
Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875
Openingstijden secretariaat: dinsdag 9.30-12.00 uur
donderdag 9.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor Max Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
Tel. 0174-764338, e-mail: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werkster Els Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
Tel. 06 3628 6952, e-mail: geelen@rkwestland.nl
Website: www.rkwestland.nl
E-Mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat:
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel: 06 5147 7580, e-mail: info@rkwestland.nl
R.K. PARO
CHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

Wereldgebedsdag voor de schepping

Pastoraal Woord

Door diaken Walther Burgering
Paus Franciscus besloot in de zomer van
2015 elke eerste dag van de maand september voortaan voor de gehele katholieke kerk te bestemmen tot speciale gebedsdag voor het milieu: de Wereldgebedsdag
voor de schepping. Met deze gebedsdag
sluit de Kerk aan bij de dag van gebed voor
het milieu die de orthodoxe kerk viert en de
‘scheppingsperiode’ waartoe de Wereldraad van Kerken in 1997 opriep. De Wereldgebedsdag voor de schepping is een
moment waarop de kerk ons vraagt het wonder te overwegen van
de schepping en na te denken over hoe wij de schepping zo goed
mogelijk kunnen ‘beheren en bewaren’ (denk aan Genesis 2,15).
In de encycliek Laudato Si gaat Paus Franciscus ook uitgebreid in
op de klimaatverandering en andere ernstige milieuproblemen. Het
gaat om verschijnselen die door onverantwoordelijk en egoïstisch
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menselijk gedrag veroorzaakt worden, aldus de paus. Wij, gelovigen, mogen daarop niet met onverschilligheid reageren. Wij zijn verbonden met de hele schepping en ‘vormen met de andere wezens
van het universum een waardevolle allesomvattende gemeenschap‘.
Geluk bevindt zich daar waar gekozen wordt voor een eenvoudige
levensstijl, waar niet alleen voor winst wordt gewerkt, maar ook om
zin te geven aan het bestaan. Daar waar gedeeld wordt, waar iedereen bijdraagt aan een goede, rechtvaardige en gezonde toekomst
voor iedereen. Dat vraagt solidariteit met de schepping.
Bij de start van ons gelovig seizoen is er terecht veel aandacht geweest voor het milieu. Naast deze gebedsdag wordt de oogstdankdag gevierd, de solarauto (TU Delft) stond in de Bartholomeuskerk te
pronken in het kader van Open Monumenten Dag, de zonnepanelen
van verschillende kerken hebben deze hete zomer extra veel ‘opgebracht’ en de Ocean Cleaner is na jaren voorbereiding eindelijk opgetuigd en uitgevaren om een begin te maken met de enorme berg
plasticafval in de zeeën van de wereld. De Wereldgebedsdag in Nederland stond in het teken van: ‘Uit de klei getrokken’. Klei heeft iets
maakbaars; je kunt er beelden of bakstenen van maken. Klei verwijst
ook naar de geschiedenis van ons land. Grote gedeelten zijn ontworsteld aan het water. En nog steeds kost het enorme inventiviteit
en daadkracht om het water van rivieren en zee te beheersen. Dat
heeft de lange periode van droogte afgelopen zomer ook weer aangetoond. Bij klei zullen velen ook denken aan de eeuwenoude landschappen in de noordelijke provincies van ons land. Dat wij, als rijk
land, vaak niet de juiste maat weten te houden in onze omgang met
het milieu is de afgelopen tijd schrijnend duidelijk geworden rondom
de gaswinning in Groningen. Decennialange uitputting heeft tot een
catastrofale situatie geleid voor veel bewoners in deze regio. De les
die we steeds weer moeten leren is dat de grenzen van de natuur
niet overschreden kunnen worden zonder dat dit zware consequenties heeft. Uiteindelijk verijst klei niet voor niets ook naar onze afkomst en bestemming: “Gedenk mens, stof zijt gij en tot stof keert gij
terug”(Gen. 3,19). God heeft ons geboetseerd uit het klei der aarde.
Wij zijn die aarde. Laat het ons uitnodigen tot bescheidenheid in de
deelname aan Gods schepping. Dan nemen we onze taak van ‘beheren en bewaren’ als gelovigen serieus, en wordt er nog iets van Gods
mooie schepping bewaard voor onze kinderen.
Viering feestdag H. Franciscus, Patroonsfeest van onze federatie
4 oktober, de dag na het overlijden van Franciscus (1226), is de
dag die werd gekozen tot zijn feestdag. Maar het is ook een dag
die bij veel mensen bekend staat als ‘dierendag’. De achtergrond
daarvan is dat de heilige Franciscus, patroon van onze parochiefederatie, sprak tot de dieren. Zo sprak hij tot de vogels (hij
vroeg of ze even stil wilden zijn tijdens het bidden) en hij vroeg
de wolf om de mensen niet meer aan te vallen. Daarom werd
de feestdag van Sint Franciscus, in 1929, ook Werelddierendag.
Als parochiefederatie willen wij dit feest ook vieren op donderdag 4 oktober in de St. Andreas kerk Kwintsheul. Aanvang van de
eucharistieviering is 19.00 uur, pastores van de federatie zullen
voorgaan in de viering, waarin wij als parochiefederatie onze patroon eren en onze gemeenschappelijkheid vieren. U bent van
harte uitgenodigd voor deze feestelijke viering.
Marialof in Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad kerk te Honselersdijk
Zondag 7 oktober om 19.00 uur is er in de Onze Lieve Vrouw van
Goeden Raad kerk in Honselersdijk een Marialof ter gelegenheid
van de opening van de Mariamaand. Alle parochianen van de elf
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Adventskrans: Kerstmis is dichtbij

parochies van federatie Sint Franciscus zijn uitgenodigd om het
lof mee te vieren. Pastor Max Kwee zal voorgaan in deze viering,
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Broch
waarin
bekende
Marialiederen gezongen worden.

Bij het angelusgebed 26 augustus in Ierland
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‘Rijk’ en bij de zorg
voor de minsten van
Elk van
jaarde
kunnen
wedie
van
onze broeders en zusters. Te midden
stormen
in eind
onze
november
tot Driekoningen
tijden woeden, zijn het de gezinnen
die het baken
van geloof en
van tegen
een elke
mooie
welzijn zijn; het zijn de gezinnen diegenieten
zich verzetten
aanAdventskrans
in de zijn
H.
tasting van de waardigheid van man
en vrouw die geschapen
Bartholomeus
kerk.bestemming
Op de
naar het beeld van God en geroepen
tot de sublieme
vrijdagmiddag vóór de eerste
van het eeuwig leven.“
zondag van de Advent gaan
Ted Barendse, Cees Zuidgeest
en Piet van der Drift aan de
Zaterdag 13 oktober
slag om een Adventskrans in
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Afscheid nemen in huiselijke sfeer

Uitvaartcentrum Lupine
“Het Familiehuys”
Monsterseweg 92
2685 LK Poeldijk
T. 0174 - 27 00 90
info@lupine.nl
www.hetfamiliehuys.nl
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Kerkdiensten
Zondag 30 september 10.00 uur: proponent W. Nijssen, Amsterdam.		
19.00 uur: ds. G. van Wolfswinkel, Everdingen. Zangdienst, na afloop koffie, thee
of limonade.
Zondag 7 oktober

10.00 uur: dienst.
19.00 uur: ds. J.F. Tanghé, Maassluis

Tijdens de ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0 t/m 4
en kindernevendienst
voor devan
kinderen
van de
basisschool.
Tonny
Vreugdenhil, winnares
de Poeldijk
Nieuws
Kerstpuzzel.

(0174) 61 48 48

(0174) 61 48 48
06 - 22 69 31 52
06 - 22 69 31 52
www.nederwerk.nl
www.nederwerk.nl
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Bij de kerkdiensten
Zondag 30 september gaat in de morgendienst proponent W.
Nijssen uit Amsterdam ons voor. Omdat het de vijfde zondag
van de maand is is er ’s-avonds een zangdienst waarin ds. G. van
Wolfswinkel uit Everdingen ons voorgaat. Beide voorgangers zijn
voor het eerst in onze gemeente.
Zondag 7 oktober is nog niet bekend wie er in de morgendienst
Geopend
voorgaat. In de avonddienst gaat ds. Tanghé
voor uit Maassluis. Zij
wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur
was al eerder in Poeldijk. Wij bidden za
om11.00
gezegende
diensten en
- 17.00 uur.
rekenen op uw en jouw aanwezigheid daarbij.

