
Zondag 11 november vertrok de bus om 12.15 naar Valkens-
waard. Vol goede moed en met meer vertrouwen dan eerst 
door de eerste competitiewinst in de week ervoor én de  
bekerwedstrijd tegen Quintus dames 2. In beide wedstrijden 
kwam er eindelijk weer uit waar we al die tijd zo hard voor wer-
ken. Vandaar had iedereen veel zin om deze lijn door te trekken. 

  
23 nov. 20.00 uur Weihnachtsoratorium J.S. Bach OLV Kerk Honselersdijk
   (zie pag. 7 vorige Poeldijk Nieuws) 
25 november 11.00 uur Sinterklaasmusical (actie red het Sinterklaaslied) De Leuningjes Poeldijk
 
27 nov. t/m 1 dec. Oud papiercontainer Monsterseweg 112, naast Restaurant Elzenhage

1 dec. 10.00-11.30 uur Boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk Fonteinstraat

AGENDA

Poeldijkse handbalsters verslaan Valkenswaard

VHC 1 – Verburch 1: 28-38

In de veel te kleine hal van VHC was het moeilijk om goed warm 
te lopen, toch waren we allen zeer gefocust en hadden super veel 
zin in de wedstrijd. VHC begon erg fel en zette ons vanaf minuut 
1 onder druk. Wij moesten wennen en zoeken naar de beste aan-
pak tegen hun agressieve start en 4-2 dekking. 

Lees verder op pag 3.

21 november 2018
3e jaargang, nr 24
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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), Peter van Iersel (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

De aanbiedingen voor  
maandag 19 november  

t/m zaterdag 1 december:

10 Saucijzenhapjes  .... van € 6,00 voor € 4,50

Carrot cake gebakje  ............. 3 + 1 GRATIS

Stokbroodje .............................. 2e halve prijs

Bakkerij Van Malkenhorst
Al snel werden de lijnen duidelijk uitgezet vanuit het midden, be-
gonnen de hoeken te bewegen in grote ruimtes en wisten de op-
bouwers goed te kaatsen met de cirkel. Ons gevaar kwam van alle 
kanten. We kregen grip op de wedstrijd en gingen rusten bij 22-
32. De tweede helft zakte de dekking van VHC naar een strakke 
6-0, hierop anticipeerden wij door de loopwegen aan te passen, 
meer acties 1 op 1 uit te spelen en veel van afstand te scoren. 
VHC leek de afstand van 10 doelpunten wat in te lopen, gelukkig 
bleven we tot de laatste minuut geconcentreerd en wonnen met 
28-38. Wat een heerlijke overwinning waar iedere speelster een 
steentje aan kon bijdragen. Dolgelukkig en met een hoop gezel-
ligheid, hapjes, drankjes en muziek reden we terug naar Poeldijk. 

  

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 19 november t/m 1 december

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM GEGRILDE 
ACHTERHAM + 
100 GRAM AMBACHTELIJKE 
CORNEDBEEF

 SLECHTS € 3,99

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM JACHTSCHOTEL

 SLECHTS € 3,99

Vrijdag 23 november hebben wij 
een heerlijke proeverij voor kerst!

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROOKVLEES + 
150 GRAM FILET AMERICAIN

 SLECHTS € 4,75

KEURKOOPJE
HELE RING GEKOOKTE WORST 

 SLECHTS € 7,50

MAALTIJD VAN DE WEEK
1 KG GEGRILDE SPARE-RIBS +
BAKJE SAUS

 SLECHTS € 9,95

“Ik heb het met alle liefde gedaan”

Irene van der Burg secretaris af
In de Algemene Ledenvergadering van Volleybal Verburch van 
29 oktober nam Irene van der Burg afscheid als secretaris van 
de vereniging. Tien jaar lang heeft zij die functie met verve be-
kleed. Zij nam zoveel taken op zich dat het te moeilijk was om 
één opvolger te vinden. 

Door haar functie in te splitsen hebben zich twee leden bereid ver-
klaard haar werk over te nemen. Hilde van Vliet en Wesselien Dors-
man nemen in een “duobaan” het secretariaat op zich. Irene werd 
door het bestuur bedankt met een mooie 
wandklok en als verrassing werd ze overstelpt 
met cadeaus van leden. Onder luid applaus 
meldde ze: “Ik heb het met alle liefde gedaan”. 
Thuis had Irene wel een uur nodig om al haar 
cadeaus uit te pakken! 

Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: Rafael Maria Theuvenet (06-57319910).
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 245789.

Woensdag 21 december 11.00 uur: viering KSW Gantel en Wen 
Rafael Maria Theuvenet.
Woensdag 21 november 19.00 uur: Rozenkransgebed. 
Vrijdag 23 november 15.00 uur: Eucharistieviering met pastor P. 
Linders.
Woensdag 28 november 11.00 uur: viering KSW Zweth en  
Nieuweweg met Rafael Maria Theuvenet. 
Vrijdag 30 november 19.00 uur: maandsluiting Hervormde  
Gemeente.

(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: Aansluiting 
glasvezel in buitengebied Poeldijk 
naderbij / Centrumplan Poeldijk nu snel 
oppakken
Westland Verstandig is al een tijdje bezig om voor elkaar te krijgen dat 
heel Westland aangesloten wordt op glasvezel. Eindelijk is er resultaat 
en CIF / Caiway hebben beloofd begin 2019 de voorbereidingen te 
starten. De gemeente speelt daar ook een rol in en daarom dienden we 
een motie in om medewerking vanuit de gemeente zeker te stellen. 
Gelukkig konden we de Raad overtuigen en de motie werd aangenomen. 
Het is een beetje stilgevallen rond het nieuwe centrumplan voor Poeldijk. Dat is 
niet goed. We zullen daar actie op ondernemen.
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. 

‘Het gewone ongewoon goed doen’

Heuchemer Kappers met nieuwe 
handen in ‘t haar 
Door Nelly Schouw-Zaat

Met de opening van het nieuwe pand van de kapsalon Heu-
chemer in Poeldijk is ook de naam veranderd in ‘Heuchemer 
Kappers’. Die naam prijkt nu trots aan de gevel aan de Rijsen-
burgerweg 2. Marie-Louise Vijverberg, dochter van Mary en 
kleindochter van de oprichters Harry en Grarda Heuchemer, 
neemt langzamerhand het ondernemen en organiseren van het 
familiebedrijf over.

Bijna 60 jaar lang was de kapsalon gevestigd aan de Jan Barendse-
laan. Mary Heuchemer kwam als de oudste dochter al jong in de 
zaak van haar ouders en vierde haar gouden jubileum inmiddels 
al. Haar droom, een mooie eigentijdse salon in een gloednieuw 
pand, is nu verwezenlijkt. Mary en haar twee kinderen Pascal 
en Marie-Louise Vijverberg hebben de afgelopen drie jaar ge-

werkt aan het realiseren van 
de sfeervolle salon. Mary’s 
echtgenoot Rob Bruijn had 
een belangrijk aandeel in het 
maken van de bouwtekenin-
gen. Alle ideeën over modern 
ondernemerschap en deskun-
dige haarverzorging komen in 
het pand bij elkaar. Vanzelf-
sprekend is de salon ruim, 
comfortabel en voorzien van 
alle apparatuur. Er is altijd 
lekkere koffie of thee en een 
open haard brandt om de hui-
selijke sfeer te benadrukken. 

Het allerbelangrijkste ‘hoofdstuk’ is en blijft het haar van de klan-
ten. Vakkennis van kapsters is van groot belang. Nieuwe technie-
ken, vaardigheden en de noodzakelijke expertise in haarwerken, 
pruiken, kleurbehandelingen en modetrends in knippen en krul-
len vragen steeds om bijscholing en ontwikkeling. Heuchemer is 
een gecertificeerd bedrijf voor opleiding van kapperspersoneel. 

Marie-Louise: ‘Onze belangrijkste kern-
waarden zijn: het gewone ongewoon goed 
doen in een warme sfeer, met professio-
neel inzicht en goede teamgeest, met oog 
voor nieuwe ontwikkelingen en van kwa-
litatief hoog niveau. Die principes hebben 
we doorgevoerd in de nieuwe salon, over 
die aspecten hebben we goed nagedacht. 
Resultaat is een fijne salon, waar wij alle-
maal enthousiast aan de slag gaan’.

Duurzaam
Aan nieuwe inzichten in bouwen is veel 
aandacht besteed. Pascal Vijverberg van 
het Poeldijkse bouwbedrijf Vijverberg en 
Van der Knaap, heeft met zijn team tal van 
mooie technieken ingezet om het pand 
duurzaam en energieneutraal te maken. 
Er wordt in de salon dan ook geen gas ge-
bruikt. 
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 19 t/m 24 november

SPECULAAS(B)ROKKEN

Pure ambacht, 2e pakje voor de helft van de prijs!

2e
halve 
prijs

Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

0174 - 29 29 26
www.silene-uitvaart.nl

Poeldijk Nieuwtje

37 collectanten waaronder een aantal nieuwe 

Poeldijk steunt Diabetes Fonds 
met € 2049,58!
 
Begin november gingen 37 vrijwilligers weer op pad in Poel-
dijk voor de collecte van het Diabetes Fonds.Samen haalden zij 
€ 2049,58 op, vorig jaar was dat € 1846,39. Allereerst dus een 
compliment voor onze collectanten, in het bijzonder voor een 
aantal nieuwe krachten. Vooral u, als gulle gever, heel hartelijk 
bedankt!
 
Niemand aan de deur gehad? U kunt alsnog geld overmaken op 
giro 5766 t.n.v. het Diabetes Fonds Amersfoort. Meer informatie: 
bel 033-462 20 55 of: www.diabetesfonds.nl. Namens iedereen 
met diabetes: hartelijk dank!

10 18 JANUARI 2017

Puzzel: een invulraadsel

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

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

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

Tonny Vreugdenhil, winnares van de Poeldijk Nieuws Kerstpuzzel.   
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za 11.00 - 17.00 uur.

Uw vertrouwen waard

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

coaching • hypnose • trainingen

Het nieuwe tijdelijke adres is:
Voorstraat 88

2685 EP  Poeldijk
ingang om de hoek (Fonteinstraat)

Zentuïtie™ II, de verdieping
23 & 24 november 10.00 - 17.00 uur

Reiki Helingsavond
10 december 19.30 - 22.00 uur

Zensatie
15 december 10.00 - 17.00 uur

Reiki Master cursus
29 december 10.00 - 17.00 uur

Reiki Helingsavond
7 januari 19.30 - 22.00 uur

Zentuïtie™ I
11 & 18 januari 10.00 - 17.00 uur

www.nederwerk.nl

Garagebox te huur J. Barendselaan
Info: 06 10498356
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Uitzien naar morgen

Advent
Door pastor Martien Straathof

Naar belangrijke gebeurtenissen in je leven 
leef je meestal al lang van tevoren toe. Be-
langrijke dagen in je leven houden je vaak 
al weken van tevoren bezig. Je voorberei-
den op een huwelijksdag van twee jonge 
mensen, daar wordt heel serieus werk van 
gemaakt. De zwangerschap, het toeleven 
naar de geboorte van een nieuw mensenkind. Mensen die 25 jaar 
getrouwd zijn, zijn daar al een half jaar van tevoren mee bezig. Er 
moet veel georganiseerd worden. Er moeten afspraken gemaakt 
worden. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen en dat is 
een goede zaak. Want zo groei je er zelf langzamerhand naar toe. 
Datzelfde geldt voor je vakantie. Het er naar uitzien alleen al kan 
je soms een geweldige  kick geven. 

