
13 okt. 09.00-11.00 uur Inzameling gebruikte kleding Bartholomeus kerkplein

20 okt. 10.00-11.30 uur Boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk Fonteinstraat

23 tot en met 27 okt. Oud papiercontainer Monsterseweg 112, naast Restaurant Elzenhage

26 en 27 okt. 20.15 uur Kubo Westland Proms 2018 Oude Kerk in Naaldwijk (zie pagina 22)

27 okt. 10.15-17.00 uur Herfstmarathon Onderlinge Restaurant Vrienden, Voorstraat 
  Vriendschap (klaverjas + jokeren)
Elke dag  Uw ‘geeltje’ voor Poeldijk Nieuws NL95 RABO 0343 6024 15
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Een Poeldijkse Syriër of een Syrische Poeldijker

Khaldon Al Sabbagh: ‘Mijn doel 
hier: een normaal leven’
Door Susan van Leeuwen

Hij kwam uit Syrië en woont nu ruim drie-en-een-half jaar in Ne-
derland, in Poeldijk om precies te zijn. Met zijn vrouw en twee 
kinderen voelt hij zich helemaal thuis in het dorp en hij is er 
gelukkig. Spreekt goed Nederlands en werkt als integratie me-
dewerker bij Vitis welzijn. Poeldijk Nieuws sprak met Khaldon 
Al Sabbagh, (35) een Syrische Poeldijker. Hij herinnert zich nog 
precies het moment dat hij dacht: ‘ik moet hier aan de slag en 
wel vandaag nog!

‘Vanuit zijn woonkamer waar hij kort na zijn aankomst in Poeldijk 
met zijn gezin kwam wonen, zag hij ’s nachts om vier uur een 
buurman op zijn fiets naar het werk gaan. Khaldon, had nog geen 
baan; vóór hij de oorlog in Syrië ontvluchtte werkte hij vijftien uur 
per dag. Hij voelde een zekere schaamte in die vroege ochtend-
uren. ‘Ik vond het vreselijk dat ik geen werk had en ging diezelfde 
dag naar de gemeente om me aan te bieden voor welk werk dan 
ook. Ik wilde in elk geval vrijwilligerswerk gaan doen. In het asiel-
zoekerscentrum in Dronten had ik al Nederlandse les gehad. Elke 
dag vier uur, bij elkaar wel zes uur Nederlands leren. Zo kon ik 
de gemeente duidelijk maken dat ik aan het werk wilde en dat ik 
mensen zocht die mij konden helpen verder te komen’.

‘Ik leer elke dag van mensen’
Van huis uit reisagent en afgestudeerd in Engels had hij het een en 
ander mee om in Nederland vooruit te kunnen. Het belangrijkste 
wat Khaldon heeft is de wil om in Nederland een mooi bestaan op 
te bouwen. Hij kon snel via de gemeente bij vluchtelingenwerk in 
Naaldwijk aan de slag als tolk-vertaler, werd trainer ‘omgaan met 
geld’ en vertaalde een boek. Na een jaar solliciteerde hij bij Vitis 
Welzijn. Hij kon voor 24 uur per week aan de slag als integratie-
medewerker en 8 uur als coördinator in wijkcentrum Hooge Has-

Lees verder op pagina 3.

Poeldijker in beeld
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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
Wij hebben tijdelijk het spreekuur niet beschikbaar.
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

Monchou 
Berse monchou met 
aardbeienbavaroise
8 oktober
t/m 20 oktober

Maracuja
Fris gebakje met 
maracujabavaroise en kwark
22 oktober
t/m 3 november

Choco dream
Heerlijke chocoladebavaroise 
en een kersenvulling
8 oktober
t/m 20 oktober

Hazelnoot
Versgedraaide mokka 
crème en zachte cake
22 oktober
t/m 3 november

Kasteeltje
verse crème en luchtige 
cake, omhuld met marsepein
5 november
t/m 16 november

Bitterkoekjes
Lekker gebakje met 
heerlijke bitterkoekjes
5 november
t/m 16 november

2018

NajaarsCollectieNajaarsCollectie

Bakkerij Van Malkenhorst presenteert 
met trots de nieuwe najaarscollectie 2018 
met de lekkerste smaken van het najaar. 
Elke 2 weken zijn er twee soorten 
in de aanbieding: 3+1 gratis!

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 8 t/m 13 oktober Geldig van 15 t/m 20 oktober

WIENERSCHNITZELS 
 4 STUKS € 6,95

BOEMBOE BALIBALLEN
 3 STUKS € 4,50

MAALTIJDAANBIEDING
400 GRAM ANDIJVIE 
MET BAL GEHAKT

 SLECHTS € 3,50

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

MALSE KOGELBIEFSTUK
 3 STUKS € 7,50

ROOKWORST
 1 + 1 GRATIS

MAALTIJDAANBIEDING
400 GRAM 
POELDIJKS STOOFPOTJE

 SLECHTS € 3,50

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

Vrijdag 12 oktober 15.00 uur: Woord- en Communieviering met 
Rafael Maria Theuvenet.
Woensdag 17 oktober 11.00 uur: viering KSW Gantel en Wen. 
Woensdag 17 oktober 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 19 oktober 15.00 uur: woord- en Communieviering met 
diaken Ronald Dits.
Woensdag 24 oktober 11.00 uur viering KSW Zweth en Nieuweweg.

ta in Naaldwijk. Hij leerde nog steeds en er komen nieuwe taken 
en meer uren bij. Elke cursus die past bij zijn functie en die hij kan 
volgen pakt hij aan. ‘Ik leer elke dag van mensen in mijn omge-
ving, van collega’s en van mijn vrienden en buren in Poeldijk. Ik 
steek er veel van op: je leert typische uitdrukkingen gebruiken. 
Toen mijn vrouw, ik en onze twee kinderen pas in Poeldijk woon-
den, kocht ik bij de Action veertig kaarten voor Kerstmis. Aan een 
verkoopster vroeg ik een Nederlandse wens op te schrijven. Die 
hebben we op de kaarten overgeschreven en bij onze buren en 
vrienden bezorgd. Zo leg je veel contacten en dat is belangrijk’.

‘Allerbelangrijkste: accepteren en gelijkwaardigheid’
Vorig jaar gaf Khaldon voor het eerst een presentatie in het West-
lands Museum over Syrië tijdens ‘Westland Ontmoet’, activiteit 
van Vitis Welzijn. Tijdens Westland Ontmoet worden op veel 
plaatsen ontmoetingen georganiseerd. Ook was Khaldon dit jaar 
betrokken bij deze ontmoetingen, op 22 september in de Oude 
Kerk in Naaldwijk een ontbijt en op 28 september een presen-
tatie over de Syrische stad Aleppo, met tentoonstelling, muziek 
en eten. Khaldon werkt nu aan een informatieavond met de 
brandweer over brandpreventie, vooral bedoeld voor nieuwko-
mers. Inmiddels is hij goed ingeburgerd in het Poelukse leven. In 
het weekeinde wordt er veel gefietst, afgelopen zomer werd er 
vakantie gevierd in Flevoland. Ook zijn vrouw is actief, zij werkt 
voor de rechtswinkel in Naaldwijk en volgt een cursus voor pe-
dagogisch medewerker. Ze heeft vriendinnenclubjes opgebouwd 
en er wordt wekelijks gewandeld. Hun twee kinderen gaan naar 
de Daltonschool in Poeldijk en hebben daar hun plekje gevon-
den. Khaldon: ‘Het allerbelangrijkste wat je nodig hebt om goed 
te leven is: accepteren en gelijkwaardigheid. Accepteer elkaar 
en de normen en waarden van vrijheid’. Terwijl hij enthousiast 
praat proef je tussen de regels door nog wat angst bij hem om 
te vertellen over de angst voor hogere machten van de overheid. 
Veel vrienden en familie wonen nog in Syrië, een goede vriend is 
er ontvoerd en nog altijd spoorloos. Andere familieleden wonen 
elders in Europa. Die verscheurdheid van het familieleven maakt 
Khaldon verdrietig. Maar tegelijkertijd is hij blij, ook voor zijn ge-
zin, om in Poeldijk te wonen, te werken en onze vrijheid te ken-
nen. Hij heeft niet de illusie ooit nog terug te keren naar Syrië. Hij 
leidt liever ‘een gewoon leven’ in Poeldijk. Kernachtig geeft hij de 
ingrediënten voor het opbouwen van dat ‘normale leven’. Leer de 
taal, accepteer en respecteer de mensen, doe vrijwilligerswerk, 
loop stages en ontmoet mensen. Een betaalde baan zorgt dan 
voor zelfstandigheid. Zoek sociale communicatie in de buurt, bij 
verenigingen en zoek vooral rolmodellen. ‘Mensen, die jou iets 
kunnen leren en bouw dan een netwerk op. Een organisatie als 
Vitis Welzijn is daar een sterk voorbeeld van’.

(vervolg voorpagina)
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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

Westland Verstandig: Leuningjes en 
WOS zijn er nog niet uit. 
Plannen centrum Poeldijk snel opstellen en uitvoeren
De Leuningjes is weer open en dat is prima. Nu nog een goede exploitatie. 
Één van de gebruikers kan de WOS zijn die vanuit ‘s-Gravenzande naar 
Poeldijk verhuist. Ook een goede ontwikkeling en leidend tot een win-
win situatie. Westland Verstandig meent dat voor het centrum van 
Poeldijk nu snel een niet al te complex plan moet worden opgemaakt en 
nog belangrijker, moet worden uitgevoerd. Eerder gaven we al aan dat 
aanpassing en aankleding van de Voorstraat en het maken van een plein 
los moet staan van de centrumplannen. Dat kan apart worden uitgevoerd. 
We zullen met voorstellen bij de begroting komen. 

