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AGENDA

Poeldijkers geven elkaar de pen door

Ik pak de pen op
Door Karin Geerts

Ik neem het stokje over van Ria van Bueren. Wie 
ben ik? Ik ben Karin Geerts. Die achternaam klinkt 
niet echt Westlands. Dat klopt helemaal. Er is niets 
Westlands aan mij, ik ben een provinciale immi-
grant. Voor de liefde ben ik in 2005 vanuit Brabant 
naar Poeldijk verhuisd. Familie en vrienden in Bra-
bant achtergelaten,  een grote stap. Zeker naar zo´n  
relatief klein dorp als Poeldijk. Maar als je warm 
ontvangen wordt in een Westlandse vriendengroep 
voelt dat als thuiskomen. Inmiddels ben ik volgens 
die vriendengroep goed ingeburgerd, kreten als 
Mogguh, Plukkie al? Goud, zijn geen geheim meer 
voor me.

Net als elke echte immigrant moet je als nieuweling 
je weg vinden. Dat gaat niet als je thuis blijft zitten. 
In de eerste jaren dat ik in Poeldijk woonde was ik lid 
van een duikvereniging die trainde in het afgebrande 
zwembad De Boetzelaer. Na een aantal jaren lukte 
het me niet meer zo goed de motivatie op te brengen 
om te gaan trainen. Toen ik minder ging duiken ging 
ik meedoen met het lopersproject in Poeldijk. Wat 
een goed initiatief! Veel plezier onderling in de groe-
pen maar ook veel drive om te presteren, elkaar te 
steunen en aan te moedigen. En een hele leuke ma-
nier om het Westland en haar inwoners te leren ken-
nen. Ik kwam in tuiderslaantjes die ik anders nooit 
zou weten te vinden. Nog steeds heb ik hier profijt 
van, ik weet de weg soms beter dan mijn Westlandse 
vrienden.
   
Leukste winkeltje in het dorp: “Bij Tante Toos’ 
Na het lopersproject ben ik lid geworden van Olym-
pus ‘70 in Naaldwijk. Wekelijks trainen, soms ook 
met een aantal in het weekeinde. Hardlopen kun je 
samen doen, maar ook alleen en op elk moment van 
de dag. Je leert andere mensen kennen, dat vond en 
vind ik nog steeds belangrijk. Na vervelende blessu-
res helaas gestopt met hardlopen. Maar niet met stil-
zitten. Toen sporten even niet meer ging ontdekte ik (Lees verder op pag. 3)

4 jan. 10.00-11.30 uur  Open kerk, boeken- en platenmarkt  Hervormde Kerk Fonteinstraat
5 jan. 13.00 uur   Krantenactie Deo Sacrum    Poeldijk centrum stapelbouw
10 jan. 09.30-12.00 uur  Digi-inloop, computerhulp    De Backerhof
27 jan. t/m 1 feb.      Collecte Hersenstichting    Aan uw voordeur
          (zie pag. 8) 
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Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.350 thuis bezorgd en 500 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), Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan 
Goeijenbier (hoofdredacteur), Peter van Iersel (penningmees-
ter), Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Etiènne Zwinkels (website en 
sociale media).
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo.
___________________________________________________
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 Elly Hazewinkel (06-21645276), Koos Verbeek (06-
53714151) of Wilfred Bronswijk (06-21253171).
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) 
Poeldijk Nieuws is niet aansprakelijk voor gevolgen van  
fouten in advertentieteksten.
___________________________________________________

Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes___________________________________________________
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 € 27,50. 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.

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
Embrasse uitvaartverzorging: 0174 - 257474 
Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26

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

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
Rob Joosten tel nr. 06-42276103

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

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

Familiebericht: 
1/8 pag.: € 35,00
1/6 pag.: € 50,00 
1/4 pag.: € 65,00

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

Poeldijknieuwtjes:
Particulier: € 10,00
Zakelijk: € 25,00
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Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Aanbiedingen geldig van  
30 december t/m 11 januari

Koolhydraat arm brood + crackers
van € 6,30 voor €5,00

Tompoucen
3 + 1 gratis

Namens alle medewerkers wensen wij  
u een gelukkig nieuwjaar!

Bakkerij Van Malkenhorst

(Vervolg voorpagina)

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 18 t/m 22 november Geldig van 24 t/m 30 november

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

KEURKOOPJE
4 KIPSCHNITZELS

SLECHTS € 6,95

VLEESWARENKOOPJE
125 GRAM GEBRADEN 
RUNDERROLLADE

SLECHTS € 2,95

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM PEEN EN UIEN 
STAMPPOT

SLECHTS € 3,95

ELK WEEKEND 
HELE GRILLWORST 

€ 5,50

KEURKOOPJE
4 MAGERE RUNDERLAPPEN

SLECHTS € 7,95

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM FILET SPECIAAL

SLECHTS € 2,75

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM 
ZUURKOOLSTAMPPOT MET 
ROOKWORST

 SLECHTS € 3,95

wil iedereen hartelijk  
bedanken voor al het  

vertrouwen afgelopen jaar en 
wenst iedereen een heel  
gelukkig en smakelijk  

2020 toe!

weer hoe leuk het is om te knutselen en te haken. Hiervoor kwam 
ik vaak bij het, in mijn ogen, leukste winkeltje in het dorp; “Bij 
Tante Toos”. Je vind haar op het einde van de Voorstraat tegen-
over de kerk, absoluut een bezoekje waard. Hoewel ik me steeds 
meer thuis voelde in Poeldijk bleef ook de band met Brabant 
sterk. Wekelijks bezocht ik mijn familie, vooral mijn moeder, voor 
wie ik mantelzorger was. Regelmatig sporten lukte een tijdje niet, 
maar wel fietste ik veel door het Westland en ontdek ook zo weer 
nieuwe mooie plekken. 
   
Naast werken voor mijn geld heb ik het altijd belangrijk gevon-
den om vrijwilligerswerk te doen. Deels omdat je ook iets voor 
de maatschappij terug kunt doen als jij het goed hebt, anderzijds 
zo om ook weer nieuwe mensen te leren kennen. Jarenlang deed 
ik de administratie van een Wereldwinkel. In de winkel waar ik 
dat deed heb ik de dames destijds ook getraind met de kassa te 
leren omgaan. Hilarische avonden waren dat, uiteindelijk is het 
de dames en heer wel gelukt om het te doen. Een aantal jaren 
terug ben ik er na 10 jaar penningmeesterschap mee gestopt. In-
middels is de wereldwinkel waar in dit voor deed ook gestopt, 
ten onder aan het eigen succes. Heel veel fair trade artikelen zijn 
inmiddels, gelukkig, ook in de supermarkt te vinden.

‘Verbaasd hoeveel er in Poeldijk te doen is’  
Nu zet ik me in als vrijwilliger voor Stichting Jarige Job, zij hebben 
als doel om alle kinderen in Nederland hun verjaardag te laten 
vieren. Vooral kinderen die in armoede opgroeien en waar een 
verjaardag vieren niet vanzelfsprekend is. Ook ben ik, net als mijn 
voorgangster Ria van Bueren, lid van de buurtpreventie Poeldijk. 
Voor mij combineer ik hiermee het nuttige met het aangena-
me. Het nuttige om iets voor het dorp te doen, het aangename 
om samen met iemand een uurtje per week te wandelen. Kom 
ik dus zeker één avond in de week van de bank. Ook hier ont-
moet ik weer nieuwe mensen en nieuwe plekken in het dorp die 
ik nog niet kende. Na 14 jaar ben ik nog steeds 
verbaasd hoeveel er in het Westland, maar ze-
ker ook in Poeldijk, te doen is. Dus ben jij net 
als ik ‘een immigrant in Poeldijk’? Ga erop uit, 
word lid van een vereniging, help als maatje bij 
Vitis Welzijn, neem deel aan activiteiten die ge-
organiseerd worden in het dorp en ontdek het 
mooie Westland net als ik al 14 jaar doe. Ik geef 
het stokje door aan Suzanne Schoehuijs, die ik 
ken van het hardloop project.

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist
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Correcties en aanvullingen 
In de vorige Poeldijk Nieuws stond op de voorpagina de achter-
naam van Julien verkeerd gespeld. De juiste spelling is Lagraauw.   

Door verstrek pastor Martien Straathof

Geen vieringen met pastor 
Door Els Geelen, pastoraal werker

Na het vertrek van pastor Straathof hebben wij als pastoraal 
team gekeken naar de vieringen die over de overige pastores 
verdeeld moeten worden. Om de werkdruk voor hen binnen de 
perken te houden is besloten dat het pastorale team geen vie-
ringen meer verzorgd in De Backerhof. 

Wel blijven de Woord- en Communievieringen door Trees van der 
Sande op de donderdagavond en het bidden van de Rozenkrans 
gehandhaafd. In De Terwebloem worden in plaats van 26 nog 18 
vieringen per jaar door het pastorale team verzorgd. De overige 
rooms-katholieke vieringen worden door assistenten ingevuld. 