Zo is het ook met Kerstmis. Kerstmis is het feest van onze menswor-
ding. Daar kun je niet genoeg bij stilstaan. Al je levensvreugde hangt 
daarmee samen. Mens worden, is een levenslang proces. Als dat pro-
ces aarzelt, als de rek eruit is, als het stilstaat, dan verflauwd je mo-
tivatie, dan daalt je levensvreugde. De adventstijd wil ons helpen om 
naar Kerstmis toe te groeien. Vier weken van voorbereiding op het 
feest dat elk mens op het lijf geschreven zou moeten zijn. Want het 
gaat over jezelf, over je eigen levensweg, over de zin van jouw leven.

'Advent' is afgeleid van het Latijnse woord 'Adventus Domini'. En 
dat betekent: de komst van de Heer. Daar wordt u misschien koud 
noch warm van. De komst van de Heer! Wat moet je je daarbij voor-
stellen? Wat heeft dat met mijn leven te maken? De komst van de 
Heer is een beeld dat in veel Bijbelse verhalen gebruikt wordt. Een 
beeld dat te maken heeft met levensvervulling. Soms wordt er met 
de komst van de Heer iets dreigends bedoeld, een andere keer weer 
iets hoopvols. Maar steeds klinkt in dat beeld van de komst van de 
Heer een heel directe vraag aan onszelf door: wat maak je van je le-
ven? Er zit veel meer in dan je denkt; laat het niet zomaar weglopen!

Advent is daarom een tijd van stilstaan bij jezelf, stilstaan bij al die 
dingen die elke dag weer op je afkomen. Welke plaats geef je daar-
aan in je leven? Kun je andere mensen verder helpen? Met name 

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

mensen die het gevoel hebben dat ze niet verder kunnen? Die een-
zaam zijn en niet samen met anderen kunnen praten over wat nu echt 
van belang is om het leven leefbaar te maken. Juist in deze tijd naar 
kerstmis vertellen en horen we in de vieringen levensverhalen van 
mensen zoals u en ik. Levensverhalen van toeleven naar een nieuwe 
tijd. Het kan ons helpen een vooruitzicht naar onze eigen toekomst 
geven. De kerk is in wezen een grote familie die in deze tijd toegroeit 
naar een samenkomst rond de kribbe. We hopen en verwachten dat 
onze kribbe, ons leven, gevuld mag worden met nieuw leven. 

Voor vrouwen in Burkina Faso

Adventsactie 2018
Door Jan van Paassen (MOV Bartholomeusparochie)

In de stad Bobo-Dioulasso leven veel vrouwen in grote armoede, 
seksueel geweld en uitbuiting. De zusters van de orde OLV van 
Liefde van de Goede Herder, een internationale Congregatie op-
gericht in Anger (Frankrijk) in 1835, werken sinds 2011 in Burki-
na Faso, een van de armste landen van de wereld. Zij bieden er 
opvang en scholing aan de allerarmste vrouwen, meestal alleen-
staande moeders en hun kinderen. 

Jaarlijks volgen 45 vrouwen en meisjes een opleiding op het ge-
bied van catering en koken. Dit jaar wordt de scholing uitgebreid 
met computerlessen en Frans, de officiële voertaal. De meeste 
cursisten vinden daarna werk in bedrijven. Voor een aantal vrou-
wen is dit niet mogelijk wegens familieverplichtingen. Zij zetten 
liever een eigen bedrijfje op, maar hebben daarvoor niet de no-
dige financiële middelen voor. Komende jaar krijgen vrouwen, na 
extra scholing, een microkrediet als hun bedrijfsplan haalbaar is. 
Dit moet in kleine maandelijkse termijnen worden terugbetaald. 
Met dit geld worden dan microkredieten verstrekt aan andere 
vrouwen. Het aantal opvangplaatsen in de kinderopvang en kleu-
terschool van de zusters zal worden uitgebreid. Zo kunnen vrou-
wen, die een bedrijfje starten, werken of een opleiding willen 
volgen en geen opvang kunnen betalen, bij de zusters terecht. In 
alle parochies van de St. Franciscus federatie wordt geld ingeza-
meld in de Advents periode om voor de vrouwen en kinderen in 
Burkina Faso betere levensomstandigheden mogelijk te maken.
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De offerkist achter in de Bartholomeuskerk staat klaar voor uw 
gift. U kunt ook via uw bank een gift doneren IBAN NL89INGB 
0653100000, t.n.v. Adventsactie Den Haag o.v.v. Burkina Faso. 
Van harte aanbevolen!

StringWise: jonge violisten spelen de sterren van de hemel! 
Het Strijkersensemble StringWise zal een prachtig optreden ver-
zorgen in de RK-kerk van De Lier op zondag 2 december om 14.00 
uur. StringWise is een groep zeer getalenteerde jonge violisten 
tussen de 11 en 15 jaar, o.l.v. vioolpedagoog Wiesje Miedema en 
op piano begeleid door Violaine Deplanque, beiden verbonden 
aan het Conservatorium Amsterdam. Een aantal van de kinderen 
is leerling aan de Sweelinckacademie, de Jong Talent opleiding 
van het Conservatorium van Amsterdam. Ze treden zeer regel-
matig samen op, ze speelden onder andere voor prinses Beatrix 
en waren te zien op tv met André Rieu om zich in te zetten voor 
KIKA. Sommigen van hen wonnen verschillende prijzen tijdens 
landelijke vioolconcoursen. 

Kortom: een kans om niet te missen!
Deze groep kinderen wil zich verbinden met kinderen in Burki-
na Faso door mooie muziek te maken en de opbrengst volledig 
aan het Adventsproject te schenken. Dit project van de Zusters 
van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder in Bur-
kina Faso biedt hulp aan vrouwen en kinderen die slachtoffer 
werden van diverse vormen van (seksueel) geweld. De zusters 
geven hen onderdak, zorgen voor kinderopvang, scholing en op-
leidingen en zorgen zo dat deze vrouwen en kinderen weer een 
toekomstperspectief krijgen. Dit unieke concert is éénmalig voor 
alle parochies van Delft, Sion en het Westland speciaal voor dit 
Adventsproject. De toegang is gratis, de deurcollecte aan het ein-
de is bestemd voor het Adventsproject. Meer info over het strij-
kersensemble via info@stringwise.nl en via diaken Ronald Dits, 
dits@rkwestland.nl

Bij angelusgebed 28 oktober 

Pauspareltje
”God is ’n vader voor zijn volk, 
waarvan Hij houdt en waar-
voor Hij zorgt als voor een 
kind. Die wetenschap is een 
horizon voor de toekomst, 
een praktische en begaanba-
re weg, die ook bewandeld 
kan worden door mensen die 
in moeilijkheden zitten. Want Gods hoop voor zijn volk is geen 
luchtspiegeling, zoals sommige reclames waarin iedereen knap 
en gezond is: nee, het is een belofte voor echte mensen, met hun 

goede en hun kwade kanten, hun talenten en hun zwakheden, 
net als wij. Gods hoop is een belofte voor mensen zoals wij."

Kerkberichten

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 24 en 25 november: feest van Christus Koning. 
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met dames en heren Bar-
tholomeuskoor. Voorganger: pastor Berry  Lansbergen. Intenties: 
Nic van der Knaap, overleden familie Van der Knaap en Groene-
wegen, Jeanne Duijvestijn, Cornelia van Dijk-de Jong en dochter 
Ineke, voor alle overleden koorleden.
Zondag 9.30 uur: Woord- en communieviering met cantor. Voor-
ganger: diaken Ronald Dits. Intenties: Gerard Thoen en zonen, 
Nico van Kester en familie, Gerard Enthoven, familie Van der 
Loos-van Leeuwen, Jeanne van Dijk-Dekker, Frans Onings.
Weekeinde 1 en 2 december: 1e zondag van de Advent.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met cantor. Voorganger: 
pastor Berry Lansbergen. Intenties: voor de slachtoffers van oor-
log en geweld.
Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering met dames en heren Bar-
tholomeuskoor. Intenties: Frans en Marie Grootscholten-van 
der Klugt en Peter en Ben Grootscholten, Co van der Bol-Zuider-
wijk, Cornelia van Dijk-de Jong en dochter Ineke, Jeanne de Vet-
te-Groenewegen

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 29 november 19.00 uur: Rozenkrans bidden.
Donderdag 6 december 19.00 uur: Rozenkrans bidden.

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

effero uitvaartverzorging
crematie - begrafenis

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

het huis
uit dragen om

tebegraven
"

"
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Zaterdag 15 december geeft de Westlandse Koorvereniging 
Musica haar jaarlijkse Kerstconcert in de H. Bartholomeus Kerk 
in Poeldijk. Dit jaar komt het repertoire onder andere uit The 
Young Messiah. Aan het concert werken mee Wendy Krikken 
(Sopraan), Remko Harms (Tenor), The three X-Misses met Jorien 
Zeevaart, Liliane de Graaf en Marianne van Houten. 

Verder komen de The Dutch Pipes and Drums, Arthur Postma 
(vleugel) Christian Grotenberg (synthesizer), Aarnoud de Groen 

(orgel) Reinilde Buys (harp), Blaaskwintet Hi-Five en Koper-en-
semble. Met het programma wil dirigent Gerard Breas zijn koor 
Musica boven eerdere concerten uit tillen. Het concert begint om 
20.00 uur, de kerk gaat om 19.30 uur 
open. Kaarten kosten € 23,00 per 
stuk en zijn verkrijgbaar bij de leden 
van het koor, via de website www.
wkvmusica.nl of telefonisch: 06 - 21 
673 845.

Zaterdag 15 december in Bartholomeuskerk 

Kerstconcert Koor Musica

Zonder wisselspelers maar mét 4 coaches 

Atomium 2-Verburch Dames 4: 
12-15
Zondag 11 november stonden er helaas maar 7 strijders om 8 
uur op de parkeerplaats bij Verburch. Met 4 brakke en/of ge-
blesseerde coaches gingen ze richting Ridderkerk. Helaas ging 
de tegenpartij niet akkoord met ons verzoek voor kortere speel-
tijd of een kleine drinkpauze. Omdat wij geen wisselspelers 
hadden! De 7 strijders begonnen vol goede moed aan de wed-
strijd, het was onze dames dit keer zeer gegund. Mede door hun 
fantastische inzet én de aanwezigheid van de 4 coaches!

