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Poeldijkse school Verburch-hof ‘hofleverancier’

Kindertafeltennisfeest bij Smash
Ook deze kerstvakantie organiseerde tafeltennisvereniging
Smash Monster het Kindertafeltennisfeest, voor de 51e keer.
Vrijdag 27 december om 12.30 uur trappelden 24 kinderen uit
groepen 5 t/m 8 van basisscholen uit Monster en Poeldijk om
te beginnen. Ook dit jaar waren de meiden met 3 deelnemers
helaas ver in de minderheid. Dit jaar was groep 5 het best vertegenwoordigd, normaal zijn dat de groepen 7 en 8.
Het toernooi had een voorronde en hoofdtoernooi. Bij de voorronde werden meisjes bij jongens ingedeeld en speelden groepen 5 en 6 en groepen 7 en 8 samen. Vanaf het begin werd er

fanatiek gespeeld. Daarna werden deelnemers op sterkte ingedeeld, sterkere spelers in de finalepoule en minder goede spelers
in de troostfinale. Dat meisjes ook hun mannetje kunnen staan,
werd duidelijk in de voorronde groep 5/6. Marit won in die poule
alle wedstrijden en gaf de jongens het nakijken. Gelukkig voor
hen gingen de drie meiden met elkaar de strijd aan. Ook in de
meidenpoule won Marit alles en werd eerste. De strijd om zilver
tussen Joyce en Jasmijn werd uiteindelijk overtuigend gewonnen
door Jasmijn.
Uitslag voorronde
1e Marit Visscher (Montessori)
2e Jasmijn van Cooten (De Blinkerd)
3e Joyce Nederpelt (De Nieuwe Weg)

(Lees verder op pagina 3)

AGENDA
18 jan. 10.00-11.30 uur		
Open kerk, boeken- en platenmarkt		
Hervormde Kerk Fonteinstraat
24 jan. 09.30-12.00 uur		
Digi-inloop, computerhulp 			
De Backerhof
27 jan. t/m 1 feb.			
Collecte Hersenstichting				
Aan uw voordeur
7 feb. 18.00 uur			Parochiediner					Vrienden Partycentrum
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BELANGRIJKE NUMMERS EN ADRESSEN

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 (penningmeester), 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.
___________________________________________________
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

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 (0653714151) 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.
___________________________________________________
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

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

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.
JOS VRANKEN
Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520
GemeenteBelang Westland

Ideeën, vragen en opmerkingen: vraag@gemeentebelangwestland.nl

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:
JOHN WITKAMP 06 52588023
E-mail: info@lpfwestland.nl
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
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(Vervolg voorpagina)
Bij de jongens groep 5/6 speelden alle deelnemers in het hoofdtoernooi in 3 poules van vier deelnemers. Verburch-hof was met
maar liefst 9 van de 12 deelnemers hofleverancier voor jongensgroep 5/6. In de verliezersronde werden misschien wel de spannendste wedstrijden gespeeld. Ook in de troostfinale was het
spannend, terwijl de finalepoule een duidelijke winnaar had. Yaniek behaalde daar dezelfde prestatie als zijn zus Marit en werd
winnaar van de jongensgroep 5/6. De winnaars van alle poules:

Bakkerij Van Malkenhorst

Finalepoule groep 5/6
1e Yaniek Visscher (Montessori)
2e Tim Veenman (Verburch-hof)
3e Rens Heskes (Verburch-hof)

Aanbiedingen geldig van
13 januari t/m 25 januari

Troostfinale groep 5/6
1e Gijs Zuijderwijk (De Blinkerd)
2e Finn Nieuwenhuizen (Montessori)
3e Dylan van den Berg (Verburch-hof)

Koolhydraat arm brood + crackers

Verliezersronde groep 5/6
1e Max Kuivenhoven (Verburch-hof)
2e Steff van Ruijven (Verburch-hof)
3e Milan de Vos (Verburch-hof)

van € 6,30 voor €5,00

Versgemaakt Appelkruimeltaartje
van € 6,95 voor €5,95

Ook de jongens groep 7/8 speelden een voorronde, gevolgd door
een finalepoule door vier en troostfinale door vijf spelers. In beide poules was het heel spannend, in de troostfinale eindigden
Danny en Stijn zelfs als gedeeld tweede. Doordat Stijn onderling
van Danny won, nam hij het zilver mee naar huis. In de voorronde speelden Jesper en Lucas al tegen elkaar. Joost en Joep uit de
andere voorronde wonnen niet van Jesper en Lucas; zij werden
vierde en derde in de finalepoule. Zo ging de strijd om de eerste
plaats weer tussen Lucas en Jesper, de laatste won de finale overtuigend.
Finalepoule groep 7/8
1e Jesper Kortekaas (De Zeester)
2e Lucas van Cooten (De Blinkerd)
3e Joep van Druten (Montessori)

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Troostfinale groep 7/8
1e Bram Zuijderwijk (De Blinkerd)
2e Stijn van der Klis (De Gantel)
3e Danny van Gessel (De Blinkerd)

week 47 20/11 25/11
100 gram rosbief + 100 gram
beenhamsalade,
slechts
3,99 geAlle winnaars namens tafeltennisvereniging Smash
van€ harte

feliciteerd! We zien alle deelnemers bij een volgende
editievan
van
bij aankoop
3 kogelbiefstuk,
het Kindertafeltennisfeest, of natuurlijk bij de
proeflessen op
gratis steakmes!
dinsdag 18.30-19.30 uur!
week 4827/11 2/12
gourmet express,
per persoon
slechts € 6,75

Vieringen De Terwebloemhele grillworst,

slechts € 4,99.
Geestelijk verzorger: Annalena Hoyer (a.hoyer@pietervanfo(kunnen hier wat
reest.nl).
pieten bij?)
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 0174-24 57 89.
endoor
ja ikpastor
ben nog
Vrijdag 17 januari 15.00 uur: eucharistieviering
Paul
steeds dringend
Linders.
op zoek naar een
Vrijdag 24 januari 15.00 uur: eucharistieviering
door pastor Paul
verkoopster.
Linders.

Geldig van 13 t/m 18 januari
Geldig
van 20 t/m 25 november
KEURKOOPJE

Geldig van 20 t/m 25 januari
Geldig
van 27 nov. t/m 2 dec.
KEURKOOPJE

HACHEEPAKKET
(500+ GRAM
100
gram rosbief
RUNDVLEES,
KRUIDEN EN UIEN)
100
gram beenhamsalade
€ 3,99
7,95
SLECHTS €
slechts

4 SAUCIJZEN
+
gourmet
express,
4 GEKRUIDE
BALLEN
per
persoon
SLECHTS
slechts €€ 7,95
6,75

VLEESWARENKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE

100 GRAM
LEVERKAAS +
100aankoop
GRAM GEBRADEN
GEHAKT + hele
bij
van
grillworst
100 GRAM CERVELAATWORST
GRAM ROSBIEF
3100
kogelbiefstuk
slechts € 4,99
SLECHTS € 2,95
SLECHTS
€ 3,75
gratis
steakmes!

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE PART-TIME
wij
zijn op zoek VOOR
naar DIVERSE
een part-time
MEDEWERKERS
DAGENmedewerker.
IN DE WEEK

Marco
vanvan
derder
Hout,
keurslager
marco
hout,
keurslager
Voorstraat
53, Poeldijk
- Telefoon
0174-245262
Voorstraat
53, Poeldijk
- Telefoon
0174-245262
www.marcovanderhout.keurslager.nl
www.marcovanderhout.keurslager.nl
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‘De ballen liggen voor u klaar’

Jeu de Boules Verburch ’97
Door Piet de Quaasteniet

Als je nog goeie voornemens in het nieuwejaar waar wilt maken helpen wij je graag.
Denk eens aan een bezoekje aan Jeu de
Boules Verburch ’97. Voor € 95,00 kun je een
jaar boulen, in de winter binnen en zomers
heerlijk buiten. Maandag, donderdag en zaterdag vanaf 13.30
uur kun je boulen, ook dinsdags ben je vanaf 19.30 uur van harte welkom.

‘Na 80 jaar toe aan nieuwe, moderne uitstraling’

Nieuwe huisstijl EHBO Poeldijk

Kom spelen, wij hebben de ballen voor je klaar liggen. Jeu de
Boules Verburch ’97 is een vereniging met veel vrijwilligers; een
middag of avond bardienst draaien tot het terugsnoeien van hortensia’s in de tuin. Bijna ieder lid zet zich in voor de vereniging,
tot je daar te oud voor bent. Daarom waren de vrijwilligers op
10 januari een gezellige middag bij ons. Wij wensen iedereen
een sportief en gezond 2020. Donderdag 2 januari was er tussen
het boulen door tijd om iedereen met een wijntje en een biertje
nieuwjaar te wensen. Meer weten van Jeu de Boules Verburch
’97? Kijk op: www.verburch.nl of: www.97pjdb.nl, Ook op Facebook kan je ons vinden onder ‘Verburch Jeu de Boules’. Wie weet
vinden wij je dan op de Jeu de Boules vereniging.