19 januari in De Veiling

Zing mee met winterconcert
Met medewerking van Koor de Waterlanders, Popkoor Sim-
plybest en Zeemanskoor Onder Zeil. Zondag 19 januari kunt u 
meezingen met deze koren. Iedereen die van zingen houdt is 
van harte welkom, uiteraard kunt u ook alleen luisteren en ge-
nieten. 

Toegangskaarten kosten €5.00, inclusief een kopje koffie of thee 
voor aanvang van het concert. Kaarten kunt u bestellen bij leden 
van de koren of: Koordewaterlanders@gmail.com of frits@koor-
simplybest.nl. De drie koren gaan er voor zorgen dat u midden 
in de winter een heerlijke middag hebt. Wij hopen u te mogen 
ontmoeten. 

Wij kunnen deze middag organiseren mede door de steun van 
Fonds 1818 en Kleine Culturele Initiatieven van Westland Cul-
tuurweb. Het concert is in ‘De Veiling’, Julianastraat Poeldijk. 
Op 19 januari, zaal open om 12.30, aanvang 13.00 tot ongeveer 
17.15 uur. Er zijn meerdere pauzes. Informatie op: www.koorde-
waterlanders.nl.

In memoriam: 

Janus Brabander (89)
Door pastor Berry Lansbergen

Op 11 december overleed op 89-jarige leeftijd Adrianus Theo-
dorus Maria (Janus) Brabander. Hij werd geboren op 17 oktober 
1930 in Poeldijk als oudste van een gezin van 8 kinderen. Na de 
lagere school wilde hij graag doorleren, maar het was crisistijd 
en van hem werd verwacht dat hij ging werken. In zijn arbeidza-
me leven heeft hij op verschillende tuinen gewerkt. Hij was ook 
nog een periode kolenboer. Op 18 december 1959 trouwde hij 
met To Nederpelt. Zij kregen 2 dochters en hij werd opa van 5 
kleinkinderen op wie hij heel trots was.

Janus was een eenvoudige en tevreden man, die altijd voor ieder-
een klaar stond. Hij deed ook veel vrijwilligerswerk, zoals hand- 
en spandiensten bij handbalvereniging Verburch, koffie schenken 
in het bejaardenhuis en collecteren voor het KWF. Ook na zijn pen-
sionering ging hij door met het vrijwilligerswerk zoals het lopen 
van de Nestor en de Poeldijker, helpen in De Terwebloem en voor 
ouderen de boodschappen doen. Voor al zijn vrijwilligerswerk 
werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Janus was een gelovige en devote man: diverse keren was hij in 
Lourdes. Hij ging ook voor bij het rozenkrans bidden in De Wit-
te Brug. Vier jaar geleden kreeg hij een dubbele heupoperatie. 
Hij is daarna nooit meer de oude geworden. Zo kon hij niet meer 
fietsen, wat zijn lust en zijn leven was. Op 16 december was zijn 
uitvaart in de Bartholomeuskerk, waarna hij is begraven op het 
parochiekerkhof. Wij wensen zijn vrouw en de andere familiele-
den veel sterkte toe.

Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: Annalena Hoyer (a.hoyer@pietervanforeest.
nl) Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 24 57 89.

Vrijdag 3 januari 15.00 uur: Eucharistieviering door pastor Max 
Kwee.
Dinsdag 7 januari 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 10 januari 15.00 uur Eucharistieviering door pastor A. van 
Well.
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 3 en 4 januari

HAM/KAAS CROISSANTS
Specialiteit: 2 heerlijke ambachtelijke 
ham/kaas croissants

2 voor
€3,00

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk
Monsterseweg 92, 2685 LK Poeldijk

Afscheid met hart en ziel

         Tel.: 0174-257474
              info@embrasseuitvaart.nl
             www.embrasseuitvaart.nl

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

Westland Verstandig wenst alle Westlanders een 
goed, gezond en gelukkig nieuwjaar toe!
Ook in 2020 zal Westland Verstandig luisteren, raad geven en zich voor u 
inzetten. U kunt ons bereiken in onze Burgerkantoren (Marktplein 10 in 
‘s-Gravenzande en Prinses Julianastraat 43a in Naaldwijk) of u kunt altijd 
bellen 06-53401068, schrijven Prinses Julianastraat 43a, 2671 EH in Naaldwijk 
of mailen info@duijsens.net.
De Fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens
Leo Boekestijn
Renate van der Giessen
Carlieke van Staalduinen
Patricia van der Doorn
Melanie Stokkers
Arie Bongaards
Jan Bogaard

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. 

 
 
 
 
 

 

 
Autobedrijf Hans Kleiss 0174-24 27 92 
Jupiter 6 info@autohanskleiss.nl 
2685 LR Poeldijk www.autohanskleiss.nl 
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H. Bartholomeus  
Voorstraat 111
2685 EK Poeldijk
Telefoon: 0174-245058
Banknummer: NL 91 RABO 01422 06 334

Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875
Secretariaat open: dinsdag 09.30-12.00 uur
     donderdag 09.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor Max Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
Tel. 0174-764338, email: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werker Els Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
Tel. 06-36 286 952, email: geelen@rkwestland.nl

Website: www.rkwestland.nl
E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat: Dijkstraat 25, 2675 AV 
Honselersdijk, Tel: 06-51 477 580, email: info@
rkwestland.nl

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

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

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

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

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

Nieuwjaarswens

Tussen gisteren en morgen
tussen nu en lang nog niet
kom ik met veel lieve wensen
hier in mijn nieuwjaarsbrief.

Ik wens je een hart vol liefde
dat verwarmt als zonneschijn
dat overal wat goedheid strooit
in dingetjes piepklein

Ik wens je een armvol dromen
een kinkhoorn fantasie
om vreugd’ en pijn te mengen
tot een levensharmonie.

Ik wens je bergen goede wil
om alles goed te maken
zodat de mensen door jou weer
vriendschap en vreugde smaken.

(Joz. Le Bruyn, uit: Al de dagen van ons leven)

Kerkberichten 
Weekeinde 4 en 5  januari: Driekoningen.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de heilige 
Machutuskerk in Monster.
Zondag 09.30 uur: eucharistieviering met dames- en heren Bar-
tholomeuskoor. Intenties: voor onze zieken en voor slachtoffers 
van oorlog en geweld.
Weekeinde 11 en 12 januari: Doop van de Heer.
Zaterdag 19.00 uur: Woord- en Communieviering met volkszang 
en cantor. Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk. Intenties: Jaarge-
tijde Ard Enthoven en overleden familie, Lenie Gregoire-Zuijder-
wijk. 
Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering met dames- en heren 
Bartholomeuskoor. Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: 
Jaargetijde Martien van Zijl, Leida Vriend-Vlaar, Danielle Zwin-
kels-Vriend, Kees van Zijl.

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.

Vervoer naar vieringen in de Bartholomeuskerk
Vanuit de parochie wordt gevraagd of het mogelijk is gebracht 
en gehaald te worden naar de kerk. Wij willen dat graag mogelijk 
maken. Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, 
wordt er voor vervoer  gezorgd. U wordt dan gehaald en thuisge-
bracht. Contactpersoon hiervoor is Jan van Dijk, tel: 06- 40 917 
565.

Doopvieringen
Aanmelden voor een doopviering gaat digitaal. Op www.rkwest-
land.nl staat onder Contact een blokje ‘Formulieren’. Op het for-
mulier ‘aanmelden Doop’ kunnen gegevens ingevuld worden. Het 
formulier wordt digitaal bezorgd worden bij het parochiesecreta-
riaat. Zij zorgen dat de aanmelding bij de juiste mensen komt en 
in behandeling genomen wordt.

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. Ook kan er thuis de Communie 
ontvangen worden. Belt u  ons op dinsdag- of donderdagmorgen, 
tel. 24 50 58.
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Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
De Veiling, Julianastraat 49, 2685 
BB Poeldijk 
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/zangkorendeosacrum
Bank: Rabobank Westland Naaldwijk
Rekening: NL83 RABO 0142 2105 52

Agenda
Vrijdag 3 januari  
20.45 uur: Nieuwjaarsborrel voor koorleden met introducé.
Zaterdag 5 januari  
13.00 uur: Krantenactie in Poeldijk Centrum (stapelbouw).
Elke dinsdag
19.00-19.45 uur: De Veiling, repetitie Vrouwenschola.
20.00-22.00 uur: repetitie Concertkoor.
Elke woensdag  
14.30-15.00 uur: De Veiling, zingen voor kinderen van groepen 
1 t/m 4.
16.00-17.00 uur: De Veiling, zingen voor kinderen vanaf groep 5.
Elke donderdag  
20.00-22.00 uur:  De Veiling, repetitie Popkoor Fine Tuning, Hooi-

zolder achter Emmastraat 11, Monster.
                Repetitie Kamerkoor Couleur Vocale.

Elke vrijdag
19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartholomeuskoor.