Aletta op de midden opbouw, terwijl zij volgens eigen zeggen 
maar op 1 plek, de cirkel kan staan: 3 doelpunten strak in de hoe-
ken van afstand. Jill in de break-out scoorde een gigantisch mooi 
doelpunt. Maribel was ondanks geen wissels, sneller dan het ge-
luid en liep menige break-out. Lynn (Mini - Kim) Persoon scoor-
de ook een schitterende bal vanaf de opbouw. Mies gooide haar 
dramakunsten weer in de strijd en maakte ook een mooi doel-

punt. Laris gooide er heerlijke ballen in en blééf gaan. Daphne 
was met haar Ninja Kicks weer aanwezig en haalde er zelfs break 
outs uit! Wat een team, de coaches waren niet eens nodig maar 
genoten van een superleuke wedstrijd! De wedstrijd eindigde in 
15-12 voor Verburch DS4, zonder wissels om 09.00 's morgens (!) 
gewonnen. Wat een prestatie! Petje af, dames!! 
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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

4 7 DECEMBER 2016

Adventskrans: Kerstmis is dichtbij            
Door Pieter Broch

Elk jaar kunnen we van eind 
november tot Driekoningen 
genieten van een mooie 
Adventskrans in de H. 
Bartholomeus kerk. Op de 
vrijdagmiddag vóór de eerste 
zondag van de Advent gaan 
Ted Barendse, Cees Zuidgeest 
en Piet van der Drift  aan de 
slag om een Adventskrans in 
elkaar te zett en die in al zijn 
glorie wekenlang de blikken 
van de kerkgangers zal trek-
ken.  

Ervaren handen zijn het die de 
krans maken. In een half uur is hij klaar en kan hij een stukje om-
hoog. Dat gaat erg gemakkelijk 
want via een ingenieus hijsme-
chanisme kan Ted hem lang-
zaam laten sti jgen tot de stop 
bij het plafond. Na het gedane 
werk is het erg verleidelijk om 
alvast de eerste kaars aan te 
steken, maar nog even geduld, 
het is bijna de eerste zondag 
van de Advent. 

Show Vogelvereniging Westland
De eerste show van 
Vogelvereniging Westland, 
samenwerkingsverband van 
De Westlandse Vogelvrienden 
(Naaldwijk), De Edelzanger 
(Monster) en De Liervogel 
(De Lier) is achter de rug. 
Vele vogelliefh ebbers von-
den de weg naar de Brug in 
‘s-Gravenzande. De offi  ciële 
opening werd verricht door 
Remmert Keizer, hij maakte 
ook de drie algemeen kam-
pioenen bekend. De beste 
vogel van de Westlandse 
Vogelvrienden is een roodi-
voor intensieve kleurkanarie van Wim Starrenburg, de beste 
vogel van De Edelzanger een bruinmasker zebravink van Gerard 
Storm, de beste van de Liervogel een turquoisineparkiet van 
Dirk Koppenol. 

Jeugdkampioen werd een 
grasparkiet van Robin Stolze. 
De overige kampioenen wa-
ren: melanine kleurkana-
ries A.J. Ruigrok, postuur-
kanaries houdingrassen Ton 
Zuiderwijk, postuurkanaries 
vormrassen A. van der Zande, 
zebravinken, lonchura’s en 
vrije derby Gerard Storm, 
Japanse meeuwen Jan van 
Wingerden, Australische 
prachtvinken Aad Kester, 
Tropen,  Gouldamadines en 
klassement Jos van der Knaap. 
Grote parkieten G.J. van der 
Starre, Europese cultuurvogels 
Jan Neerscholten, Tropische 

duiven Arie Bijl, B/C vogels Tropen Cees Kester, B/C vogels krom-
snavels Cees van Aken en kampioen grasparkieten werd Michel 
van Es. Bij de stellen werden kampioen zebravinken (Teun van 
Haasteren), Japanse Meeuwen (Ed Wubben), Europese cultuur-
vogels (Jacob de Bruin) en kromsnavels van Dirk Koppenol. Meer 
informati e: www.vogelverenigingwestland.nl.

Afscheid nemen in huiselijke sfeer

Uitvaartcentrum Lupine 
“Het Familiehuys” 
Monsterseweg 92
2685 LK Poeldijk

T. 0174 - 27 00 90
info@lupine.nl

www.hetfamiliehuys.nl

Afscheid nemen in huiselijke sfeerAfscheid nemen in huiselijke sfeer

Na vakwedstrijden op de Slavakto in Utrecht

Keurslager Marco van der Hout: 
goud met ster!
 
Keurslager Marco van der Hout deed vrijdag 2 november mee 
aan de vakwedstrijden op de Slavakto in de Jaarbeurs Utrecht. 
Een grote slagersbeurs eens in de drie jaar. Een strenge, vakbe-
kwame jury beoordeelt producten op smaak, geur, kleur en ui-
terlijk. Als de producten op elk onderdeel het maximale aantal 
punten scoren, behaalt een slager goud. 

Als het product zo lekker, uniek en mooi is, krijg je een bonus-
punt. Dan krijgt de slager de beoordeling goud met ster, het 
hoogst haalbare. Op de Slavakto won de Poeldijkse keurslager de 
volgende prijzen:
 
Runderrookvlees Goud* 
Gegrilde Achterham Goud
Gekookte Worst Goud
Gegrilde Spareribs Goud*
Ambachtelijke Cornedbeef Goud
Filet Americain Goud*
Jachtschotel Goud*
 
De producten zijn sinds 19 november 2 weken in de aanbieding, 
dan kunt u het verschil proeven! Vrijdag 23 november is er proe-
verij voor de winkel: allerlei leuke en heerlijke producten en idee-
en voor de kerst. 
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Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6 tel. 243663
Predikant : vacature
  
  
Kerk.bureau : Verburghlaan 38 tel. 242570
  E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba  : mw. M. van der Pot-Cloose
  De Noorderhoek 23
  2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank : NL36 INGB 0003 9117 70
  NL09 RABO 0135 3652 36
  T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk

Wees gewaarschuwd 
Een vrouw had bij een Auto Center in Vlaardingen een tweede-
hands auto gekocht. Ze reed er net mee weg, toe ze vlak vóór zich 
van een hijskraan een twintig meter lange stalen damwand naar 
beneden zag vallen. Ze kon net op tijd remmen: de plaat raakte 
alleen de bumper van de auto. Zelf kwam ze met de schrik vrij en 
de schade aan de auto viel mee.

Het liep god af. Was het misschien en schot voor de boeg? Heeft 
God haar een waarschuwing willen geven? Wilde Hij haar zeggen: 
“Kijk zo snel kan het leven op aarde afgebroken worden?” Was het 
Zijn bedoeling haar ertoe te brengen na te denken over wat daarna 
komt?

Hij drukt het alle mensen op het hart: “Leef niet bij de dag! Denk aan 
de toekomst, denk aan de eeuwigheid! Maak het met Mij in orde!” 
Wie verstandig is, denkt vooruit. Die neemt z’n maatregelen. Dat wil 
zeggen: hij gelooft het Evangelie. Hij weet het zeker: “Wat er ook op 
aarde gebeurt, voor de eeuwigheid ben ik veilig bij God!”

Kerkdiensten
Zondag 25 november 10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, Ridderkerk. Vie-
ring H.A. 
19.00 uur: ds. C.H. Wesdorp Zoetermeer, dankzegging H.A.
Zondag 2 december, eerste zondag van de Advent.
10.00 uur: ds. A.J. Molenaar, Woudrichem. 
19.00 uur: ds. D. van Vreeswijk, Zevenhuizen.

Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en kin-
dernevendienst voor de kinderen van de basisschool.

Maandsluiting “De Terwebloem”
Vrijdag 30 november om 19.00 uur is er weer maandsluiting in 
De Terwebloem. Ds. Mast  zal de meditatie verzorgen en de Joy 
Singers zullen enkele liederen ten gehore brengen. We hopen op 
een gezegend uur met elkaar! Commissie Gemeentewerk.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan 
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u ge-
haald met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres: Jan.van.
Geest@live.nl of 06-49417025.

Voor vervoer naar de maandsluiting kunt u contact opnemen 
met: Mw. Stijger tel. 280057.

Bij de kerkdiensten
Zondag 25 november is het alweer de laatste zondag van het ker-
kelijk jaar en vieren we het Heilig Avondmaal.

Ds. Guis uit Ridderkerk zal deze dienst leiden, de eerste viering 
in de vacaturetijd. We hopen dat we velen van u deze morgen in 
de kerk mogen begroeten. De voorzetting van de viering van het 
Avondmaal in De Terwebloem wordt geleid door onze oud-pre-
dikant ds. Van Vreeswijk. Voor velen een bekend gezicht. In de 
avonddienst waarin we met elkaar mogen danken voor alles wat 
ons als gelovigen wordt geschonken in het H. Avondmaal wordt 
geleid door ds. Wesdorp uit Zoetermeer. Laten we niet zo zijn als 
de tien melaatsen waarvan er 9 niet terug kwamen om te danken. 
Zondag 2 december gaan 2 oud-predikanten van onze gemeente 
voor.

Bijstand pastoraat
De kerkenraad is blij en dankbaar dat per 1 november br. G.J. 
Pellikaan in onze gemeente aan het werk is als bijstand in het 
pastoraat. We hopen en bidden dat zolang wij (nog) geen eigen 
predikant hebben we samen een gezegende tijd mogen hebben. 
We rekenen erop dat wanneer hij contact met u opneemt om een 
afspraak te maken u hem gastvrij zal ontvangen.

Bijbelkring
De Bijbelkring komt donderdag 22 november 20.00 uur bij elkaar 
in de jeugdruimte van de kerk aan de Fonteinstraat.

Open kerk
Zaterdag 17 november is de kerk weer van 10.00-11.30 uur open 
voor een ieder die meer wil weten over geloof en kerk. Of be-
hoefte heeft aan een gesprek een kop koffie of thee. We mogen 
ons verheugen op een groeiende belangstelling en het is fijn wan-
neer er dan ook gemeenteleden zijn om de gesprekken “gaande” 
te houden.

Een warm welkom op Kerstavond 
We kennen ze allemaal wel. Mensen die niet van die hele trouwe 
kerkgangers zijn maar toch wel “iets” met het geloof hebben. Of 
mensen die hier pas zijn komen wonen maar nog niet in de gele-
genheid zijn geweest om naar de kerk te gaan. Of mensen in uw 
familie of vriendenkring die u best eens uit zou willen nodigen om 
mee te gaan naar de kerk.

Dat kan op kerstavond maandag 24 december. We hopen dan een 
laagdrempelige dienst te houden onder het motto: “Een warm 
welkom op Kerstavond in de Hervormde kerk te Poeldijk.” De 
dienst begint om 19.30 uur en de kerk is warm en open vanaf 
19.00 uur. In de dienst gaat voor ds. G.M. Bijkerk uit Moordrecht. 
Medewerking verlenen: Adriaan de Jong met zijn muziekgroep, 
Marieke van der Zwan (sopraan), diverse groepen uit de gemeen-
te en de jongeren van de tienerclub. Na de dienst er is gelegen-
heid voor ontmoeting onder genot van koffie, thee of chocolade-
melk. Komt allen en brengt anderen mee!

Oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van: 27 november tot en met 
1 december op: Monsterseweg 112, Poeldijk
naast hotel-restaurant  Unicum-Elzenhage.