EHBO-vereniging St. Albertus Poeldijk is na ruim 80 jaar toe aan een
nieuwe moderne uitstraling. Vooral
het in elkaar geknutselde logo was
een doorn in het oog en kwam totaal niet meer professioneel over. In Poeldijk Nieuws werd het
zelfs achterwege gelaten, want de kwaliteit was heel slecht.
Redactionele stukjes vielen daardoor niet goed op. Niet dat er
veel werd aangeleverd, maar toch wel met enige regelmaat. Een
nieuwe huisstijl moet de EHBO van het oude en stoffige imago
afhelpen.
Als kleine vereniging, zonder bakken met geld, is het moeilijk
om een nieuw logo en een nieuwe huisstijl te realiseren. Gelukkig kwam de vereniging in contact met Robin Pieper. Zij studeert
aan de kunstacademie in Rotterdam en daarvoor rondde zij de
MBO-studie grafische vormgeving af. De jeugd heeft de toekomst, dus legde de EHBO contact met haar. Na een prettige ontmoeting werd overeengekomen dat Robin Pieper een jeugdige
huisstijl voor de EHBO-vereniging zou ontwerpen. Het resultaat
mag er zijn! De EHBO-vereniging is super blij met het resultaat.
Logo, briefpapier, donateurskaart en advertentie lay-out zijn afgelopen jaar, na bespreking in de ledenvergadering, aangepast.
EHBO-vereniging St. Albertus schrijft haar redactionele stukken
voortaan onder de naam EHBO Poeldijk mét het nieuwe logo.
Heeft u vragen of opmerkingen of vindt u het leuk om een cursus
te volgen? Kijk ook eens op onze website of mail ons via info@
ehbo-westland.nl.
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Havenstraat 27,
Monster
Herenstraat 68,
Wateringen

Open ook een
betaalrekening
bij de bank met
de hoogste
waardering.

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

Klanten geven
ons een:

Algemeen

9,3

Bron: Consumentenbond juni 2019
Van der Meer Verzekeringen

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

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 16 t/m 18 januari

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

0174 - 27.00.90

4+2

Afscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

gratis
KRENTENBOLLEN OF EIERKOEKEN
Heerlijk vers & rijk van smaak, zoals u van
ons gewend bent!

www.bakkerijvdberg.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. PARO
CHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

Maria Lichtmis en Blasiuszegen

Feest van de Opdracht van de Heer
Op 2 februari viert de kerk het Feest van de Opdracht van de
Heer in de Tempel, beter bekend als Maria Lichtmis. Door Jezus
aan de levende God op te dragen erkennen Jozef en Maria dat
hun kind ten diepste aan de Schepper van het leven toehoort.
Vanuit het besef dat het ontvangen leven een geschenk van God
is, vertrouwen de dankbare ouders het kind aan God toe. Twee
oude mensen in de tempel, Simeon en Hanna zijn zich bewust
dat dit kind een belofte in zich draagt.
Simeon roept vol blijdschap, dat Jezus het Licht zal zijn dat voor alle
volkeren straalt. Van oudsher worden op dit feest de kaarsen gewijd
en is er ook een processie met kaarsen. Vandaar de naam ‘lichtmis.’
Op 3 februari viert de kerk het feest van de Heilige Blasius. Zijn
voorspraak wordt sinds jaar en dag aangeroepen ten behoeve van
onze gezondheid. Beide feesten worden in alle parochies gevierd
in het weekeinde van 1 en 2 februari. Er worden bekende Marialiederen gezongen en de ‘nieuwe’ kaarsen worden gewijd. Ook is er
een lichtprocessie. Na afloop van de H. Mis is het mogelijk de Blasiuszegen te ontvangen. Het beloven mooie vieringen te worden,
waarvoor alle parochianen van harte worden uitgenodigd.

In De Terwebloem minder

Geen missen meer in De Backerhof
Door Els Geelen, pastoraal werker

Door het vertrek van pastor Martien Straathof heeft het pastoraal team gekeken naar de vieringen die over de andere pastores verdeeld moeten worden. Om de werkdruk voor hen niet te
hoog te laten is besloten dat het pastorale team geen vieringen
meer verzorgt in De Backerhof. De Woord- en Communievieringen door Trees van der Sande op de donderdagavond en het
bidden van de Rozenkrans blijven 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.

Seksueel misbruik in katholiek kerk

Pastoor en journalist eens over
falen kerk
In 2017 en 2018 zijn in het Algemeen Dagblad diverse artikelen verschenen over het seksueel misbruik van minderjarigen
in Poeldijk. Het ging om misbruik door een pater van de Orde
van de Kruisheren in de jaren ’50 en ‘60. De krantenartikelen
waren mede van de hand van de journalist Frank de Klerk. Pastoor Jaap Steenvoorden reageerde verschillende keren op de
artikelen. Over de reactie van pastoor Steenvoorden diende De
Klerk een klacht in bij de Klachtencommissie van het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. De Klachtencommissie sprak
uitvoerig over de artikelen en de reactie daarop van pastoor Steenvoorden.
De heer De Klerk verklaarde dat het niet zijn bedoeling was met
zijn artikelen in het AD een negatief beeld te schetsen van pastoor
Steenvoorden. Het ging hem, en zijn collega-journalist, vooral om
het aan de kaak stellen van de doofpotcultuur van de katholieke
kerk toen. Hij ziet dat als zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als journalist. Pastoor Steenvoorden zei dat hij met zijn
reactie op de artikelen niet de bedoeling had de goede naam van
De Klerk als journalist aan te tasten. Steenvoorden handelde uit
verantwoordelijkheidsgevoel voor de parochie en nabestaanden
van de slachtoffers en zijn behoefte om de beeldvorming te corrigeren. Pastoor en journalist zijn het erover eens dat de Katholieke Kerk, ook in Poeldijk, destijds faalde bij de bescherming van
kinderen tegen seksueel misbruik. Zij zijn het er ook over eens
dat er qua preventie en openheid inmiddels belangrijke stappen
zijn gezet.

Ruim € 1.000,00 voor gevluchte kinderen Peru

Adventsactie geslaagd
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV

De adventsactie voor Venezolaanse vluchtelingen kinderen in
Peru is goed geslaagd in de Bartholomeus Parochie Poeldijk. Via
de offerkist in de kerk en deurcollecte op kerstavond na de gezinsviering van 19.00 en jongerenviering van 21.00 uur, is er €
1.015,00 ingezameld voor de Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru. Zij zijn met hun familie – in totaal rond 500.000 mensen – uit Venezuela gevlucht om het oorlogsgeweld te ontlopen.
De katholieke hulporganisatie Warmi Huasi gaat twee kindercentra opzetten voor kinderen van 0-5 jaar, die lijden aan ondervoeding en traumatische ervaringen. De kinderen krijgen onderdak,
begeleiding en onderwijs, eten en kunnen er veilig spelen. Miste
u de offerkist of collecte, maak dan alsnog een bijdrage over op
NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie Den Haag o.v.v. PERU.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Geweldig Kerstdiner
Door Jan van Dijk

Op eerste Kerstdag hebben 22 mensen genoten van een heerlijk
kerstdiner. Aan het begin van het diner kwam pastoraal werker
Els Geelen even langs. Dominee Guis opende het diner met een
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Wanneer?
TE KOOP
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur
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zonnig perceel van 262 m² eigen grond en
achtertuin
van maar liefstBehandel
13 meter diep!
parkeergelegenheid op eigen terrein.
te melden naar
Pieters
BEL Praktijk,
VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
BEL VO
Bac
OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.
OMTRENT
Eline Fredriksz (fysiotherapeut):
06 - 82 35 77 10.
Will
Vraagprijs: € 225.000,- k.k.
Vraagprijs: € 385.000,- k.k.
Volg ons via:
T 0174 28 60 80 www.borgdorff.nl
Volg ons via:
in D
Julianastraat 33

EENGEZ

Zaterdag 18 januari luiden wij de actie Kerkbalans in. Onze lopers en andere geïnteresseerden 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 wisselen.

Hallo laagsteprijsgarantie

Ben jij een enthousiaste, sportieve vrijwilliger en heb
je affiniteit met ouderen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28
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.