In de kerk
Zaterdag 4 januari         
19.00 uur: geen viering.
Zondag 5 januari, Openbaring des Heren (Drie Koningen).
09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor en projectzangers 
zingen delen uit de Mis in D van A. Dvořák. 
Zaterdag 11 januari     
19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 12 januari
09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen de Gerar-
dusmis van Ben Oosten.

Een geslaagde avond

Hohoho Winter Wonderland…….
Door Toos de Vreede

Het werd een geslaagde avond, De Winter 
Wonderland Kerst Sing-In in de Poeldijkse 
Bartholomeuskerk. Deelnemers, koor-combo 
en dirigent, hebben met veel plezier gewerkt 
aan de voorbereidingen en aan het concert. 

Het publiek heeft genoten.

Deelnemers hebben prijzen ontvangen

Kerstloterij Deo Sacrum
Uitslag Kerstloterij Stichting Vrienden Deo Sacrum

Hoofdprijs: reischeque Lotnr: 1371

1e prijs:   reischeque 409

2e prijs:   Kerstpakket 3040

3e prijs:   Kerstpakket 1259

4e prijs:   6 flessen wijn 2581

5e prijs:   6 flessen wijn 2420

P r o f e s s i o n e l e
k i n d e r o p v a n g  i n  e e n

h u i s e l i j k e  s f e e r

Dagopvang, peuteropvang
& buitenschoolse opvang in

Monster en Poeldijk
Telefoon: 0174 - 24 31 04

www.kdvsimba.nl
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6e  prijs:  Kerststol 2383

8e prijs:   Kerststol 1190

9e prijs:   Kerststol 1238

10e prijs: Kerststol 2197

11e prijs: Kerstbonbons 3329

12e prijs: Kerstbonbons 1466

13e prijs: Kerstbonbons 3335

14e prijs: Kerstbonbons 0634

15e prijs: Kerstbonbons 0990

Dirigent, bestuur en leden van de zangkoren Deo Sacrum wen-
sen u feestelijke Kerstdagen en een muzikaal en voorspoedig 
2020 toe!
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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

Adverteren in Poeldijk Nieuws is voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws komt elke 14 dagen fullcolour op bijna 3.350 privé- én  
zakelijke adressen in groot-Poeldijk en gaat naar 500 digitale abonnees.

Bel Elly Hazewinkel (06-21645276) of 
Wilfred Bronswijk (06-21253171) 

4 miljoen Nederlanders met hersenaandoening

Collecteer voor Hersenstichting
 
Van 27 januari tot en met 1 februari is de Hersenstichting collec-
te. Vele enthousiaste collectanten gaan in Poeldijk op pad om 
geld in te zamelen voor ruim 4 miljoen mensen met een herse-
naandoening.  Er zijn veel  hersenaandoeningen zoals beroer-
te, autisme, dementie, hersentumor, migraine en de ziekte van 
Parkinson. Eén op de 4 mensen krijgt er ooit in zijn of haar leven 
mee te maken.

De opbrengst van de collecte gaat naar weten-
schappelijk onderzoek en voorlichting om zo een 
bijdrage te leveren aan een betere toekomst. 
U helpt uw medemens ermee. Een paar uurtjes 
collecteren voor 4.000.000 mensen is een kleine 
moeite met een groot effect. Wij rekenen op u! U 
kunt zich opgeven bij de coördinator van Poeldijk: 
Jan van de Laar, Voorstraat 14 App.8, tel. 24 01 78, 
jan.katy@hetnet.nl.
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Meer weten? www.optiflor.nl

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.

 54 JANUARI 2017

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

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T (0174) 28 62 00

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl
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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

Rijnweg 86
Monster

 

Havenstraat 26a 
Monster 

Voorstraat 50
Poeldijk

Kastanjestraat 10
's-Gravenzande

Mustangstraat 43
Hoek van Holland

Binnenduin 34
Monster 

Ook uw woning verkopen? Wij komen
graag voor een vrijblijvend oriënterend
gesprek bij u langs. U krijgt een gratis

waardebepaling van uw woning!!

☏ 0174 73 01 79

OOK UW

WONING

SUCCESVOL

VERKOPEN?
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Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6, tel. 243663
Predikant : Ds. J.W.J. Guis 
             Jan Barendselaan 199, 2685 BS Poeldijk
             Tel. 0174-240939
Kerk.bureau : Verburghlaan 38, tel. 242570
  E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba  : mw. M. van der Pot-Cloose
  De Noorderhoek 23
  2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank : NL36 INGB 0003 9117 70
  NL09 RABO 0135 3652 36
  T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk

De lijstjes aan het einde van een jaar

Het beste van…
Door ds. J.W.J. Guis

Bij het einde van het jaar horen ook de lijst-
jes. In kranten en tijdschriften kom ik ze 

tegen. Wat was nu het beste van 2019? 
En of het nu gaat om (kinder)boeken, 
muziek, series, games of films, overal is 
wel een top-10 van gemaakt. Een enkel 

magazine dat ik opensloeg ging nog ver-
der. Wat was het beste van het afgelopen 

decennium? Dat kan nog net voor de jaren 
’20 van deze eeuw aanbreken. Zo kun je van elke periode die je 
wilt lijstjes samenstellen van wat het beste was. 

Maar wat moet je ermee? Meestal bekruipt me het gevoel dat ik 
heel veel heb gemist. Blijkbaar heb ik veel goede boeken niet gele-
zen, veel goede films niet gezien. Eigenlijk is dat niet erg ook. Een 
enkele titel neem ik mee naar 2020 en de rest laat ik maar voor 
wat het is. Je kunt niet alles zien en lezen. En ik kan altijd nog mijn 
eigen lijstje maken met mijn top-10, al is niemand daar misschien 
erin geïnteresseerd. 

Als ik dit schrijf moet ik ook denken aan het verhaal van Simeon uit 
de Bijbel. Hij was waarschijnlijk op hoge leeftijd gekomen. Maar hij 
keek niet terug, alsof het beste al geweest was in zijn leven. Nee, hij 
keek vooruit naar wat komen zou. Dat kwam, omdat voor hem het 
beste gekomen was. Hij hield namelijk het kleine Kindje Jezus in Zijn 

armen en hij keek naar Hem met geloof. Daaraan had hij voldoende. 
Ik sluit mij bij Simeon aan. Gods nabijheid maakte het afgelopen 
jaar goed. En geeft verwachting voor het jaar dat komt.

Kerkdiensten
Zondag 5 januari
10.00 uur: ds. J. van Belzen, Maassluis. 
19.00 uur: ds. E.K. Foppen, Den Haag.
Zondag 12 januari 
10.00 uur: ds. W. Markus, Bergschenhoek.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en ne-
vendienst voor kinderen van de basisschool.

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 -49 417 025. Voor vervoer naar de maand-
sluiting in De Terwebloem kunt u bellen met mw. Stijger tel.: 28 
00 57.

Exoduskring
De Exoduskring komt weer bij elkaar op donderdag 9 januari. We 
gaan dan beginnen met Exodus 7, de eerste plaag. Als u nog niet 
eerder erbij was is dit weer een prachtig moment om ook aan te 
sluiten en te ontdekken wat ook het boek Exodus ons te zeggen 
heeft in deze tijd. U en jij bent van harte welkom om 20.00 uur in 
de jeugdruimte van de kerk.

Kerkbalans 2020 komt eraan!
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn 
weer in volle gang. Het thema van de actie is dit 
jaar: ‘Geef voor je kerk’. Tussen 18 en 25 januari 
ontvangt u een brief met het verzoek om bij te 
dragen. Net als voor een huishouden is een ge-

zonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vra-
gen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. 

Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De 
inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze 
kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dank-
zij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervul-
len en nieuwe plannen maken.



113 JANUARI 2020

Open kerk, boeken- en platenmarkt zaterdag 4 januari

Hervormde Gemeente Poeldijk  
Elke eerste en derde zaterdag van de maand staat de kerk tussen 
10.00-11.30 uur open voor iedereen die behoefte heeft aan een 
gesprek, een moment van bezinning of gewoon even aandacht. 
Tijdens de open kerk is er ook Boekenmarkt, met boeken over 
religie, kerkgeschiedenis, algemene geschiedenis, politiek, maar 
ook detectives, romans en kookboeken. U vindt er ook puzzels 
en dvd’s voor een kleine prijs.

Op de Platenzolder vind u meer dan duizend oude elpees, single-
tjes, oude 78 toeren platen en een grote voorraad Cd’s. Alle soor-
ten muziek, religieus, klassiek, populair, jazz, country en zeldzame 
platen voor verzamelaars. U mag ook platen of Cd’s bij ons inle-
veren. Op de Crea-markt vindt u gebreide en gehaakte artikelen, 
knuffels, poppen, poppenkleertjes, knutselspullen, kaarten en 
hobbyboekjes. U kunt meedoen als u een gezellig uurtje creatief 
wilt zijn. Wilt u leren breien of haken, kom gerust langs. Iedereen 
is welkom. Kom zaterdag kijken naar de grote verzameling boe-
ken en platen en vind waar u al lange tijd naar op zoek was, of 
kom gezellig op de koffie of thee. De Kerk is in de Fonteinstraat in 
het centrum van Poeldijk. De opbrengst is bestemd voor renova-
tie van het dak van de kerk. 
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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

Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Hallo laagsteprijsgarantie

Jumbo Boere 
365 dagen per jaar 

open!