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. 

Tessa Moerland (geheel links) werkt bij de Poeldijkse Keurslager Marco van der Hout en is tweede geworden op het Nederlands kampioen-
schap voor jonge slagers. Zij heeft maandenlang getraind en is dit jaar reserve voor het Europees kampioenschap en in 2020 gegarandeerd 
kandidaat voor het EK. Marco van der Hout: “ik heb deze wedstrijd in 2012 gewonnen en ben trots dat Tessa nu ook zo goed bezig is!"
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 8 t/m 13 oktober

MARSEPEIN  
ROOMBOTERCAKE
Dubbel gevulde roombotercake afgedekt  
met marsepein. Voordeel €2,-

van 8,95
€6,95

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

16 oktober 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

Maandag 15 oktober in Naaldwijk

Alzheimercafé Westland
Als bij iemand Alzheimer wordt vastgesteld, roept dit allerlei ge-
voelens op: onzekerheid, onmacht en vragen over hoe de toe-
komst er uitziet. Waar loop je tegenaan als geheugenproblemen 
toenemen? Hoe reageren mensen in je omgeving? Wat draagt 
bij aan de kwaliteit van leven met dementie? Die avond gaan we 
in gesprek met iemand met dementie. 

In dit gesprek gaan we op vragen in, met als rode draad hoe ie-
mand met dementie zijn ziekte beleeft en hoe hij zich staande 
houdt. Alzheimercafé Westland is maandag 15 oktober in wijk-
centrum Hof van Heden, Dijkweg 20 in Naaldwijk. De zaal is open 
vanaf 19.00, het programma is van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmel-
den is niet nodig. Kent u iemand die met dementie te maken 
heeft maar nog niet in het Alzheimercafé is geweest, geef het 
door. Meer informatie via 06 - 29881274. Het Alzheimercafé is 
trefpunt voor mensen met dementie en hun naaste omgeving.

Bingo

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

Herfstmarathon: klaverjassen en jokeren

Onderlinge Vriendschap
Door Cor Mol, voorzitter

Wij zijn al volop bezig met het organiseren van onze herfstmara-
thon. Die wordt gehouden op zaterdag 27 oktober in Restaurant 
Vrienden: koppel klaverjassen en jokeren. De inleg voor klaver-
jassen is € 15,-- per koppel en voor jokeren € 7,50 p.p. inclusief 
koffie én een broodje per persoon. 

Zoals altijd zorgen wij voor een goed gevulde tafel met mooie prij-
zen. Vanzelfsprekend vieren gezelligheid en vriendschap hoogtij. 
We starten om 10.30, de zaal is open om 09.30 uur; graag om 
10.15 uur aanwezig zodat wij op tijd kunnen beginnen. Plaats van 
handeling is Restaurant Vrienden in de Voorstraat. Het einde van 
deze dag is rond 17.00 uur. U kunt zich opgeven bij Lydia Sta (06-
18549289), Cor Mol (246654 of 06-34490167). Wij van Onderlin-
ge Vriendschap zien u graag tegemoet, tot dan.

Vitis Welzijn
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Geloven in je eentje houd je niet vol

Waarom nog kerk?
Door Pastor Berry Lansbergen 

“Waarom heb je eigenlijk de kerk nodig? Je 
kunt toch in God geloven, bidden, de bijbel 
lezen en proberen goed te leven zonder de 
bemoeienis van de kerk.” Ik hoor deze op-
merkingen regelmatig in gesprekken. Uit 
onderzoek in 16 landen in Europa blijkt dat 
de Nederlandse jeugd op de laagste plaats 
staat qua kerkelijke verbondenheid, maar 
wat hun religiositeit betreft op de derde 
plaats. Blijkbaar bidden ze heel intens, 
maar niet in de kerk, wel ’s avonds in bed. Ze willen zich blijkbaar 
niet binden aan een kerkgemeenschap en maken zelf wel uit wat 
ze bidden. Geloven is een heel persoonlijke zaak geworden; daar 
heb je geen anderen of een kerk bij nodig. En dat geldt niet alleen 
voor de jeugd, maar ook veel volwassenen denken daar hetzelfde 
over.

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

De vraag is dus of de kerk niet overbodig is geworden, in een tijd dat 
mensen zelf hun levensweg kiezen aan de hand van televisie, boeken 
en internet? Feit is dat in onze samenleving godsdienst een privé-
zaak is geworden. Voor de kerk is godsdienst nu net geen privézaak. 
Kerkmensen belijden in grote lijnen een gemeenschappelijk geloof. 
Zij geloven in een gemeenschappelijk geloof. Zij spreken niet enkel 
over ‘mijn God’, maar ook over ‘onze Vader’, die de God is van onze 
vaderen Abraham, Isaak, Jacob en van Jezus. Gelovige christenen 
zoeken een gemeenschap, waarin het geloof van de vaderen wordt 
doorgegeven en levend gehouden.

Die gemeenschap is ouder dan het boek van het geloof, de bijbel. 
Zonder de joodse en later de christelijke gemeenschap was er geen 
bijbel geweest, omdat dit boek is ontstaan in die gemeenschap. 
Natuurlijk kunnen mensen zich rechtstreeks tot God wenden zon-
der de kerk erbij te halen, maar of je rechtstreeks naar de God van 
Jezus en Jezus zelf kunt gaan zonder de kerk is de vraag. Zonder de 
kerk zouden woorden van Jezus niet bewaard zijn gebleven. Hooguit 
wat geschriften van en over Hem in bibliotheken met boeken uit de 
oudheid voor studenten en andere belangstellenden. Zonder de kerk 
zouden Jezus woorden zijn verwaaid.

De kerk is er niet alleen om de boodschap van Jezus te bewaren en 
door te geven, maar ook om ze uit te leggen en te actualiseren in 
elke nieuwe tijd en situatie, telkens anders maar toch trouw blij-
vend aan de bedoelingen van Jezus van Nazareth. Ze is verder om 
de mensen te helpen die boodschap in praktijk te brengen en het 
niet te laten bij stichtende woorden. We hoeven niet blind te zijn 
voor de grote tekorten van de kerk en de negatieve kanten van haar 
optreden. Maar haar terzijde schuiven als afgedaan is onmogelijk. 
In de evangelies horen we dat Jezus zijn leerlingen steeds twee aan 
twee uitzendt. Dat dit twee aan twee gebeurt, is van belang, al-
lereerst voor de mensen naar wie ze gezonden worden: zij horen 
mensen die voor elkaar garant staan en niet op eigen houtje komen, 
maar namens een opdrachtgever. Het is ook van belang voor de ge-
zondenen: het beschermt ieder van hen tegen eigengereidheid of, 
omgekeerd, tegen gebrek aan verbeeldingskracht. Ze kunnen elkaar 
aanvullen, corrigeren en bemoedigen als het tegenvalt. Uit dit alles 
blijkt dat geloven en getuigen van je geloof in je eentje, niet goed 
kan. Geloven in je eentje houd je op den duur niet vol. Daarom is de 
kerk nodig. 

effero uitvaartverzorging
crematie - begrafenis

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

het huis
uit dragen om

tebegraven
"

"
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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
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(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.
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Duijnisveld & zn b.v.
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www.duijnisveld.nl
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Zondag 14 oktober:

Oogstdankdag
Zondag 14 oktober om 9.30 uur is er een feestelijke viering met 
medewerking van het Bartholomeuskoor. Voorganger is pasto-
raal werker Els Geelen. Thema van de viering is: “Zaaien en oog-
sten, danken en delen.” Na afloop van de viering is er gelegen-
heid om een kopje koffie te drinken. In natura ontvangen gaven 
voor Oogstdankdag zullen na de viering bij de zieken en oude-
ren van onze parochie thuis of in het ziekenhuis of verpleeghuis 
bezorgd worden.  

Graag vragen wij diegenen, die bloemen, groenten, fruit of an-
derszins beschikbaar willen stellen, deze gaven  donderdagavond 
11 oktober tussen 17.00-18.00 uur af te geven in het portaal van 
de kerk. Zij kunnen ook bij u worden opgehaald. U kunt hiervoor 
bellen Mart van Ruijven (247096) of onze koster, Ted Barendse, 
(06- 12 913 964). Als u niet in natura kunt bijdragen is er gelegen-
heid uw dankbaarheid te tonen door een geldelijke bijdrage te 
geven na afloop van de vieringen bij de uitgang van de kerk. De 
opbrengst van de collecte komt ten goede aan activiteiten van 
de M.O.V. werkgroep. Namens de gehele parochiegemeenschap 
vragen wij ieders inzet en danken u nu al voor uw medewerking. 
De werkgroep Oogstdankdag.

Bij angelusgebed 2 september

Pauspareltje
“Laten we een gewetensonder-
zoek doen om te zien hoe wij Gods 
Woord in ons opnemen. Op zon-
dag horen we het Woord tijdens 
de Mis. Als we er op een verstrooi-
de of oppervlakkige manier naar 
luisteren, zal het niet echt ergens toe dienen. We moeten juist 
met open hart en open geest naar het Woord luisteren, zodat 
het opgenomen wordt en vrucht draagt in ons concrete leven, 
Jezus zegt dat Gods Woord als het graan is: het is een zaadje dat 
moet groeien in onze concrete werken. Zo reinigt het Woord ons 
hart en onze handelingen.”

Inzameling gebruikte kleding
Zaterdag 13 oktober tussen 09.00-11.00 uur op het kerkplein van 
de Bartholomeuskerk aan de Voorstraat door de M.O.V. werk-
groep van de Bartholomeus parochie.