S
HERENHUI
INS

Huisbezoek
Het wordt erg 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. 24 50 58).

voor de hart-beweeggroep “Hartkracht”

Gezocht Frans HalsstraatHO
2 EK
ZINS FL AT
S

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen

Vrijwilliger gezocht

EENGEZIN

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

Zondag
10:00 – 19:00 uur

EN GEN
HUIZWO
NIN

Vervoer naar vieringen in de kerk
Mensen in onze parochie vragen of zij naar de kerk gebracht en
gehaald kunnen worden. 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 thuisgebracht.
Contactpersoon hiervoor is Jan van Dijk, tel: 06 - 40 917 565.

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

WONINGE

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

Janu
Carw
met
spo

Openingstijden:

HUIZEN

Weekeinde 18 en 19 januari: 2e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige
Machutuskerk Monster.
Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering met dames en heren Bartholomeuskoor. Voorgangers: Pater Verbeek en VOLT-groep
Poeldijk. Intenties: Piet Persoon en familie, Gré de Kok-Nederpelt, Jan van Marrewijk, Nico en Nel van der Valk-Oosterveer en
zoon Willem, Dolf Barendse en Ploon Barendse-van der Klugt,
Toos van der Valk, Jac Schouw en de families Schulte en Schouw.
Weekeinde 25 en 26 januari: 3e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering met volkszang en cantor.
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: voor de slachtoffers van
oorlog en geweld. Zondag 09.30 uur: Woord- en communieviering met dames en heren Bartholomeuskoor. Voorganger: VOLTgroep Monster. Intenties: Carla Bol-Stam, Siem Scheffers, Jopie
Verbeek-van Leeuwen, Agaath Zwinkels-van Leeuwen.

De kaartwedstrijd begint om
13.30 uur; inschrijven vanaf
13.00 uur. Inschrijfgeld is €
4,00 en is inclusief bezoek aan het museum en koﬃe 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.

N

Kerkberichten

365 dagen per jaar
open!

donderdag 19 januari. Dan kunt u gezellig klaverjassen en tussen de drie rondes door het museum en de historische tuin bezoeken. Voor de winnaars zijn leuke prijzen te winnen.

HOEKHUIS

Door een oproep in Poeldijk Nieuws meldden zich 4 enthousiastelingen om het diner voor te bereiden en klaar te maken. Zij zorgden er voor dat niemand iets te kort kwam. Iedereen genoot van
het eten en gezelligheid. Heel veel dank, aan Ria, Cees, Cok en Carin voor hun inzet bij voorbereiding en verzorging van het diner.

Klaverjassen in Westlands museum Ka
In de wintermaanden
organiseertBoere
het Westlands Museum eens W
Jumbo
per maand klaverjaswedstrijden. De eerstvolgende keer is op

WONINGE

gebed en zijn vrouw vertelde een Kerstverhaal. De muziek werd
verzorgd door Trudy Broch met vriendin Rosemarie.

DIJKWON

IN

OEKHU
RENHUIS H

EENGE

IS

HU

Gezocht

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen

Adres: Slachthuiskade
Slachthuiskade
4 Poeldijk4
Openingstijden: vrijdag
vrijdag09.00-18.00
09.00-18.00
Openingstijden:
uur uur
zaterdag
09.00-17.00
uur
Bloemenstal:
zaterdag
09.00-17.00 uur
Iedere vrijdag
en zaterdag
Pure flower
verkoopt
bloemen!
staan wij aan de Slachthuiskade 4, met een bloemenkraam.
u voor
terecht
voor
mooie boeketten,
U kuntBij
bijons
ons kunt
terecht
mooie
boeketten,
losse bloemen en
creatief bloemwerk
en
fleurige
fleurige arrangementen. kado’s.
Buiten onze openingstijden zijn wij telefonisch of
envoor
bruidsbloemwerk
viaVoor
de rouwbloemwerk
mail bereikbaar
bestellingen,
kunt u ons
ook
telefonisch
bereiken
buiten openingstijden.
rouwbloemwerk en trouwbloemwerk.
Marja Brabander 06-53523092 info@pureflower.nl
info@pureflower.nl
www.pureflower.nl

Marja Brabander 06-53523092
Karin Koelewijn 06-51851715
Karin Koelewijn 06-51851715

www.pureflower.nl
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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

Dieren kijken
Door ds. J.W.J. Guis

De eerste dagen dit jaar brachten we elders door, wij gingen een paar dagen op
vakantie naar Valkenburg aan de Geul.
We waren er niet eerder geweest, maar
werden verrast door de mooie natuur.
Vanuit het raam van onze kamer konden we buiten dieren zien lopen. Wilde
paarden, grote grazers en naar verluidt
ook wilde zwijnen. Die laatste hebben we
niet gezien, maar het verveelt niet snel om de andere dieren te
bekijken.
Het bleef niet bij de wilde paarden en de grote grazers. We kwamen namelijk ook bij de zogeheten catacomben van Valkenburg.
Met daarin een expositie over symbolen die de eerste christenen
gebruikten op graven. Daarin bleken dieren ook een grote rol te
spelen. Zo zagen we naast de levende dieren buiten, ook schilderingen van duiven en pauwen binnen. Dat ook de pauw een
oudchristelijk symbool is, was nieuw voor mij. De betekenis vond
ik mooi; er werden er meerdere gegeven.
Eén vond ik passen bij het nieuwe jaar. De pauw is een prachtige
vogel, maar heeft lelijke poten. Voor christenen lag daarin de les
dat je veel zegeningen kunt ontvangen, maar niet moet denken
dat je dan volmaakt bent. Misschien zoals wij weleens zeggen, je
moet met beide benen op de grond blijven staan. En tegelijk mag
je oog hebben voor alles wat God ons wil geven uit genade. Mooi
om daar aan het begin van 2020 aan te denken. Leuk om dieren
te kijken in de natuur, maar eigenlijk vond ik de pauw binnen nog
het mooist.

Kerkdiensten

Zondag 19 januari
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Zondag 26 januari
10.00 uur: ds. L.J. Vogelaar (Sulawesie).
Na de dienst koffie, thee of fris en een presentatie over het werk
van ds. Vogelaar in Sulawesie.
19.00 uur: ds. G. van Velzen, De Lier.
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en nevendienst 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 gehaald met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres: Jan.van.
Geest@live.nl, of: 06 -49 417 025. Voor vervoer naar de maandsluiting in De Terwebloem kunt u bellen met mw. Stijger tel.: 28
00 57.
Open kerk
Elke 1e en 3e zaterdagochtend is de kerk van 10.00-11.30 uur
open voor een gesprek, ontmoeting of zomaar een kopje koffie of
thee. Regelmatig mogen we mensen ontvangen bij wie kerkgang
en geloof op een laag pitje is komen te staan. Toch zijn zij het niet
kwijt, juist op deze momenten is het belangrijk dat ze er over kunnen praten. Het is dan ook fijn als u of jij er bent om onze gasten
op te vangen. De eerstvolgende open kerk is op 18 januari.
Johanneskring
Donderdag 16 januari komt de “Johanneskring” weer bij elkaar.
De aanvang is 20.00 uur, eenieder is welkom.
Bijbelkring
Donderdag 23 januari komt de Bijbelkring bijeen. We verdiepen
ons verder in het boek “Exodus” dat ons nog zoveel te zeggen
heeft in deze tijd. Aanvang 20.00 uur. Wees welkom.
Ds. Vogelaar
Zoals u weet steunt onze gemeente ds. Vogelaar in zijn werk in
Sulawesie. Zondag 26 januari hoopt hij in onze gemeente voor te
gaan in de morgendienst. Na de dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en vertelt ds. Vogelaar ons over zijn werk.
Noteer het alvast in de agenda.

Actie Kerkbalans
Volgende week ontvangen alle gemeenteleden in een enveloppe het
verzoek de financiële bijdrage voor
het werk van de kerk voor het jaar
2020 vast te stellen. In de week van 27 januari wordt uw antwoord daarop opgehaald. U kunt de ophalers helpen door de
enveloppe met het antwoord vóór maandag 27 januari in de
brievenbus te doen van het kerkelijk bureau: Verburghlaan 38
of in de bus in de hal van de kerk.
Geen enveloppe en wilt u wel meedoen neem dan contact op
met J. Bogaard (bogaardij@hotmail.com, tel. 24 25 70). Vrijdag
31 januari wordt het resultaat van Kerkbalans 2020 bekend gemaakt tijdens een bijzondere gemeenteavond als er ook toelichting wordt gegeven op de begroting van 2020 en vragen over de
financiën kunnen worden gesteld. Aanvang 20.30 uur in de Hervormde kerk Fonteinstraat 6.