Openingstijden:

Maandag t/m Zaterdag
08:00 tot 21:00 uur

Zondag
10:00 – 19:00 uur
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Ondanks dat de winter bij het verschijnen van de eerste editie in 
het nieuwe jaar nog ver weg lijkt, kan het tij ineens keren. De gril-
ligheid van het weer zorgt regelmatig voor onverwachte wendin-
gen. Al of geen ijs en sneeuw, bijgaand kiekje gunt ons een blik op 
een deel van een Westlandse serre in wintertijd. Zelfs het ontbre-
ken van enig teken van menselijk leven, kan mij er niet van weer-
houden deze opname nu een plekje te geven in dit nummer van 
Poeldijk Nieuws. Vooral omdat het een exemplaar is dat slechts 
in dit jaargetijde  echt actueel is. Niet in de laatste plaats omdat 
de redelijk zichtbare druivenbomen, in afwachting van de lente, 
‘gekortwiekt’ ofwel gesnoeid zijn. Dit ten teken dat het wachten is 
op het lengen van de dagen waardoor het uitlopen van de bomen 
weer een kwestie van tijd is. 

Het is het wonder der natuur, iets ongrijpbaars. Lente, zomer, herfst 
en winter, ze volgen elkaar al duizenden jaren in ijltempo op. Daar-
van zal in de toekomst, wat er ook gebeurt, niet worden afgewe-
ken. Jaargetijden werden in lang vervlogen jaren niet zo expliciet 
benoemd. De mensheid heeft zich pas later bekommerd om de boel 
uit elkaar te houden en van een naam te voorzien. Op de meeste 
kwekerijen wemelde het van serres of kassen, gezamenlijk bekend 
als ‘de Glazen Stad’ . Ruimten waarin allerlei planten en bloemen 
tot volle wasdom kwamen en komen. Aan de ontwikkeling of af-
takeling van die aanplant valt vaak af te lezen welk jaargetijde op 
zijn laatste benen loopt of op komst is. Een serre die, behoudens de 
hoofdteelt (fruitbomen), in winter en voorjaar niet werd benut voor 

een andere teelt, diende als opslagplaats van roerende goederen. 
Leegstand behoorde echter tot de uitzonderingen, vrijwel elke vier-
kante meter grond werd beplant. Handig dat kwekers (een deel van) 
zo’n leegstaande serre dan als opslagplaatsje gebruikten. Schuren 
en bedrijfsruimten waren als regel op maat gemaakt om produc-
ten veilingklaar te maken en de voornaamste gereedschappen een 
plekje te geven. Tijdelijk overtollig materiaal zoals kisten, planken en 
zelfs de kippenren kregen, zeker in de winter, op die manier onder-
dak in zo’n rommelkasje. Als men zulke spulletjes in de natuur zou 
laten overwinteren, zou er door regen en wind weinig tot niets van 
overblijven. Zodoende kreeg de lege ruimte toch een bijkans onbe-
taalbare functie. Schuren waren bij de doorsnee kweker te klein om 
alle bezittingen op te kunnen bergen. 

De kippetjes (‘Witte Leghorns’) zullen de kweker dankbaar zijn ge-
weest voor zijn goede zorgen voor hun huisvesting. Overigens was 
het binnenhalen van de hennetjes ook ten voordele van de tuinder 
zelf. Hij had immers zijn dagelijks eitje aan niemand anders te dan-
ken dan aan het pluimvee dat zich in hun paleisje in d’r element voel-
de. De kippen hadden bovendien een niet onbelangrijke nevenfunc-
tie. Door het gewoel in de grond bleef de kas tevens geheel vrij van 
onkruid. Vandaar dat dit soort ‘rommelserretjes’ bij menig tuinder 
tot de gezelligste plekjes van een kwekerij werden gerekend. Ook 
omdat een eenmaal tot die ‘stand’ gepromoveerd kasje die status 
bijna altijd wist te behouden. Het was daarom geen uitzondering 
dat kweker en personeel tijdens hun koffiepauze juist die ruimte 
opzochten om even tot rust te komen en een beetje bij te babbe-
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len. Het niet betelen en droog houden van de grond betekende dat 
de luchtramen de hele winter en voorjaar dicht konden blijven. In 
combinatie met de aanwezigheid van allerhande kisten, planken en 
dergelijke was de temperatuur in zo’n kasje daardoor altijd enkele 
graden hoger dan in serres/kassen waarin zich een groentegewas 
ontwikkelde. 

Dat vermeld hebbend begrijpt u dat de loop naar die ruimte, zeker 
in de winter, dagelijks een automatisch ritueel was om een pauze 
door te brengen. Op het eerste gezicht had zo’n opslagserretje iets 
weg van een kringloopwinkel, ook daar zorgt Jan Rap en zijn maat 
voor de nodige sfeer. In gedachten verzinkend komt een mens dan 
tot de conclusie dat in het verlengde van bovenstaande tekst ook in 
talrijke huishoudens sprake is van een kastje, een laatje of zelfs een 
kamertje waarin allerlei snuisterijen en overtollige spulletjes worden 
bewaard. Bij ons thuis stond zeventig jaar geleden ook een grote 
dekenkist met prulletjes in een hoek van de keuken. Een kist met 
half versleten kleurpotloden, griffels, gum of stuf, krijtjes en (glazen) 
knikkers. Hadden we als kind iets niet direct tot onze beschikking, 
gingen we in die kist ‘grabbelen’ om het gezochte alsnog te bemach-
tigen. Zo zullen ook kwekers hun heil meerdere malen in het rom-
melserretje hebben gezocht om bijvoorbeeld een plankje te pakken 
te krijgen. Het leverde vrijwel altijd succes op, kon hij het stukje hout 
niet vinden, een heerlijk scharreleitje was bijna altijd voorhanden. 
Kippetjes in de kas, missie geslaagd! Laten we ons gezamenlijk in-
spannen om van dit prille jaar geen ‘rommeltje’ te maken. Ander-
maal een gezond en mooi 2020 toegewenst! 

‘Een rommelplekje is volop ‘in’,
bewijst steeds zijn waarde, heeft dus zin.   
Deze kwekerskas,
toont wat over was.
Het bood ter ontspanning zelfs gewin’.

CDAWestland CDAWestland www.cdawestland.nl

VOOR ELKAAR
VOOR WESTLAND

we print with passion

0174 248 995   info@akxifo.nl   www.akxifo.nl
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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Ieder lid moet tekenen voor kernwaarden club  

De Opstelling van Verburch
De Commissie Behoud Kernwaarden Verburch sprak afgelopen 
jaar in een aantal bijeenkomsten over de missie en visie van 
de voetbalclub en kwam ‘de clubcultuur’ vaak aan orde. Wim 
Grootscholten lid van  de commissie: “Het begrip clubcultuur is 
de manier waarop onze leden verbonden zijn, met elkaar, met 
de omgeving en in vergelijking met andere clubs. Wie willen we 
zijn op Verburch? Wat is onze clubcultuur? Na een presentatie 
voor en fiat van het bestuur zijn deze vragen voorgelegd aan de 
algemene ledenvergadering. 

Termen als plezier, prestatie, derde helft, samen, verzorgd voetbal 
kwamen daarbij ter sprake. Ook is duidelijk geworden dat het le-
denbestand van Verburch al lang niet meer uit alleen Poeldijkers 
bestaat. De meerderheid van de trainers/leiders woont zelfs bui-
ten het dorp. Geen probleem, maar wat verbindt ons met elkaar? 
Willen we onze clubcultuur behouden en zo ja, hoe gaan we dat 
doen? Om dat te beantwoorden heeft Verburch haar eigen op-
stelling. Wie A zegt, moet B zeggen, dus maken Verburch-leden 
de vereniging samen zoals die in De Opstelling staat. Ook wordt 
de aanmeldingsprocedure voor nieuwe leden uitgebreid. Met ie-
der nieuw lid tot 20 jaar zal mét een ouder een toelatingsgesprek 
zijn waarin De Opstelling een voorname rol krijgt. Ieder nieuw lid 
moet voor de kernwaarden van de club tekenen. Zo kunnen er 
later nooit misverstanden zijn over hoe men zich gedraagt in het 
Verburch-shirt. Dat geldt natuurlijk ook voor de huidige leden: bij 
ons heb je je te gedragen zoals Verburch dat graag ziet. Vlieg je 
een keer uit de bocht, dan wordt je daar op gewezen. Zo hoopt 
Verburch te bereiken dat het plezierig sporten blijft bij ons, waar 
op een gezonde manier plek is voor prestatie én recreatie.”