Open kerk
Zaterdag 1 december staat de kerk opnieuw open voor een ieder 
die behoefte heeft aan een gesprek, een ontmoeting of een kopje 
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koffie of thee. Gemeenteleden zijn van harte welkom om bezoe-
kers te begroeten. U  en jij van harte welkom tussen 10.00-11.30 
uur. Neem eens iemand mee die belangstelling heeft voor de kerk 
en alles waar daar gebeurt.

Boeken en platenverkoop
Zaterdag 1 december van 10.00-11.30 uur is er verkoop van boe-
ken en dvd’s, cd’s en grammofoonplaten in de Hervormde Kerk. 
Op zolder vindt u elpees, singletjes, 78 toeren platen en alle soor-
ten Cd’s. Muziek en boeken van alle tijden, voor alle smaken voor 
een kleine prijs. Kom kijken naar de grote verzameling en vindt 
wat al heel zoekt. De opbrengst is voor vervanging van het leien-
dak van de kerk. Koffie en thee staan voor u klaar. 

Van de crea dames
De crea stand was voor het eerst van de partij op de bazaar. Met 
de hulp van veel dames, die mooie dingen gemaakt hadden. Was 
er een prachtige crea stand, met een geweldige opbrengst. Za-
terdag 1 december zijn we weer open, de laatste zaterdag was 
het gezellig druk met veel dames die samen met ons kwamen 
fröbelen. 

Bazaar brengt bijna 40 mille op
Wat een bazaar! Drie gezellige dagen met een opbrengst die bij-
na niet te geloven is: € 39.098,35. Bijna € 5.500,00 meer dan 
vorig jaar. Een deel van de bazaar opbrengst is bestemd voor de 
instandhouding van onze kleine kerkelijke gemeente in Poeldijk.

Het andere deel is voor de renovatie van het kerkdak dat voor 
2024 moet worden vervangen vanwege asbest. Winnende num-
mers van de grote verloting: 0776-2654-1751-0792-0708-0674-
1760-0670-3644-2079-2695-3439-4056-1436-3952. De winnaars 
hebben hun prijs binnen. Wij zeggen allen die aan deze grandioze 
bazaar hebben meegewerkt heel hartelijk dank.

Donderdag 20 december Adrianuskerk Naaldwijk

Kerst met Westlands Mannenkoor
Gewoontegetrouw zijn de kerstcon-
certen van het Westlands Mannen-
koor in de week voor Kerst. Woens-
dag 19 december is de plaats van 
handeling De Doelen Rotterdam. 
Donderdag 20 december staat het 
koor in de Adrianuskerk Naald-
wijk. De koorcommissie heeft een 
programma samengesteld van be-
kende kerstliederen uit de Franse, 
Duitse, Engelstalige én de Neder-
landse traditie; naast luisteren kan 
ook worden meegezongen.

Het WMK is erg verheugd met de medewerking van Francis van 
Broekhuizen, een van Nederlands beste sopranen. Zij zal op beide 
concerten samen met het koor een aantal liederen ten gehore 
brengen. In De Doelen is er ook een gastoptreden van de be-
kende zandkunstenaar, Gert van der Vijver. Hij zal liederen be-
geleiden met zijn fraaie zandtekeningen. Verder werken mee het 
Haags Kamerorkest, organist Leo Bouma en pianist Martin van 
Broekhoven. De algehele muzikale leiding is in handen van Hans 
de Wit. Kaarten kosten € 20 en zijn te verkrijgen in de voorver-
koop: sigarenmagazijn De Wilde Naaldwijk, Primera ’s-Graven-
zande, De Bruin Fiets en Fitness Honselersdijk en Monster, Bruna 
De Lier en Jumbo Poeldijk, de Nationale Theater Kassa en bij de 
leden van het koor.

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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Tot in de puntjes verzorgde twee-onder-
een-kap-woning met garage gelegen aan 
het rustige Sint Jorispad in Naaldwijk. 
Deze woning beschikt over een royale 
woonkamer, ruime woonkeuken en 
zonnige achtertuin. Gelegen nabij uitvals-
wegen en het centrum van Naaldwijk.
Vraagprijs: € 415.000,- k.k.

Royale, uitgebouwde tussenwoning met 
5 slaapkamers en zonnige achtertuin. 
De woning is gelegen in de rustige en 
kindvriendelijke woonwijk ‘Grote Geest’ op 
loopafstand van het strand.

Vraagprijs: € 350.000,- k.k.
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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

DEELNAME

Deelname voor slechts 30 euro per dag.

ACTIVITEITEN

TUINIEREN

BUITENLUCHT BILJARTEN

KOKEN

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

VERVOER

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

“Dagbesteding voor oudere en voor eenzame mensen”

06 154 732 92  Waellandweg 8 - 2681 LV Monster
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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

Pureflower bloemschikken.
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Wij zoeken...

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

een INSPECTEUR

een PROJECTLEIDER

een ELEKTRICIËN burgerwerk
een BEVEILINGSMONTEUR

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

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

van Ginderen
Gecertificeerd Elektrotechnisch Installatie- en Beveiligingsbedrijf
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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-
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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

www.certhon.com/werken-bij

For technical innovations. For talent. For you.

16 18 JANUARI 2017

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)
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Komend vanaf het kruispunt bij de veiling moest men tussen de 
winkeltjes van genoemde zuivelman en de achterzijde van Koos Zui-
derwijk’s ‘Eerste Westlandsche fruit en groentehal’ het eeuwenoude 
straatje in. Weliswaar had Zuiderwijk zijn officiële winkeldeur aan 
de Voorstraat, de Schoolstraatbewoners hadden bij hem een streep-
je voor. Om onnodig slijten van schoenzolen te voorkomen mochten 
zij achterom, een voordeel van enkele tientallen meters stiefelen per 
bezoek. 

Van alle markten thuis
Het belangrijkste winkeltje in het Slopje behoorde echter toe aan 
Mietje Nederpelt. Een kittig vrouwtje dat van alle markten thuis 
was en haar kruidenierswinkeltje mudvol had staan. Van de Poel-
dijkers die de zeven kruisjes zijn gepasseerd, moet het merendeel 
zich het ‘warenhuisje’ nog weten te herinneren. Tot ver na de laatste 
oorlog was het zaakje in bedrijf, het ging pas dicht toen vrouwtje 
Nederpelt’s ogen bijna aan definitief sluiten toe waren. Zij verkocht 
bijna alles, tot aan het plafond stonden stopflessen gevuld met 
drop, toffees, zuurballen, boterbrokken en fruitsnip zij aan zij. Ook 
allerhande soorten koek en frisdrankjes kon men er bekomen. Daar 
bleef het natuurlijk niet bij, het kranige zakenvrouwtje hielp menig 
dorpsgenoot tevens aan klompen, laarzen, groene zeep en andere 
wasmiddelen. Een buitenstaander hoefde niet lang te zoeken naar 
haar knusse paradijsje. Boven de winkeldeur prijkte immers, tot aan 
het midden der vijftiger jaren, een bordje met daarop ‘Persil wast 

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Voor wat oudere dorpsbewoners is dit plaatje van de Schoolstraat 
ofwel ‘het Slopje’ een brok herinnering, jongeren en import bur-
gers kunnen hun ogen nauwelijks geloven. U ziet stokoude verval-
len woningen die al in de tweede helft van de zeventiende eeuw 
vrij dicht bij de oever van de destijds veel bredere rivier de Gantel 
moeten zijn gebouwd. Bouwwerkjes en verscheidene unieke poor-
tjes die na oplevering meer dan twee en een halve eeuw mede het 
centrum van Poeldijk hebben bepaald. Met een rijtje woningen 
aan de Vaart en wat verspreid gesitueerde huizenblokjes in of aan 
de rand van het dorp, mag ’het Slopje’ zich erop beroemen ons 
de oudst bewaard gebleven fotografische beelden van Poeldijk te 
laten zien. 

Zelfs Anton Pieck vond het geheel zo indrukwekkend dat hij er des-
tijds eens lekker voor is gaan zitten om de omgeving deels vast te 
leggen. Alhoewel het officiële bord met de straatnaam Schoolstraat 
nog niet zolang geleden is verdwenen, kon de term ‘straat’ nauwe-
lijks van toepassing zijn op het nog geen anderhalve meter brede 
steegje. Desondanks waren er in de oude huisjes aan het Slopje 
tot halverwege de vorige eeuw ruim twintig gezinnen gehuisvest. 
Gezinnen die honderd jaar geleden zelfs de luxe kenden dat in hun 
‘straat’ vrijwel alle dagelijkse levensmiddelen te koop waren. De 
melk, kaas en boterhandel van Middelburg, het tegenwoordige ijs-
winckeltje, mag dan Voorstraat als adres hebben, het pand stond in 
het verlengde van de Schoolstraat.
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witter’. Het kon niet missen; achter die deur stond Poeldijkse Mietje 
steevast klaar voor haar klanten. In uren dat haar winkeltje dicht 
was, bracht Mietje met een forse mand boodschappen rond bij oud-
jes of zieken die haar winkeltje niet (meer) konden bereiken. Tot aan 
de afbraak van de Schoolstraat, Mietje bevond zich mogelijk al een 
treetje hoger in het heelal, bleef het bordje op het plekje waar het 
tientallen jaren eerder was aangebracht. Het merendeel der huisjes 
was voorzien van een onder- en bovendeur, de laatste was in de zo-
mer regelmatig open voor wat frisse lucht.

Arrestantenlokaaltje ofwel de ‘nor’
Behoudens winkelierster Mietje was ook vrouw Gorissen een be-
kende verschijning in het Slopje van weleer. Terwijl haar man zich 
verdienstelijk maakte in een kwekerij hield zij, leunend op de onder-
deur, de boel in de buurt in de smiezen. Mogelijk was zij onbewust 
een van de grondleggers van de buurtpreventie van nu. Dat haar bij-
na altijddurende aanwezigheid in de ‘topjaren’ van de Schoolstraat 
de aandacht trok van de pers, blijkt uit een artikel (met foto) dat 
in de twintiger jaren in het toenmalig weekblad ’s-Gravenhage in 
Beeld’ verscheen. Daarin wordt zij omschreven als een dorpsfiguur 
aan wiens aandacht zelden iets ontsnapte. Ook de ongetrouwde Ge-
rard de Brabander had een stulpje bemachtigd in de Schoolstraat. 
Deze Gerard was een zeer verdienstelijk schilder en heeft menig 
‘gezicht op Poeldijk’ vastgelegd. Het behangen van zijn huiskamer 
was overbodig, de wanden hingen vol met eigen werken. Hoewel 
de huizen al meerdere jaren onbewoond waren verklaard (zie bord 
rechts), bleven de meeste tot aan de sloop bewoond. Centraal op de 
foto hebben we zicht op het arrestantenlokaaltje, bij de Poeldijkers 
algemeen bekend als ‘de nor’. Daarin werden mannen een nachtje 
(of twee) opgesloten die te diep in het glaasje hadden gekeken of 
een ander vergrijp op hun geweten hadden. Denk nu niet dat dit 
zelden gebeurde, de toenmalige veldwachters Bakker, Struijk en Zui-
derwijk (Lange Toon) hebben voor de laatste oorlog heel wat over-
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treders in de kraag gevat en met het interieur van het vrij donkere 
vertrekje kennis laten maken. Hoewel er van het Slopje weinig over 
is, vinden ‘kenners’ best nog iets van Poeldijks oudste straatje als 
een stukje aandenken.