Uw vertrouwen waard

Maandsluiting “Terwebloem”
Jan
/ 2685we
BV weer
Poeldijk
/ T 0174 44 46
Vrijdag
28Barendselaan
september 66
houden
maandsluiting
in35de Terinfo@chrisvanwaes.nl
/ www.chrisvanwaes.nl
webloem. Ds.
J. Henzen uit Wateringen
zal de meditatie verzorgen
en de cantorij van “De Brug” uit ’s-Gravenzande verleent muzikale
93 mm x 67,5 mm, voorpagina
Poeldijker
medewerking.
We hopen
weer op een gezegend uur met elkaar
en u bent van harte uit genodigd. Commissie Gemeentewerk.
Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen, kan er
voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u gehaald
met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres is: Jan.van.
Geest@live.nl of 06-49417025
Voor vervoer naar de maandsluiting in De Terwebloem kunt u
contact opnemen met: Mw. Stijger (280057).
Oud papier
De oud-papiercontainer staat tot en met 29 september op Mon0 6 - 5112,
4 97Poeldijk
01 33 (naast
- i n f ohotel-restaurant
@ w e s t l a n d h oUnicum-Elzenhaveniers.nl
sterseweg
ge).

Reiki Helingsavond
1 oktober 19.30 - 22.00 uur
Zentuïtie™ I
5 & 12 oktober 10.00 - 17.00 uur

coaching • hypnose • trainingen

Soundhealing concert
7 oktober 15.00 - 17.00 uur

Het nieuwe tijdelijke adres is:
Voorstraat 88
2685 EP Poeldijk

Zelfhypnose training
13 oktober 10.00 - 17.00 uur

ingang om de hoek (Fonteinstraat)

Masterclass Energetic
Regression Plus+
3 & 4 november 10.00 - 18.00 uur

0174-212080

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Kerkelijke stand
Een goede ledenadministratie is voor het goed functioneren van
het kerkenwerk van groot belang. Wilt u daarom adreswijzigingen direct doorgeven aan het kerkelijk bureau: Verburghlaan 38,
2685 SZ Poeldijk tel. 242570, of e-mail: bogaardij@hotmail.com.
Meer weten?
www.optiflor.nl
Bij voorbaat
hartelijke
dank!
Bijbelkring
De Bijbelkring komt weer bijeen op donderdag 4 oktober. Die
avond wordt weer een gedeelte uit de Bijbel nader besproken en
denken we met elkaar na over de betekenis daarvan. De avond
begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Hervormde Kerk
aan de Fonteinstraat. Eenieder is van harte
welkom.
MEER
INFORMATIE?

26 SEPTEMBER 2018

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

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

BEL: 06 - 260 40 620

Open kerk
ROBVREUGDENHIL.NL
Zaterdag 6 oktober is de kerk van 10.00-11.30 uur open voor ontmoeting en gesprek. Er is koffie en thee en ieder is van harte welkom.

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

Boeken en platenverkoop
Zaterdag 6 oktober van 10.00-11.30 uur is er verkoop van boeken,
modernste
spullen:
dvd’s, cd’s en oude grammofoonplaten De
in de
Hervormde
Kerk in
gloednieuwe
Volkswagen
de Fonteinstraat in Poeldijk. Op de Platenzolder
vind
u veel Lp’s,
singletjes, 78 toeren platen en alle soorten bus
Cd’s.automaat
Muziek en boef
a
n
a
v
ken van alle
tijden
en
voor
alle
smaken
voor
een
lage
prijs.
E
B

,-

€ 380
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Nieuweweg 57 - Poeldijk
- Tel. 0174 - 245671
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
G-rekening
BTW nr
KvK

In één dag, meerdere
dagen of losse uren

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

The agri and food centre of the world
Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend

Een cursus? Dan krijg je
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de exclusieve
collectie Phalaenopsis van
Opti-flor?
O.a. bij tuincentrum Ockenburgh kunt u kiezen
uit onze vijf sterren collectie.
20
Ruijtbaan
4 Poeldijksoorten
voor
mooie
18 JANUARI
2017
info@robvreugdenhil.nl

TE KOOP:
bouwkavels vanaf ca. 2.000 m 2

...uw persoonlijke makelaar!

TE HUUR:
bedrijfshallen en kantoren

Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief !!

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82
Bel 0174 730 179

Benieuwd naar de verschillende
soorten Opti-flor phalaenopsis?
Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

technisch installatiebedrijf

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

Meer weten? www.optiflor.nl

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080
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Rijbewijs B
Rijden vanaf 16,5
Automaat of schakel
BE van

af

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

€ 380,-

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

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620

we print with passion

“Het adres voor zonwering,
rolluiken en horren,
óók voor reparaties!”

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

www.spruijtonderhoud.nl
www.spruijtonderhoud.nl
• 06-512 08 412
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Vrienden voor altijd

Bordspelvereniging De Spelsalon

Activiteiten
Naast onze spellenavonden hebben ook andere activiteiten, zo
hebben we spellendagen, gingen wij uit eten, deden we mee aan
burendag in de Backerhof en gaan wij elk jaar met een team naar
het NK bordspellen. We hebben pas weer een leuke, gezellige
uitzetten van alle lichten
spellendag in wijkcentrum de Backerhof achter de rug. We bemet één
schakelaar?
gonnen
de dag
om 11 uur in de ochtend, met koﬃe en thee met
wat lekkers erbij. Iedereen had wat lekkers meegenomen voor de
dag, soms zelfs zelfgemaakt. Het was gezellig druk. Ook hadden
veel spelers spellen meegenomen, zodat er veel keus in spellen
was. Erinfo
werd @
steeds
in andere groepscombinaties gespeeld, zolichtgeluiddomotica.com
dat er steeds afwisselende groepjes waren. Zo werden gespeeld:
The ﬁve tribes, King of Tokyo, Karuba, Mystica, Gepakt en Gezakt,
Cold
express, Sky, Doodle Quest, the Hobbit. Om 23.00 uur sloten
licht - geluid - domotica
we af, met ons hoofd vol spellen.
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Doebas van de Berg in film over Superjuffie

Poelukse filmster in Westland Theater
Door Annemiek Koremans

Vanaf 10 oktober worden de avonturen van Superjuffie in ons onvolprezen, geweldige Westland Theater De Naald vertoond. Als
frequent theaterbezoeker in land, regio en onze gemeente is het
telkens weer een groot feest om een film, toneel-, muziek of cabaretvoorstelling in het Westland Theater te bezoeken. Niet voor
niets staan ze al jaren aan de top van Nederlandse theaterlocaties.
Elk seizoen de nieuwste voorstellingen en filmsin een intiem theater. Met een grote en kleine zaal en uitstekende horecavoorzieningen scoort dit theater zo hoog door gastvrijheid van leiding en alle
medewerkers.
Daar kunnen veel dienstverlenende bedrijven en organisaties een
voorbeeld aan nemen. Natuurlijk en spontaan worden bezoekers
gezien en gehoord en de dienstverlening afgestemd op de wensen
van ieder individu. Wat voel je je welkom en wat een waar krijg je
hier voor je geld. Een persoonlijke ontvangst, altijd een vriendelijk
woord bij een reservering of van de horeca. Geen moeite is te veel.
Deuren worden open gehouden en stoelen verplaatst. Bij theaterbezoek wordt er een gratis drankje met hapje geserveerd. Kortom,
ontspanning en verwenning van het allerhoogste niveau.
Superjuffie
Vanaf oktober wordt de kinderfilm “Superjuffie” vertoont. Na kinderboeken over superjuffie is er nu ook een speelfilm over de avonturen van juf Jos. Zij kan namelijk met dieren praten en komt in actie

als die in nood zijn. De clou van de film is kinderen te laten zien op te
komen voor zichzelf en hen te leren dat ieder kind er mag zijn! Dat
kan een hoop therapeutisch gedoe in hun volwassen leven voorkomen. Naast de cast van nogal wat spelers uit de films over Mees
Cees is er ook een rol in deze film voor onze Poelukse Doebas van
de Berg. Via een Amsterdams castingbureau is hij in deze film over
superjuffie terecht gekomen. Doebas is 9 jaar oud en als puppy (ras
bobtail) opgegroeid in het gezin van Mariëlle en Theo van de Berg
met hun zonen Terence en Ference. Als je Mariëlle in ons dorp ziet,
zie je ook Doebas. Net als ik wordt ook Doebas aangesproken dat
hij zo knap en vrolijk is en willen mensen met hem op de foto. In
tegenstelling tot mijn moeder heeft Mariëlle hem op basis van deze
gegevens in laten schrijven bij een castingbureau.
Filmrollen
Via dit bureau heeft Doebas al eens een optreden gehad bij de RTL-4
show van Carlo Boszhard met zijn moeder Wil. Onlangs is hij ook gevraagd voor een rol in Superjuffie. Doebas staat zelfs op de aankondigingsposter van de film. Doebas speelt in de film een zwerfhond
met een aantal puppy’s. In de film gaat hij op zoek naar eten voor
zijn kinderen en verdient hij de waardering van juf Jos. Voor zo’n rol
moet je natuurlijk wel wat over hebben. Samen met Mariëlle naar
Weesp, waar de film is opgenomen. Opgevangen door de directeur
van het castingbureau. Met andere figuranten en dieren op die dag
(rat, vogel en kat) je script instuderen. En dan volgt het wachten en
wachten tot je aan de beurt bent. Doebas gedroeg zich deze dag perfect. Met medewerking van zijn vrouwtje die naast de cameraman
ging staan en haar hond instrueerde, ging hij op zoek naar eten en
zijn de opnames gemaakt. Nu maar hopen dat hij geen sterallures
heeft gekregen van zijn geweldige optreden. Doebas, juf Jos en alle
anderen zijn vanaf 10 oktober te zien in ons eigen Westland Theater
De Naald. De poster met Doebas erop, hangt er al!
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Vrijdagavond 5 oktober met ‘The FaBruary Four’