Kerk blijft papier inzamelen
Zoals u weet gaat er wat veranderen bij de inzameling van
oud papier. Er worden geen vrijwilligers meer betrokken bij de
huis-aan-huis-inzameling. Jammer, want het leverde onze kerk
elk jaar een mooi bedrag op. Wij bedanken de vrijwilligers van
harte dat zij jarenlang op pad gingen en in weer en wind elke
eerste woensdag van de maand het oude papier ophaalden.

15 JANUARI 2020

Wat blijft is de maandelijkse container bij de fam. De Kiewit aan
de Monsterseweg. We kunnen het gemis van de huis aan huis
inzameling enigszins goed maken door ons oud papier massaal
naar de container te brengen. Elke kilo telt mee; helpt u ook om
de container zo vol mogelijk te krijgen? Die staat klaar van 28 januari t/m 3 februari op: Monsterseweg 112, Poeldijk naast hotel-restaurant Unicum-Elzenhagen.
Kerkelijke stand
Een goede ledenadministratie is voor het goed functioneren van
het kerkenwerk van groot belang. Wilt u daarom adreswijzigingen direct doorgeven aan het kerkelijk bureau: Verburghlaan 38,
2685 SZ Poeldijk tel. 24 25 70, of e-mail: bogaardij@hotmail.com.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Zaterdag 18 januari

Heeft u verkoopplannen?
Enkele redenen waarom u
voor ons moet kiezen:
√
√
√
√
√

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

Boeken- en platenmarkt
Zaterdag 18 januari is er de Boeken- platen en Creamarkt tijdens
de open Kerk van de Hervormde Gemeente Poeldijk. Elke 1e
en 3e 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, detectives,
romans en kookboeken. U vindt er ook puzzels en dvd’s voor
een lage prijs.
Op de Platenzolder vind u meer dan 1.000 oude elpees, singletjes,
oude 78 toeren platen en veel Cd’s. Alle soorten muziek, religieus,
klassiek, populair, jazz, country en zeldzame platen voor verzamelaars. U mag ook platen of Cd’s inleveren. Op de Crea-markt gebreide en gehaakte artikelen, knuffels, poppen, poppenkleertjes,
knutselspullen, kaarten en hobbyboekjes. U kunt meedoen als u
een gezellig uurtje creatief wilt zijn. Leren breien of haken, kom
langs. Iedereen is welkom. Kom kijken naar de grote verzameling
boeken en platen, vindt wat u al lang zoekt, of kom gezellig op de
koffie of thee. De kerk is in de Fonteinstraat in Poeldijk-centrum.
De opbrengst van de markt gaat naar renovatie van het kerkdak.

Westland Verstandig: Hoogbouw In Westland
als oplossing voor starters, senioren en eigenlijk
algemene woningnood in Westland?

Het is bekend dat dit College van CDA, LPF, VVD, CU-SGP voorstander is van
veel meer hoogbouw, ook in de dorpskernen. Westland Verstandig is veel
terughoudender daarin. Hoogbouw alleen dan als dat niet ten koste gaat
van de bestaande leefomgeving. In de dorpskernen dus bij voorbaat geen
hoogbouw, tenzij het duidelijk past in de omgeving en parkeren en de
wegeninfrastructuur voldoende is. Van geval tot geval beoordelen. In nieuwe
woongebieden met geen bestaande woningen op korte afstand zou hoogbouw
(tussen 4 en 7 etages) overwogen kunnen worden. Wel goed inpassen in de
omgeving met voldoende groen, parkeren en wandelpaden. Westland kent al
tal van dat soort mooie appartementencomplexen. Mits verstandig ingepast
kan hoogbouw dus wel, maar lang niet overal en onze dorpskernen moeten
geen stadsuiterlijk gaan krijgen natuurlijk. Voorts geen hoogbouw alleen maar
plannen om de beurs van de ontwikkelaar te vullen.
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.

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

Chris van Waes is gediplomeerd
juwelier en antiquair.
Hij koopt uw goud en zilver,
voor een goede prijs.

Uw vertrouwen waard

Wilt u goud of
zilver verkopen?
Geopend wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur en za 11.00 - 17.00 uur.
Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl

www.chrisvanwaes.nl
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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

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, Hooizolder achter Emmastraat 11, Monster.
		
Repetitie Kamerkoor Couleur Vocale.
Elke vrijdag
19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartholomeuskoor.
In de kerk
Zaterdag 18 januari       
19.00 uur: geen viering.
Zondag 19 januari       			
09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de
viering.
Zaterdag 25 januari   
19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 26 januari
09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de
viering.

Om in de agenda te noteren
Door Toos de Vreede

Zaterdag 22 februari om 19.00 uur in de Bartholomeuskerk:
De Missa in honorem Sanctae Mariae Magdalenae’ van de Nederlandse componist Philip Loots (1865-1916). Door het mannenkoor Deo Sacrum van de Bartholomeusparochie en het
mannenkoor – dat heet óók ‘Deo Sacrum’ – van de Maria van
Jessekerk in Delft.
Zaterdag 14 en zondag 15 maart zijn er uitvoeringen van de Musical “Sjakie en de Chocoladefabriek” door Kinderkoor Westland en
projectdeelnemers in De Veiling, Julianastraat 49 Poeldijk.

Wilt u helpen ogen en
oren van Poeldijk te zijn?
Heeft u een uurtje per
week tijd om mee te
helpen Poeldijk leefbaar
en veilig te houden?

Po e l d i j k

Door Poeldijkers voor
de veiligheid van
Poeldijkers

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl

•

Stomeri·
Stomerij

Onze stomerij kan al uw kleding,
en een
gordijnen, beddengoed e.d.
reinigen. Snelle en goede service!
Jan Barendselaan 72 • 2685 BV Poeldijk / Tel. 0174-283996
Jan Barendselaan 72 • 2685 BV Poeldijk / Tel. 0174-283996

we print with passion

0174 248 995 info@akxifo.nl www.akxifo.nl
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Vitis Welzijn

KBO Vakantieweek 12 tot 19 mei
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botbreuken en ziekenhuisopnames leiden. Dit voorstel willen wij
absoluut met minister Schippers bespreken. Het Zorginstituut
vindt dat middelen niet in het pakket thuishoren als er een nagenoeg 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 voorjaar of zij het advies van het Zorginstituut opvolgt. De Tweede
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van hetWateringen
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Zaterdag
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Dichtbij
Verwachting is dat eventuele maatregelen over vergoeding van
vitamine D, mineralen en zware paracetamol per 2018 ingaan.

Verkoop dameskleding Marijke

Pubquiz Inloophuis Carma

De grootste collectie tegels …..

het mooiste sanitair …..

alle ruwbouwmaterialen …..

Zaterdag 1 februari organiseert Samen
Citaten, spreuken en gezegden
voor het Westland met de Quizbrothers
Volg je hart, want dat klopt.
een pubquiz
de opbrengst geDe beste deﬁnitie van liefde
gaf mijnwaarvan
moeder laatst:
heel naar Inloophuis Carma gaat. Tijdens
”Ik wordt eigenlijk van iedereen moe, behalve van je vader”.
de quiz nemen teams van maximaal zes
(Rutger Bregman)
personen het tegen elkaar op bij het be-

antwoorden van allerlei vragen, zoals

KBO
sport,Poeldijk
geschiedenis, aardrijkskunde, mu-

Katholieke
Bond
van Ouderen
ziek en film. Het is een
quiz die
garant
staat voor een gezellige
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5,
avond voor jong en oud, man en vrouw, op elk niveau.
2675 BK Honselersdijk, tel. 0174 - 245789.
e-mail: kees@keesenleny.nl

De quiz is van 19.30-22.30 uur bij Boerderij Dichtbij, Zwetkade
Noord 3, Wateringen. Iedereen kan met familie, vrienden, buren,
sportploeg of anderen een team vormen van maximaal 6 persoDe
Bingoavond
jaar komt
er Westland
aan! Elke
nen.eerste
Inloophuis
Carmainishet
dé gloednieuwe
ontmoetingsplaats
in het
derde
donderdag
de kanker.
maand Iedereen
starten wij
omer20.00
uur,
de zaal
voor wie
geraakt isvan
door
kan
terecht
voor
een
is
open vanaf
uur.
Na 7 ronden
volgt er of
een
superronde
luisterend
oor, 19.30
contact,
informatie,
ontspanning
creatieve
actimet
mooie
Ookvrijwilligers
de prijzentafel
voor deondersteuning
loterij is niet aan
mis
viteiten.
Zo prijzen.
bieden de
van Carma
en
goed gevuld!
Zin in een
gezellig
avondje?
Kom
mensen
die zelf kanker
hebben
(gehad),
maar
ookdan
aandonderdag
hun naas19
naar de Saturnus 10 in Poeldijk. De koﬃe staat klaar!
tenjanuari
en nabestaanden.

en professioneel gereedschap

BINGO..!