‘Anton Pieck maakte een heuse stop,
en streek neer in Poeldijks oude Slop.
Legde huisjes vast,
middels pen en kwast.
Uniek voor de streek, ‘da’s effe top’.
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Bridgeclub Poeldijk
Heeft u zin om te bridgen? Wij hebben 
weer ruimte voor nieuwe leden, komt u 
gerust eens mee bridgen. Wij bridgen op 
woensdagavond in De Backerhof. Vanaf 19.00 uur binnenlopen, 
onze starttijd is 19.15 uur.

Wilt u meer informatie of meedoen dan kunt u bellen of mailen 
naar het secretariaat, W. Spitzer, Dreeslaan 40 2672 DN Naaldwijk 
06-53933261, e-mail: (wimspitzer@gmail.com).

Prinsenverkiezing CV de Blauwkonters

Ronald van den Bos nieuwe prins
Vrijdag 9 november werd volgens traditie om ‘elluf over elluf’ 
de nieuwe Prins Der Blauwkonters gepresenteerd. Net als ieder 
jaar werd in een avondvullend programma afscheid genomen 
van de prinsenparen 2017-2018 en was iedereen gespannen in 
afwachting van de nieuwe prinsen en pages. 

Eerst het afscheid van jeugdprins Lorenzo en zijn jeugd page Da-
niëlle, waarop het nieuwe jeugdprinsenpaar werd voorgesteld: 
Prins Daniel en page Luna. Na een intermezzo van DJ Aron was 
het rond de klok van 10 tijd afscheid te nemen van Prins Mark, 
die in een Dries Roelvink zwembroek werd afgevoerd met beton-
blokken aan zijn benen. Direct daarop was het tijd om de nieuwe 
prins en page voor te stellen. Geruchten over de nieuwe prins 
gingen al door de wandelgangen, de spanning nam steeds meer 
toe. Met de raad van 11 op het podium, kwam de nieuwe prins 
binnen, vermomd in een Chinees Geisha kostuum. De geruchten 
werden beaamd toen Ronald van den Bos zich ontdeed van zijn 
Geisha kostuum. Met aan zijn zijde page Mirel van den Bos. Ro-
nald en Mirel zijn het nieuwe prinsenpaar van de Blauwkonters. 
Hij gaat door het leven als Prins Bossie de Eerste. Benieuwd naar 
onze vereniging en wat zo’n carnavalsjaar inhoudt? Volg ons op: 
www.deblauwkonters.nl.

Spookhuis was kers op de taart

Halloween Poeldijk-Dorp
Door Natasja Bot-Alsemgeest

Er verschenen steeds meer versierde huizen in de wijk. Er werd 
geflyerd om zo veel mogelijk kinderen met ouders enthousiast 
te krijgen om langs de huizen te gaan voor een Halloween ver-
snapering. En toen was het zaterdag dan eindelijk zo ver. ’s Mid-
dags werd al druk gewerkt aan de opbouw van het spookhuis. De 
stormbaan voor de kinderen werd opgezet en de spanning steeg!

Van 19.00-20.00 uur konden de kinderen langs de deelnemen-
de huizen met flyer voor het raam. Het ene huis was nog bonter 
en enger versierd dan het andere. Veel deelnemers waren ge-
schminkt en verkleed. Zo leuk om te zien hoe er “uitgepakt” is. 
Kinderen mochten snoep happen en kregen bloedvingers, Hallo-
ween stroopwafels en andere lekkere zoetigheid. Er werd veel ge-
gild en gelachen, het was een sfeervolle en levendige bedoening.  
Als kers op de taart was er een spookhuis, gemaakt door een 
paar super creatieve buurvrouwen! Wat voor één! DOOD ENG….. 
Menig kind maar ook de volwassenen kwamen er lijkbleek uit! 
De figuranten en decoratie waren angstaanjagend. Al met al een 
superleuk buurtfeest waar volgend jaar vast en zeker een vervolg 
op komt. Gina, Mandy, Sylvana en alle andere helpende handen, 
bedankt!
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Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Hallo Jumbo actie

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

Varkenshaas 
500 gram  

Knorr wereld
gerechten 

Campina kwark Honig pasta mix  

2e
HALVE PRIJS

€ 5,99
2 pakken
€ 4,00

2e ZAK
HALVE PRIJS

Goudeerlijk 
brood

HEEL

Eru balans 

3 bakjes
€ 2,00

Aviko partjes, 
rosti, schijfjes 

Mora broodjes 
ham, kroket, 
cheeseburger 

1 + 1
GRATIS

2 voor

€ 2,50

van € 2,09 
voor

€ 1,69

21 november bij Simba

Kids & Koffie
Heeft u kinderen onder de 4 jaar en vindt u het leuk om in contact 
te komen met andere ouders uit Poeldijk als de kinderen samen 
spelen? Dat kan elke 3e woensdag van de maand gezellig bij Kids 
& Koffie. Op 21 november is Kids & Koffie van 09.30-11.30 uur bij 
Simba aan de Bernardolaan 16 in Poeldijk. U hoeft zich niet van 
te voren aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. 

Bingo in De Backerhof
Heeft u zin in een gezellige bingomid-
dag? Elke zaterdag kunt u in de even 
weken bingo spelen in wijkcentrum De 
Backerhof. Aanvang is om 14.00 uur, de 
kosten zijn € 4,50 inclusief een kop koffie 
of thee. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Vitis Welzijn 
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Puzzel
Puzzel nummer 24

Sint Nicolaas raadsel

Zet bovenstaande, door elkaar gemixte woorden, in de juiste 
volgorde. Alle woorden hebben te maken met  het gezellige feest, 
waar we de december mee beginnen. Zet de gevraagde letters 
achter elkaar en er ontstaat een woord dat betrekking heeft op 
de hoofdpersoon van dit feest. Deze puzzel is niet te moeilijk en 
alleen of samen met de kinderen komen jullie er wel uit. Veel 
puzzelplezier! 

SPELGEDOE   2e letter

PIASBEERTA   8e letter

RELTET   3e letter

MIRASPEEN   3e letter

PROETPENEN  7e letter

BOOMSTOOT  3e letter

ONTICHT   2e letter

MISCHELM   3e letter

JASPEK   5e letter

SIERRUPS   6e letter

SLAPSAUCE   6e letter

HEGDICT   4e letter

GEITSOROOD  7e letter

MELCODECHOKAL  9e letter 

Oplossingen met naam, adres en telefoonnummer binnen 14 
dagen per mail naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar 
Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. De winnaar 
krijgt een lekkere slagroomschnitt. Hebt u suggesties voor een 
leuke puzzel of wilt u er een maken? Van harte welkom! Dan is 
ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.

Uitslag puzzel nr. 22 Invulraadsel Plaatsnamen met voornamen: 
In Holland staat een huis. De oplossingen staan ook op: http://
poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/. Van de 65 inzenders, die het 
bijna allemaal goed hadden, is de gelukkige winnaar: Marja Zuy-
derwijk- van Koppen, op de foto met de slagroomschnitt van Bak-
kerij Van der Berg. 
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Honderd Poeldijkse Zonnebloemgasten genieten 

“Eindeloze Lunch” restaurant 
Vrienden
Door Mariëtte Koppert

Op 31 oktober hebben medewerkers van de Zonnebloem Poel-
dijk hun beste beentje voorgezet. Na hun prima voorbereiding 
en door de eigenaren van Restaurant Vrienden, Cynthia en 
René, stonden wij klaar om zo’n 100 Zonnebloemgasten uit 
Poeldijk te ontvangen voor een geweldige activiteit: een “Ein-
deloze Lunch“. De verwachtingen waren hooggespannen, maar 
voor 100% waargemaakt. Bij binnenkomst werd iedereen ont-
vangen met een lekker kopje koffie of thee en waren de begroe-
tingen en gesprekken direct in volle gang.

Tafels vulden zich spontaan, toen alle gasten en medewerkers 
een plekje hadden kon het feest beginnen. De lunch begon met 
een lekker, warm bosui crème soepje, gevolgd door een heer-
lijk champignonragouthapje. Iedereen werd voorzien van een 
drankje naar keuze. Onze accordeonist Han Hagen speelde popu-
laire en licht klassieke muziek en onze medewerkers zongen het 
Poeldijkse Zonnebloemlied. Het volgende gerecht was kip in het 
pannetje, stelt u zich eens voor: 100 kleine pannetjes met deksel 
binnen een paar minuutjes uitgeserveerd, heerlijk van smaak en 
lekker warm, gevolgd door een knapperige quiche van geitenkaas 
met honingdressing. De glaasjes werden nog een keer gevuld en 
weer klonk er muziek, zelfs aan verzoeknummers werd gehoor 
gegeven. Als dessert werden wij verrast met een heel mooi glaas-
je met daarin een hele romige amarena-mousse, mmmm…..  
Wij sloten af met de fameuze crème brulée. 

Groot applaus op zijn plaats
Na deze heerlijk lunch was een groot applaus zeker op zijn plaats 
en dat kwam er ook met een prachtig boeket voor René en Cyn-
thia voor de gastvrijheid, de heerlijke lunch en alle ruimte om de 
vervoersmiddelen van onze gasten een plek te geven. Han werd 
bedankt voor de gezellige muziek en alle medewerkers van Zon-
nebloem Poeldijk voor organisatie, ontvangst, uitserveren van 
alle gerechten en drankjes én afwassen. Uiteraard ook de Zon-
nebloemgasten voor hun gezellige aanwezigheid. Iedereen wel 
voldaan naar huis en lekker nagenieten! Onze volgende activiteit 
is de Kerstmiddag in de tenniskantine van Verburch. Donderdag 
13 december nodigen wij u  uit voor een gezellige Zonnebloem-
middag in kerstsfeer met Zeemanskoor Onder Zeil. U kunt zich 
opgeven bij één van onze medewerk(st)ers.