Concert Pius X bij heropening De
Leuningjes
Door Peter van der Knaap

Ontbijten én vernieuwd concept en team

Eetcafé Westpoort slaat nieuwe
weg in
Eetcafé Westpoort op het ABC-terrein in Poeldijk op de hoek
van de N211 vanuit Den Haag naar het Westland, gaat voor vernieuwing. Afgelopen maanden is er achter de schermen hard
gewerkt door bedrijfsleidsters Marina Valstar en Marina Hoogkamer en hun nieuwe team. Zij hebben de openingstijden aangepast, zodat er in de ochtend ontbeten kan worden en in de
middag geluncht. Maar ook evenementen, feestjes en bedrijfsborrels zijn nog steeds mogelijk.
Marina en Marina runnen Westpoort sinds begin 2017. Deze zomer is er hard gewerkt aan het opfrissen van het concept en het
team vernieuwd. Vanaf 8 september heeft Eetcafé Westpoort
nieuwe openingstijden: maandag t/m donderdag 08.30 tot 15.00
uur, vrijdag 08.30 tot ca. 18.00 uur en zaterdag 10.00 tot 15.00
uur. Met deze openingstijden kunnen de dames nog beter inspelen op de vraag van de klanten. Denk aan een lekkere, snelle
zakenlunch of ontbijt, ook buiten deze tijden is in principe alles
mogelijk. Op aanvraag helpen zij u graag met het organiseren
van uw feestje, zoals een verjaardag, jubileum, bedrijfsborrel of
een receptie. Met een eigen kok bereiden zij een heerlijk diner.
Ontbijten en Vrijmibo bij Westpoort
Sinds kort is het ook mogelijk om te ontbijten bij Westpoort. Marina Valstar: “er is steeds meer vraag naar ontbijten buiten de deur,
dus wij willen dit ook graag aanbieden. Dit is voor onze zakelijke
klanten handig en interessant, iedereen is van harte welkom om
te komen genieten van ons Westlandse ontbijt.” Kom je liever wat
later langs? Dat is ook prima. Zakenmensen maar ook wandelaars
en fietsers zijn van harte welkom voor een kop koffie of een lunch.
Ook nieuw bij Westpoort is de vrijdagmiddagborrel, elke laatste
vrijdag van 16.00-19.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om
langs te komen. De eerste editie is op 28 september.
De meiden van de Westpoort maken het mogelijk
Bij Eetcafé Westpoort, sinds 2010 gelegen op de begane grond
van het kantorencomplex De Westlandse Poort is alles mogelijk.
Westpoort heeft 50 zitplaatsen en een overdekt terras, boven het
water gelegen, waar het zowel in de zomer als in de winter heerlijk vertoeven is. Daarnaast is er voldoende gratis parkeergelegenheid, is het rolstoeltoegankelijk, kunt u genieten van gastvrije
bediening en de lekkerste gerechten. De meiden zijn nog lang niet
klaar met vernieuwen. De komende maanden organiseren zij diverse leuke themabijeenkomsten. Houd hiervoor de Facebookpagina @EetcafeWestpoort in de gaten of: www.eetcafewestpoort.
com. Foto: Het team van Eetcafé Westpoort staat voor u klaar.

Een heuglijk feit voor Poeldijk: de grote zaal van ons De Leuningjes zal vrijdagavond 5 oktober officieel worden heropend!
Onze muziekvereniging Pius X verzorgt dan op passende wijze
de muzikale omlijsting. Zoals bij iedere Poeldijker meer dan bekend zal zijn, was de afgelopen drie jaar het zaalgedeelte door
asbest helaas gesloten. Net als andere huurders, konden ook wij
als muziekvereniging plotseling geen zaal meer gebruiken.
We hebben in deze lange periode op diverse plekken voor onze
optredens moeten improviseren. Maar daaraan komt nu gelukkig
een eind en het resultaat van de zaalrenovatie mag er zeker zijn.
Het is echt geen overdreven conclusie: het ’plan Duijnisveld’ levert
voor Poeldijk en het Westland een prachtige zaal op die er schitterend uitziet! Wij zijn blij dat wij met het organiseren van een gevarieerd concert aan de heropening van deze zaal kunnen bijdragen.
Met de muzikale samenwerking die muziekverenigingen Pius X
en De Phoenix
uit Wateringen
dit voorjaar zijn
gestart, verzorgen deze avond
het gezamenlijk blaasorkest
en
gecombineerde percussiegroep het eerste deel van het programma. Het orkest speelt
onder leiding van gastdirigent Henk Oenema in een concert-sfeer
mooie stukken waaronder “Armenian Dances”, “Pilatus: Mountains of Dragons” en “Pirates of the Caribbean”. En de slagwerkgroep geleid door Michel Ponsioen pakt uit met een gevarieerd
melodisch programma, ondersteund door basgitaar én zangeres.
Daarna vinden de officiële openingshandelingen plaats, na de
pauze worden de aanwezigen dan, in een meer informele sfeer
en bijpassende zaalopstelling, getrakteerd op een heel bijzondere
muzikale samenwerking, die zal verrassen. Dan zullen slagwerkgroep én blaasorkest, met de bekende Beatles coverband “The
FaBruary Four” bekende Beatles nummers spelen. Probeer dan
maar eens stil te blijven zitten of staan! Aansluitend zal The FaBFour nog een ‘afterparty’ van een uur Beatles-muziek verzorgen.
De aanwezigen kunnen dan onder het genot van deze muziek én
een drankje in en over de heropende zaal napraten. Als u denkt,
ken ik deze band FaBFour niet ergens van, dat klopt dat, want
met hun weergaloze optreden als slotact van het Muziekfestival
tijdens Rondje Poeldijk, hebben zij heel veel enthousiasme en positieve reacties losgemaakt.
Vanuit het bestuur van De Leuningjes zijn vertegenwoordigers
van de gemeente Westland, Poeldijkse verenigingen en andere
relaties genodigd. Als muziekvereniging Pius X hebben wij ook
onze donateurs voor deze bijzondere avond uitgenodigd. Zij zijn
van harte welkom. De zaal gaat om 19.30 uur open, het concert
begint om 20.00 uur. Wij hopen deze avond veel van onze donateurs te mogen begroeten om van het concert te genieten en de
heropening van de prachtige nieuwe zaal bij te wonen. Graag tot
dan!
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Van het zogenoemde krenten der druiven zijn aanzienlijk meer foto’s voorhanden dan van de oogst. Mogelijk heeft dat te maken
met het feit dat er bij het krenten veel meer mensen betrokken
waren. Daardoor zal de vraag naar een blijvende herinnering aan
die wekenlange ‘zit’ veel groter zijn geweest. Het was dan ook
een verrassing dat dit plaatje tevoorschijn kwam in een periode
waarin de oogst in volle gang was. Het tafereeltje werd zo’n honderd jaar terug door een fotograaf op doorreis vastgelegd. Het
was toen nog gebruikelijk dat kwekers hun producten ter veiling
aanvoerden in zelfgemaakt fust. Aanvankelijk werden allerhande
bakjes, doosjes en zelfs sigarenkistjes gebruikt om druiven, perziken en wat dies meer zij onbeschadigd aan te voeren.
Rond 1900 vonden aanvoer en veilen voor het merendeel nog in
lokale cafés plaats. Een situatie die nadien min of meer noodgedwongen nog jaren voortduurde. Door groeiende aanvoeren wilden
veilingbestuurders niet alleen van de grote verscheidenheid aan
verpakkingen af, ook cafés werden naarmate de jaren verstreken
ontoereikend om de eliteproducten een tijdelijke plek te geven. Vandaar dat in elk Westlands dorp geleidelijk aan een eigen veilinggebouw werd gesticht.