Zaterdag 18 januari luiden wij de actie Kerk-
balans in. Onze lopers en andere geïnteres-
seerden zijn van harte uitgenodigd voor een 
uitleg over de actie: om 10.30 uur in de H. 

Bartholomeuskerk om onder het genot van een kop koffie 
met lekkers met elkaar over de actie van gedachten te wis-
selen.
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Lijvig boek over beroemdste koor van het Westland 

Westlands Mannenkoor zingt door
Door Nelly Schouw-Zaat

Sinds de opleving van het verenigingsleven kort na de Tweede 
Wereldoorlog is Poeldijk een onvervalst korendorp. Met Deo 
Sacrum, Concertkoor, Couleur Vocale, Fine Tuning, Westlands 
kinderkoor, Perosikoor en Vrouwenschola en Immanuel is Poel-
dijk toonaangevend. Zoveel zangers en zangeressen in één dorp 
vind je elders niet. Reken maar dat zij tijdens de Kerstdagen en 
jaarwisseling de sterren van de hemel zongen! Toch is er één 
koor in deze streek dat niet in Poeldijk is geboren en getogen, 
maar wel hier in de harten van veel Poeldijkers zingt: het West-
lands Mannenkoor. De thuisbasis van het Westlands Mannen-
koor is vanaf het begin Naaldwijk. Vele malen trad het koor op 
in de Poeldijkse Bartho-
lomeuskerk en heel wat 
Poeldijkse zangers waren 
lid van dit beroemde ge-
zelschap of zingen daar 
nog steeds hun partij. 

Het onlangs verschenen 
herdenkingsboek van 
het Westlands Mannen-
koor vertelt in 370 pa-
gina’s het levensverhaal 
vanaf de oprichting. 
Hoe begon het? In 1956 
was in Naaldwijk geen 
mannenzangvereniging meer. Enkele zangliefhebbers vonden 
dat een gemis en besloten een mannenkoor op te richten. 
Lleden werden gezocht in Naaldwijk, Honselersdijk en Maas-
dijk, de drie dorpen die tot de gemeente Naaldwijk behoor-
den. Mannen afkomstig uit alle geestelijke stromingen konden 
lid worden. Er was dus geen sprake van ‘verzuiling’ en dat 
was in die tijd tamelijk vooruitstrevend. Om tot een levens-
krachtige vereniging te komen moesten er bij de oprichting 
wel minstens vijftig mannen lid zijn. Groot was dan ook de 
teleurstelling toen op 5 oktober maar 19 mannen zich in de 
vergaderzaal meldden! Het plan leek even gedoemd te misluk-
ken. Onder die 19 mannen was ook Piet Bot, de Naaldwijkse 
journalist. Hij adviseerde het voorlopig bestuur het nog een 
keer te proberen, maar dan niet uitsluitend leden te zoeken in 
de gemeente Naaldwijk, maar in het hele Westland. Dat hielp.  

Twee gulden vijftig contributie per maand
Er ging een nieuwe brief de deur uit. In het jubileumboek is 
de brief afgedrukt. Geheel in de stijl van die jaren schreef 
het voorlopig bestuur: ‘Eveneens dringen wij aan te trachten 
kennissen en vrienden, die actief willen meedoen, ook mee 
te brengen’. Piet Bot zorgde voor veel publiciteit. Vanuit zijn 
werkkamer aan de Rembrandtstraat in Naaldwijk schreef hij 
menig verhaal over het Westlands Mannenkoor, zodat de le-
zers van de Haagsche Courant voortdurend op de hoogte wer-
den gehouden. Daarna haakten de andere Westlandse kranten 
zoals ‘Het Binnenhof’ en de ‘Nieuwe Haagsche Courant’ hier-
op in, omdat ook in hun lezerskringen zangers geïnteresseerd 
waren. In het jubileumboek zijn veel krantenknipsels met re-
censies van concerten opgenomen.  Hoe dan ook: op de offi-
ciële oprichtingsvergadering van 30 oktober 1956 waren er 33 
leden. Zij betaalden f 2,50 inleggeld en droegen daarna trouw 

elke maand hun contri-
butie ad f 2.50 af. Spoe-
dig daarna traden zan-
gers uit alle Westlandse 
dorpen aan. In het eer-
ste jaar van het koor 
groeide het aantal leden 
naar 57 man. Donateurs 
en begunstigers onder-
steunden de financiële 
basis. Op 30 november 
werd de eerste repetitie 
gehouden. Er was al een 
dirigent benoemd, Piet 
Struijk jr uit Rotterdam. 

De zangers kregen die avond de partituur in handen gedrukt 
van het bekende Russische lied ‘De Twaalf Rovers’.  Vaardig 
wist Piet Struijk het bonte gezelschap zangers uit het hele 
Westland om te vormen tot een harmonieus geheel.

Televisieserie De Glazen Stad
De grote nationale en internationale roem kwam toen schrijver en 
regisseur Willy van Hemert voor de NCRV televisie de serie ‘De Gla-
zen Stad’ maakte; het Westlands Mannenkoor zong gelijknamige 
lied. De heren stonden tijdens de filmopnamen opeen gepakt tussen 
de verwarmingspijpen in een leeg warenhuis; zij zongen het lied, op 
tekst van Piet Bot en muziek van Piet Struijk uit volle borst. Weken-
lang konden alle Nederlanders het leven van het Westlandse tuin-
dersgezin volgen. Na afloop van de serie verdrongen platenmaat-
schappijen zich om een grammofoonplaat van het Mannenkoor te 

In het kader van de benefietconcerten trad het Westlands Mannen-
koor in 1993 op in de rooms katholieke Andreaskerk in Kwintsheul. 
Het kerkgebouw was toe aan restauratie en er was geld nodig. Pastoor 
Van Well nodigde het koor uit en na afloop kwam hij met een zeer 
bijzonder geschenk voor de dirigent Aad van der Hoeven: een geslacht 
konijn. Het dier, genaamd Andrea, kwam uit zijn pastorietuin. De pas-
toor, boerenzoon en groot dierenliefhebber, vroeg de koorleden na-
mens het haantje op de kerktoren dan ook om een toegift. Het lied 
‘My Lord what a morning’ klonk stemmig en toepasselijk in de kerk. 
Als muzikale tegenprestatie boden de zangers de pastoor drie forellen 
aan: composities van de hand van Schubert, Mozart en Beethoven.
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maken; Phonogram streek met de eer. Nadien bracht het koor bijna 
elk jaar grammofoonplaten en later Cd’s uit. In de jaren daarna groei-
de het koor in ledental en volume en breidde ook het repertoire zich 
steeds meer uit. Optredens in veilinghallen, concertzalen, kerken en 
in de openlucht, in Nederland én buitenland. Groot was de schrik 
toen dirigent Piet Struijk, 69 jaar oud, een maand voor Kerstmis, op 
25 november 1992 plotseling overleed. Zesendertig jaar leidde hij 
het Westlands Mannenkoor. Het koor had net vier grote kerstcon-
certen op zijn programma staan. Men moest op zoek naar gastdiri-
genten die de ‘Maestro’ konden en wilden vervangen. Jos Vranken 
jr. was één van hen. Hij leidde het koor in de Poeldijkse Sint Bartho-
lomeuskerk. Als vaste dirigent werd Struijk opgevolgd door Aad van 
der Hoeven. In 1995 door Hans de Wit, die nu nog steeds de zangers 
tot grote toonhoogten leidt. Er is ruime keuze in repertoire: volks-
liederen, spirituals, operafragmenten en religieuze werken. Het 
koor gaf in de zes decennia de nodige benefietconcerten en trad op 
bij de dodenherdenking op 4 en bevrijdingsfeesten op 5 mei. Het 
boek, met veel foto’s en illustraties is samengesteld door koorlid 
Piet Looij. Zie www.westlandsmannenkoor.nl 

‘Voor eventjes voelden zij zich echte ster’

Kerstmusical ‘Mooiste geschenk’
Door Marja Altena, foto’s Sandra Kingma

Wat waren de kinderen van groepen 3 en 4 blij toen ze in okto-
ber hoorden dat ze de musical ‘Het mooiste geschenk’ moch-
ten uitvoeren. Vanaf dat moment werd er tijdens ‘cultuurrijk’ 
op de vrijdagmiddagen heel hard gewerkt om de liedjes en de 
teksten eigen te maken. De kinderen maakten zelf het decor, 
geborduurde kronen en sterren voor het stuk. Ouders en groot-
ouders hielpen mee met de voorbereiding en ook werd er door 
een van de ouders een prachtige engelendans ingestudeerd. 