EHBO vereniging St. Albertus te Poeldijk - www.ehbo-westland.nl
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KBO Vakanti eweek 12 tot 19 mei
Het lijkt nog wel heel ver weg, maar onze reiscommissie heeft  
natuurlijk al een locati e voor ons gereserveerd. Vanaf de dag dat 
Poeldijk Nieuws uitkomt (18 januari) kunt u zich weer opgeven 
bij de leden van de reiscommissie. Dat zijn: Corrie van der Voet-
van der Bogaert, Irenestraat 104, (tel. 247608) en Lida Zuiderwijk, 
Beatrixstraat 119, (tel. 06 19038168). We blijven dit keer weer in 
Nederland. We gaan naar Zorgvliet, hotel Villa Nova. De vakanti e-
week is van vrijdag 12 tot 19 mei. Van de deelnemers wordt ver-
wacht dat zij redelijk zelfredzaam zijn. Onze reisbegeleiders zijn 
heel aardig, maar geen verzorgsters/ verpleegkundigen. Nadere 
gegevens over deze reis volgen nog. 
                                                 
Behoud vitaminen in verzekerd pakket
Houd vitaminen in het verzekerd pakket. Dat schrijven KBO-
PCOB, het Experti secentrum Pharmacotherapie bij Ouderen en 
KNMP aan minister Schippers (VWS). Zij reageren op het ad-
vies van het Zorginsti tuut Nederland om diverse recept plich-
ti ge vitaminen, mineralen en paracetamol 1000mg uit het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te laten stromen. 
De organisati es geven aan dat dit 1,7 miljoen mensen zal tref-
fen, veelal chronische pati ënten. Ook maken zij zich zorgen om 
pati ënten die zorg mijden. Zij vinden dat het Zorginsti tuut voor-
bijgaat aan kwetsbare chronisch zieke pati ënten die vitamines, 
mineralen en paracetamol gebruiken. Juist voor hen is adequate 
medicati ebewaking van groot belang. 
KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa: ‘Hierdoor worden veel 
oudere pati ënten getroff en. Voor mensen met osteoporose, ern-
sti ge nierinsuffi  ciënti e en aandoeningen waarvoor corti costero-
iden nodig zijn, kan dit tot bontontkalking, spierzwakte, meer 
botbreuken en ziekenhuisopnames leiden. Dit voorstel willen wij 
absoluut met minister Schippers bespreken. Het Zorginsti tuut 
vindt dat middelen niet in het pakket thuishoren als er een na-
genoeg gelijkwaardig geneesmiddel of voedingssupplement vrij 
verkrijgbaar is. Zij wil dat deze middelen hetzelfde behandeld 
worden als zelfzorggeneesmiddelen en adviseert de minister deze 
middelen uit het GVS te halen. De minister besluit in het voor-
jaar of zij het advies van het Zorginsti tuut opvolgt. De Tweede 
Kamer bespreekt dan de samenstelling van het basispakket 2018. 
Verwachti ng is dat eventuele maatregelen over vergoeding van 
vitamine D, mineralen en zware paracetamol per 2018 ingaan.

Citaten, spreuken en gezegden 
Volg je hart, want dat klopt.
De beste defi niti e van liefde gaf mijn moeder laatst: 
”Ik wordt eigenlijk van iedereen moe, behalve van je vader”. 
(Rutger Bregman)

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

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

 

 

 
 
 
 
 

De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

De Zeeuw Bouwmaterialen B.V.- Slachthuiskade 30 -  Poeldijk 
tel (0174) 245516 - fax (0174) 243412 www.imabodezeeuw.nl  

Openingstijden: ma t/m vrij 8.00 - 17.00 uur, za 8.00 - 12.00 uur. 

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 

Daar voelt uw kind 
zich thuis! 

Dagopvang & buitenschoolse opvang
 in Monster en Poeldijk. 

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

Professionele opvang in een 
huiselijke sfeer
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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



2121 NOVEMBER 2018

Adverteren in Poeldijk Nieuws is voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws komt elke 14 dagen fullcolour op bijna 4.000 privé- én  
zakelijke adressen in groot-Poeldijk en gaat naar 450 digitale abonnees.

Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of Koos Verbeek (06-53714151)
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www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

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

www.kinderopvang-westhof.nl

op zoek naar 
kinderopvang?

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

www.kinderopvang-westhof.nl

op zoek naar 
kinderopvang?

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

www.kinderopvang-westhof.nl

op zoek naar 
kinderopvang? 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

we print with passion

Saturnus 2-6   2685 LX  Poeldijk   0174 248 995   info@akxifo.nl   www.akxifo.nl
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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
Woensdag 21 november 16.00 uur: kinderen vanaf groep 1, der-
de bijeenkomst musical Red het Sinterklaaslied, De Leuningjes. 
Zaterdag 24 november 20.30 uur: Caeciliafeest/Jaarfeest bij 
“Vrienden”.
Zondag 25 november 11.00 uur: Sinterklaasmusical in De Leu-
ningjes.
Woensdag 28 november 13.30 uur: bijeenkomst Pupillen en As-
piranten.
16.00 uur: repetitie Kinderkoor, vanaf groep 4.
Elke dinsdagavond 20.00 uur: repetities voor de Kerst Hoogmis.
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.

In de kerk
Zaterdag 24 november 19.00 uur: Bartholomeuskoor zingt de 
Missa Pontificalis van Don L. Perosi.                                    
Zondag 25 november 09.30 uur: viering met cantor.
Zaterdag 1 december 19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 2 december 09.30 uur: dames en heren Bartholomeus-
koor zingt de Missa Brevis van G.P. da Palestrina. De Vrouwen-
schola zingt het Gregoriaans.

Red het Sinterklaaslied

Sinterklaas Musical           
Door Toos de Vreede

Een grote groep kinderen heeft samen met juffrouw Ylette drie 
woensdagen heel erg hard geoefend op de Sinterklaasliederen. 
Zondag 25 november kunt u naar de kinderen komen luisteren 
in de grote zaal van De Leuningjes. 

Sinterklaas heeft mij laten weten dat hij al stiekem geluisterd 
heeft en daar werd hij heel blij van. Wilt u ook horen wat de kin-
deren allemaal geleerd hebben? Kom dan naar de Sinterklaasmu-
sical “Sint is z’n kluts kwijt”.

De voorstelling begint om 11.00 uur in De Leuningjes. Kaartjes 
kosten € 5 (voorverkoop) € 6 euro aan de zaal.

Caeciliafeest met huldiging jubilarissen
De komende periode staan de voorbereidingen voor Kerstmis 
centraal bij de verschillende koorgroepen. Ook de overige vierin-
gen en optredens vragen hun aandacht. Het Bartholomeuskoor 
zingt regelmatig in de verschillende weekendvieringen. Zij sluiten 
zaterdag 24 november het kerkelijk jaar met de uitvoering van 
de Missa Pontificalis van Don L. Perosi. Aansluitend vieren koor-
leden, ereleden, leden van verdienste en genodigden met hun 
introducees het Caeciliafeest/Jaarfeest bij Partycentrum Vrien-
den in de Voorstraat. Vast programmaonderdeel deze avond is 
het huldigen van de jubilarissen. We vieren dit jaar het 25-jarig 
koorlidmaatschap van Martien van Paassen.

Wist U...
Dat de Kerstloterij van Deo Sacrum weer gestart is;
Dat de loten € 2 kosten
Dat u weer mooie prijzen kunt winnen zoals reischeques, Kerst-
pakketten, heerlijke wijn en Kerststollen (aangeboden door Bak-
kerij Van Malkenhorst)
Dat we heel blij worden als u loten koopt.
Dat het kinderkoor een druk december programma heeft; 
Dat ze in de Sintmusical zingen op zondag 25 november
Dat we natuurlijk ook Kerstliederen aan het oefenen zijn; 
Dat we met het Kinderkoor een Kinderen-voor-Kinderen-Sing- 
Along gaan organiseren.
Dat zondag 31 maart 2019 de voorstellingen zijn. 
Dat je je nu al kunt aanmelden om mee te doen: kinderkoorwest-
land@gmail.com 
We zijn naar kinderen van de basisschool (vanaf groep 4), maar 
ook naar jongelui van het voorgezet onderwijs;
Dat je Poeldijk Nieuws dus heel goed in de gaten moet houden 
over de start van de bijeenkomsten
Dat we volop aan het oefenen zijn voor de Hoogmis op Kerstmor-
gen; 
Dat er op Kerstmorgen een Feestelijke Hoogmis is om 10.30 uur 
met koor en orkest;
Dat de Pastoralmesse van Diabelli zal klinken; 
Dat Kamerkoor Couleur Vocale een Kerstconcert geeft in de Unie-
kerk in ’s-Gravenzande;
Dat dit concert op zondagmiddag 9 december is;
Dat daar vanaf 15.00 uur Christmas Carols  zullen klinken
Dat iedereen daar van harte welkom is;
Dat de toegang vrij is en er een deurcollecte wordt gehouden;
Dat er na afloop Glühwein geschonken wordt.
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Rekenvoorbeeld: iemand betaalt in 40 jaar ruim € 40.000 aan 
pensioenpremie en ontvangt na pensionering een totale pensi-
oenuitkering van ruim € 250.000.

6. Ouderen die met pensioen gaan hebben minder uitgaven
Veel uitgaven gaan juist omhoog na pensionering. Aan leuke din-
gen die je in de vrije tijd kunt doen én aan kosten van zorg, ver-
voer, huishoudelijke hulp en energie. Senioren in en huurwoning 
hebben vaak stijgende woonlasten. Veel ouderen zien juist de 
uitgaven stijgen in plaats van dalen.                                                                                                          

7. Pensioenfondsen nemen te grote beleggingsrisico’s met ons 
pensioen 
Dat valt wel mee. Pensioenfondsen beleggen gemiddeld onge-
veer een kwart van hun geld in aandelen. Ze spreiden veel risi-
co’s. Bijvoorbeeld tussen vastgoed, grondstoffen en obligaties. 
Dat moet ook, omdat we anders veel hogere premies moeten 
betalen om later een fatsoenlijk pensioen te kunnen ontvangen. 
Pensioenfondsen beleggen op een professionele manier. Tegen 
lagere kosten dan wij zelf. De premies blijven (relatief) laag door 
de beleggingsopbrengsten. 

8. Overgeslagen indexaties krijgen we nooit meer terug                 
Pensioenfondsen kunnen besluiten om overgeslagen of te lage 
indexaties later toch uit te keren. Dat heet inhaalindexatie. Die is 
gebonden aan een aantal eisen. Zo moeten de financiën van een 
pensioenfonds ruim voldoende zijn om alle pensioenen ook in de 
toekomst volledig te kunnen blijven indexeren. De periode waar-
over indexaties alsnog mogen worden uitbetaald, is maximaal 
5 jaar. Hopelijk ontstaat de komende jaren bij pensioenfondsen 
weer wat ruimte om overgeslagen of te lage indexaties alsnog uit 
te keren.                     

9. De inzet van KBO-PCOB heeft geen zin                                   
Gepensioneerden hebben minder mogelijkheden dan werken-
den om iets te doen aan hun pensioensituatie. Daarom is pen-
sioen voor KBO-PCOB een belangrijk speerpunt in ons beleid. Zo 
schrijven we brieven naar de Tweede en Eerste Kamer, spreken 
met politici en met de SER. We organiseren bijeenkomsten, doen 
onderzoek en we vragen in de media aandacht voor alles rond-
om pensioenen. Die inzet heeft wel degelijk zin, want de politiek 
luistert naar organisaties van senioren en gepensioneerden. En 
ze weten dondersgoed dat ze, met 3,5 miljoen senioren in Neder-
land, geen gekke dingen moeten doen met de pensioenen, nu en 
in de toekomst.