hebben op een serre met druiven op het bedrijf van de familie Van
der Sluijs. Een kweker die zijn vak uitoefende aan De Leuningjes (nu
Irenestraat), waar thans deels de Margrietlaan is gesitueerd. De
familienaam op de bakjes laat zien dat kweker Van der Sluijs zijn
eliteproduct deels nog in zelfgemaakt fust aanvoerde. Daarentegen
zal het drietal aanwezige mandjes bij de plaatselijke mandenmakers
Vos aan De Leuningjes of Lipman aan de Gantel zijn vervaardigd. Augustus was de maand bij uitstek waarop de oogst van ‘koude’ Frankenthalers plaatsvond, terwijl september voor de Black Alicante was
gereserveerd om van eigenaar te wisselen. Hoewel ook verscheidene soorten witte druiven populair waren, voerden genoemde twee
blauwe rassen duidelijk de boventoon in ‘Westland Druivenland’.
Dat het poserende kwartet zich in een ‘koude’ druivenserre heeft
laten vereeuwigen, is bij het ontbreken van verwarmingsbuizen zonneklaar. We hebben hier vrijwel zeker met een serre Black Alicante
van doen, daarom zal de opname in september zijn gemaakt. Toen
de in de oorlog ontstane schaarste aan materialen grotendeels verleden tijd was (1920), kon men gaan werken aan een meer solide
verpakking. Door de Bond Westland werd een aantal wijze mannen
opgetrommeld met de opdracht ‘een oplossing aan te dragen die
het fustprobleem uit de wereld zou helpen’.

Geen woorden, maar daden
Direct na de Eerste Wereldoorlog werden de koppen opnieuw bij elkaar gestoken met het boeken van resultaten als doel. Onze (over)
grootouders zijn daarin, gezien in het licht van die tijd, glansrijk geslaagd. De foto laat er geen misverstand over bestaan dat we zicht

Sterke roergangers
Zij waren ervan overtuigd dat uniform fust de best mogelijke resultaten zou opleveren. De Bond Westland, met voorzitter J. Barendse
en secretaris/penningmeester M. van der Hout aan het roer, liet er
geen gras over groeien en introduceerde na ruim een jaar achter-
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eenvolgens de houten groentekist (max. 20 kg), pootjesbak (max.
12 kg) en bakjes voor klein fruit (4 kg). Dat zogenoemde meermalig
fust bracht een grote verbetering ten opzichte van de bestaande situatie. Alhoewel men niet ontevreden was met de noviteit, gingen er
stemmen op die een stapje verder niet schuwden. Vooral de exportwaardige producten, verpakt in meermalig fust, betekende meer arbeid omdat de kisten vanuit het buitenland weer naar het Westland
terug moesten. Men was er zeker van dat, naast meermalig fust,
eenmalig fust wel eens het ei van Columbus zou kunnen zijn. Kijken
we achterom zien we dat die vooruitziende blik van de wijze heren
puike vruchten heeft afgeworpen. Vanaf de start in 1927 werden in
de jaren die volgden miljoenen eenmalige kisten gefabriceerd die
geen etiket ’Retour Holland’ meer kregen opgeplakt. De kwekers
betaalden een lage huurprijs voor het te gebruiken fust, terwijl de
tijdwinst groot was. Ten tijde van de druivenoogst bij kweker Van
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der Sluijs was alles echter nog eenvoudig. Al moet gezegd dat hij,
in tegenstelling tot collegae, alleszins acceptabele kistjes gebruikte
voor zijn producten. Dat het gebruik van mandjes nog ’in’ was, zullen
de ’kijkers’ vast niet over het hoofd hebben gezien. Vanaf links zijn
Nol van der Sluijs, huishoudster Ria van der Merzel (met mandje)
en Dorus en Kees van der Sluijs gekiekt in een prachtige serre met
druiven die het predicaat ’Westlands Roem’ alleszins waardig was.
Dat de edele viervoeter, luierend op de achtergrond, geen oog had
voor de fotograaf kunnen we haar of hem moeilijk kwalijk nemen.
‘Oogsten en veilen in eigen fust,
vond dagelijks plaats dichtbij de kust.
Toch hield het geen stand,
want doosje en mand
werden vervangen, doch zeer bewust’.

Ons stekkie versierd met oranje slingers

Met de Zonnebloem
naar Prinsjesdag
Door Paula en Els
De eerste activiteit na de zomervakantie was de vaartocht tijdens Rondje
Poeldijk. Het was wederom gezellig om
met elkaar te genieten van het uitzicht
rond Poeldijk vanaf het water. In de
tweede week van september was het
Ziekendag en kregen de Zonnebloemgasten een heerlijk bakje
Westlandse druiven. Op dinsdag 18 september waren wij met
vijf gasten van Zonnebloem Poeldijk bij Prinsjesdag in Den Haag.
Het was een super gezellige en zeer goed verzorgde dag met dank
aan de Lions club Westland. Met 25 zonnebloemgasten uit het
Westland gingen we al vroeg op pad. De heer Drost herinnerde zich zijn eerste Prinsjesdag nog met koningin Wilhelmina en
vertelde ons daarover. Veel manschappen, muziek en paarden.
Na lang wachten kwam de glazen koets met onze Koning Willem
Alexander en zijn gemalin Maxíma. We zijn verwend met hapjes
en drankjes en ons stekkie was versierd met oranje slingers. Ook
omdat de zon lekker scheen was het een geweldige dag.
Woensdag 31 oktober: eindeloze lunch
Als u dit leest, zijn we ook al naar Volendam geweest. In de volgende Poeldijk Nieuws leest u hier meer over.
Wij nodigen u graag uit voor woensdag 31 oktober als onze Zonnebloemgast voor een ‘Eindeloze Lunch’ bij restaurant Vrienden
in Poeldijk. We krijgen een heerlijk uitgebreide lunch met 6 verschillende gerechtjes. Onze eigen Zonnebloemmedewerk(st)ers
zijn die dag uw gastheer/-vrouw en de gerechtjes bij u aan tafel
serveren.U kunt aanschuiven voor deze complete lunch met mu-

zikale omlijsting voor een mooi ‘Vrienden-prijsje’ van €12.50 pp.
Dinsdag 9 oktober kunt u zich hiervoor opgeven. ‘s Morgens vindt
u ons van 11.00-12.00 uur in De Witte Brug en ’s middags zitten
we van 16.00-17.00 uur in De Terwebloem. U kunt zich ook opgeven bij één van onze medewerk(st)ers. Als u nog geen uitnodiging
heeft, kunt u die altijd vinden op de bekende plaatsen in het dorp
zoals op het draaibare informatiebord bij de Jumbo. Gezellig als
u bij ons aan tafel aanschuift om met elkaar te lunchen. Met de
Zonnebloem kan er zoveel meer dan u denkt!
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Puzzel nummer 20

Dieren in de war
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Uitslag puzzel nr.
18, woordzoeker
vaartuigenpuzzel:
Kleurige
stukjes vakwerk!
De oplossingen
staan op: http://
poeldijknieuws.
nl/het-blad/puzzel/. Van de 31
inzenders, die
het bijna allemaal goed hadden, is de gelukkige winnaar:
Dick Broekman,
op de foto met
de slagroomschnitt van Bakkerij
Van
Malkenhorst.

EN

S
HERENHUI S

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.
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etages van een luxe appartementenopenen kanteldeur.
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De woorden hieronder, beginnend met een dier, staan behoorlijk
in de war. Aan jullie de schone taak er goedlopende Nederlandse woorden van te maken. Alle laatste lettergrepen moeten op
de goede plaats terechtkomen. Die kan als oplossing ingestuurd
worden. Het valt mee, dus veel succes!

NIEUW

OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.

Vraagprijs: € 30.000,- k.k.
Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen

Volg ons via:

BEL V
OMTRENT

Vraagprijs: € 339.000,- k.k.
T 0174 28 60 80

www.borgdorff.nl
Volg ons via:

op
op zoek
zoek naar
naar
kinderopvang?
kinderopvang?