Rozenkrans 
In onze kerk is er in oktober elke dinsdagavond om 19.00 uur ro-

zenkrans bidden bij Maria. Na afloop willen we graag met u allen 
even napraten onder genot van koffie of thee. Koos van Leeuwen 
zal voorgaan in gebed en Ine Vranken speelt piano. Weet u van 
harte welkom! 

Wereldmissiemaand 2018: Ethiopië

Wereldmissie 20 en 21 oktober 
Door Jan van Paassen 

“Ethiopië: God is ons een toevlucht en een sterkte”. Onder dit 
motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar de campagne voor We-
reldmissiemaand Oktober. De bijbelzin is een bron van kracht 
voor christenen wereldwijd. In Ethiopië en hier bij ons in Neder-
land. Het is een arm land met een rijke cultuur.

Missio steunt wereldwijd: kinderen in nood, pastoraal werk van 
parochies en bisdommen en opleiding van priesters, diakens, 
pastoraal werkers en catechisten. In het weekeinde van 20 en 21 
oktober wordt in alle katholieke kerken gecollecteerd voor het 
Pastorale werk van parochies in de derde wereld. Zo ook in de 
vieringen in de Bartholomeusparochie Poeldijk is dat weekeinde 
de hoofdcollecte voor de katholieke kerk in Ethiopië, in het bij-
zonder steun voor de Menjas, afhankelijk van de koffieteelt. Deze 
bevolkingsgroep is klein en arm en wordt gediscrimineerd. Ethi-
opië neemt ook veel vluchtelingen op uit Zuid- Soedan, Somalië 
en Eritrea die er een toevlucht vonden in vluchtelingenkampen. 
Uw financiële steun is daarom heel hard nodig voor de mensen in 
Ethiopië. Werkgroep M.O.V. Bartholomeus Parochie Poeldijk

Kerkberichten

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 13 en 14 oktober: Oogstdankdag.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk Monster.
Zondag 09.30 uur: Woord- en communieviering met dames- en 
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herenkoor Bartholomeuskoor. Voorganger: pastoraal werker Els 
Geelen. Intenties: Koos van Dijk en Jan van Marrewijk.

Weekeinde 20 en 21 oktober: 29e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met dames- en heren Bar-
tholomeuskoor. Voorganger: Pastor Berry Lansbergen. Intenties: 
Lenie van der Meer-Zuijderwijk, Adrianus en Mies Lelieveld-van 
der Zande, Hansje en kleinzoon Tim, Henk van der Voort en Corrie 
van der Voort-van der Klugt, Cornelia van Dijk-de Jong en dochter 
Ineke.
Zondag 09.30 uur: woord- en communieviering. Voorgangers: 
VOLT-groep Poeldijk. Intenties: Gerard Goeijenbier en Riet 
Goeijenbier-van Kester, Barbara Helderman en overleden fami-
lie, Frans en Marie Grootscholten-van der Klugt en Peter en Ben 
Grootscholten, Miep Bronswijk-Vis, Piet van der Valk.

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 18 oktober 19.00 uur: Rozenkrans bidden. 
Donderdag 25 oktober 19.00 uur: woord- en communieviering, 
door 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).

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

Jumbo 
verse Rosbief

Wagner 
Big pizza

Jumbo 
Boeren kaas

Varkenshaas 
500 gram

voor
€ 5,99

2e PAKJE
HALVE PRIJS

2e PIZZA
HALVE PRIJS

25%
KORTING

Dash of 
Lenor

2 + 1
GRATIS

Famous 
whisky

4 EURO
KORTING

Vifit drink 
500 ml

2 pakken
€ 1,50

Calve 
pindakaas

350 gram

2e POT
HALVE PRIJS

Maandag 15 oktober pastorie Naaldwijk

Meer weten van het katholieke 
geloof?
Door diaken Ronald Dits

Wil je meer weten over het katholieke ge-
loof? Of wil je katholiek worden? Ik ben ge-
start met een groepje enthousiaste mensen 
die deze vragen hebben. Op dit moment zijn 
er vijf deelnemers, maar er kunnen zeker 
meer mensen meedoen. 

We bespreken katholieke feestdagen, de betekenis van de drie-
ene God, wat is geloof, de Bijbel en nog veel meer. En vragen 
mag, graag zelfs. De eerstvolgende avond is maandag 15 oktober 
in de pastorie in Naaldwijk. Graag even bij mij aanmelden: dits@
rkwestland.nl.

we print with passion
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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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Voor deze rust is al betaald

Echte rust
Een mens slaapt gemiddeld een derde van zijn leven, dus een 
goed bed is niet onbelangrijk. Dat de Zweedse beddenfabrikant 
Hästens dat ook vindt is logisch. In 2006 startte de verkoop 
van het bed Vividus, het “beste” bed ter wereld. Verkoopprijs:  
€ 46.020,-- Een goede rust is heel wat waard!

Inderdaad is een goede rust goud waard. Rust voor je geweten 
is zelfs met geen goud te betalen. Wat zouden we daar blij om 
zijn! Als rust voor het geweten met geld te koop zou zijn, zouden 
de armen pech hebben. Nee, zó werkt God niet. Hij wil álle men-
sen deze rust – niet verkopen, maar – geven. Hij biedt het allen 
zonder onderscheid aan. Voor deze rust is al betaald! Wij hadden 
de prijs nooit kunnen betalen dat heeft Jezus Christus voor ons 
gedaan.

Kerkdiensten
Zondag 14 oktober 10.00 uur: ds. R. ten Napel, ’s-Gravendeel. 

    19.00 uur: ds. A.J. Molenaar, Woudrichem.
Zondag 21 oktober 10.00 uur: proponent W.A. van den Born, 
           Leiden.

    19.00 uur: ds. M.C. van Pelt, Rotterdam.
Tijdens de ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0 t/m 4 
en kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool.

Bij de kerkdiensten
Zondag 14 oktober heten we welkom ds. R. ten Napel uit ’s-Gra-

vendeel. Hij was vroeger predikant in Honselersdijk en consu-
lent van onze gemeente in de periode na het vertrek van ds. 
Lavooij. Fijn om hem weer eens te ontmoeten. Helaas zal een 
aantal trouwe gemeenteleden niet aanwezig kunnen zijn omdat 
het koor mag zingen in de Regenboogkerk Honselersdijk. In de 
avonddienst heten we als “gastpredikant” welkom ds. A.J. Mole-
naar uit Woudrichem. Ruim een maand is het dan alweer geleden 
dat hij afscheid nam. Zondag 21 oktober is proponent Van den 
Born voor de eerste keer in onze gemeente de voorganger. In de 
avonddienst heten we ds. Van Pelt uit Rotterdam welkom. Het is 
alweer lang geleden dat hij bij ons was. We hopen en bidden om 
goede en gezegende diensten met elkaar en rekenen op de aan-
wezigheid van u en jullie allen.

Bijbelgesprekskring op 18 oktober
De gecombineerde Bijbel- en gesprekskring was voor de eerste 
keer bij elkaar, was blij met de opkomst maar er kunnen er na-
tuurlijk nog veel meer bij. Het was een zeer geanimeerde avond 
onder leiding van Jan van den Heuvel, we bespraken vragen die 
bij de deelnemers leven. Als thema voor dit jaar hebben we geko-
zen voor zeven gelijkenissen, in combinatie met het Oude Testa-
ment en de zeven brieven van de Apostel Paulus. Elke avond een 
zelfstandig onderdeel zodat het mogelijk is altijd aan te sluiten. 
De eerstkomende avond is donderdag 18 oktober om 20.00 uur. 
U en jij zijn van harte welkom.

Welkomstavond nieuwe gemeenteleden 12 oktober 
Vrijdag 12 oktober is er een avond voor allen die zich in 2018 
bij onze gemeente hebben aangesloten en die in onze gemeen-
te zijn komen wonen. U ontvangt zoveel mogelijk nog een per-
soonlijke uitnodiging, als dat niet het geval is dan bent u na-
tuurlijk ook van harte welkom. De avond wordt gehouden in de 
ontmoetingsruimte van de kerk en begint om 20.30 uur. Graag 
tot dan!

Oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van 23 tot en met 27 okto-
ber op: Monsterseweg 112, Poeldijk (naast hotel-restaurant Uni-
cum-Elzenhage).

Kerkelijke stand
Een goede ledenadministratie is voor het goed functioneren van 
het kerkenwerk van groot belang. Wilt u daarom adreswijzigin-
gen steeds direct doorgeven aan het kerkelijk bureau: Verburg-
hlaan 38, 2685 SZ Poeldijk tel. 0174-242570, e-mail: bogaardij@
hotmail.com. Bij voorbaat hartelijk dank!

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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Leliestraat 9
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In kindvriendelijke woonwijk gelegen 
royale en heerlijk lichte hoekwoning met 
garage en royale en zonnige achtertuin. 
De woning ligt op steenworp afstand van 
het gezellige centrum van Naaldwijk.

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Unieke onder architectuur gebouwde, 
karakteristieke en royale vrijstaande 
woning met heel veel rust en privacy! 
De woning heeft een riant perceel van 
488 m² eigen grond, ruime garage, volop 
parkeergelegenheid op eigen terrein.
Vraagprijs: € 650.000,- k.k.
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Inmiddels ligt de vakantieperiode alweer ruim een maand ach-
ter ons en hebben we al optredens gehad in de Hervormde kerk 
Poeldijk in Duinhof te Ter Heijde aan Zee. Zondag 14 oktober 
werkt ons koor mee aan de dienst in de Regenboogkerk in Hon-
selersdijk.

Ook gaan we beginnen met het kerstrepertoire. Wil u of wil jij 
meezingen met ons koor op Kerstmorgen? Kom dan ook aan-
staande woensdag om 19.45 uur naar de kerk aan de Fon-
teinstraat. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de secretaresse 
van het koor mw. B.C. de Kiewit-van Straalen tel. 244012 of via de 
e-mail: koorimmanuelpoeldijk@hotmail.com.