DAAR KAN JE OP BOUWEN!
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.
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Door Koos van Leeuwen

Een praatje bij een plaatje

Vóór het Westland een glazen stad werd genoemd, kon men moeilijk verkondigen dat de streek qua schoonheid stiefmoederlijk was
bedeeld. Integendeel; het was een gebied waar het, mede door
de vele verspreid voorkomende kerken, landhuizen, boerderijen,
eenvoudige scheepsmakerijen, allerlei soorten groen en het al
op wat kleinere schaal beoefenen van de tuinbouw goed toeven
was. Vooral fruit en de voor het levensonderhoud van de mens
zo onmisbare groenten waren in trek. Omdat het kweken slechts
achter muren en in de vrije natuur plaatsvond, deed de tuinbouw
geen enkele afbraak aan de infrastructuur. Het betekende knusse
landweggetjes, enkele flinke waterwegen plus wat zijarmen met
pittoreske bruggetjes.
Het waren veelal fruitbomen langs de oever die het geheel een bijzonder cachet en de schippers een pracht aanzicht gaven. Bomen
die in onafgebroken rijen waren aangeplant en waarvan des zomers zware, volgeladen takken fruit tot dichtbij het wateroppervlak
reikten. Schippers die met hun motorloze schuitjes nauwelijks onder al het lekkers door konden varen. Het bracht mij al mijmerend
op de gedachte dat onze woonomgeving een ideaal oord moet zijn
geweest voor iedereen die er was gehuisvest. Met dien verstande
dat we ons moeten realiseren dat heel Nederland nog zeer landelijk
was. Het resultaat van dat gemijmer is een vers dat zomaar opborrelt:
’Het heelal, zo onbegrijpelijk groots en blauw,
eronder een fraai land-

schap met her en der wat plassen,
waar molens, schuitjes, torens en voorzichtig d’eerste kassen
mensen dienden, die ter plekke waren voor dag en dauw.
Die werkten voor het nageslacht, voor welvaart op termijn,
hoopten op betere tijden, ten einde wat beter af te zijn’.
Scheepmaker had een zekere status
In dat schone landschap waren aan de toentertijd imponerende
Gantel verscheidene scheepswerven te vinden. Werven die over het
algemeen behoorlijk floreerden dankzij de vele schuiten die ter reparatie of voor periodiek onderhoud werden aangeboden. Het is nu
nauwelijks meer voor te stellen dat er langs genoemde rivier al een
handvol werven gesitueerd was, tientallen gezinnen brood op de
plank brengend. Ondanks de zware arbeid hadden scheepswerven
meestal niet te klagen bij het aantrekken van personeel. De baas
van een flinke werf, op papier meestal de scheepmaker, had in een
dorp of stad een bepaalde status. Zijn personeel pikte daarvan niet
zelden een klein graantje mee, profiteerde ook van het aanzien van
de baas. Dit prachtige plaatje toont ons een deel van de scheepswerf van Adriaan Rijgersberg. Vooraan liggen wat schuiten en een
roeibootje waaraan, ook al zien we het niet direct, op dat moment
moet zijn gewerkt. De werf, waarvan de loodsen op de achtergrond
voor het decor zorgen, was gevestigd aan de Gantel tussen Kwintsheul en Poeldijk. Via de Wateringseweg, ter hoogte van de huidige
rotonde bij Verburch, was de werf ‘over land’ ter rechterzijde bereikbaar. Plusminus negentig jaar geleden was de familie Rijgersberg
erin geslaagd bij de familie Kester-van Kampen een perceel te be-
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Omdat hij regelmatig met een geverfde schuit langs voer en wij vaak aan de Gantel
te vinden waren, kregen wij volop kansen hem te foppen. Riepen wij
vanaf de kant: ‘de schuit ziet er weer mooi geverfd uit’, reageerde
hij met: ‘ja, het is zeker mooi weer’! Dat soort geintjes haalden we
af en toe uit, tot we er achter kwamen dat het helemaal niet leuk is
als iemand slechthorend is. In de hoop dat de nog altijd in Poeldijk
woonachtige zoons Kees en Loet Rijgersberg mij kunnen vergeven,
wordt weer voor twee weken afscheid van u genomen.
‘Adr. Rijgersberg. kreeg in 1933 zijn kans,
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De scheepmakersstiel,
was wat hem beviel.
Hij maakte het waar, was heel wat mans’.
optometrie

audicien

contactlenzen

Brillenglazen

(zonne)Brillen

Ook uw haarwerk specialist
Heuchemer Kappers
0174 24 55 35
Rijsenburgerweg 2
info@heuchemerkappers.nl
t. 0174 29 31 40
info@linneWeever.nl
Herenstraat 15
www.heuchemerkappers.nl
f. 0174 29 68 20
WWW.linneWeever.nl
2685 EB Poeldijk 2291 BB Wateringen
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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
zitten. Schooljuﬀrouw, 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 elkaar. In het begin van de oorlog bezocht ze Poeldijk, en leerde zij
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in Poeldijk. Het overdragen van kennis en begeleiden van kinderen
weken ontvangen.
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
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advertentiemedium voor de bovenlokale consumentenenén
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adverteren in Poeldijk Nieuws voordelig en doeltreffend!
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overdragen, waarVraag
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om
alle informatie
en tarieven:
door onder meer Nederland al vroeg geen geheimen meer voor
hen had. Het werk en de zorg voor het gezin wist Corry met veel
Bel naar:
0174-700263 of
kunst- en vliegwerk met elkaar te combineren. Op haar 61e stopte
06-21645276
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enInfo
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zag en sprak. De laatste jaren
advertenties@poeldijknieuws.nl
waren door lichamelijke problemen en dementie verre van plezieWebsite:
www.poeldijknieuws.nl
rig, waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem ging wonen. Op 20
december is haar leven dan ten einde gekomen.

Adverteren in Poeldijk Nieuws
voordelig en doeltreffend!
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‘Na 39 jaar dokteren wat meer naar de achtergrond’

Dokter Schijen zet praktijk voort
met collega Verweij
Door P.P.M. Schijen

Per 1 januari was er een ingrijpende wijziging in mijn praktijk
die ik graag met u deel. Na 39 jaar dokteren, waarvan bijna 35
jaar als huisarts-solist in Poeldijk, heb ik besloten dat het tijd is
wat meer naar de achtergrond te treden. Daarom zal ik de praktijk voortzetten in associatie met collega B. Verweij.
Velen van u hebben mogelijk al met hem kennis gemaakt, omdat
hij sinds juni 2018 gedurende 1,5 dag per week in mijn praktijk
werkzaam is als vaste waarnemer. Collega Verweij werkt sinds begin het nieuwe jaar vier dagen per week in de praktijk. Vanaf dat
moment ben ik wat minder dagen in de praktijk te vinden. Ons
plan is deze associatie nog twee jaar voort te zetten waarna ik als
huisarts-praktijkhouder zal stoppen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat u in collega Verweij een zeer goede en vertrouwde
huisarts zult vinden.
Door B. Verweij
De afgelopen zes jaar was ik als waarnemer voornamelijk actief

Punten bleven achter in Brabantse Boekel

Habo – Verburch Dames 1: 24-30
Door Larissa Stijger

Met de bus vertrokken we zaterdag naar het plaatsje Boekel in
Brabant voor de wedstrijd van 19.00 uur. We misten helaas enkele
speelsters, daarvoor in de plaats hadden we twee goede invalsters. Zoals altijd begonnen we vol overtuiging aan de wedstrijd.
Onze insteek: wij komen terug naar Poeldijk met het volle pond,
de 2 punten. Een goede start voor 2020. Mooi bedacht, maar de
tegenpartij wilde dat natuurlijk ook.

in de regio’s Delft en het Westland. Ook was ik vanuit mijn nauwe
betrokkenheid bij de Huisartsenpost Westland actief voor de organisatie van de zorg in de regio. De afgelopen anderhalf jaar heb
ik met veel plezier in de praktijk gewerkt en door de associatie
met collega Schijen in Poeldijk ben ik blij dat ik dit kan voortzetten
en uitbreiden.
Na het fluitsignaal begonnen wij met de bal. De eerste aanvallen
konden wij de bal niet voorbij de keepster van de tegenpartij krijgen. Habo daarentegen wel, waardoor we al snel tegen een achterstand aankeken van drie punten. Leuk voor de thuisploeg, maar wij
gaven niet op en kwamen goed terug. Alle trucs werden uit de kast
gehaald om doelpunten te maken, helaas troffen onze schoten paal
en lat. Habo speelt zonder hars en dat was niet in ons voordeel. Gelukkig hadden we een goede bal met veel grip. In de rust stond het
scorebord niet gunstig voor ons. We wisten het, maar ja niet leuk
om te zien dat daar 13-18 in het voordeel voor Habo staat.
		