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

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
Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur
zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak.
Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl
93 x 138 mm, De Poeldijer
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Parochiebestuur in gesprek met bisschop Van den Hende
Techniek gaat
Voortgang
kerkgebouw
prima samen.
technischvisievorming
installatiebedrijf

Door Koos Verbeek, vicevoorzitter parochiebestuur H. BartholoEen Batenburg Techniek onderneming
meuskerk
Klimaatinstallaties

Loodgieterwerk
Na ons
verslag van 29 augustus is het weer tijd om u te inforService
onderhoudsprak het parochiebestuur met bismeren.
Op en
3 september
schop Van den Hende en enkele stafleden
van het
bisdom. De
Centrale
verwarming
bisschop zei het te betreuren dat de gemeenteGasinstallaties
Westland heeft
gekozen veel geld in het gebouw De Leuningjes te investeren en
Luchtbehandeling
niet kiest voor een nieuw sociaal-cultureel centrum in de kern
van Poeldijk. Investeringen in kerk en pastorie zouden voldoenwww.dekkervangeest.nl
de rentabiliteit op hebben kunnen leveren.
De verwachting is
Vlotlaanwordt,
578
dat over 10 jaar wel voor de kern van Poeldijk gekozen
2681 TX
Monster
die termijn is voor behoud van het kerkgebouw
heel
lang en
0174-212080
Het adres
uw cv-installatie en sanitair van het parochiebestuur
maakt
de voor
investeringsmogelijkheden
er niet beter op.

Het aan het bisdom voorgelegde ambitiedocument, met onze visie op hoe we het kerkgebouw een duurzame toekomst willen
geven, is met de bisschop besproken. Met enkele aanpassingen
kan het bisdom zich vinden in onze plannen. Wel is gevraagd een
specifiekere financiële onderbouwing van de plannen te maken,
inclusief
exploitatie- en verhuurmogelijkheden.
AUTO

BEDRIJF

Kerkbezoek in Nederland
Ook is gesproken over het teruglopend kerkbezoek in Nederland.
Velewww.autobedrijfwvanderende.nl
kerken zullen de komende jaren hun deuren moeten sluiten. Ook het aantal priesters zal de komende jaren verder afnemen en ook het Westland
ontkomt
er niet aan dat er parochies
Voor
al uw:
samen moeten gaan vieren. Kerkgebouwen zullen maar enkele
H Reparaties
keren per maand gebruikt
worden voor liturgisch gebruik. Sluiting van kerken of sterke
verkleining
ervan lijkt onafwendbaar.
H Schadewerk
Voor het parochiebestuur is die trend juist de drijfveer een kleiner liturgisch centrumH
te Bandenspecialist
realiseren en het andere deel van het
kerkgebouw geschikt teHmaken
voor activiteiten
die de gehele geAircovulling
/reparatie
meenschap kunnen dienen. Het kerkgebouw was voorheen voor
H APK
/roetmeting
de katholieke gemeenschap,
in de
toekomst willen we dat het
ook beschikbaar komt voor de hele Poeldijkse gemeenschap. Dat
Nieuweweg
57 - Poeldijk - Tel. 0174 - 245671
blijft
onze drijfveer.

The agri and food centre of the world
TE KOOP:
bouwkavels vanaf ca. 2.000 m 2
TE HUUR:
bedrijfshallen en kantoren

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82
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lerace van 12 minuten. Na de finale is er een heuse prijsuitreiking met bekers en champagne. Voor iemand die meer van oude
auto’s houdt, kan drie keer bieden op een geheel verzorgde dag
(mee)rijden in een historische Corvette Stingray.

Veel interessante en opvallende kavels op

24e Kerkenveiling Poeldijk
Door Harry Stijger

Vrijdagavond 28 september is in de aula van de ISW-school, ingang Margrietlaan, de 24e Kerkenveiling Poeldijk. Veilingmeester Koos Janssen brengt ruim 200 interessante en opvallende
kavels onder de hamer. De opbrengst is voor onderhoud en
herinrichting van het liturgisch centrum in de H. Bartholomeuskerk. Ook Scouting Poeldijk deelt mee in de opbrengst, waar
speeltoestellen voor het buitenterrein voor worden aangeschaft. De bezoekers aan de kerkenveiling worden verwelkomd
door een ‘Poelukker’, die de hele avond een rol speelt.
Een bijzondere kavel is een unieke excursie, inclusief lunch, naar
de top van een 80 meter hoge windturbine in Kornwerderzand,
aan de Friese kant van de Afsluitdijk. Een technisch monteur legt
aan zes personen de werking en productie van de windmolen uit.
Bovenin de molen hebben de kopers een prachtig uitzicht over
het Friese landschap. Ook een leuke kavel voor twee personen is
om een nacht van vrijdag op zaterdag mee te lopen in de bakkerij
van Van Malkenhorst om het hele bakproces te volgen. En na afloop naar huis te gaan met een gevulde tas.
Religieuze attributen
Op een kerkenveiling ontbreken de religieuze attributen natuurlijk niet. Een Heilig Hartbeeld en Crucifix in een hangende stolp
uit de nalatenschap van Wim van Paassen. Tevens zijn er mooie
schilderijen op de veiling te koop, zoals van Henk Willemsen
‘Winterlandschap met molen omgeving Leidschendam/Leiden’.
Het schilderij is gesigneerd met datum en ingelijst. Van Grabel
van Bergenhenegouwen zijn er drie schilderijen: molen aan de
Wen in Poeldijk; boerderij waarschijnlijk achter De Lier en een
niet omschreven schilderij.
Sportieve uitdagingen
Wanneer je een unieke ervaring wilt opdoen om binnen een uur
uit een escape room te ontsnappen, kun je op twee van deze kavels bieden. Iedere kavel is voor maximaal zes personen. Voorafgegaan aan deze challenge is er uitleg met een drankje. Of een
sportieve uitdaging aangaan met een uur waterskiën op de Wollebrand of een Big Daddy Tour (elektrische step) van 2,5 uur voor
twee personen. De snelle types kunnen gaan karten met diaken
Walther Burgering. Bij dit kartarrangement Mini Grand Prix rijdt
iedere deelnemer een kwalificatie van 10 minuten en een fina-

Gezellige en doe-activiteiten
Scouting Poeldijk organiseert weer een Outdoor Cooking Experience, waarvan kavels worden geveild. Voor mensen die een gezellige middag willen, kunnen voor de ‘high-tea op de pastorie’
met pastoraal werker Els Geelen gaan. Of met vier personen onder leiding van diaken Ronald Dits volgend jaar een bezoek aan de
Wereldhavendagen in Rotterdam brengen. Op 7 september 2019
is daar veel te bekijken: oude vaartuigen, oude havenwerktuigen
en ook demonstraties. Diaken Dits is een schipperszoon en heeft
in zijn jeugd vaak meegevaren aan boord van het binnenvaartschip van zijn vader. Hij voelt zich dan ook een beetje schipper en
vertelt daar graag over.
Workshops en rondleidingen
Verder zijn er workshops, zoals bloemschikken en labyrint lopen
en rondleidingen met lunch bij orchideeënkwekerij Optiflor. Voor
mensen die van een theatervoorstelling houden zijn er twee
vrijkaarten voor de muziekvoorstelling ‘Rot op met die geraniums’. Een nieuwe Gazelle fiets, dames- of herenmodel, mag eigenlijk niet ontbreken op een kerkenveiling. Wat te denken van
een tattoo naar keuze laten zetten of twee sauna-entrees voor
een heerlijk dagje ontspanning? Of een schoonmaakbeurt voor
een personenauto, een nieuwe digitale camera of een hangmat en kampeerspullen. Behalve de bekende kistjes druiven,
ringworsten, pondjes paling, eetbonnen, dozen met gevarieerde bloembollen en gevulde boodschappentassen komen eveneens verzorgde klaverjas- en bridgeavonden en schaatsclinic op
woensdagmiddag onder de hamer.
Gratis koffie met appelgebak
Overzicht van de kavels en de laatste informatie op www.kerkenveilingpoeldijk.nl. Bij de ingang van de kerkenveiling liggen kavelboekjes met het complete aanbod van kavels. De toegang is
gratis en om 19.30 uur staat de gratis koffie met appelgebak klaar.
Neem gerust je familie, vrienden, buren en kennissen mee. Met
elkaar, zowel jong als oud, belooft het dan een gezellige avond te
worden! Wil je de kerkenveiling ondersteunen, dan kun je geld
overmaken op bankrekeningnummer NL 13 RABO 01353 64 388
t.n.v. Stichting Kerkenveiling H. Bartholomeusparochie in Poeldijk
met vermelding ‘kerkenveiling 2018’. De stichting heeft een ANBI-status, zodat die gift aftrekbaar is voor de belasting.
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Poeldijkse scholen vertellen