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

Open kerk
Zaterdag 20 oktober is de kerk weer van 10.00-11.30 uur open 
voor ontmoeting en gesprek. Er is koffie en thee en ieder is van 
harte welkom. 

Boeken en platen verkoop
Zaterdag 20 oktober is er van 10.00-11.30 uur verkoop van boe-
ken, 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. Mu-
ziek en boeken van alle tijden en voor alle smaken voor een klei-
ne prijs.

Meezingen op Kerstmorgen? 

Koor Immanuel

Verburch Poeldijk tegen ’s-Gravenzande: 12-12  

Jeu de Boules ’97 
Door Piet de Quaasteniet 
 
De Jeu de Boulers van Verburch hebben er een mooie zomer 
opzitten, soms zelfs te warm om het Jeu de Bouleballetje te 
gooien. Het was voor de leden heerlijk om met de fiets naar het 
Verburch-complex te komen om met elkaar leuke wedstrijden 
te spelen. Ook de vrijwilligers die op allerlei gebieden actief wa-
ren werden in het zonnetje gezet met een gezellige barbecue. 

Nu gaan we weer verder om deze herfst en winter in ons speelpa-
radijs in de hal te spelen. De Westlandse competitie is ook weer 
begonnen en moest direct worden geopend tegen de kampioe-
nen van het jaar 2018 Jeu de Boules ‘s-Gravenzande. In deze start 
van seizoen 2018/19 was al duidelijk wat we bij ’97 Verburch van 
plan zijn, er werd in deze uitwedstrijd een mooi 12-12 gelijk spel 
gehaald. We willen onze leden en overige Poeldijkers laten weten 
van de clubactie van de Rabobank om je stem uit te brengen op 
’97 Verburch en de EHBO. Deze actie loopt van 5-15 oktober om 
zo de clubkas een extraatje mee te geven. Tot slot kijken we nog 
even terug op Rondje Poeldijk met veel vrolijke deelnemers uit 
Poeldijk en elders. Zie ook: www.97jdbp.nl. 

EHBO vereniging St. Albertus - Poeldijk
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‘Baalt als bal niet gaat zoals hij wil’ 

Verburch Volleybal viert verjaardag 
Nico Janssen
Door Nel Bernardon, voorzitter

Bij Verburch volleybalt Nico Janssen, Nico werd op 14 septem-
ber 80 jaar. Daar moesten wij op gepaste wijze aandacht aan 
besteden. Niet niks, 80 jaar en volleyballen. Hij doet dat altijd 
nog met grote inzet en baalt als er weleens een bal niet zo gaat 
als hij wil. We hebben hem in het zonnetje gezet tijdens onze 
speelavond maandag 17 september. 

Nadat wij hem toezongen kreeg hij een mooie spiegel – gemaakt 
door Age – ontvangen met daarop zijn naam en leeftijd. Daar-
na werd er, zoals gebruikelijk gevolleybald met netten versierd 
met  slingers. Nico was er een tikje door overvallen maar zei trots 
te zijn dat hij lid van deze vereniging is. Hij was jaren voorzitter. 
Na het volleyballen werd er in de kantine geproost op zijn ver-
jaardag. Binnen onze vereniging delen wij lief en leed met elkaar. 
Verburch volleybal heeft 45 leden: van dertigers tot nu ook tachti-
gers. Wij hopen dat Nico nog vele jaren bij ons blijft volleyballen. 
Nico, van harte! Voor ons blijf je voor altijd jong. Alle leden en het 
bestuur van volleybalvereniging Verburch.

Acht weken ranglijstcompetitie 

Outdoor tennis bij Verburch 
Dinsdag 30 oktober en donderdag 1 november start de rang-
lijstcompetitie voor leden van Verburch Tennis én niet-leden op 
het Onings Tennispark in Poeldijk. De competitie duurt 8 we-
ken. De indeling wordt gemaakt op aangegeven speelsterkte 
zodat iedere speler op zijn niveau wedstrijden kan spelen. Een 
wedstrijd duurt drie kwartier en er worden twee wedstrijden 
gespeeld per speelronde.
 

Er zijn twee starttijden: om 13.00 en 14.30 uur. Elke twee weken 
wordt het schema opnieuw ingedeeld en dan is bekend op welke 
tijd de twee speelronden beginnen. Opgeven kan met een team 
dat bestaat uit twee of drie spelers. Elk team heeft een team-
naam. Bedenk een naam waarmee je je onderscheidt van andere 
teams. Op  www.verburchtennis.nl  staat meer informatie. Daar 
kan je ook het team inschrijven of per mail vragen stellen over de 
Verburch Tennis Outdoor ranglijstcompetitie.

Bijzondere dienst met gospelkoor YMCA

Verbinding tijdens feestweek
Door B. Hendriks en A. van der Haak

In de kerkdienst van 2 september ter afsluiting van de feest-
week Rondje Poeldijk, stond diaken Walther Burgering vooral 
stil bij de (ver)bindende factor van gezamenlijke activiteiten tij-
dens zo’n feestweek voor de dorpelingen.

Je durven aan te sluiten, te mengen en je daarbij ook welkom 
heten, ook als je geen rasechte Poelukker bent. Door de geweldi-
ge zang en prachtige muziek van gospelkoor YMCA, was dit een 
bijzondere dienst. Jammer dat er niet meer mensen hiervan ge-
noten hebben.

In de vorige Poeldijk Nieuws heette deze hond Doebas. De juiste 
naam van de viervoeter: Loebas.
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20 18 JANUARI 2017

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

...uw persoonlijke makelaar!

Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief !!

Bel 0174 730 179

20 18 JANUARI 2017
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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

Veel belangstelling bij  

Postzegel ruilbeurs in Wateringse 
bieb
Vrijdag 28 september was er in het kader van Westland Ont-
moet in samenwerking tussen de Bibliotheek Westland en Post-
zegelvereniging Monster in de Wateringse bieb een grote ruil-
beurs, geopend door wethouder Vreugdenhil (Zorg, welzijn en 
cultureel erfgoed). “Ik moet mijn beeld van postzegelverenigin-
gen bijstellen,” zei hij. “Het is een levendige vereniging die veel 
organiseert en die jaarlijks nieuwe leden kan verwelkomen. En 
‘van ruilen, komt huilen’ is vandaag echt geen sprake!”.  

Voorzitter Klaas Keijzer zei dat hij graag een jeugdafdeling zou 
opzetten, maar het ontbreekt aan voldoende vrijwilligers om dat 
voor elkaar te krijgen. “Een toffe spaaractie met een supermarkt 
zou heel leuk zijn. Daar is de jeugd wel enthousiast voor te krij-
gen. Een ruilbeurs kunnen we dan weer in de bibliotheek organi-
seren.” De wethouder sprak de verwachting uit dat dit een mooie 
traditie wordt. Er was speciale aandacht voor Martin Koene die 
vorig jaar met het idee kwam tijdens Westland Ontmoet een ruil-
beurs te organiseren. Mede door deze ontmoeting werden hij 
en een aantal anderen lid van de Postzegelvereniging Monster.  
 
De promotiestand van de Postzegelvereniging was ingericht met 
producten die op Westlands Mooiste postzegels staan. De zegel-
set ‘Kom in de Kas 2018’ was te koop. Het ontmoeten en ruilen 
van postzegels stonden centraal. Ook munten, ansichtkaarten, 
wijnetiketten, suikerzakjes, logoballpoints, sigarenbandjes, Poké-
mon plaatjes, telefoonkaarten en miniatuurauto’s kregen een 
andere eigenaar. Bij de taxateur stonden mensen in de rij en de 
postzegelberg trok veel belangstel-
lenden. Bibliotheek en postzegelver-
eniging kijken terug op een geslaagde 
ruilbeurs. Zie: www.postzegelvereni-
gingmoster.nl en www.bibliotheek-
westland.nl.

Vind ons leuk op facebook!

Poeldijk Nieuws
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de van deze foto (1900) nog geen luchtopnamen worden gemaakt. 
Men had toen best op de een of andere manier de lucht in willen 
gaan, de (technische) mogelijkheden ervoor bleken nog een aantal 
jaren ontoereikend. Alle probeersels ten spijt, men kwam telkens 
veel eerder op moeder aarde terecht dan de opzet was. Pas op 27 
juni 1909 kreeg Charles de Lambert het voor elkaar zijn, met (benzi-
ne)motor uitgeruste, vliegmachine wat langer in de lucht te houden. 
De beroemde Uiver ging zelfs pas in 1934 met de eerste passagiers 
de lucht in, terwijl deze fotokaart al in oktober 1902 werd afgestem-
peld. Goede kans dat de hier gekiekte jeugd de eerste vliegtuigen 
slechts op papier heeft kunnen zien! Daarom is het onmogelijk dat 
een schilderachtig tafereeltje als dit ooit vanuit de lucht is vastge-
legd. Boomgaarden met allerhande vruchtbomen en heesters, dik 
begroeide oevers met bomen langs vrijwel alle watergangen en niet 
te vergeten weideland bepaalden Poeldijks landschap. Deze prent-
briefkaart licht deels een tipje van de toenmalige groene sluier op. 
In afwachting van een praam of schuitje zien we een Gantelvaart, 
gelijk een biljartlaken. Nu we met onze neus op de feiten worden 
gedrukt komen de enorme verschillen tussen toen en nu duidelijk 
aan het licht. Overal in Poeldijk is na 1900 onvoorstelbaar veel groen 
verdwenen. 