Goede acties van onze keepster
In de tweede helft moesten we er een tandje bijdoen en meer pit laten zien. De achterstand was te overzien, maar daar moesten
we wel meer laten zien dan in de eerste
helft. Oh ja, kent u dat, je gaat te laat van
huis en dan zit alles tegen, kijk dat hadden
wij. Achterstaan en alles zit tegen: penalty’s,
extra rust voor de speelsters (2 minuten straf
klinkt zo negatief). Ondanks dat bleven we
strijden, elke aanval weer. De verdediging
werd op scherp gesteld, maar de tegenpartij
wist gewoon te scoren, ondanks de goede
acties van onze keepster. Het zal u niet verbazen na het lezen van dit stuk, dat wij de
punten in Boekel hebben laten liggen. Waar
de ene partij teleurgesteld het veld verlaat,
helaas waren wij dat, Verburch met 24 doelpunten, verliet Habo met blije gezichten het
veld, omdat ze maar liefst 30 doelpunten
maakten en dus wonnen. Van onze wedstrijd zaterdag 11 januari, thuis tegen Houten laten wij in de volgende Poeldijk Nieuws
meer weten. U bent altijd erg welkom bij de
thuiswedstrijden om ons te steunen!
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Ons Dorp
‘Wat een vreugde, verdriet, veerkracht en geluk’

An, een honderdjarige in Poeldijk
Door Annemiek Koremans

Een nieuw jaar met een honderdjarige in ons midden. An Kempen,
via Heenweg, Monster in Poeldijk. Een eeuw onderdeel van een
samenleving gigantisch in ontwikkeling. Van petroleumlicht naar
ledverlichting. O(ma) An, voor het eerst van mijn leven uitgenodigd op het feestje van een 100-jarige vriendin. Ik ontmoette haar
drie jaar geleden in De Terwebloem toen ze daar kwam wonen.
Het klikte. Zij, een onwijs lieve, maar ook bezorgde moeder en
oma. Een opgewekt én verdrietig mens met beperkingen. Als bewoonster en voorzitter cliëntenraad van De Terwebloem maakten
we contact. Een gesprek met belangstelling voor en interesse in
elkaar. Zo kwamen we er achter dat ik haar dochter, schoonzoon
en kleinzoon kende als Poeldijkers.
Wat een prachtige en verdrietige verhalen hebben we met elkaar
gedeeld. Ik wist niet hoe ik An moest noemen: u, jij, ma, oma, tante
…… Zoveel respect en er dan geen benaming aan kunnen geven. Het
is (oma) An geworden. Wat een leven, wat een vreugde, verdriet
en veerkracht en geluk om die 100 jaar met heldere geest te halen. Twee zonen, twee dochters en meerdere kleinkinderen. Onze
gedeelde liefde is Rens, een Poelukker waar ik al eerder over schreef.
Zijn leven, het leven van zijn ouders waren vele malen onderwerp
van ons gesprek.
Humor
An verscheen afgelopen week vast vaak in de Westlandse media
met onze burgemeester Bouke. Ze heeft het wel geflikt. Toen ze in
2018 op 27 december 99 werd heb ik haar de belofte afgedwon-

Weekeinde 21, 22 en 23 augustus

Jan van der Valksporthal 40 jaar
Door Peter van Leeuwen

In augustus is het 40 jaar geleden dat de Verburchsporthal in gebruik werd genomen. Daar ging een lange periode aan vooraf waarin plussen en minnen
de revue passeerden, mogelijke plekken werden bekeken, metingen gedaan en massa’s
overleg binnen en buiten de deur. Eind 1978
werd op een speciale bijeenkomst in De Leuningjes aan de leden toestemming gevraagd
een sporthal in eigen beheer te bouwen.
Tot dan werd voornamelijk gebruik gemaakt
van de hallen van Veiling Noord (nu ABC-terrein) en dat leidde regelmatig tot gevaarlijke, maar ook hilarische momenten. Met een
overweldigende meerderheid kreeg de voorbereidingscommissie onder voorzitterschap
van de charismatische Jan van der Valk (de
‘burgemeester van Poeldijk’) toestemming de
daad bij het woord te voegen. De schop kon de
grond in! Noteer in uw agenda: het weekeinde
van 21, 22 en 23 augustus. Daar mag niemand

Op de foto v.l.n.r. An, Lotte, Annemiek en Rens.
gen om ten minste 100 te worden, want dan zouden we met onze
burgemeester op de foto gaan. Wat hebben we het afgelopen jaar
gekkigheid gedeeld en gelachen. Het is gelukt, niet wij, maar zij!!!
Jullie hebben haar vast in de kranten met de burgemeester gezien.
Als ze hetzelfde kapsel had als op haar 100ste verjaardag was het
zo cool. Zo mooi, wild. Ik heb An ook eens opgehaald om samen een
georganiseerde activiteit te beleven. Wat hebben we gelachen om
het gebit (van wie??) op de grond in het restaurant. Wat hebben we
gelachen om onszelf én elkaar.
Drie generaties Kempen
Op het feest maakte ik kennis met Lotte haar kleindochter, Anouska
medehelft van Renske en oma Quaak. Uurtjes van hoge kwaliteit.
Marga (dochter) en Lotte (kleindochter) spraken moeder en oma
toe. Hoe kan een mens met een paar jaar een familie ‘indringen’.
Hoe tevreden en dankbaar kan een mens zijn, gewoon soms.
meer aankomen, die dagen zijn geblokkeerd! Aan het programma
wordt driftig gespijkerd, maar dat komt goed. Wij zoeken allerlei
materialen, documenten, prijzen, posters en toegangskaartjes
die bij elkaar een mooi overzicht van 40 jaar sporthal kunnen geven. Voor een tentoonstelling bijvoorbeeld. Helpt u zoeken?
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In dankbare herinnering:

In memoriam:

Bep Witkamp-Zuiderwijk (101)

Corry Barendse-Damen (83)

Op 6 december is in de leeftijd van 101 jaar, Huberta Theodora
Witkamp-Zuiderwijk in zorginstelling De Triangel overleden. Bep
werd geboren op 18 januari 1918 en groeide op in een groot tuindersgezin in Poeldijk. In haar jeugd heeft zij veel gewerkt in de
huishouding van het gezin. Zij ontmoette Jaap Witkamp, toen zij
werkte in de verfwinkel van haar broer. Hun huwelijk was op 27
mei 1943 en zij gingen wonen in Poeldijk. Ze kregen drie zonen en
twee dochters.

‘Als ik de dingen niet meer weet en jullie namen niet meer ken, begin dan een heel oud lied, dan zing ik mee en aarzel niet’. Zingen
was de grote passie van Corry. De bekende liederen sloegen als het
ware een brug van herkenning. Ook al kon zij je naam niet meer
zeggen, oude en vertrouwde liederen zong zij vol overgave mee en
dat deed haar goed. De laatste jaren van haar leven worden bepaald door zorgen om haar gezondheid. Door de trouwe steun van
haar man Dolf kon zij nog heel lang thuis aan de Wateringseweg
blijven, tot dat niet langer verantwoord was.

Door diaken Ronald Dits

Het was een gelukkig gezin, Bep maakte het thuis gezellig, kinderen mochten veel van haar. Ze hield ook van contact met andere
mensen, zoals bij de Vrouwenbond. Ze heeft vaak gezongen in Deo
Sacrum en was actief met de ledenwerving. Toen er kleinkinderen
kwamen heeft ze opgepast en logeren was een feest. Busreisjes
waren ook een feest, want Bep vertelde dan moppen. Op 19 augustus 1987 overleed Jaap, zoon Piet woonde nog bij Bep. Later
kreeg Bep lichamelijke problemen, maar ze bleef optimistisch en
vrolijk. In 2016 ging Bep in De Triangel in De Lier wonen, met veel
plezier. Ze deed mee aan de activiteiten, maar verzwakte. Enkele
dagen later overleed zij, in alle rust, hoewel zij wel 102 had willen
worden. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 12 december in
de H. Bartholomeuskerk, waarna Bep is begraven op de parochiële begraafplaats. Daar mag zij rusten, een gelovige vrouw die
vertrouwde op Gods ontferming in zijn huis van licht en liefde.