Door Jack van Leeuwen en Susan Alsemgeest

Openingsfeest!
Op vrijdag 7 september is het nieuwe
schooljaar feestelijk geopend met een
openingsfeest. Het thema was “Heel De
Nieuwe Weg bakt.” Het
schoolplein was
gevuld met veel taarten, spelletjes en activiteiten. Er was een
springkussen, je kon zaklopen,
koekhappen en de kinderen konden hun haren laten vlechten. Er
werd ook veel gegeten. De poffertjes waren favoriet. De kinderen
van kinderdagverblijf Simba hebben de taartenwedstrijd gewonnen
en het feest was een groot succes!
Kamp
Afgelopen week is groep 8 op kamp
geweest naar Loon op Zand. Het was
een geweldig week! We hebben veel
leuke dingen gedaan, zoals de bonte-avond en het kampvuur. We zaten
vlakbij het bos en daar hebben wij verschillende spellen gedaan. Levend Stratego en nog vele andere activiteiten. Als

grote verrassing zijn we op de fiets naar de Efteling geweest!
Met juf José, juf Ilona en meester Jack zijn we in de python
geweest, we hebben hard gegild en gelachen. Moe, maar voldaan zijn we teruggekomen. Onze ouders waren blij om ons
weer te zien.
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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 donderdag 20.00 uur: repetitielokaal De Leuningjes, repetitie Popkoor Fine Tuning.
20.00 uur: Repetitie Kamerkoor Couleur-Vocale
Emmastraat 11, Monster.
Elke vrijdag 19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartholomeuskoor.
Zondag 7 oktober 15.00 uur: Noorderkerk, Langestraat 130.
’s-Gravenzande, Kamerkoor Couleur Vocale
Petite Messe Solennelle van Gioachino Rossini
In de kerk
Zaterdag 29 september 19.00 uur: geen viering.
Zondag 30 september 09.30 uur: het Kinderkoor zingt tijdens de
Opa en Oma viering.
Zaterdag 6 oktober 19.00 uur: geen viering i.v.m. concert in de
kerk.
Zondag 7 oktober 09.30 uur: de Vrouwenschola zingt tijdens de
viering.

Warm aanbevolen!

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 koor, met medewerking

van Idil Kutay (sopraan), Elisa De Toffol (alt), Christof Laceulle
(tenor), Hessel Vredeveldt (bas), Wim Voogd (vleugel), Dirk Luijmes (harmonium) voert de “Petite Messe Solennelle” van de
grote operacomponist Gioachino Rossini uit.
U bent dan ook van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen.
Zondag 7 oktober, Noorderkerk,
Langestraat 130 in ’s-Gravenzande.
Aanvang 15.00 uur, kerk open 14.30
uur. Toegangskaarten á €15, - zijn
dan aan de deur of via ons emailadres kamerkoorcouleurvocale@
outlook.com te bestellen.

Reserveer nú uw kaarten

De KUBO Westland Proms
Door Toos de Vreede

KUBO heeft zich als hoofdsponsor aan de Westland Proms verbonden. De Stichting Arie Kuiper Fonds stimuleert onder andere
cultuur in het Westland. De naam van het fonds is ontleend aan
de oprichter van KUBO, Arie (Adriaan Gerrit) Kuiper. Door financiële steun van het fonds krijgt het Westland zijn eigen proms,
de KUBO Westland Proms. Op 26 en 27 oktober opent de Oude
Kerk aan het Wilhelminaplein te Naaldwijk haar deuren voor de
KUBO Westland Proms.
Organisator van de KUBO Westland Proms is Concertkoor Westland. Dit koor wil (licht)klassieke muziek laagdrempelig maken
in het Westland en daarmee de cultuurbeleving in het Westland
stimuleren. De activiteiten sluiten goed aan bij de doelstellingen
van de Stichting Arie Kuiper Fonds. Naast Stichting Arie Kuiper
Fonds mogen ook Stichting Loswal ‘de Bonnen’ en Stichting Gilles
Hondius Foundation niet onvermeld blijven als sponsoren voor
2018.
Zing met ons mee met muziek van ABBA,
Paul Simon, of Carmen…
Het wordt weer een feest van herkenning met
onder andere opera van Verdi en Vincenzo
Bellini, filmmuziek van John Williams en nummers van Vangelis en ABBA. Sopraan Francis van Broekhuizen is
soliste en vertelt op ludieke en ontroerende wijze over de achtergronden van de muziek. Het Promenade Orkest zorgt voor de muzikale begeleiding en Concertkoor Westland zingt en organiseert

www.nederwerk.nl

26 SEPTEMBER 2018

het festijn. Muzikale leiding is in handen van Steven van Wieren.
Bestel uw kaarten bij de koorleden, via: www.concertkoorwestland.nl of stuur een e-mail: concertkoorwestland@gmail.com.

Poeldijkse Vrouwenschola zingt
Gregoriaans
Zondag 7 oktober om 09.30 uur zingt
de Vrouwenschola van de Zangkoren
“Deo Sacrum” tijdens de viering in
de Poeldijkse Bartholomeuskerk. De
schola zingt de gezangen van de 27e
Zondag door het jaar, alsmede muziek van Hildegard von Bingen.
Voorganger tijdens de viering is pastor Max Kwee. U bent van harte uitgenodigd de viering bij te wonen en (hernieuwd) kennis te
maken met Gregoriaanse muziek die eeuwenlang klonk én klinkt
in katholieke kloosters en kerken. Hebt u belangstelling voor het
Gregoriaans en lijkt het u mooi om in deze Vrouwenschola te zingen? Meldt u na afloop van de viering of mail naar zangkoren@
deosacrum.nl en u ontvangt nadere informatie.

Kinderkoor zingt tijdens de Opa en
Oma viering
Zondag 30 september om 09.30 uur zingt het Kinderkoor tijdens de Opa en Oma-viering in de Poeldijkse Bartholomeuskerk.
Het Kinderkoor heeft voor deze viering speciaal liederen ingestudeerd zoals: “Voor altijd Jong”, “Oma’s aan de Top” en “M’n
Opa”. Voorganger tijdens deze viering is pastor Max Kwee.
Natuurlijk hopen we op een hele volle kerk met Opa’s en Oma’s,
vaders en moeders en natuurlijk heel veel kinderen. Vind je het
leuk om ook mee te zingen deze viering: kom dan op woensdag
om 16.00 uur oefenen met het kinderkoor in het repetitielokaal
van Deo Sacrum in De Leuningjes. Tot gauw!

Rabo Clubkas Campagne
Breng je stem uit op onze club! Ben je lid van Rabobank Westland? Dan kun je van 3 t/m 15 oktober stemmen op je favoriete
vereniging en natuurlijk hopen we dat wij dat zijn. Door twee van
uw stemmen op ons uit te brengen bepaal je mee welk bedrag
Deo Sacrum ontvangt voor de clubkas. Mogen wij ook op uw stem
rekenen? Meer informatie: www.rabobank.nl/westland.

Professionele opvang in een
huiselijke sfeer

Daar voelt uw kind
zich thuis!
Dagopvang & buitenschoolse opvang
in Monster en Poeldijk.
Bel 0174-243104 of kijk op www.kdvsimba.nl
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Lesnacht aan eindexamenkandidaten
Een van de drie acties is de traditionele lesnacht aan examenkandidaten:
de leerlingen betalen om donderdag 23 februari in
26 SEPTEMBER 2018
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de nacht les te krijgen van docenten van school die dat vrijwillig doen. Net als vorig jaar is de actie met de hoogste opbrengst
een loterij. Leerlingen hebben allemaal loten meegekregen om
te verkopen+(aan
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en telefoonnummer
persportverenimail naar
Geestelijk
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Maria
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20
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en
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Raad:
Leny vanbetaald
Leeuwen,
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via
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zijn
net
als
vorig
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesties voor een
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en Boksman
BV),zijn
waardoor
prijs
leuke
puzzel of wiltMakelaars
u er zelf een
maken dan
deze vandeharte
Woensdag 26 september 11.00 uur: viering KSW Zwet en Nieuwelkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.
weweg Rafael Maria Theuvenet.

Puzzel nr. 1
Vieringen De Terwebloem

Puzzel voor deze week:
Vrijdag 28 september 19.00 uur: maandsluiting Hervormde GeDeze week de Nieuwjaarspuzzel, de oplossing heeft alles te mameente ds. Henzen.
ken met dit nieuwe jaar. Het is een cijferpuzzel. Bij juiste invulling ontstaat er een aantal cijfers die het nieuwe jaar nog dikwijls
Woensdag 3 oktober 19.00 uur: rozenkransgebed.
terugkomen.
Vrijdag 5 oktober 15.00 uur: eucharistieviering door pastor Mar1tiende
laatste is voor de es
Straathof.
2 de laatste komt voor heel kort
3 de soldaat moet salueren
4 de u moet uit de oppergod
RESTAURANT
5 deel van de voetCHINEES-INDISCH
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 handiaal
c
14 geeft geen
aanleiding
spe enu tot feestJAN BARENDSELAAN 70
k
o
m
l
O aa g wit paard is zijnPOELDIJK
15 het fabelachti
hoorn verloren
afh
TELEFOON 0174 - 244111
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 letter)
20 zero

”De Ster”

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

of kledingwinkel. Op www.isw.info/irenestraat staan alle prijzen.