Jeugd poseert maar wat graag
Bijgaande opname gunt ons een blik op een onafzienbare bomen-
rij, groen dat toen zijn langste tijd had gehad. Een kwart eeuw 
later zien we ansichten waarop vrijwel al het schoons ter plekke 
het loodje heeft moeten leggen, terwijl glasopstanden het beeld 
bepaalden. Was de mensheid mooi klaar mee! Het ‘oudje’ geeft 

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Het mag dan in de eenentwintigste eeuw voor de meeste burgers 
goed toeven zijn in het Westland, ondanks dat krijgt onze streek 
in de media regelmatig het predicaat ‘lelijk en kaal’ opgeplakt. 
Het vele glas en relatief weinige groen zijn debet aan een wat ne-
gatieve beoordeling. Een constatering die vooral via vastgelegde 
luchtopnamen tot het volk komt. Foto’s op grote hoogte vastge-
legd, laten inderdaad een vrij eentonig beeld zien van door glas 
ingeklemde dorpen. Het is daarbij niet helemaal onterecht dat het 
Westland soms ‘één grote glazen fabriek’ wordt genoemd. Het 
mag echter in twijfel worden getrokken of die critici ooit persoon-
lijk een kijkje hebben genomen onder dat glas. 

Dan kunnen zij met eigen ogen zien dat de vele Westlandse soor-
ten planten en bloemen borg staan voor een pracht en praal die 
zijn weerga buiten het glasareaal nauwelijks kent. Jaarrond groene 
gewassen, waar vindt men dat op zo’n grote schaal? Alleen is de 
flora (God van de bloemen en de lente) vanuit de lucht, dus buiten 
de kassen, moeilijk waarneembaar. Wellicht zijn criticasters na een 
bezoekje aan een kwekerij wat genuanceerder over hun geschetste 
negatieve indruk. 

Waardering voor kwekers in de lift
Dankzij het jaarlijks georganiseerde ‘Kom in de Kas’, als kwekers 
hun bedrijf een weekeinde voor het publiek openstellen, krijgen be-
zoekers steeds meer waardering voor hetgeen onder glas allemaal 
groeit en bloeit. Leken hebben zo een aanmerkelijk beter beeld van 
het échte karakter van de streek gekregen. Spijtig dat van al het 
groen vanaf de buitenkant weinig of niets te zien is. Er konden ten tij-
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een stukje charme prijs waarop talrijke mensen nu jaloers kunnen 
worden. Reken maar dat er in het Westland honderden plekken 
waren die zich leenden voor soortgelijke plaatjes. Dat de fotograaf 
zich tijdens zijn karweitje op de ’s-Gravelandsebrug bevond, op de 
denkbeeldige grens Poeldijk-Honselersdijk (Kerklaan en Poeldijkse-
pad), is zeker. De kopgevel van de oude woning van de familie Van 
der Knaap, gesitueerd ter rechterzijde, maakt elke twijfel zinloos. 
Het pelotonnetje ‘jong spul’ zal de fotograaf bewust op hebben 
getrommeld om zijn product wat te verlevendigen. Hij zal er wei-
nig moeite voor hebben moeten doen. Het was voor de jeugd een 
buitenkansje zich op foto terug te kunnen zien. Foto’s maken was 
beslist geen alledaagse aangelegenheid, maar het was ook pas nét 
1900….. Vandaar dat een dertigtal meisjes en jongens zich op het 

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

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

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

   Uitstekende woningpresentatie

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

smalle paadje langs de Gantelvaart volgaarne liet vereeuwigen. 
Gekleed naar de mode van die dagen poseren meisjes in witte boe-
zelaars, jongens met hun onafscheidelijke pet, terwijl zij allemaal 
‘op de klomp’ naar de oever van het riviertje zijn getippeld. Omdat 
iedereen die de foto siert nu de ‘aanvallige’ leeftijd van 130 jaar 
zou hebben bereikt, bleek het onmogelijk iemand van een naam te 
voorzien. Het zij zo! 

‘Onberispelijk is de schoonheid,
van dit juweeltje uit vroeger tijd.
Het doet extra deugd,
dat daarbij de jeugd,
direct tot poseren was bereid’.4 4 JANUARI 2017

   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
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…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



16 10 OKTOBER 2018

Gezelligheid
Ondanks dat het nog niet druk was, wist veilingmeester Koos 
Janssen de eerste kavels goed aan de man/vrouw te brengen. 
Bij de kopers waren vooral bijzondere en gezellige kavels in trek. 
Zoals de unieke excursie met lunch, van Koos van Leeuwen naar 
de top van een 80 meter hoge windturbine in Kornwerderzand, 
aan de Friese kant van de Afsluitdijk. Maar ook een geheel ver-
zorgde BBQ-avond bij Ria en Peter van Leeuwen of boottocht 
door het Westland met aansluitende barbecue, georganiseerd 
door Koos en Toos Verbeek en Peter en Monique Zuidgeest. Ook 
werd goed geboden op een klaverjasavond in ’t Pandje van Con 
en Els Duijnisveld, een geheel verzorgde jeu de boules middag in 
de achtertuin van Jan van der Knaap en een door Hans Zuidgeest 
beschikbaar gestelde avond onder auspiciën van Team Westland 
met quiz, muziek DJ en de band Spint. Een nacht van vrijdag op 
zaterdag meelopen in de bakkerij Van Malkenhorst om het hele 
bakproces te volgen, bracht ook een leuk bedrag op.

Goederenkavels
Een van de religieuze attributen was het 1,10 meter hoge, mooie 
Mariabeeld van Leo Vollebregt dat van eigenaar verwisselde. 
Knielend op de bidstoel van pater Koos Janssen, oom van de vei-
lingmeester, verkocht hij deze kavel. De damesfiets van Michel Vis 
leverde het hoogste kavelbedrag op. Bij de goederenkavels werd 
er goed geboden op gevarieerde bollenpakketten van bloembol-
lenbedrijf Onings, gevulde boodschappentassen van Jumbo en 
pondjes paling en gerookte makreel van Lobo, visboer op de vrij-
dagmarkt. Kistjes druiven en 
verse groenten, ringworsten 
van keurslager Marco van der 
Hout waren ook in trek bij de 
kopers.

Dankbaarheid
De Commissie Kerkenveiling 
is dankbaar en heel tevreden 
met het resultaat. Speciale 
dank gaat uit naar alle kavel-
schenkers, sponsors, adver-
teerders en zij die een gift 
overmaakten, maar vooral alle 
kopers op de veiling zelf. Zon-
der hen was dit mooie resul-
taat niet behaald. In zijn slot-
woord dankte de voorzitter in 
het bijzonder Koos Janssen, 

Een nachtje meelopen bij bakker Van Malkenhorst 

Opbrengst 24e Kerkenveiling 
Poeldijk: € 22.600 
Test en foto’s: Harry Stijger

Het is twintig minuten na middernacht van vrijdag 28 op zater-
dag 29 september als de laatste van de 226 kavels is verkocht. 
Het eindbedrag van de kerkenveiling onder het motto ‘samen 
sterk voor scouting en kerk’ komt hiermee op € 22.600. De op-
brengst is voor onderhoud en herinrichting van het liturgisch 
centrum in de H. Bartholomeuskerk in Poeldijk. Ook Scouting 
Poeldijk deelt mee in de opbrengst, voor hen kunnen speeltoe-
stellen voor het buitenterrein worden aangeschaft.

Rond half acht in de avond druppelden de eerste kopers binnen. 
Ze werden ontvangen door een paar paters en nonnen, gespeeld 
door leden van Toneelvereniging St. Genesius. Daarna kregen de 
gasten een koffie of thee met appelgebak, beschikbaar gesteld 
door Coos Bos Motorhome. Voor de veiling even na achten van 
start ging, sprak Peter van Leeuwen, voorzitter van de Commissie 
Kerkenveiling van de H. Bartholomeusparochie, enkele welkomst-
woorden. 

Foto Koos Verbeek
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die als veilingmeester alle kavels weer aan de man wist te bren-
gen. Ook kandidaat-notaris Joyce van der Meer die alles volgens 
de regels liet verlopen en niet in de laatste plaats Leo de Kok, con-
ciërge van de ISW-school. Hij had ‘s middags de aula klaargezet 
en verzorgde ’s avonds met hulp van scoutingleden de catering.  
Foto’s van de kerkenveiling zijn te zien op de fotopagina van: 
www.kerkenveilingpoeldijk.nl .

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 Koos Verbeek
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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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Rabo Clubkas campagne

Stem op de Blauwkonters
Bent u lid van de Rabobank, let dan goed op. Tot 15 oktober 
kan er gestemd worden voor de Rabobank Clubkas Campagne. 
Leden van de Rabobank krijgen een persoonlijke code waarmee 
gestemd kan worden. 

U krijgt 5 stemmen en kunt maximaal twee stemmen op dezelfde 
vereniging uitbrengen. Iedere stem is geld waard voor de vereni-
ging. Stem op carnavalsvereniging de Blauwkonters!
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Na 17 keer organiseren geven wij de stokjes over..

Fietsversieren 2018
Door Marja Brabander en Monique van der Knaap 

Het is alweer even geleden maar het was weer een succes dit 
jaar! Ruim 175 kinderen kwamen naar de Bartholomeuskerk 
om hun fiets te versieren. Dit jaar een andere plek, wat erg bij-
zonder was en waar we zeer gastvrij werden ontvangen! En ook 
het weer zat mee, wat wil je nog meer? Ook ’s avonds kwamen 
er weer veel kinderen om een rondje te rijden door ‘de Poeluk’ 
om hun mooi versierde fietsen te showen aan het publiek. Vaak 
ook nog met mooi geschminkte gezichten!