In dankbare herinnering:

Trees Duijndam-Kuijpers (86)
Door diaken Ronald Dits

Op 21 december is op 86-jarige leeftijd, Theresia Catharina Maria
Duijndam-Kuijpers onverwacht bij haar woning in Poeldijk overleden. Trees werd geboren op 2 april 1933 en groeide op als een van
de zes kinderen in een gezin in Wateringen. Haar vader overleed
toen zij vijf jaar jong was. Het gezin had het niet breed, hulp van
de parochie was welkom.
Ze ging al snel werken, in de huishouding waar zij een goede band
met de kinderen opbouwde. Trees was altijd bezig met zorgen
voor de ander. Tijdens dansles ontmoette zij Niek, maar het was
niet gelijk raak. Later bloeide de liefde op. Trees en Niek trouwden
op 1 maart 1960 en gingen wonen in een appartement aan de
Jan Barendselaan. Het gezin werd uitgebreid met twee dochters
en een zoon, waar Trees een warme moeder voor was. Zij was
hartelijk en sociaal, genoot van het met anderen mensen kaarten
of jeu de boules spelen. Ook collecteerde ze 40 jaar voor de KWF.
Trees betekende ook veel voor haar kleinkinderen. Een moeilijke
tijd brak aan toen Niek, na een ziekbed, in 2016 overleed. Maar
Trees kreeg kracht van haar geloof en levensenergie. Een knieoperatie, enkele maanden terug, viel tegen, maar Trees was aan
het aansterken. ‘Er was geen laatste woord’ lazen we tijdens de
uitvaartplechtigheid. Deze vond plaats op 28 december in de H.
Bartholomeuskerk, waarna Trees is begraven op de parochiële
begraafplaats. Trees is nu herenigd met de dierbaren die haar in
de dood zijn voorgegaan, zoals haar echtgenoot Niek. Daar mogen zij rusten, in Gods huis van licht en liefde.

Door pastoor Jaap Steenvoorden

Dat was een ingrijpend moment. Maar gaandeweg raakte Corry
goed thuis in De Terwebloem. Als zij naar de Wateringseweg kwam,
bijvoorbeeld met het Kerstfeest, dan deed het haar goed, maar ging
ook weer graag naar De Terwebloem. De laatste periode van haar
leven had zij zorg nodig. Dat was maar een klein deel van haar leven van 83 jaar. Jaar in jaar uit stond Corry, flink en sterk, actief en
zorgzaam in het leven. Dat was thuis zo aan de Molenweg in Monster en dat was zo in haar huwelijksleven. Het gezinsleven was nauw
verbonden met het tuinbouwbedrijf. Corry heeft hard meegewerkt in
de tuin, zoals in het sorteren van tomaten en was zeer bij het bedrijf
betrokken. Samen met Dolf heeft Corry de schouders onder het leven
gezet en een goed thuis gegeven aan hun vier jongens Ted, Perry, Ard
en John. Leef sober maar vier alles. Corry was spaarzaam en wist het
huishouden goed te organiseren. Als er iets te vieren was, dan moest
dat goed gebeuren en kwam je niets te kort. Nooit was zij te moe om
er te zijn voor wie haar nodig hadden.
Corry had een bescheiden karakter en leefde zeer mee met de vooren tegenspoed van de mensen die haar dierbaar waren. Zij onderhield fijne contacten met de beide families. Als moeder was Corry
altijd thuis, bezig met haar taken. Toen haar zoons volwassen werden en verantwoordelijkheden overnamen, brak er een periode aan
waarin zij gemakkelijker weg kon gaan. Graag wilde Corry wat van
de wereld zien. Zij was ook een gelovige vrouw. Zij stak haar handen
uit de mouwen om te werken, maar vouwde ook haar handen om
te bidden en te danken. Het gezin Barendse was een echt mannenhuishouden. Met Annet, Monique en Natalie kwamen er vrouwen in
het gezin en daarmee ook andere gespreksonderwerpen. Daar heeft
Corry zeer van genoten. Als moeder was zij heel trots op haar jongens die van aanpakken weten. Een nieuwe dimensie in haar leven
brachten de 9 kleinkinderen. Oma vond het altijd leuk om jullie te
zien. Toen zij nog gezond was, had zij een warme belangstelling voor
jullie en vond het fijn jullie te verwennen. Ook is Corry overgrootmoeder geworden van de kleine Manuel. Vier generaties in liefde met elkaar verbonden, daar zijn mooie foto’s van gemaakt. Mensen komen
en mensen gaan; wat blijft dat is de liefde. Moge Cornelia Barendse-Damen na een welbesteed leven rusten in vrede.

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
Koos Verbeek (06-53714151)
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Dekker van Geest Installaties B.V.

Ik pak de Pen op…
‘Fijne plek voor kinderen om op te groeien’

Terug naar de Poeluk

Door Suzanne Schoehuijs-van der Knaap
Ik zal maar gelijk antwoord geven op de eerste vraag die een
Westlander (op leeftijd) graag wil weten. Ik ben er één van Nico
en Ineke van der Knaap, opgegroeid aan de Nieuweweg naast
Veiling Westland Noord (nu ABC terrein). Mijn
vader is een echte Westlander, mijn moeder
een Kaaskop uit Alkmaar. Ik heb twee grote
broers, Frank en Raymond. Mijn eerste speelmaatjes in Poeldijk waren Hans Tanke en Angelique van Os. Met Hans speelde ik vaak op
het veilingterrein, zelfs in vrachtwagens en op
de lange wei. Je kunt het je nu niet meer voor18 JANUARI 2017
20 maar
stellen,
toen kon dat nog. Hans is helaas
veel te jong overleden door een aanrijding,
maar ik denk nog met regelmaat en veel plezier aan hem terug.

Benieuwd naar de verschillende
soorten Opti-flor phalaenopsis?

Mijn eerste hobby’s in Poeldijk waren scouting, tennis en het zangkoor. Bij het zangkoor
ben ik mijn hele jeugd gebleven. Niet gek als
je bedenkt wat daar allemaal georganiseerd
langs bij uwvolksdansen,
bloemist ofmusicals,
tuincentrum!
werd.Ga
Spelmiddagen,
Gouden Speld opleiding, Gregoriaans, zorgen
dat je de meeste loten verkocht in de kerstloterij en eierenactie; dan eerst naar oma Bol op het veilingterrein,
want bij haar vertrok je nooit zonder iets lekkers. De memorabele zomerkampen, waarvan de kampliedjes nog steeds gezongen
worden, ook door mijn eigen kinderen.
Scholen en opleiding
Na de Mariaschool, ging ik naar de HAVO in Den Haag; het Thomas More College, want daar zat mijn grote broer Frank ook. Ook
daar ben ik blijven zingen, in twee musicals: The Westside Story
Een Batenburg Techniek onderneming
en Grease. Ik had toen fantastische bijbaantjes bij Keurslagerij
Van der Maarel en Restaurant Van Bueren. Na de HAVO volgde ik
een ondernemersopleiding voor Toerisme, Recreatie en Horeca
(MTRO). Die opleiding sloot ik af met een fantastische stage bij
een ski-club in Zwitserland. Hier mocht ik twee winterseizoenen
werken. Toen ik terug kwam ging ik in Den Haag wonen met Melisande Bol en cursussen en evenementen organiseren voor de
Nederlandse Orde van Advocaten. Naast mijn werk ben ik altijd
Meer weten? www.optiflor.nl
opleidingen blijven volgen en specialiseerde mij in marketingcommunicatie en zakelijke event-organisatie. Ik woonde een paar
jaar in Den Haag en kwam Herman tegen; stomtoevallig ook een
Kaaskop. Dat was op een zwembadfeest in Wassenaar, het zwembad was een opblaasbadje in de tuin van een antikraak-pand. Ik
ging samenwonen met Herman in Delft en daar zijn ook twee
van onze drie kinderen geboren. Inmiddels is Cato 16, Joep 15 en
MEER
Peer 10 jaar. Toen Joep een paar maanden
was,INFORMATIE?
zijn we verhuisd
06 -veel
260 mensen
40 620 in
naar Poeldijk. Dat was wel even wennen, ikBEL:
kende
Poeldijk, maar was 15 jaar weggeweest.ROBVREUGDENHIL.NL
Ik vind het fijn om weer
in de Poeluk te wonen. In de buurt van mijn familie en het strand,
maar ook vind ik het een fijne plek voor mijn kinderen om op te
IN ÉÉN
UWklantgerichte
AANHANGER
(BE)
RIJBEWIJS
groeien.
OokDAG
de leuke
adresjes
met
mooie spullen
en fijne service kan ik enorm waarderen. De markt van Poeldijk,
een goede bakker en slager, maar ook de tomatenkraam, kapsaDe modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen
bus automaat

17

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

BTW nr
KvK

8006.95.288.B.01
27232515

G-rekening
99 60
86 048
lon Heuchemer en de Viva Donna
beauty
webshop.
Lid van UNETO-VNI
Werk
STEK-erkend
Bijna 3 jaar geleden ben ik als freelancer gestart op het gebied van
marketingcommunicatie en organisatie van zakelijke evenementen en werk voor verschillende opdrachtgevers. Voor de gemeente Westland werkte ik aan mooie internationale agrarische projecten. Ook heb ik grote events georganiseerd voor de gemeente

technisch installatiebedrijf

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Den Haag en provincie Zuid-Holland, maar ook voor
bedrijven als
Luchtbehandeling
Uniglobe Travel en 3M. Nu verzorg ik de communicatie voor de

brancheorganisatie voor verf- en drukinktfabrikanten en ga ik van
www.dekkervangeest.nl
start met de communicatie over een plastic
recyclingproject voor
de NRK (Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie).
Vlotlaan 578
2681 TX Monster

Hobby’s
van
0174-212080
Het adres
voornu
uw cv-installatie en sanitair
Ik loop hard bij Olympus ’67 en ben weer begonnen met zingen.
Yoga doe ik in Honselersdijk. Verder maak ik graag tijd voor koken
en ben een enorme ski-liefhebber. Met veel plezier geef ik het
toetsenbord door aan Nanda Duijvesteijn.