5
Jan Barendselaan 80 tijdelijk kringloopwinkel
De derde actie, veel leerlingen hebben daar al weer zin in, is net
als vorig jaar de winkel Jan Barendselaan 80 (voormalige bloemenwinkel De Kok). Een deel van de ruimte mag gebruikt worden
en onze leerlingen gaan hier hun eerste verkoopervaring opdoen.
Vorig jaar verkochten we vooral zelfgemaakte spullen en spullen
van school, dit jaar wordt het gecombineerd met een ‘kringloopwinkel’. De school heeft via ouders en medewerkers spullen ingezameld. Zo heeft Poeldijk eindelijk - zij het tijdelijk - een kringloopwinkel. Van 25 januari t/m 17 februari is de winkel open op
dinsdag (10.15-12.00), woensdag (12.30-15.15) en vrijdag (12.1514.15 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 actie bekend zijn. Komt u vooral
langs in de tijdelijke kringloop, ondersteun het goede doel, en
laat onze leerlingen verkoopervaring opdoen!
4 JANUARI 2017

6 oktober in de Bartholomeuskerk

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

0174 - 27.00.90
Topkoor mét Westlands Mannenkoor
uitzetten van alle lichten

met één schakelaar?
Gewoontegetrouw
organiseert het Westlands Mannenkoor
jaarlijks een bijzonder concert. Vorig jaar was dat samen met
The Clarks. Ook dit jaar is er een grote naam: het Venrays Mannenkoor, een van de beste mannenkoren die ons land rijk is. In
2014 isinfo
het koor
Nationaal Kampioen geworden in de A-klas@lichtgeluiddomotica.com
se. Een grote eer voor de Westlandse zangers om met hen een
avondvullend concert te verzorgen met als thema ‘van klassiek
naar pop’.
licht - geluid - domotica

Bijzonder is om te vermelden dat de finale van de avond zal bestaan uit een werk dat door beide koren samen in een acht-stemmige bezetting zal worden uitgevoerd met de toepasselijke titel
‘One Voice’, ooit geschreven door Barry Manilow. Het dubbelconcert vindt plaats op 6 oktober in de H. Bartholomeuskerk in Poeldijk, ook wel de ‘kathedraal van het Westland’ genoemd vanwege
de ruimte en de goede akoestiek. Aanvang 20.00 uur, de kerk is
open vanaf 19.30 uur. Kaarten a € 17,50, incl. pauzedrankje, zijn
te koop bij Jumbo Poeldijk Boere aan de Rijsenburgerweg 28 in
Poeldijk, de Nationale Theater Kassa en bij de leden van het koor.

Duijnisveld & zn b.v.

•

Stomeri·
Stomerij
en een

Uitslag
van Puzzel nr.72
23:• Van
Kerst./ Gelukkige
winnaar
Jan Barendselaan
2685Sint
BV naar
Poeldijk
Tel. 0174-283996
Jan Barendselaan 72 • 2685 BV Poeldijk / Tel. 0174-283996
is Wil van Os, op de foto met haar welverdiende slagroomschnitt.
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& zn b.v.52 2685 LJ Poeldijk
T (0174) 52
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00 LJ Poeldijk
Monsterseweg
2685
Duijnisveld & zn b.v.
I www.duijnisveld.nl
T (0174)
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I www.duijnisveld.nl
T (0174) 28 62 00
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KBO Poeldijk

Vrijwillige Ouderenadviseurs in
Poeldijk

De Vrijwillig Ouderenadviseur (VOA) biedt u hulp en ondersteuning als u dat nodig heeft bij; zorg, wonen, mobiliteit, participatie, inkomen en recht. De VOA is vrijwilliger van de samenwerkende ouderenbonden. Dit betekent dat de VOA niet in dienst
is van de gemeente of een welzijnsorganisatie en daarom onafhankelijk, laagdrempelig is en gratis ondersteuning biedt.
Alle ouderen kunnen van deze hulp gebruik maken. Hieronder
voorbeelden van vragen waarvoor u kan komen te staan bij het
ouder worden:
Kom ik in aanmerking voor huur- of zorgtoeslag?
Hoe hoog is de eigen bijdrage voor de WMO als u hulp gaat ontvangen?
Hoe kan ik nu al regelen wat ik wel of niet meer aan verzorging wil
aan het einde van mijn leven?
Wat kan ik doen om te voorkomen dat ik in en om het huis val?
Welke verschillende vormen van personenalarmering zijn er en
hoe regel ik dat?
Wanneer moet ik mentorschap, bewind voering of curatelestelling regelen voor mijn dementerende partner?
Hoe kan ik mij voorbereiden op het "keukentafelgesprek" als ik bij
de gemeente een WMO aanvraag doe?
Als mijn partner overleden is weet ik niet goed raad met alle administratie, hoe moet ik dat aanpakken?
Ook andere vragen zijn natuurlijk mogelijk.
Ondersteuning van de VOA is aanvullend op professionele ondersteuning van de welzijnsadviseurs van Vitis. Hulp van de VOA is
laagdrempelig; door het vrijwillige karakter kan vaak meer tijd en
aandacht aan u besteed worden dan beroepskrachten kunnen.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs in Poeldijk zijn: Leny van Leeuwen
(245789) en Ineke van Swieten (247670).
Rabobank Clubkas Campagne
De jaarlijkse stemperiode voor de Rabobank Clubkas Campagne
is van 3 t/m 15 oktober. Leden van Rabobank Westland ontvangen per post een persoonlijke code waarmee ze kunnen stemmen op een vereniging die hun voorkeur heeft. Ieder lid van de
Rabobank krijgt vijf stemmen om te verdelen en kan maximaal
twee stemmen op dezelfde vereniging of stichting uitbrengen.

Hoe meer stemmen we krijgen, hoe hoger het bedrag dat aan de
KBO wordt uitgekeerd. U doet toch ook mee en steunt zo de KBO
afdeling Poeldijk.
Honderdduizenden senioren lopen risico geld te laten liggen
230.000 senioren-huishoudens missen mogelijk huur- of zorgtoeslag. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van vijf organisaties
voor senioren en gepensioneerden. KBO-PCOB, KNVG, NVOG,
FASv en NOOM willen dat de overheid burgers actiever gaat wijzen op toeslagmogelijkheden en werkt aan meer gebruiksvriendelijkheid van het toeslagenstelsel.
Lang niet alle senioren die recht hebben op huur- of zorgtoeslag,
vragen die ook aan. Eén op
de zes huishoudens 55+ mist
mogelijk huurtoeslag. Eén
op de tien 55+-huishoudens
laat zorgtoeslag liggen. Onderbenutting van toeslagen
heeft een negatief effect op
koopkracht en zelfstandigheid van ouderen. Het betekent een flinke knauw voor de koopkracht die, ook door uitblijven
van pensioenindexatie, al flink onder druk staat. KBO-PCOB en de
andere organisaties willen meer onderzoek naar de oorzaken van
onderbenutting. Huishoudens met een lager inkomen kunnen
aanspraak maken op toeslagen. Huur- en zorgtoeslag zijn afhankelijk van inkomen en vermogen. Eén op de zes huishoudens met
55-plussers laat mogelijk huurtoeslag liggen en één op de tien
zorgtoeslag.
Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Pas wanneer je leert luisteren om te begrijpen, in plaats van te luisteren om te reageren, ontstaat er echt contact.”
“Bij problemen drink je samen toch gewoon oploskoffie.”

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

Burgemeester opent Verspunt
Westland
Tekst en foto: Harry Stijger
Donderdag 6 september opende burgemeester Agnes van Ardenne het Verspunt Westland in het Food Center op het terrein
van ABC-Westland. Daar zamelt de Groente & Fruitbrigade versproducten in voor de voedselbanken in de regio’s Haaglanden
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en Rijnmond. De brigade redt hiermee tonnen aan eetbaar product van de afvalcontainer.
Het eten van verse en gezonde producten, zoals groente en fruit,
is voor mensen die weinig geld hebben niet vanzelfsprekend. Bij
het verspunt kunnen telers en handelsbedrijven groente- en fruitproducten inleveren die niet (meer) ‘gewoon’ kunnen worden afgezet, maar nog prima geschikt zijn voor menselijke consumptie.
De ingeleverde producten worden door vrijwilligers geselecteerd
op kwaliteit en dan aan lokale voedselbanken geleverd. Wekelijks
verwerken ze nu al 10 ton, dat zal groeien naar 30 tot 40 ton. Door
dit initiatief van de Voedselbanken Nederland worden verse, gezonde producten een vast onderdeel van het voedselpakket voor
de klanten van de voedselbanken en tegelijkertijd minder voedsel
verspild. Als dit eerste verspunt goed functioneert, willen ze het
op termijn uitbreiden naar acht stuks verdeeld over het hele land.
Onder armoedegrens
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Eén op de 9 hiervan is kind. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.
In 2017 werden door de inzet van 11.000 vrijwilligers wekelijks
40.000 voedselpakketten vanuit 168 lokale voedselbanken uitgedeeld. Vorig jaar waren ongeveer 132.500 Nederlanders afhankelijk van de voedselbank, waarvan 37% onder de 18 jaar. Naast een
voedselpakket als noodhulp krijgen gezinnen ook ondersteuning
van professionele hulpverleners, die kijken naar structurele oplossingen voor hun problemen.