Het was weer een feestje dankzij een heleboel gulle kwekers uit 
Poeldijk en omstreken, veel vrijwilligers, sponsors en de gastvrije 
mensen van de kerk! Het was de 17e keer en voor ons de laatste 
keer dat we het hebben georganiseerd. We hebben het jarenlang 
met heel veel plezier gedaan, maar door werk en andere om-
standigheden hebben we besloten dat dit onze laatste keer was. 
Als er mensen zijn die het van ons willen overnemen, zijn deze 
meer dan welkom! We hebben een draaiboek liggen en willen 
jullie op weg helpen om dit in 2019 een vervolg te geven. Als je 
interesse hebt, laat het ons weten. Geef even een belletje of kom 
langs voor een praatje! Het bestuur van “Rondje Poeldijk” zou het 
erg leuk vinden als het een vervolg krijgt. Wij willen alle kwekers 
nog even extra bedanken die jarenlang alle bloemen hebben ge-
sponsord! Dat was elk jaar weer geweldig! Ook alle vrijwilligers, 
promotieteam, EHBO, IJswinkeltje, bakkerij Van Malkenhorst en 
mensen van de Bartholomeuskerk, heel erg bedankt!! Monique 
(06-14950871) en Marja (06-53523092).
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Woensdag 19 september om half tien vertrokken bus, Zonne-
bloemauto en 2 luxe auto’s naar Volendam. Bij aankomst stond 
er in hotel Spaander een lunch klaar met sinaasappelsap en kof-
fie, thee en verse broodjes en ook een broodje met kibbeling. 
Daarna gingen we een wandeling maken door Volendam. Wie 
niet zelf kon lopen werd met hulpmiddelen geholpen door de 
vrijwilligers. Bravo allemaal!

Toen zijn we in het restaurant van Jan Smit wat gaan drinken met 
z’n allen, wat erg gezellig was. Ondertussen zijn we in groepen 
van 15 personen naar het Experience gegaan en zagen een film 
van oud Volendam met een 3D bril op. Wel erg apart als de storm 
opkomt en sneeuwbuien over je heen komen. Ik heb er nog kou-
de rillingen van. Bijzonder om dit mee te maken. Daarna zijn we 
met z’n allen op de foto gegaan. Een aantal vrijwilligers en gas-
ten in Volendamse kledij wat erg leuk was. De terugreis was rond 
16.30 uur. We hadden er een mooie dag opzitten met veel zon. 
Bestuur en vrijwilligers, bedankt voor alles, namens alle mederei-
zigers, daar ben ik er één van.

‘Eindeloze lunch’ bij Vrienden 
Woensdag 31 oktober is onze volgende Zonne-
bloem activiteit, de ‘Eindeloze Lunch’ bij restau-
rant Vrienden in ons eigen Poeldijk. Als u zich 
nog niet opgegeven heeft, kan dit nog bij één van 
onze vrijwilligsters, Tineke van der Maarel (06-
28488201) of Els Duijnisveld (06-54745922). Ge-
zellig als u er bij bent! U bent van harte welkom.

Grandioze dag 

Met de Zonnebloem naar Volendam
Door Leo van der Sande

Schelpen mee naar huis als bewijsmateriaal

Rit met de Strandrups
Door Carla Stam

Donderdag 13 september maakten wij met 7 Zonnebloemgas-
ten een rit met de strandrups ‘De Vrijheid’ over het zonnige 
strand van Monster. Het weer was geweldig, iedereen genoot 
van zon, zee en wind. Tijdens de rit stapten er zelfs 3 dames 
even uit om de benen te strekken en het zand te voelen. 

Mevrouw Brabander nam schelpen mee naar huis als bewijsma-
teriaal, want ze wilde aan haar kleinkinderen laten zien dat oma 
écht op het strand was geweest. Dit was al weer de 3e keer dat 
we dit jaar met onze gasten met de strandrups op pad gingen. 
Het blijft mooi zoveel Zonnebloemgasten blij te kunnen maken. 
Vrijwilligers van de strandrups bedankt, was weer een dag met 
een gouden randje!
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Puzzel
Puzzel nummer 21

Lettergreep Filippine  
Een lettergreep Filippine. "Jaargetijde". De opgave: plaats de vol-
gende lettergrepen zo in de puzzel, dat er 12 woorden ontstaan 
die met deze tijd van het jaar te maken hebben.

De beginletters van die 12 woorden staan al in het puzzelblok. 
Plaats, als de gevonden woorden zijn ingevuld de letters, waar 
een of meer cijfers bij staan nu bij diezelfde cijfers in het tekst vak 
van de Filippine. Er ontstaat dan een toepasselijke zin, die u als 
oplossing in kunt sturen. 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 weer 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 19, raadsel Lichaamstaal: Lichaamsslagader! Oplossingen: poeldijknieuws.nl/
puzzel/. Van de 45 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, zijn de gelukkige winnaars 
Jan en Henny Barendse, op de foto met de slagroomschnitt van Bakkerij Van den Berg. 
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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: 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 Bartho-
lomeuskoor.
Vrijdag 26 oktober 20.15 uur: Oude Kerk, Wilhelminaplein, 
Naaldwijk: Concertkoor Westland, KUBO Westland Proms.
Zaterdag 27 oktober 20.15 uur: Oude Kerk, Wilhelminaplein, 
Naaldwijk: Concertkoor Westland, KUBO Westland Proms.

In de kerk
Zaterdag 13 oktober 19.00 uur: geen viering. 
Zondag 14 oktober 09.30 uur: dames en heren Bartholomeus-
koor zingen de Messe brève no.7 in C van Charles, Gounod.
Zaterdag 20 oktober 19.00 uur: viering met cantor
Zondag 21 oktober 09.30 uur: dames en heren Bartholomeus-
koor zingen tijdens de viering.

De KUBO Westland Proms komen eraan…

Heeft ú al kaarten? 
Door Toos de Vreede

KUBO heeft zich als hoofdsponsor aan de Westland Proms ver-
bonden, de Stichting Arie Kuiper Fonds stimuleert cultuur in het 
Westland. De naam van het fonds is ontleend aan de oprichter 
van KUBO, 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 in Naaldwijk 
haar deuren voor de KUBO Westland Proms.

Organisator van de KUBO Westland Proms is Concertkoor West-
land. Dit koor wil (licht)klassieke muziek in het Westland laag-
drempelig maken en zo cultuurbeleving in het Westland stimule-
ren. De activiteiten sluiten goed aan bij de doelstellingen van de 
Stichting Arie Kuiper Fonds. Naast dit 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…
Na de succesvolle, uitverkochte eerste editie van de Westland 
Proms in 2017, opent de Oude Kerk in Naaldwijk op 26 en 27 ok-

tober haar deuren voor de editie 2018. Het wordt een feest van 
herkenning met opera van Verdi en Vincenzo Bellini, filmmuziek 
van John Williams en nummers van Vangelis en ABBA. Sopraan 
Francis van Broekhuizen, soliste, vertelt ludiek en ontroerend 
over achtergronden van de muziek. Het Promenade Orkest zorgt 
voor de muzikale begeleiding, Concertkoor Westland zingt en or-
ganiseert het festijn. Muzikale leiding door Steven van Wieren. 
Bestel uw kaarten bij de koorleden, 
via: www.concertkoorwestland.nl of 
mail: concertkoorwestland@gmail.com. 
Meer informatie op www.concertkoor-
westland.nl. Graag tot 26 óf 27 okto-
ber in Naaldwijk!

Kerst Hoogmis in de Bartholomeuskerk

Wie zingt er mee?
Deze maand starten we met voorbereidingen op de feestelijke 
Hoogmis op Kerstmorgen. Op het programma staat de Pastoral-
messe van Anton Diabelli. Deze Hoogmis wordt muzikaal ver-
zorgd door het Bartholomeuskoor met leden van het Concert-
koor. Ook voor Projectzangers is er de mogelijkheid om tijdens 
deze feestelijke Hoogmis mee te zingen. 

Wie wil dat niet: samen met een professioneel orkest muziek ten 
gehore brengen? Ook deze Kerstmorgen kunnen we weer reke-
nen op de vertrouwde medewerking van het Delphi Consort. Het 
blijft een voorrecht om op de Hoogfeesten van Pasen en Kerstmis 
met dit professionele gezelschap te mogen werken. Lijkt het u 
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ook leuk om eens op het podium te staan tijdens deze feestelijke 
viering? Pak uw kans en zing met ons mee. Wij repeteren afwisse-
lend op de dinsdag- en de vrijdagavond voor deze Hoogmis. Voor 
informatie: stuur een email naar: zangkoren@deosacrum.nl en u 
ontvangt het repetitieschema.
 

Rabo Clubkas Campagne

Uw stem is geld waard
Breng je stem uit op onze club die Zangkoren Deo Sacrum heet. 
Lid van Rabobank Westland? Dan kun je van 3 tot en met 15 ok-
tober stemmen op je favoriete vereniging. Natuurlijk hopen we 

‘We kwamen ogen te kort’

Prachtige uitgaansdag
Door Lida

Om half 9 vertrokken we uit Poeldijk voor onze jaarlijkse uit-
gaansdag. Na aankomst in het borduurmuseum werden we wel-
kom geheten en kregen we koffie met gebak. Hierna kregen we 
uitleg over ontstaan van het museum en hoe de collectie tot 
stand kwam. Veel borduurwerken vinden ze via Marktplaats en 
in kringloop winkels, maar ook door schenkingen van particulie-
ren. Er was zoveel te zien dat we ogen te kort kwamen.