Woensdag 18 december mochten ze eindelijk de musical uitvoe-
ren voor de hele school. Vooraf waren ze een beetje zenuwachtig, 
want het was spannend om op het grote podium te staan. Uit-
eindelijke zetten ze een knappe prestatie neer met prinses Yas-
mine en koning Balthasar in de hoofdrol. Yasmine, de dochter 
van de koning, ging net als haar vader de ster achterna om de 
koning van de vrede te zoeken. In haar reiskoffer had zij prachti-
ge geschenken voor Jezus, maar onderweg gaf zij alles weg aan 
mensen die het heel hard nodig hadden. Het spel eindigde in de 
kerststal, waar zij met lege handen tegenover het kind stond. In 
een prachtige solo zong Maria haar toe dat dit nu  juist het mooi-
ste geschenk was. Na afloop kregen de kinderen een welverdiend 
applaus. Voor eventjes voelden zij zich een echte ster!

‘Eerder een kerstdiner dan een lunch’

Kerstbijeenkomst Zonnebloem 
Door Mariëtte Koppert

Op 18 december was er een warm welkom voor 
bijna 80 gasten van de Zonnebloem Poeldijk in 
restaurant Unicum/Elzenhagen. Vanaf half twaalf 
waren wij welkom voor een heerlijke kerstlunch. 
Eigenlijk verdiende het meer de naam kerstdiner 
gezien de heerlijke gerechten die uitgeserveerd 
werden door onze eigen medewerkers onder het 

deskundige oog van de heer Moerman en zijn personeel. Ook 
achter de schermen werd er door onze vrijwilligers hard ge-
werkt in garderobe, keuken en spoelkeuken. Zonnebloemvrij-
willigers zijn van alle markten thuis. 

Ik zal u het menu verklappen: Vooraf stokbrood met kruidenbo-
ter en gezouten roomboter, dan een heerlijke truffelsoep gevolgd 
door een hoofdgerecht met vis of vlees en daarna een mooi opge-
maakt toetje met fruit en ijs. Afgesloten werd er met een kopje kof-
fie of thee naar keuze. Tijdens dit heerlijke etentje speelde het trio 
Sixty Vive and More gezellige kerstliedjes en ook nog oude liedjes 
op verzoek die lekker meegezongen konden worden. Aan het einde 
van de lunch kwamen alle vrijwilligers in de zaal om met de gasten 
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ons Zonnebloemlied te zingen en een polonaise te lopen. Onder-
tussen was het half 3 en tijd om afscheid te nemen. Els Duijnis-
veld, onze vrijwilligster activiteiten bedankte iedereen en wenste 
ons hele mooie kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar. 
Graag tot ziens op de volgende Zonnebloemactiviteit.

Vijf vriendinnen verrassen 27 beste mensen 

‘Samen met Kerst’
Zondag 22 december waren er bij Verburch Tennis 27 gasten 
uitgenodigd. Een gemêleerd gezelschap, iedereen was om een 
bepaalde reden uitgenodigd. De een met minder sociale contac-
ten, de ander met fysieke of mentale beperkingen. Vele gasten 
hebben ook jarenlang hard gewerkt en een bijdrage geleverd 
aan hun medemens in de samenleving. Kortom, alle genodig-
den gunden wij een gezellig ’Samen met Kerst’. 

We startten met een muzikale bingo. Het was leuk om te zien 
hoe velen meezongen met de traditionele kerstliederen en Ne-
derlandstalige evergreens. Vervolgens kregen ze een heerlijk 
viergangendiner aangeboden zelf voorbereid, gemaakt en opge-
diend. De organisatie was in de bezielende handen van vijf vrien-
dinnen. Deze vrouwen hebben jarenlang met elkaar gehandbald 
en wilden rond de Kerst graag iets terugdoen voor hun mede-
mens. Aan het eind van het gezellig samenzijn, ging iedereen te-
vreden en met een goed gevoel naar huis. Als herinnering kregen 
ze allemaal een ‘goody bag’ mee, met o.a. een foto van de gasten 
met de Kerstman. De organisatie is bijzonder tevreden over het 
welslagen en ging met een goed gevoel de Kerstdagen in. We be-
danken Verburch Tennis, Fonds 1818 en enkele anonieme spon-
sors voor hun medewerking.

Westlandse monumenten en architecten 

Drie lezingen Piet van der Valk
 
Als liefhebber van monumenten en lid van de Westlandse mo-
numentencommissie weet Piet van der Valk veel van de archi-
tectuur die nog in het Westland te vinden is. in drie verschil-
lende lezingen vertelt hij hier boeiend over bij VU Westland in 
’s-Gravenzande. Op 16 januari start hij zijn serie met ‘Monu-
mentenzorg in het Westland’, een uiteenzetting over ons erf-
goed en de monumentenzorg in Westland. 

De monumentenzorg is opgesplitst in gemeentelijke-, rijksmonu-
menten en enkele archeologische plaatsen. Wanneer is het een 
monument? Welke bepalingen komen daarbij kijken? Kom op 
16 januari naar de lezing en je weet er alles van. Aanmelden via 
www.vuwestland.nl.

20 februari en 26 maart tweede en derde lezing
Op 20 februari vertelt Van der Valk over de Naaldwijkse architect 
Adriaan Dessing, de schitterende gebouwen en de vele woningen 
die hij ontworpen heeft en nog te bewonderen zijn in het West-
land. Piet van der Valk schreef een boekje over zijn werk en stelde 
een fietstocht langs diverse gebouwen samen. Architect Jan van 
Vliet komt op 26 maart aan bod. Hij heeft met Adriaan Dessing 
in de jaren ‘30 van de vorige eeuw het beeld in het Westland in 
sterke mate bepaald. Vele fraaie voorbeelden worden getoond. 
Ook voor deze lezingen geldt, meer informatie en aanmelden via 
de website van VU Westland.
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Puzzel
Invulraadsel

Winter 
Door Bep Stijger

Vul op de stippen een woord in Dat is de laatste lettergreep van 
het eerste woord en beginlettergreep van het tweede woord. 
Zoals: OVER  WERK  BIJ  of  SCHEP IJS  MUTS. Zet de gevraagde 
letters van het ingevulde woord naast elkaar en er ontstaat een 
zin. Dit is de oplossing van de puzzel. Stuur die in en maak kans 
op een heerlijke slagroomschnitt. Veel puzzelplezier!

1. FIETS   .   .   .   .   .   DEUR   4e letter
2. PROTO   .   .   .   TRUI   2e letter
3. VOLKS   .   .   .   .   ARCHITECT  2e letter
4. STREK   .   .   .   BORD   1e letter
5. FLUIT   .   .   .   .   .   STEEN   3e letter
6. RACE   .   .   .   .   MAAT   2e letter
7. BRON   .   .   .   .   .   LIJN   1e letter
8. LOOP   .   .   .   POORT   2e letter
9. STRAAT  .   .   .   BAND   2e letter
10. BOVEN   .   .   .   .   .   JAS   3e letter
11. PAREL   .   .   .   .   .   .   .   KAST  5e letter
12. RECHTER   .   .   .   .   LANGER  3e letter
13. WAND   .   .   .   .   .   GELD  5e letter
14. POPPEN   .   .   .   .   .   ZIEK  4e letter
15. DONKER   .   .   .   .   .   ALG  5e letter
16. ZOMER   .   .   .   .   .   SCHAAL  4e letter
17. WANDEL   .   .   .   .   .   .   MAKER  6e letter
18. WINTER   .   .   .   .   .   TAS   5e letter
19. SPORT   .   .   .   .   .   BEL   3e letter
20. HOOFD   .   .   .   .   .   .   KLINKER  3e letter

Oplossing met naam, adres en telefoonnummer binnen 14 dagen 
naar: puzzel@poeldijknieuws.nl of naar Poeldijk Nieuws, Voor-
straat 111, 2685 EK Poeldijk. Suggesties voor een leuke puzzel of 
maakt u er een? Van harte welkom! Dan is ons blad echt van en 
voor alle Poeldijkers.

Uitslag Sinterklaaspuzzel in nr. 25: Ossenzijl, Haastrecht, Schaaps-
hok, Bokhoven, Wolfheze, Zwaanshoek, Leeuwarden, Zwijndrecht, 
Slangenburg, Lamswaarde, Katwijk, Beerta, Koedijk, Voskuil, Big-
genkerke, Hondsrug, Pardenhoek, Rossum. Van de 15 inzenders, 
die het allemaal goed hadden, is de gelukkige winnaar Conny 
Spreksel, op de foto met de gewonnen slagroomschnitt.

M 06 - 50 297 343 / 06 - 55 108 502

WIJ WENSEN U EEN
VOORSPOEDIG 2020

 1718 JANUARI 2017

Kans op auto ti jdens 
Winter Was Weken 
Januari staat in het teken van de BOVAG Winter Was Weken bij 
Carwash Westland. Bij elke wasbeurt ontvangt u een kanskaart 
met kans op een auto ter waarde van €10.000 of een winter-
sportcheque.

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

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

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

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

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

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

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

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

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

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

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

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

fleurige arrangementen. 

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

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

  Pure flower wenst u fijne feestdagen 
en een gezond 2020 toe.