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                              
“Een kleinigheid verwijdert mensen van elkaar. Een catastrofe 
brengt ze tot elkaar.” (Leopold Koch)
“In voorspoed kennen onze vrienden ons. In tegenspoed kennen 
wij onze vrienden.” (John Churton Collins)

KBO Poeldijk

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

Negen antwoorden op pensioenvragen

Misverstanden over ons pensioen           
Pensioen is voor de meesten van ons een ingewikkeld onder-
werp, zeker omdat er nu veel verandert. Het is nog niet duidelijk 
wat de toekomst ons gaat brengen. We zetten een paar hard-
nekkige misverstanden voor u op een rij. En de reactie daarop 
van onze pensioenexpert Erik Beckers.

1. Pensioenfondsen bezitten genoeg geld om ons pensioen te 
betalen  
De Nederlandse pensioenspaarpot bevat ongeveer € 1.290 mil-
jard. Daar staan ongeveer € 1.210 miljard aan pensioentoezeg-
gingen tegenover. Maar voor de waardevaste pensioenen die zijn 
toegezegd, van oud en jong, is meer dan € 1.600 miljard nodig. 
Er is dus wel genoeg voor nu. Maar er is niet voldoende geld in 
kas om de pensioenen te blijven betalen en te kunnen blijven in-
dexeren. Daarom gaan bij veel pensioenfondsen de pensioenen 
niet omhoog. In een aantal gevallen wordt zelfs afgestempeld 
(verlaagd). 

2. Vooral ouderen worden door afstempelen benadeeld  
Ouderen voelen nu direct al het effect van afstempelen of het 
overslaan van indexaties. Maar verlagen (afstempelen) of niet 
meegroeien met de inflatie (indexaties overslaan) van de pensioe-
nen tast niet alleen de uitkeringen van de gepensioneerden aan. 
Het verslechtert ook de toekomstige pensioenen van niet-gepen-
sioneerden. Die merken het nu niet in hun portemonnee, maar ze 
bouwen minder op voor later. Zo proberen de pensioenfondsen 
de pijn zo veel mogelijk te verdelen over de generaties.

3. Afstempelen van pensioen treft gepensioneerden met lage 
inkomens het hardst
Gepensioneerden met alleen AOW hebben geen last van afstem-
pelen. De AOW wordt namelijk geïndexeerd (elk jaar opgehoogd 
met de inflatie). Ouderen met een klein aanvullend pensioen 
voelen de korting wel. Bijvoorbeeld: ontvangt u per jaar € 20.000 
aan AOW en € 5.000 aanvullend pensioen en wordt uw aanvul-
lend pensioen 10% afgestempeld? Dan daalt uw bruto jaarinko-
men met € 500; dus van € 25.000 naar € 24.500. Iemand met een 
hoog inkomen loopt bij een korting van 10% logischerwijs een 
hoger bedrag mis.

4. Afstempelen van pensioen treft gepensioneerden met hoge 
inkomens het hardst 
Dat klopt. Maar senioren met een laag inkomen hebben vaak niet 
zoveel spaargeld of vermogen (een kleine financiële buffer). Ze 
wonen vaker in een huurhuis en hebben minder geld om tegen-
vallers op te vangen. Stijgen de uitgaven voor zorg, vervoer of 
energie? Dan voelt een oudere met een laag inkomen afstem-
pelen meer dan een oudere met een hoog inkomen. Mede daar-
door is er nog altijd te veel armoede onder gepensioneerden.            

5. Ik ontvang straks minder pensioen dan ik aan premie heb  
ingelegd 
Nee. Voor een groot deel van de mensen met een pensioenrege-
ling wordt de premie ‘geëvenaard’ door de werkgever. Pensioen-
fondsen beleggen met de inleg. Hierop ontstaat (fors) rendement. 
Grofweg vormt dit rendement 2/3 deel van de pensioenuitkering. 



24 21 NOVEMBER 2018

25 november 11.00 uur In ‘De Veiling’

Help! De Sint is zijn kluts kwijt
Zondag 25 november is er weer een gezellige meezing Sinter-
klaasmusical. Jaarlijks komt de Sint naar Poeldijk met een leuk 
verhaal en natuurlijk om de kinderen te ontmoeten. Dit keer is 
’Sint is zijn kluts kwijt’ te zien in de vernieuwde zaal van ‘De Vei-
ling’, voorheen De Leuningjes. Op zijn tocht naar Poeldijk neemt 
Sint een nieuwe hulp mee, zijn ietwat vreemde butler Evert Jan. 
Maar waarom is deze heer bij Sint?

Natuurlijk zijn de Pieten met de Sint mee terug in Poeldijk. Sint 
gaat samen met Evert Jan naar afdeling Verloren voorwerpen 
bij de gemeente. De Pieten snappen daar niet veel van: wat is 
Sint dan kwijt? Zondag beleven de Pieten met Sint en Evert Jan 
een onverwacht avontuur. Gelukkig is er ook tijd om de beken-
de Sinterklaasliedjes te zingen. De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door het Toporkest van muziekvereniging Phoenix met 
Pius X en Kinderkoor Westland. Met de toneelpieten van Storm 
Creatief is de voorstelling compleet. In de meezingmusical zingt 
iedereen natuurlijk hard mee. Daarna mogen de kinderen met 
Sinterklaas op de foto, zijn Pieten en misschien zelfs Evert Jan. Er 
is één voorstelling om 11:00 uur. Wees op tijd met bestellen van 
kaartjes, in de voorverkoop bij Bakker Van Malkenhorst, Voor-
straat 79, Poeldijk. Een kaartje kost: € 5,00 in de voorverkoop en  
€ 6,00 aan de zaal.

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor haar 
lange leven, delen wij u mede dat God in zijn barm-
hartigheid tot Zich heeft genomen

Jacoba Johanna Gerarda van der Valk
~ Jacqueline, tante Co ~

Drager van de Eremedaille in Zilver 
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau

* Poeldijk                                              † Den Haag 
2 november 1921                         5 november 2018

Zij werd voorzien van het 
Heilig Sacrament der Zieken 

Wij zullen ons haar herinneren als 
sterk, wilskrachtig en liefdevol.

Hilda de Haan en Jaap Mooi
Olga Louwerens
Kees en Monika Wilmink
Sonja van der Valk
Jos van der Valk-Tara Tune
Jan van der Valk-Monique van Gerwen
Hans en Jacqueline van der Hoeven
Paul en Immy van der Hoeven

Correspondentieadres:  
Funenpark 79, 1018 AK Amsterdam

De uitvaartdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden 
op donderdag 8 november in de H. Bartholomeuskerk 
in Poeldijk. Zij is begraven op de begraafplaats aldaar.

* * * * * * * * *
Onze dankbaarheid gaat uit naar de medewerkers 

van woonzorgcentrum Tabitha in Den Haag.

In memoriam   

Co van der Valk (97)
Door pastor Max Kwee

Co - bij sommigen beter bekend als Jacqueline - werd op 2 novem-
ber 1921 in Poeldijk geboren. Er waren in totaal zes kinderen in het 
gezin. Haar vader was smid, haar moeder huisvrouw. Na de lagere 
school ging ze voor verpleegster leren in het Hippolytus-ziekenhuis 
in Delft. 

De oorlog raakte ook haar zwaar: het ouderlijk huis werd in beslag 
genomen, tijdens de verpleegstersopleiding kreeg ze te maken met 
mensen die door de oorlog uitgehongerd en ernstig ziek waren. Na 
de oorlog werkte ze tot haar pensioen in het Westeinde ziekenhuis, 
als verpleegkundige anesthesie. Co was een zelfstandige en onaf-
hankelijke vrouw. Ze ging volledig voor het werk, dat ze als een roe-
ping heeft ervaren. Ze ging in een eigen flat wonen, wat in die tijd 
bijzonder was.  

Co en haar zus Riek waren leuke tantes voor neefjes en nichtjes. Ui-
tjes met de beide tantes waren een feestje: naar de bioscoop, daar-
na gebakjes eten in een echte Haagse tearoom. Ze had een platen- 
en boekencollectie, hield van het strand en reisde veel. Genoot van 
het leven. Een belangrijk motto van haar was: blijf bij jezelf. 

Ze was sterk, wilskrachtig, liefdevol en optimistisch. Het geloof 
speelde een grote rol in haar leven. God noemde ze ‘de grote Baas.’ 
Uit het geloof putte ze kracht en houvast. Op 5 november is Co 
op 97-jarige leeftijd heel rustig ingeslapen in huize Tabitha in Den 
Haag. Moge zij nu voor altijd in vrede rusten, bij haar ‘grote Baas’. 
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“Het leven was mooi, het is goed zo”

Onze lieve moeder is in haar slaap overleden

Rie van der Valk - Samwel
Maria Helena Theodora

* 24 januari 1920                                † 2 november 2018
sinds 1990 weduwe van Jan van der Valk

Gerard en Gerda
Marianne en Willibrord
Joke en Lamin
Peter en Wil
Els en Ruud
Vera en Cor in liefdevolle herinnering
Lidy en Tom
Jacqueline en Adri
Gerda in liefdevolle herinnering
Jan

Dag lieve oma,
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: 
Siriusstraat 32,1223 AN  Hilversum

We hebben mama op 7 november begraven in het  
familiegraf op de begraafplaats van de H. Bartolomeus-
kerk in Poeldijk.

In dankbare herinnering

Rie van der Valk (98)
Door diaken Ronald Dits

Op 2 november is op 98-jarige leeftijd Maria Helena Theodora 
van der Valk-Samwel overleden in zorgcentrum Smeetsland in 
Rotterdam. Rie is geboren op 24 januari 1920 en opgegroeid in 
Poeldijk. Haar vader was aannemer en Rie een van de tien kinde-
ren. Rie kende Jan van der Valk al vanaf haar jeugd, zij trouwden 
op 27 februari 1946, gingen in Wateringen wonen en zes jaar la-
ter verhuisden ze naar de dr Weitjenslaan in Poeldijk, waar Jan 
een tuinbouwbedrijf had. 

In 12½ jaar werd het gezin met tien kinderen uitgebreid. Jan was 
actief in vele maatschappelijke functies en Rie gaf hem daarvoor 
de ruimte. Zij zorgde voor het gezin en voor de vele anderen die 
welkom waren, want Rie was heel gastvrij. Toen de kinderen ouder 
werden en het huis uit gingen, kwam er tijd om actief te worden 
in het kerkbestuur, onder andere als secretaris en voor de Kerkba-
lans. Na een periode van 18 jaar werd zij actief voor de bibliotheek, 
waar zij een nieuw bestuur vormde en voorzitter werd. Voor alle 
maatschappelijke inzet ontving Rie de eremedaille van de Orde van 
Oranje-Nassau en de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pon-
tifice. In 1990 overleed Jan, een groot verlies voor Rie. Enkele jaren 
erna stopte zij als bestuurslid en vrijwilliger bij de bibliotheek. Er 
kwam tijd om bridge te spelen en voor andere bezigheden. 