Prachtige borduurwerken maar ook geborduurde oorbellen en 
manchetknopen. Toen gingen we naar boven waar het houtsnij-
werk werd gedemonstreerd. In een grote ruimte heel veel hout-
snijwerk: van antieke auto’s tot poppen en een mini preekstoel. 
Prachtig om te zien en zo mooi gemaakt, alles werd met een Stan-
ley mes gesneden. Na een heerlijk diner in restaurant Boszicht in 
Scherpenzeel rijden we naar Garderen voor een bezoek aan het 
zandsculpturen festijn. Wat een prachtige kunstwerken hebben 
we gezien, zowel buiten als binnen. Hoe de schilderijen van de 
oude meesters zijn gebeeldhouwd met zand is zo mooi gedaan. 
Ook hier kwam je ogen te kort. Er waren binnen ook veel oude 
gezegden uitgebeeld, bekende maar ook veel onbekende. Dit was 
zeer de moeite waard om te zien. Rond 5 uur gingen we weer 
richting Poeldijk na een geweldige dag met prachtig weer waar 
we allemaal van hebben genoten. 

KBO Poeldijk
KBO-PCOB en Kamer over huren

Scheef wonen en huurtoeslag 
De Tweede Kamer debatteerde eind september met minister 
Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). Het scheefwonen en de 
huurtoeslag waren aan de orde. KBO-PCOB was erbij. De coa-
litiepartijen wilden dat de minister de huren van scheefwoners 
nog verder opschroefde. Zo zou de huur van mensen met een 
jaarinkomen van € 41.000 bruto plots met 40 % stijgen naar de 
maximumhuurprijs van € 710 per maand.

Daar kwam in de Kamer en daarbuiten al snel veel kritiek op, ook 
vanuit KBO-PCOB. In een interview zei  directeur Manon Vander-
kaa dat senioren vaak geen alternatief hebben om te verhuizen: de 
woningmarkt is overspannen, het aanbod van geschikte woningen 
zeer beperkt en vaak erg duur. Voor hen is zo’n  verhoging niets 
meer dan een forse lastenverzwaring in tijden waarin de woonkos-
ten toch al flink oplopen. Ondanks de verzachtende woorden van 
CDA, D66 en ChristenUnie in het debat – middeninkomens zou-
den hier niet mee geconfronteerd worden – is KBO-PCOB er niet 
gerust op. We houden de ontwikkelingen vanzelfsprekend in de 
gaten. Scheefwoners’ zijn mensen wier inkomen eigenlijk te hoog 
is ten opzichte van de huur van de sociale huurwoning waarin zij 
wonen. De overheid probeert hen al jaren te bewegen te verhui-
zen naar een vrijesector huur- of koopwoning, om zo ruimte te 
maken voor mensen met een laag inkomen. Dat gebeurt door de 
huren van mensen met een hoger inkomen sterker te laten stijgen 
dan huren van mensen met een lager inkomen.

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                            
“Wie het verleden vergeet, is gedoemd gemaakte fouten te her-
halen.” (Mr P.H.J. Donner)

“De stilte is het mooiste dat ik ooit heb gehoord.” (Boris Paster-
nak)

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

dat wij dat zijn. Door twee van uw stemmen op ons uit te brengen 
bepaal je mee welk bedrag Deo Sacrum voor de clubkas ontvangt. 
Mogen wij ook op uw stem rekenen? Meer informatie: www.ra-
bobank.nl/westland
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Scouters Poeldijk spotten bevers in De Biesbosch

Pivo weekeinde 2-10 september 
Door Gertie Sleegers

De pivo’s (volwassenen scouting) waren ook dit jaar op week-
end. Het thema was ‘Ik vertrek met de ANWB’. De auto’s met de 
caravans stonden al klaar voor vertrek. Niemand wist wat we 
gingen doen natuurlijk. We verzamelden ons op vrijdagochtend 
in de Schakel. Daar moesten we onze reischeque inleveren om 
mee te mogen op de reis. Ook kregen we speelgeld, traveller 
check, alcohol en fluitje. 

De eerste uitdaging was te bepalen waar we naartoe gingen. Wij 
kregen allerlei plaatsnamen die wij op volgorde moesten leggen 
om te zien welke weg we moesten hebben. Dat was moeilijker 
dan gedacht maar uiteindelijk had toch ieder groepje de weg te 
pakken. Onderweg konden we extra punten verdienen door een 

opdracht te doen bij een benzinepomp. Dat was hilarisch want 
we stonden mooi bij de verkeerde pomp. Gelukkig was er een 
hulplijn en kwamen we weer op het juiste spoor. Bij de pauze 
stonden de dames Knot en Wilg, samen met een ANWB praat-
paal al op ons te wachten met koffie en thee. Gezamenlijk reden 
we het laatste stuk. We kwamen uiteindelijk bij Natuurcamping 
de Knotwilg aan in de Biesbosch. Niet zo heel ver van het water 
vandaan. 

Bevers spotten in de Biesbosch 
Na het installeren van caravans en grote partytent warmden 
we de macaroni op. We hadden ’s avonds nog een mooie boot-
tocht door de Biesbosch om bevers te spotten. Lang lieten de 
bevers zich niet zien maar vlak voor het eind zagen we er toch 
een rondzwemmen. Ook een bonte specht en ijsvogel gespot. Za-
terdag eerst lekker ontbijten en daarna op de fiets, met de pont 
het water over naar Dordrecht. Daar kregen we een ei en deden 
we een ruilspel. We hebben een aantal keren het ei kunnen rui-
len voor andere spullen. Erg leuk om te doen. Daarna hadden 
we een workshop likeur maken bij distilleerderij Rutte. Er werd 
eerst veel verteld over het ontstaan en hoe het gemaakt werkt. 
Daarna mochten we het nodige proeven dus dat werd een gezel-
lige boel. Iedereen heeft een lekker likeurtje gemaakt voor thuis 
en soms ook wat gekocht. Op de camping aangekomen hebben 
we lekker de BBQ aangestoken en heerlijk gegeten. Daarna, hoe 
kan het ook anders, Bingo gespeeld. Zondag weer lekker op de 
fiets, een mooie tocht door de Biesbosch met opdrachten. Koffie 
gedronken in het bezoekerscentrum. Regelmatig kwamen we de 
reisleiders Knot en Wilg en onze praatpaal tegen. Daarna weer 
naar Dordrecht, het was Open Monumentendag. We konden zelf 
bekijken wat we wilden doen. Winkelen, op het terras zitten of 
een monument bezoeken. Zondagavond kookten we op houtvuur 
in Dutch Ovens. Erg lekker allemaal. Na het koken werd de win-
naar bekend gemaakt van het weekend. Zij hebben een prachtige 
prijs gewonnen. Maandag waren we in duurzaamheidscentrum 
Wiezigt. Hier kregen we een mooie rondleiding. Daarna weer op 
weg naar huis na een geweldig weekend.
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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

Experts onderzoeken meegenomen scherven 

Westlandse Archeologie dag
Tijdens de Nationale Archeologiedagen kan jong en oud op 
zondag 14 oktober in het Westlands Museum archeologische 
vondsten uit eigen streek zien. De conservator heeft voorwer-
pen verzameld die bij opgravingen de laatste honderd jaar bo-
vengronds kwamen. Hij licht vondsten uit de Romeinse tijd toen 
en  van recente opgravingen bij de Molenslag in Monster én van 
kasteel Polanen. Experts staan klaar om vondsten te bekijken, u 
kunt gevonden scherven meenemen om door hen te laten on-
derzoeken.

Ook zijn er tal van activiteiten om kinderen kennis te laten maken 
met archeologie. Zij gaan aan de slag als echte archeoloog. Zo 
kunnen ze in de historische tuin met een metaaldetector op zoek 
naar oude munten en gaan ze scherven lijmen tot een complete 
urn. En leren ze hoe je zonder lucifers en aansteker toch vuur 
kan maken. Toegang is voor kinderen gratis, ook deelname aan 
activiteiten. Volwassenen betalen € 5 entree en 65-plussers € 4. 
Toegang voor museumkaarthouders en donateurs is gratis.  

Klaverjassen in museum
Van oktober tot en met april organiseert het Westlands Muse-
um elke derde donderdag klaverjaswedstrijden. De eerste keer 
donderdag 18 oktober. Dan: donderdag 15 november, donderdag 

20 december, donderdag 17 januari 2019, donderdag 
21 februari,  donderdag 21 maart, donderdag 18 april 
(klaverjasmarathon). Deze middagen kunt u gezellig 
klaverjassen en tussen de drie rondes door museum 
en historische tuin bezoeken. Voor winnaars zijn leuke 
prijzen, de kaartwedstrijd begint steeds om 13.30 uur; 
inschrijven vanaf 13.00 uur. Inschrijven kost € 4,00 in-
clusief bezoek aan museum, een kop koffie of thee. In-
schrijving is voor iedereen vrij, aanmelden vooraf niet 
nodig. Adres: Middel Broekweg 154, Honselersdijk, tel.: 
62 10 84.

(Foto William Hoogteijling)
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Ons Dorp
Trots op actie van Poeldijkers

Bewonersparticipatie
Door Annemiek Koremans

Het secretariaat van de burgemeester heeft de redactie van Poel-
dijk Nieuws onlangs meegedeeld dat de burgemeester haar abon-
nement wenst te beëindigen. Zonder opgaaf van reden. Het is mij 
ook onduidelijk of ze haar geeltje voor een abonnement voor onze 
amateuristische, maar zeer betrokken nieuwsgaring en signale-
ring op lokaal niveau heeft betaald. Hoe betrokken kan of wil een 
burgermoeder nog zijn bij haar burgers? Misschien ook wel dat 
ze na zoveel jaar nog steeds niet heeft geleerd dat we niet alleen 
een beschaafd land zijn, maar dat burgers geleerd hebben om hun 
recht op vrije nieuwsgaring en vrije meningsuiting inhoud te ge-
ven. 