Droom groot maar geniet van de kleine dingen!
Onze bloemenkraam is gesloten op 27 en 28 december 

en op 3 en 4 januari. Vanaf het tweede weekend in januari 
2020 zijn we weer ieder weekend open en staan wij graag 

voor u klaar. 

Koos Verbeek  Atiko Advies
Voor:

Managementondersteuning
Bedrijfsadvisering
Visieontwikkeling
Herstructurering
Sanering, Ruimte voor Ruimte

Koos Verbeek Atiko Advies,
Poeldijksepad 27, 2675 CM, Honselersdijk, 
Mail: koos@koosverbeek.nl, Website: www.koosverbeek.nl
+31 (0)6 53714151 / +31 (0)174 625459
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‘Zorg voor elkaar en maak plezier met elkaar’

Kerst grote belevenis 
Gezelligheid, samenzijn en natuurlijk de Katholieke boodschap, 
Kerst op De Nieuwe Weg was weer een groot feest voor de kin-
deren! In de laatste schoolweek werd iedereen met kerstliede-
ren ontvangen, wat direct zorgde voor lachende gezichten bij 
kinderen én ouders. Met ditzelfde goede gevoel gingen wij alle-
maal de vakantie in.

De muziek bij binnenkomst staat symbool voor de manier waarop 
Kerstmis beleefd wordt op De Nieuwe Weg. Passend bij de visie, 
leren met plezier, worden de kinderen meegenomen in de bood-
schap die centraal staat bij Kerstmis: zorg voor elkaar en maak 
plezier met elkaar! Op woensdag kwam dit terug bij het maken 
van kerststukjes. De kinderen waren apetrots op het resultaat, 
maar deelden ondertussen ook de meegebrachte spullen met 
elkaar en hielpen elkaar waar nodig. Donderdag stond volledig 
in het teken van Kerst. ’s Morgens in de Bartholomeuskerk werd 
het klassieke kerstverhaal gespeeld en zongen de kinderen prach-
tige liederen. ’s Avonds genoten we met elkaar van het Kerstdi-
ner, waar de meest heerlijke gerechten werden geserveerd en 
de prachtig versierde school met hulp van ouders. Ook op deze 
avond was fijne sfeer voelbaar. We hopen dat u net zo’n fijne 
kerst had als wij met de kinderen op De Nieuwe Weg!

‘De Nieuwe Weg heeft onwijs veel te bieden’

Lerarentekort raakt ook Poeldijk
In de steden is het al langere tijd een groot probleem, maar ook 
het Westland begint steeds meer last te krijgen van het leraren-
tekort. De WSKO Basisscholen in Poeldijk ontsprongen de dans 
de afgelopen jaren nog enigszins, maar het afgelopen jaar is het 
lerarentekort ook hier duidelijk merkbaar. Tijden van meerdere 
sollicitanten voor vacatures, invalpoules en werkloze leraren, het 
voelt een eeuwigheid geleden voor schoolleiders in Poeldijk.

Anno 2019 is het vinden van vervanging voor zieke leerkrachten 
een onmogelijke opgave voor De Verburch-Hof en De Nieuwe 
Weg. Vacatures worden intern opgevangen, omdat er simpelweg 
geen sollicitaties komen. ‘WSKO Basisschool De Nieuwe Weg is 

Poeldijkse scholen vertellen… 
een fijne werkplek, waar plezier, samenwerking en vertrouwen 
centraal staan. De school heeft onwijs veel te bieden voor leer-
krachten!’ aldus Xander Damen, directeur van basisschool De 
Nieuwe Weg. Toch kwam er op de vacature voor parttime leer-
kracht van groep 5 slechts één reactie binnen.

Xander Damen is echter stellig: ‘Werken in het onderwijs is het 
meest dankbare beroep dat er is. De lachende gezichten van kin-
deren en de groei die ze doormaken op school vormen de mooi-
ste voldoening die het werk op kan leveren’. Heeft u interesse in 
het onderwijs of kent u mensen die deze interesse koesteren? Er 
zijn tal van mogelijkheden! Bent u al leerkracht en lijkt werken in 
Poeldijk interessant? Neem dan eens contact op via info@denie-
weweg.wsko.nl / info@verburch-hof.wsko.nl of loop eens binnen. 
We maken graag tijd voor u!

92,5 x 130 mm, Poeldijker

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

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

www.chrisvanwaes.nl

Vergelijkt u
onze prijzen gerust 

eens met die van 
nieuwe sieraden.

Ook unieke 
eigentijdse 
sieraden  
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Voor informatief huisbezoek

Vrijwilligers gezocht 
Vitis Welzijn zoekt vrijwilligers voor het informatief huisbezoek. 
Alle Westlanders die dit jaar 80, 85, 90, 95 of nog ouder worden 
krijgen de mogelijkheid huisbezoek van een vrijwilliger te krij-
gen. In dit huisbezoek bespreekt de vrijwilliger van Vitis Welzijn 
uw zelfredzaamheid. Het gaat dan om wonen, zorg, welzijn, mo-
biliteit, financiën en veiligheid. Wij vragen u in totaal 15 huisbe-
zoeken te doen in het eerste half jaar. 

De senior heeft een brief van Vitis over het huisbezoek; u maakt 
de afspraak. Met de vragenlijst voert u een gesprek van een tot 
anderhalf uur, u informeert ouderen bij welke voorziening zij te-
recht kunnen en u luistert naar persoonlijke behoeften. Vrijwil-
ligers worden begeleid door adviseurs van Vitis. U krijgt een in-
structie met uitleg; in januari en op 10 februari organiseert Vitis 
bijeenkomsten voor de vrijwilligers. U krijgt informatie, materia-
len en een lijst van de te bezoeken mensen. Hebt u interesse in 
welzijn, wonen, zorg, financiën én affiniteit met ouderen? Kunt 
u zelfstandig werken, afspraken maken, luisteren, de situatie van 
anderen invoelen? Bel met Hanneke Beijersbergen (Vitis Welzijn), 
06 – 83 209 628 of mail: welzijnsadviseurs@vitiswelzijn.nl.

In De Backerhof: 8 januari

Klaverjassen en jokeren
Liefhebbers van klaverjassen en jokeren kunnen woensdag 8 ja-
nuari vanaf 14.00 uur in De Backerhof terecht. De kosten voor 
deze kaartmiddag bedragen € 4,00 per persoon. Iedereen is van 
harte welkom!

Digi-inloop
Hebt u een vraag over het gebruik van computer, tablet of smart-
phone? Over WhatsApp, fotobewerking, internetbankieren, Fa-
cebook of veilig internetten? Uw digitale kennis uitbreiden? Data 
kan, elke 2e en 4e vrijdag  in de computerruimte in De Backerhof 
van 09.30-12.00 uur. Digi-inloop wordt begeleid door Arie Kruijs-
wijk en Wim van Ruyven. De kosten zijn € 2,50 per keer, inclusief 
een consumptie.

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

Vitis Welzijn ‘Het Poelekie is een hechte gemeenschap’

Klaverjassen en jokeren Backerhof
Door Mart van der Knaap

Er wordt veel, heel veel gedaan in Poeldijk zowel voor de jeugd, 
de jongeren en de wat ouderen. Neem nu het kaarten in De 
Backerhof. Dat is dan voor de wat ouderen. Het wordt gerund 
door vrijwilligers die daar een enorm karwei aan hebben. En het 
met liefde en plezier doen. Nu met het kerstrooster wat gerund 
wordt door de hotemetoten te weten Wim van Dijk, Koos en 
Wilma van Staveren met daar omheen de nodige vrijwilligers is 
weer perfect.

Drie heel gezellige kaartmiddagen in een zaal die fantastisch mooi 
in kerstsfeer is ingericht. Er waren 24 tafels dus 96 klaverjassers 
en 4 tafels jokeren. Dus alles bij elkaar ruim 100 ‘wat’ ouderen 
die een oergezellige middag beleefden. Want heus, het gaat niet 
alleen om het kaarten maar ook het ontmoeten van en met el-
kaar. Men krijgt naast de koffie ook regelmatig een hartigheidje. 
Je gaat niet van de flauwte weer naar huis, want er was want er 
was voor ieder een broodje kroket of wat dan ook. Een enorme 
administratie zodat niet gesjoemeld wordt met punten. Iedereen 
gaat weer naar huis met twee prijzen. Ruim 200 prijzen bij elkaar 
brengen: het is me wat, want die komen niet uit zichzelf aanwaai-
en. Dan is er iedere maand op een woensdag weer kaarten tot 
aan het Paasrooster, dan in Paassfeer. Geweldig toch dat zoiets in 
Poeldijk mogelijk is. Hieruit blijkt maar weer dat het Poelekie een 
hechte gemeenschap is. Daar mogen we heel dankbaar en trots 
op zijn. Zo zijn er veel alleenstaanden die toch onder de mensen 
komen en niet vereenzamen. Lieve, beste mensen heel erg be-
dankt.
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Kinderopvang Simba

Kerstgroet peuters voor ouderen
De peuters van Kinderopvang Simba 
hebben de afgelopen weken hun cre-
ativiteit ingezet om vele mooie kerst-
kaarten te maken voor de ouderen in 

verzorgingshuizen in Poeldijk en Monster. Er is hard gewerkt om 
alle kerstkaarten op tijd af te krijgen. Een keer in de twee weken 
gaan de peuters op visite bij de ouderen. 