Tot op hoge leeftijd was ze actief met de computer en werden bank-
zaken zo geregeld. In 1993 verhuisde zij naar de Jan Barendselaan, 
in 2007 naar een aanleunwoning van De Witte Brug, waar zij tot 
dit jaar met veel plezier woonde. De laatste maanden werd haar 
lichaam zwakker en moest zij in een zorginstelling worden opgeno-
men. Omdat er in het Westland geen plaats was, werd dat Rotter-
dam. Daar overleed zij in alle rust. De uitvaartplechtigheid was op 
7 november in de H. Bartholomeuskerk, waarna Rie is begraven op 
de parochiële begraafplaats. De gastvrijheid die het leven van Rie 
kenmerkt, mag zij nu zelf ontvangen als zij welkom wordt geheten 
in Gods rijk van licht en liefde. Daar zal zij rust en geborgenheid 
vinden, onder Gods mantel.

In memoriam

Ria Barendse (74)  
Door pastor Max Kwee  

Ria werd geboren op 9 augustus 1944 in Loosduinen. Een groot ge-
zin, met 15 kinderen. Haar ouders hadden een melkwinkel, waar 
het hele gezin in meehielp. Ze ging naar de huishoudschool en ver-
volgens werken in de huishouding. Bij het dansen leerde ze Wim 
kennen. Samen bouwden ze in Poeldijk in de tuin aan de Dijkpol-
derlaan een leven op. Ze gaven het leven aan Angelique, Dennis 
en Wilfred.  

Ria was op en top huisvrouw en stond altijd klaar voor de kinde-
ren. Vele leuke dingen samen gedaan, een dagje speeltuin, zwem-
bad of dierentuin. Ria was een hele actieve vrouw. Zo hielp ze in 
De Terwebloem en bij de Zonnebloem. In de parochie vervulde Ria 
vele taken: in de werkgroepen Eerste Communie en Vormsel, ze 
had een wijk voor de jaarlijkse kerkbalans en bracht jarenlang de 
kerkelijke post rond in haar wijk. Ook was zij lid van het Rouw- en 
Trouwkoor en zo’n tien jaar interieurverzorgster. Uit dankbaar-

heid voor al haar kerkelijke werk kreeg Ria in 2003 de parochie-
penning. 

Maar … daartoe beperkte zij zich niet. Avondvierdaagse, Duinen-
mars, op kamp met scouting, carnavalsoptocht, aan alles deed 
Ria mee. Ook ging ze zwemmen, wandelen op het strand, en naar 
gym en yoga. Na verkoop van de tuin verhuisden ze naar een 
mooi huis aan het Poeldijksepad in Honselersdijk. Haar gezond-
heid ging achteruit en de laatste drie jaar heeft ze echt getobd 
met ziekte. Het geloof gaf haar echter veel steun en kracht. Op 19 
augustus is Ria overleden in de leeftijd van 74 jaar. Moge zij nu bij 
God de Heer rusten in vrede.
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Ons Dorp
‘Helma, er is werk aan de winkel’

Verbinden in ons dorp
Door Annemiek Koremans

Afgelopen week een zeer informatief en constructief gesprek met 
de nieuwe sociale makelaar in ons dorp: Helma van der Wijden. 
Idealiter is Helma een spil in de Poelukse samenleving van vereni-
gingen, vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties die zich met 
wonen, zorg en welzijn van mensen in een niet alledaagse situatie 
bezighouden. Een bijzondere uitdaging is om ook onze medebur-
gers die zich buiten de samenleving voelen staan, erbij te betrek-
ken. Natuurlijk kan zij dat niet alleen en vraagt dit een inspanning 
van ons allemaal.

Als ik Helma moet typeren kan ik dit niet beter verwoorden dan met 
haar eigen verbazing toen ze solliciteerde naar deze functie: “het 
is te gek dat ik schreef op een vacature waar je geld verdient met 
werk dat eigenlijk normaal gedrag hoort te zijn”. Omzien naar el-
kaar! Ontmoet elkaar! Werk samen, stem af, vul elkaar aan en maak 
er wat van voor die ander! Grote uitdaging is de agenda’s van alle 
spelers in het veld op elkaar af te stemmen. Zo maakt Helma ken-
nis met organisaties, verenigingen en vrijwilligers in ons dorp. Waar 
kan  samenwerking, vullen we elkaar aan, zitten er gaten? Hoe be-
reiken we mensen – oud en jong – om deel te nemen aan een hechte 
samenleving, aan activiteiten die aansluiten op hun belangstelling? 

Geen gemakkelijke taak. Ik heb ooit eens een onderzoek gedaan 
naar de recreatieve en sportmogelijkheden van mensen met een 
beperking in het Westland. Er is zoveel. Er zijn zoveel mogelijkhe-
den. Maar er wordt ook zo langs elkaar heen gewerkt. Daarbij komt 
ook nog dat mensen het aanbod van activiteiten niet kennen. Dit 
geldt ook voor organisaties en verenigingen. Geloof mij. Alles wat 
iemand bedenkt is veelal al lang uitgevonden. Grootste opgave is de 
mogelijkheden en ondersteuning te vinden! Maak een sociale kaart 
en doe er iets mee. Het rapport is helaas weer in een la verdwe-
nen, maar Rolstoelhandbal Westland bij Quintus kwam er uit voort, 

dankzij particulier initiatief en samenwerking van een paar dwazen, 
Quintus en PGW..

De Backerhof
De sociaal makelaar Poeldijk werkt vanuit een kantoortje in het (Vi-
tis)wijkcentrum De Backerhof. Hier is ook het Buurt informatiepunt, 
waar burgers, inclusief nieuwkomers terecht kunnen met vragen 
over voorzieningen, financiën, huisvesting, activiteiten, tafeltje dek 
je en zorg. Het Buurt Informatiepunt (BIP) is dinsdag van 14.00-
17.00 uur en donderdag van 09.00-12.00 uur open. Hebt u vragen, 
u kunt ze altijd stellen! Helma helpt u een antwoord te krijgen. Na-
tuurlijk hebben Helma en haar medewerkers niet altijd antwoord, 
maar gaan wel achter een antwoord aan. Onze samenleving, regels 
en wetten zijn zo complex. Niet alleen voor iemand met boerenver-
stand – dat zijn de slimsten – ook voor universitair opgeleiden. Be-
denk ook dat er heel veel goed gaat, daar praten we minder over. Als 
ik bedenk, hoe vaak ik iemand niet wijs op mogelijkheden of soms 
mensen letterlijk help, is het absoluut niet overbodig het mailadres 
en nummer van Helma te weten: e-mail h.v.d.wijden@vitiswelzijn.
nl, tel. 06-40737399.

Verbinden
Mijn lunchgesprek met Helma was in het restaurant van wijkcen-
trum De Tarwebloem, waar tal van activiteiten voor bewoners en 
onze ouderen zijn. Men kan er eten, genieten van allerlei zang-, 
dans- en theateroptredens, een spelletje doen, ze hebben er koffie 
met zelf gebakken appeltaart. Hoe kunnen we activiteiten voor onze 
(oudere) burgers verbinden, afstemmen en aanvullen? Met elkaar 
en voor elkaar. Daarbij kwam ook mijn grote wens naar voren. Op 
het wensenlijstje van de cliëntenraad van De Terwebloem stond 
de aanleg van een jeu de boulesbaan. Bij mijn inventarisatie van 
banken kwam ik een prachtige jeu de boulesbaan in de tuin van De 
Wittebrug tegen. Nu dus zoeken naar mogelijkheden om bewoners 
uit De Terwebloem naar de andere kant van ons dorp te laten reizen 
om daar te boulen. Het zou trouwens ook mooi zijn iets met de jeu 
de boulesvereniging Verburch te doen! Dat geldt ook voor biljart-
tafels in De Backerhof. Waarom kunnen bewoners van De Terwe-

bloem die niet gebruiken? We gaan toch 
niet allemaal eigen biljarttafels kopen? 
Met vreugde nam ik onlangs waar dat 2 
bewoners van De Terwebloem op zater-
dagmiddag naar de Bingo in De Backer-
hof gingen. Geweldig. Alleen het vervoer 
was een obstakel. Ingrid de gastvrouw 
was lang in de weer om regiotaxi voor de 
dames te bestellen, maar daar werd niet 
opgenomen. Dankzij de Rolbus Westland 
lukte het vervoer uiteindelijk en geno-
ten de dames – in een andere omgeving, 
met andere mensen - van een heerlijke 
Bingomiddag. Ik vergat te vragen of ze de 
koelkast nog hebben gewonnen. Petra en 
Helma hebben afspraken gemaakt voor 
de uitwisseling van activiteitenagenda’s. 
De verbinding is gelegd! Kijken hoe een en 
ander uitpakt in 2019! Helma er is werk 
aan de winkel. Zeker ook om al die men-
sen thuis op de hoogte te brengen en ken-
nis te laten maken van de vele activiteiten 
in ons mooie Poeldijk.

Links Petra Poley rechts Helma van der Wijden.
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Kamerkoor Couleur Vocale in ‘s-Gravenzande

Christmas Carols in de Uniekerk
Kamerkoor Couleur Vocale 
uit Poeldijk onder leiding 
van Steven van Wieren 
geeft zondag 9 december 
een kerstconcert in de Unie-
kerk ’s-Gravenzande. Het 
kamerkoor, met medewer-
king van Het Timini Trio, Tin-
ka Regter (viool), Mieneke 
Meijer (piano), Nicolien van 
Deursen (dwarsfluit), brengt 
u een mooi programma mét 
traditionele ‘Christmas Ca-
rols’. Waarbij er ook ruimte 
is voor samenzang. 

U bent van harte uitgeno-
digd bij dit sfeervolle kerst-
concert: Uniekerk ’s-Gra-
venzande, Langestraat 181. 
Aanvang 15.00 uur, de kerk 
is open vanaf 14.30 uur. Toe-
gang is gratis, na afloop is er 
een deurcollecte ter bestrij-
ding van de gemaakte kos-
ten.

‘Zo’n boek gun je toch ook fijne feestdagen’

Winterverkoop uitgelezen boeken 
Het hele jaar koopt Bibliotheek Westland de nieuwste en mooi-
ste boeken voor u. U vindt ze op onze trendtafels. Om hiervoor 
ruimte te maken moeten ook wij af en toe onze kasten oprui-
men. Hiervan kunt u profiteren. In aanloop naar de feestdagen 
hebben we van deze boeken een mooie aanbieding gemaakt.  

Voor een klein bedrag heeft u een uitgelezen kans zo’n boek fijne 
feestdagen te geven. Van 19 november tot 24 december is de 
winterverkoop in alle vestigingen met uitzondering van Biblio-
theek Kwintsheul, Honselersdijk, Maasdijk en Heenweg. Kom 
langs en sla uw slag!

Stomeri· 

• en een

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

Stomerij
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www.spruijtonderhoud.nl

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

www.spruijtonderhoud.nl • 06-512 08 412

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

0174 24 55 35
info@heuchemerkappers.nl
www.heuchemerkappers.nl

Advertentie_Heuchemer-Kappers_1/2.indd   1 12-11-18   09:54

93 x 138 mm, Poeldijk Nieuws

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

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

Vergelijkt u onze prijzen                                                                      
gerust eens met die                                                                                  
van nieuwe sieraden.

Ook unieke
eigentijdse

sieraden  