Samen werken aan een nieuwe balans. Dat is de titel van het nieu-
we gemeentebeleid de komende 4 jaar. Wat mankeert er trouwens 
aan het oude? Wordt Poeldijk of welke Westlandse belastingbe-
talende burger er dan ook beter van? Ik heb er een hard hoofd in, 
ondanks alle goede intenties. We leren zo weinig van onze geschie-
denis. Voorlopig gaan de Westlandse burgers meer gemeentelijke 
belasting betalen, ondanks economische voorspoed laten we onze 
gemeentelijke schuld met 15 miljoen oplopen. Waar blijft al dat geld 
toch. Groen, bestrating, sociaal domein, veiligheid, ambtelijke orga-
nisatie, gebouwen, onderwijs, politie ………  

Poeldijk, onze gemeenschap
Hoeveel ouders, mantelzorgers, vrienden en buren regelen het met 
elkaar en professionals als Vitis, Pieter van Foreest, Careyn, Jeugd-
zorg en Patijnenburg? Hoeveel ondernemers en fondsen ondersteu-
nen initiatieven? Eigen verantwoordelijkheid, betrokkenheid, me-
nige organisatie kan hier een voorbeeld aan nemen. Het Westland 

ontmoet niet alleen, maar het Westland doet, met elkaar. Ik probeer 
het te begrijpen. Onzinnige machtspelletjes, onduidelijke verhou-
dingen, egotripperij ten koste van het algemeen belang. 1,8 miljoen 
voor verbouwing De Leuningjes? Die naam willen we snel vergeten 
en “we” maken er maar ouderwets De Veiling van. Wanbestuur. Ik 
denk niet dat het vernieuwend is. Als oud bestuurslid heb ik me laten 
gebruiken (zelf verantwoordelijk en geen spijt) om oud, behoudend 
bestuur van het eerste uur te wippen. Helaas kwam er van onze 
ambities niets terecht. Ambtenaren, wethouders en raadsleden 
zijn vaak over misstanden benaderd door medewerkers, bestuurs-  
en oud bestuursleden. Niemand is verantwoordelijk. Stichting met 
voorzitter met vernietigende macht over gemeente: in haar zak. 
Zonder onderzoek, gesprekken met oud bestuurders, medewerkers 
en gelukkig dankzij asbestaffaire. De Leuningjes als Multi Cultureel 
Centrum failliet; 10 jaar daarvoor ook al eens door een uitbater. Die 
schuld hebben we met het oude bestuur nog weggewerkt. Mede 
dankzij de enorme inzet van toenmalige medewerkers! Ze zijn wel 
allemaal ontslagen. Overtollig? 

Helaas Poeldijkers, bijna al onze verenigingen vonden een goed an-
der onderkomen. Een gemeenschap, waar we zuinig met gemeen-
schapsgeld willen omgaan. Deo Sacrum (onderkomen kerk?) en 
Pius X (waar blijft de fanfare op straat?) vieren de opening van De 
Veiling mee. De naam De Leuningjes zal een vervelende nasmaak 
houden. De voorzitter verhuist binnenkort. Oprichters Wim van Dijk 
en Jan van der Valk draaien zich om in hun graf. Dit was nooit de 
bedoeling van een Multi Cultureel Centrum, voor ons dorp én het 
Westland. Bewonersparticipatie? Hart van Poeldijk? Laat dit college 
en raad nooit zeggen: we hebben het niet geweten. Kijk naar De 
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Kiem, De Brug en andere centra met ondernemerskwaliteiten. Wat 
een prachtig gemeenschapshuis is onze Bartholomeus eigenlijk. Een 
gemeentelijke enquête lijkt me hier op zijn plaats. 

Participatie en belangenbehartiging
Al decennialang praat ik mee met beleidsplannen van onze gemeen-
te op sociaal terrein, provincie en land. Professioneel, als ervarings-
deskundige en vrijwilliger. Al 44 jaar lang kom ik op voor het zelf-
standig leven van mensen met een lichamelijke beperking. Zij wilden 
uit de bossen en duinen, deelnemen aan de samenleving. Met eigen 
energie en ondersteunende regels en geld leven mensen met wat 
voor beperking dan ook, zo lang mogelijk in de samenleving anno 
nu. Democratisch, welvarend, sociaal, solidair: Nederland. Als pro-
fessional heb ik er veel geld mee verdiend. Als ervaringsdeskundige 
liep ik tegen dagelijkse fysieke, sociale en financiële beperkingen 
op. Als vrijwilliger zet ik me al jarenlang in, soms met te veel pas-
sie, verwachtingen en boosheid om de mentaliteit van burgers en 
professionals te veranderen in het voordeel van mensen die het in 
het leven minder hebben getroffen. Met de stem en het geluid van 
al die ervaringsdeskundigen is veel bereikt. Het gaat er om wat de 
kwetsbare beleeft. 

Visie en inspanningen Hart van Poeldijk 
Eind september werd het beleidsvoorstel van het college gepre-
senteerd. Hoopvolle woorden van wethouder Gardien (ruimtelijke 
planning). Zij wil dat in de ruimtelijke plannen van den gemeente be-
woners participatie centraal staat. Haar nieuwe werkwijze moet in 
de nieuwe omgevingswet 2020 te zien zijn. Daar is die weer: Centru-
maanpak Poeldijk. Zou Hart voor Poeldijk zich hier nog voor willen 
inzetten? Een vertegenwoordiger van Gardien’s eigen partij veegde 
immers de vloer aan met de participatie van bewoners en alle ver-
enigingen, in Hart van Poeldijk? Wat een betrokkenheid, ziel, passie, 
discussie (met kerken) heb ik daar met bewoners mogen delen. Wat 
een teleurstelling dat raad en college nooit gereageerd hebben op 
de visie én inspanningen van deze groep! Zou het nieuwe college 
hier nu werkelijk verandering in brengen? 

Poeldijk Noord
Wachten we op de nieuwe omgevingswet om burgers serieus te 
nemen? Er wordt en gaat veel gebouwd worden in ons dorp. Daar 
zijn veel Poeldijkers niet blij mee, sommige inspraak is met gegron-
de argumenten te onderbouwen. Al blijft iedere beslissing natuurlijk 
een politieke keuze! Ranken fase 2: wethouder zullen we niet wach-
ten op de geregelde inspraak van bewoners? Gewoon nu brieven 
en inspraak van bewoners opnemen in dossiers. Luisteren naar di-
rect belanghebbenden en op grond van wederzijdse argumenten 
én gelijkwaardig het gesprek aangaan. Vele bewoners van Poeldijk 
Noord zijn zeer ontevreden over hoe er met hen is overlegd en over 
maatregelen bij de uitvoering van Kreken fase 2. Zij voelen zich niet 
gehoord en gezien! Met velen hebben ze een bewonersreactie ge-
geven aan de gemeente, in de hoop hierover met haar in gesprek te 
gaan. Met trots verwijs ik naar de actie van onze dorpsbewoners. 
Het is niet zo dat mensen altijd klagen op feestjes en partijen en in 
wandelgangen. Nee, ik ken er genoeg die actie ondernemen. Zul-
len we met elkaar deze   bewonersparticipatie voor hun dagelijkse 
leefruimte blijven volgen? Gewoon, als voorbeeld.

Vier het leven
Veertig jaar herhalen, inspreken en overleg. Ambtenaren en wet-
houders zullen me vervloeken, afgelopen week omarmden wij na 
40 jaar belangenstrijd onze medestanders “Westland Drempelvrij”. 
Dank dat ze geluisterd hebben! Samen komen we verder! Maar…,. 
het kost veel tijd en veel geld.

10 4 JANUARI 2017

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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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
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DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN

H
U

IZ
EN

APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
U

IZEN

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S H

O
EK

H
U

IS

H
EREN

H
U

IS

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 
OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.

HUIS
Gezocht

Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

S

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 

HUISEENGEZINSHUISEENGEZINS

H
EREN

H
U

ISHUIS

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

SHUIS

EEN
G

EZIN
S

H
U

IZ
EN

HUIS H
U

IZ
EN

HUISHUIS
Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUIS

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

WEGENS GOEDE 

VERKOOPRESULTATEN 

HEBBEN WIJ RUIMTE 

VOOR NIEUW 

AANBOD!

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN

H
U

IZ
EN

APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
U

IZEN

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S H

O
EK

H
U

IS

H
EREN

H
U

IS

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 
OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.

HUIS
Gezocht

Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

S

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 

HUISEENGEZINSHUISEENGEZINS

H
EREN

H
U

ISHUIS

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

SHUIS

EEN
G

EZIN
S

H
U

IZ
EN

HUIS H
U

IZ
EN

HUISHUIS
Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUIS

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

WEGENS GOEDE 

VERKOOPRESULTATEN 

HEBBEN WIJ RUIMTE 

VOOR NIEUW 

AANBOD!

www.bas1s.nl | Voorstraat 18 
2685EM Poeldijk | 0174-246000

Ontwerp 
 

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

 

 
 
 

COOL TO 

HAVE  >> 

FUN TO 

RIDE 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                            

 

 

                                        Dijkstraat 26 Honselersdijk 
                                        0174 – 610027 
                                  

 

 
 
 

COOL TO 

HAVE  >> 

FUN TO 

RIDE 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                            

 

 

                                        Dijkstraat 26 Honselersdijk 
                                        0174 – 610027 
                                  

 

 
 
 

COOL TO 

HAVE  >> 

FUN TO 

RIDE 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                            

 

 

                                        Dijkstraat 26 Honselersdijk 
                                        0174 – 610027 
                                  

Stomeri· 

• en een

Jan Barendselaan 72 • 2685 BV Poeldijk / Tel. 0174-283996 Jan Barendselaan 72 • 2685 BV Poeldijk / Tel. 0174-283996

Stomerij



28 10 OKTOBER 2018

 1718 JANUARI 2017

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

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