Er is altijd een warme interactie en beide doelgroepen genieten 
van deze bezoekjes. In de week voor kerst zijn de kaarten door de 
kinderen naar de verzorgingshuizen gebracht. De ouderen van De 

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

Op een top locatie gelegen leuke 
twee-onder-een-kap woning van ca. 79 
m2, welke geheel naar eigen inzicht is te 
moderniseren. De woning beschikt over 
2 goede slaapkamers een voortuin en 
achtertuin gelegen op het zuidoosten.

Vraagprijs: € 190.000,- k.k.

Bent u op zoek naar een woning die 
u helemaal naar eigen smaak kunt 
opknappen? Kom dan snel kijken bij 
deze lichte eengezinswoning met ruime 
achtertuin van maar liefst 13 meter diep!

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.20 18 JANUARI 2017

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

Terwebloem, Opmaat en Duinhof hebben een mooie kaart ont-
vangen met daarin een warme kerstgroet.
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Vrijdag 7 februari: maximaal 90 personen

Doe mee aan parochiediner! 
Vrijdag 7 februari organiseert de Commissie Kerkenveiling Poel-
dijk in samenwerking met Restaurant Eindeloos & Partycentrum 
Vrienden voor de elfde keer een gezellig parochiediner. Aan pre-
cieze invulling van de avond wordt gewerkt. Prijs voor deze ge-
heel verzorgde avond is € 60,00 per persoon; de netto-opbrengst 
is bestemd voor de H. Bartholomeuskerk. Het maximaal aantal 
personen is 90. Dus wees er op tijd bij, want vol is echt vol!
 
Opgave voor het parochiediner kan bij Piet de Vreede (pamdevree-
de@caiway.nl, tel.: 620739). Geef per mail of telefoon uw naam, 
adres, telefoonnummer en het aantal personen voor het diner op. 
Maak de € 60,00 maal het aantal personen over op rekeningnum-
mer: NL13 RABO 01353.64.388 van de Stichting Kerkenveiling H. 
Bartholomeusparochie Poeldijk o.v.v. parochiediner 2020. Wij zien 
u dan graag om 18.00 uur in Restaurant Eindeloos & Partycentrum 
Vrienden aan de Voorstraat 71-75 in Poeldijk! 

Op contactavond postzegelvereniging 9 januari

Topsportzegels 2009 in Monster
Donderdag 9 januari heeft Postzegelver-
eniging Monster de eerste contactavond 
van 2020 in gebouw OJOS. Gijsbrecht 
van Dommelen verzorgt een interessan-
te presentatie met de titel ‘Modelvellen 

en rakelstrepen, de Topsport-zegels uit 2009. We wensen elkaar 
een mooi jaar, gezondheid voorop en we kijken kort vooruit op de 

activiteiten die voor dit jaar al op de agenda staan.

Bij veel activiteiten zullen we de postzegelberg weer hebben. We 
zijn weer aan het sparen om een zo groot mogelijke postzegelberg 
te hebben waaruit de jeugd mag grabbelen. Hiervoor kunnen we 
elke postzegel gebruiken! Op het programma voor 9 januari staat 
ook een veiling met mooie kavels en er is  veel ruimte om gezellig 
met elkaar te filateleren. Ook Westlands Mooiste postzegels in 
de oude en in de nieuwe serie, die in nauwe samenwerking met 
onze filatelistische partners zijn ontwikkeld, zijn present. Post NL 
verhoogde per 1 januari de tarieven, het basistarief gaat naar € 
0,91. Onze postzegels zijn nu nog voor de ‘oude’ prijs te koop en 
deze prachtige grote zegels met de 1 kunt u ook in de toekomst 
zonder bijplakken voor uw brief blijven gebruiken. OJOS is aan de 
Choorstraat 95 te Monster, aanvang 20.00, zaal open 19.30 uur. 
U kunt deze avond als introducé bezoeken, neem contact op met 
de voorzitter, N.J. (Klaas) Keijzer, 0174-24 17 40.



233 JANUARI 2020

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

Kerstbijeenkomst in ISW aula

Hele geslaagde middag 
De kerstbijeenkomst zondag 22 december werd gevierd in de 
aula van de ISW school met zo’n 150 mensen met kinderkoor en 
begeleiders. Bestuursleden en conciërge Leo de Kok hadden de 
zaal de zaterdag ervoor sfeervol ingericht. Bij binnenkomst was 
er koffie en thee met iets lekkers. Jeugdkoor Mojeko uit Mon-
ster luisterde de middag op met leuke liedjes. Dirigente Anne-
mieke van Lier vertelde over het enthousiasme van de kinderen. 
De groep van 20 kinderen zong naast bekende teksten ook een 
Engelstalig nummer.  

Pastor Ronald Dits sprak in de korte woorddienst over Franciscus 
van Assisi, die opkwam voor armen en zieken,  omkeek naar me-
demensen in nood. Hij zette voor het eerst een kerststal; dat trok 
destijds heel veel bezoekers. Leny van Leeuwen las een kerstver-
haal voor over het Kerstdiner van een “rijke” familie. Dat verhaal 
was heel herkenbaar en gaf daarom veel reacties uit de zaal. Riet 
Grootscholten herdacht de overleden leden van 2019 en sloot 
dat af met een mooi gedicht. De kinderen van het koor zongen 
nog een paar liedjes en gingen daarna de zaal door en wensten 
de gasten een goede Kerst en Nieuwjaar. Natuurlijk werden we 
door vrijwilligers en bestuursleden ruimschoots voorzien van kof-
fie, thee maar ook advocaat met slagroom of een ander drankje 
en warme hapjes. Tegen het einde werden er aan de aanwezigen 
kleine attenties uitgereikt.  Het was een heel geslaagde middag.

Wmo verandert in 2020 
Voor gebruikers van de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo) gaat er komend 
jaar een aantal dingen veranderen. Zo heeft 
de Wmo per 1 januari een abonnementsta-
rief, een vast tarief voor eigen bijdragen aan 
Wmo-voorzieningen. Wij zetten op een rijtje 
wat klanten van de Wmo kunnen verwach-
ten.

Factuurtermijn                                                                           
In 2019 werd er een rekening gestuurd over een periode van 
28 dagen, 4 weken. Die kwam achteraf. Vanaf nu betaalt u per 
maand voor de zorg die u ontvangt. U betaalt in dezelfde maand 
dat u zorg en voorzieningen ontvangt. 

KBO Poeldijk
Eigen bijdrage                                                                            
In 2019 betaalde u per 28 dagen maximaal €17,50 aan eigen bij-
drage. Vanaf nu betaalt u per maand een eigen bijdrage van maxi-
maal €19,00 aan het CAK, de uitvoeringsorganisatie die de eigen 
bijdrage int.

Overgang zorgt voor extra rekeningen in januari                                                                    
Door het nieuwe systeem van het CAK krijgt u begin 2020 meer-
dere facturen: de laatste van 2019 én de eerste factuur van 2020. 
Houdt u er dus rekening mee dat u in januari 2020 ook moet be-
talen voor 2019. Als het voor u problemen geeft dat de rekenin-
gen zich deze maand opstapelen, kunt u kosteloos gebruikmaken 
van een betalingsregeling. Hiervoor kunt u nadat u de factuur 
ontvangt contact opnemen met het CAK.            

Start kaarten
In het nieuwe jaar starten we voortvarend met onze wekelijkse 
activiteit – bridgen en klaverjassen - en wel op dinsdagmiddag 
7 januari. In de loop van die middag heffen we het glas om te 
proosten op het nieuwe jaar. Dat het ons voorspoed en geluk mag 
brengen en natuurlijk gezelligheid met elkaar.

16 tot 23 mei in hotel ’t Landhuis in Oldenzaal 

Vakantieweek KBO Poeldijk
De vakantie week voor KBO-leden Poeldijk is vastgelegd van 16-
23 mei. Hotel ’t Landhuis’ in Oldenzaal ziet er heel goed uit. Er 
zijn veel faciliteiten in het hotel; er staan bijvoorbeeld 2 biljarts 
en er kan  “ge-jeu de bouled” worden.  Het weekprogramma dat 
ze bieden ziet er eveneens goed uit. Zet het dus in uw agenda of 
geef u op bij de leden van de reiscommissie: Corrie van der Voet-
van der Bogaert, Irenestraat 104,  tel. 24 76 08 en Lida Zuiderwijk, 
Beatrixstraat 119, tel. 06 19 038 168.    

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                         
“Kleed je sjofel en men herinnert zich de jurk, kleed je goed en 
men herinnert zich de vrouw”. (Coco Chanel)

“Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als 
daarbuiten”. (Jules Deelder)   
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