Ondernemer in beeld

Van Oud naar Goud

Het Gouden Huis
Het 100 jaar oude pand aan de Dr. Weitjenslaan hebben Patrick
en Davinia, sinds zij in december verhuisd zijn, volledig verbouwd van Oud naar Goud. Het dorp Poeldijk kende Davinia
alleen van de verhalen van haar vroegere ex-partner, de kleinzoon van Opa Bronswijk van bakker Bronswijk. Hij vertelde vaak
dat zijn opa de allerlekkerste eierkoeken bakte die hij ooit had
gegeten, volgens geheim recept. Toen Davinia en Patrick vanuit
Amersfoort op zoek gingen naar een veelzijdig huis dichtbij de
kust om wonen en werken te combineren, ontdekten zij het huis
aan de Dr. Weitjenslaan.
Na de bezichtiging vorig jaar waren zij gecharmeerd van het
speelse en veelzijdige karakter van de woning die veel perspectief bood voor het realiseren van hun droom. “De buurt voelde
direct als een fijn thuiskomen, de mensen waren vriendelijk en
zeggen je nog zomaar gedag op straat", aldus Davinia. Als je de
voordeur van Het Gouden Huis binnen komt, kom je in een grote
lichte ruimte die frisheid en rust uitstraalt. Davinia kijkt trots en
zegt dat ze er naar uitkijkt om in deze ruimte met mensen te kunnen werken. Wat opvalt is de goudkleurige muur in het midden
met de tekst ‘Ook JIJ bent goud waard’. “We zien zoveel mensen
worstelen met hun zelfbeeld” licht Patrick toe. “Mensen die het
gevoel hebben dat ze niet goed genoeg zijn en tekort schieten“.
Talenten en unieke eigenschappen
“Wat wij belangrijk vinden is dat mensen hier workshops en trainingen kunnen doen en weggaan met het gevoel dat ook zij goud

waard zijn! Met hun eigen talenten en unieke eigenschappen. Bewust zijn en jezelf kunnen waarderen geeft ontspanning, rust en
ruimte om te mogen zijn wie je bent”. Davinia vult aan: “mensen
hebben de neiging zich weg te cijferen en stoppen boosheid of
verdriet soms jaren weg met veel spanning en stress in hun dagelijks leven tot gevolg”. Het koppel wil laagdrempelig een palet
aan mogelijkheden bieden, zoals yoga, trainingen in persoonlijke
ontwikkeling en workshops over communicatie in je relatie. Ieder
kan zijn of haar persoonlijke stukje hieruit pakken en de workshop volgen die daarbij past. Patrick en Davinia werken samen
met andere coaches en trainers. In het bijgebouw is een ruime,
lichte ruimte met de originele naam “Het Gouden Nokje”. Hier
kunnen coaches, therapeuten en masseurs werken met hun cliënten. Er zat vroeger een bakkerij, nu zijn er twee ruimtes met
aparte ingang. “Wij wonen en werken met veel plezier in Poeldijk
en hopen een waardevolle aanvulling te zijn voor de Poeldijkse
gemeenschap.” aldus Patrick en Davinia. Meer informatie: www.
hetgoudenhuis.nl.
Donderdag 4 oktober

Bingo Tis Gezellig
Door omstandigheden kon de Bingo in september niet doorgaan
en beginnen we op donderdag 4 oktober. Dan gaan we weer als
vanouds van start om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Na 7 ronden volgt er een superronde met mooie prijzen.
Ook de prijzentafel voor de loterij is niet mis en goed gevuld! Zin
in een gezellig avondje? Kom dan donderdag 4 oktober over de
brug naar de Saturnus 10 in Poeldijk. De koffie staat klaar! Info:
06-14 598 540.
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Hallo Jumbo actie
Alle oerbroden

Campina kwark

Milnerkaas

pangasiusfilet

2e

hAlve prijs

2 voor

€ 6,50

€ 2,50

Ajax
allesreiniger

Amstel of Brand bok

Gallo wijnen

Autodrop

2 flessen

€ 4,50

van € 2.15 voor

€ 1,69

€ 3,00
Openingstijden:

van € 6.19 voor

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

2 voor

van € 5.59

€ 4,49

2 voor

€ 2,50

Hallo laagsteprijsgarantie
Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Tel: 06 5147 7580 / email: info@rkwestland.nl

In de winter gaat het volop door

Tennissen bij Verburch Poeldijk
Verburch Tennis is een actieve tennisvereniging, opgericht 4 juni
1980 en in de loop van de jaren sterk gegroeid van 50 naar zo’n 800
leden nu. Het Onings Tennispark aan de Arckelweg 20b, voldoet
helemaal aan de eisen van deze tijd. Er kan gespeeld worden op
negen tennisbanen. De ondergrond is TennisRood met als voordeel
dat de baan na regen weer snel bespeelbaar is en er de hele winter
doorgespeeld kan worden. Alle buitenbanen hebben masten met
LED-verlichting, zodat er tot 23.00 uur getennist kan worden.
Dit naast de vorig jaar aangelegde zonnepanelen, maakt de vereniging inmiddels tot een van de groenste tennisverenigingen
in het Westland. Bij Verburch Tennis is het sociale element heel
belangrijk, zo worden er het hele jaar door toernooien georganiseerd met als doel het sportieve zoveel mogelijk met het recreatieve te verenigen. Het uiterst sfeervolle clubhuis neemt daarbij een centrale plaats in. Ook andere activiteiten als biljarten
en klaverjassen dragen bij aan een hecht verenigingsleven. Het
clubgebouw wordt overdag beheerd door vaste medewerkers,
’s-avonds en in het weekend door de leden op vrijwillige basis.
Tennissen, ook in wintermaanden
Ook tijdens de wintermaanden wordt er volop getennist. Er zijn
competities waar iedereen op elk niveau aan mee kan doen. Zo
is er de ranglijstcompetitie op de doordeweekse avonden op de
buitenbanen. Er wordt dan door heren, dames (dubbel en singel)
en mix gespeeld. De vereniging draait in de winter volop door in
bedrijvigheid en tennisactiviteiten, met als bijkomend voordeel
dat het clubhuis daardoor zo goed als altijd open is. Ook is er de
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grond, bagger
bagger en
grond,
en beschoeiingswerken
beschoeiingswerken
Naaldwijk 0174-623400
Naaldwijk
0174-623400
Baggerwerken,
Baggerwerken, Maaiwerken,
Maaiwerken,
Beschoeingsswerken 06-20301432

Beschoeingswerken 06-20301432

Baggerwerk in sloten, vijvers en grachten
Eigen depot voor baggerspecie
Maaiwerk van bermen en slootkanten
Beschoeiingen en damwanden
Sloten graven en dempen
Aanleggen en verbreden van dammen
Leveren en afvoeren van grond,
zowel over de weg als over water
• Brede rijplaten te huur
•
•
•
•
•
•
•

ACTIVITEITEN
Een greep uit onze activiteiten;
• Biljart, film kijken, sjoelen en darten
• Tuinieren, zowel binnen als buiten
• Hand- en schilderwerk
• Muziek luisteren en dansen
• Genieten in de speciaal ingerichte tuin
(bij mooi weer)

VERVOER

Heeft u geen vervoer? Geen probleem.
U kunt kosteloos gebruik maken van onze
bus. Onze chauffeur komt u speciaal
ophalen als u wilt.

INTRODUCTIE KORTING
Dagopvang De Wael is een kleinschalig opgezette
dagopvang, waarbij de groepsgrootte op
maximaal acht bezoekers wordt gehouden.
Door de groep klein te houden, is er meer ruimte
voor persoonlijke aandacht.

Een plek die als thuis voelt

KOKEN

BUITENLUCHT

TUINIEREN

BILJARTEN

“Dagbesteding voor oudere en voor eenzame mensen”

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

www.dagopvangdewael.nl
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