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling /reparatie
H APK /roetmeting
Nieuweweg 57 - Poeldijk - Tel. 0174 - 245671
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Puzzel
ISW Irenestraat weer in actie voor West
Puzzel nr. 2:

Raadsel: vleessoorten
Door Bep Stijger

BAL - BIEF - BO - BUR - DE - DE - FI - GE - GER - HAAS
- HAKT - HAM - HAM - KA - KAR - KENS - KIP - KO - LAP
- LAP - LAP - LET - LET - MA - NA - ROOK - SAU - SCHNIT
- SHOAR - SIJS - SLA - SPEK - STUK - SU - TAAR - TAR - TE
- VAR - VINK - WORST - ZEL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
20
11.
12.
13.
14.
15.
16.

S . . . . . K			
4e letter
K . . . . . . T		
6e letter
B . . . . . . K		
3e letter
G . . . . . . . L		
2e letter
R . . . . . . . T		
8e letter
S . . . . . . . L		
5e letter
S . . . . S			
4e letter
S . . . . . A			
3e letter
K . . . . . . . E		
5e letter
S . . . . . . . P		
3e letter
18
HJANUARI
. . . 2017
. P			
4e letter
H . . . . . . . R		
8e letter
S . . . . . P			
4e letter
V . . . . . . . . . S
4e letter
K . . . . . T			
6e letter
T . . . . .naar
R			
3e letter
Benieuwd
de verschillende

soorten Opti-flor phalaenopsis?
Vorm uit alle lettergrepen 16 vleessoorten. Er mag niets overblijGa langs
of tuincentrum!
ven. Probeer
het bij
metuw
de bloemist
kinderen, misschien
weten zij aardig wat
soorten vlees te noemen. De eerste en de laatste letters staan er
al. De gevraagde letters naast elkaar zijn de oplossing. Een korte
zin, die zeker iets met deze lekkernijen te maken heeft. Los op en
maak kans op een heerlijke slagroomschnitt. Uw oplossing met
naam, adres en telefoonnummer binnen 14 dagen naar: puzzel@
poeldijknieuws.nl of naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685
EK Poeldijk. Suggesties voor een leuke puzzel of wilt u er een maken? Van harte welkom! Dan is ons blad echt van en voor alle
Poeldijkers.

Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)
winnaar Malou Pieters, op de foto
haar
gewonnen
slagroomDekkermet
van Geest
Installaties
B.V.
schnitt.
In
het eerste kwartaal van 2016
haalden
de
ruim
400
leerlinVlotlaan 578, 2681 TX Monster
Postbus 50, 2680 AB Monster
gen van ISW Irenestraat € 8000
op
voor
2
Westlandse
verpleegT 0174 21 20 80
F 0174 24 25 11
huizen, De Terwebloem en Vlietzicht.
Leerlingen en medewerinfo@dekkervangeest.nl
kers gaven na aﬂoop aan nogwww.dekkervangeest.nl
een keer in actie te komen voor
49 94 256
Westlandse senioren. Aan de ING
ene kant67
wordt
G-rekening
99
60 86 048 zo goed mogelijk
BTW nr
8006.95.288.B.01
gezorgd voor bewoners van verzorgingsen
verpleeghuizen, aan
KvK
27232515
de andere kant blijkt dat er toch
steeds
te
weinig
geld is om het
Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend
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 acties om een opbrengst 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 huiskamers belevingsgericht maken: zo inrichten als bewoners vroeger
gewend waren. Dementerende cliënten leven in gedachten in
de tijd 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 kunnen ontspannen. Gezamenlijke huiskamers worden zo huiselijk
mogelijk ingericht met veloursgordijnen, vitrage, gordijnkoorden,
behang, vloerkleden, vintage meubeltjes en accessoires.
Lesnacht aan eindexamenkandidaten
Techniek
gaat
Een van de drie acties is de traditionele lesnacht
aan examenprima
samen. in
technisch
installatiebedrijf
kandidaten:
de leerlingen
betalen om donderdag
23 februari
de nacht les te krijgen van docenten van school die dat vrijwilEen Batenburg Techniek onderneming
lig doen.
Net als vorig jaar is de actie met de hoogste opbrengst
Klimaatinstallaties
een Loodgieterwerk
loterij. Leerlingen hebben allemaal loten meegekregen om
te verkopen (aan familie, buren, mensen van de sportvereniService en onderhoud
ging). Er zijn 6000 loten en meer dan 20 prijzen. Alle loten en
Centrale
verwarming
prijzen zijn via sponsors betaald (hoofdsponsors
zijn
net als vorig
Gasinstallaties
jaar Malkenhorst Makelaars en Boksman BV), waardoor
de prijs
Luchtbehandeling

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080

Uitslag Kerstpuzzel in Poeldijk Nieuws nr. 26: Kerstdecoratie. Van
Batenburg Techniek onderneming
de 27 inzenders, die het allemaal goed Een
hadden,
is de gelukkige
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CHINEES-INDISCH RESTAURANT

AUTO
BEDRIJF
Meer weten? www.optiflor.nl

”De
Ster”
Voor al uw:

www.autobedrijfwvanderende.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620
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Reparaties
JAN BARENDSELAAN 70
POELDIJK
Schadewerk
TELEFOON 0174 - 244111
H Bandenspecialist
H Aircovulling /reparatie
H APK /roetmeting
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Sterke, komische verhalen op 2 februari

Leo van Heijningen erelid van bridgeclub No Smoke

‘Uit het leven gegrepen’

Arno
Peters wedstrijdleider
4 JANUARI 2017
6

Cultuurverbinders organiseren: ‘Uit het leven gegrepen’ met
sterke en komische verhalen door Westlandse vertellers. Vier
bekende en minder bekende Westlanders vertellen, in maximaal 15 minuten, sterke en komische verhalen, aan de werkelijkheid ontleend. Doel is mensen en verhalen met elkaar te
verbinden en het publiek te vermaken. Iedereen is van harte
welkom. Onze kernwaarden zijn ontmoeten, beleven en verbinden. Wij bestaan al meer dan 30 jaar! De middag is in Terra
Nova, Het Tolland 2 in Wateringen.

Op de laatste bridgeavond van 2019, bij het ingaan van een
nieuw decennium,
droeg Leo van Heijningen het wedstrijdleiH. BARTHOLOMEUS
derschap van de Voorstraat
Poeldijkse bridgeclub
NoPoeldijk
Smoke over aan Arno
111, 2685 EK
Peters. Hoe langTelefoon
Leo dit gedaan
heeft
is
0174-245058 niet precies bekend;
waarschijnlijk minstens
17
waarbij
Smoke
de digitale
Algemeenjaar
nummer:
NLhij
91No
RABO
01422
06 334
wereld in hielp. Dat
viel
soms
niet
mee
en
leidde
soms
wat
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 tot
00 875
frustraties.
Openingstijden secretariaat: dinsdag van 9.30-12.00 uur
donderdag van 9.30-12.00 uur
Leo vond het echter
altijd een uitdaging om de zaken goed uit
Pastoresteam
regio ook
West:
te zoeken
regelen
zodat er bijvoorbeeld
stilzit was. Dat
Pastor
I.M.en
Kwee,
Esdoornstraat
1, 2691 VG geen
’s-Gravenzande
lukte
hem
altijd
goed
en
gaf
hem
ook
voldoening.
Als dank voor
tel. 0174-764338 email: kwee@rkwestland.nl
al
dat
werk
is
Leo
tot
erelid
van
No
Smoke
gebombardeerd
en
Pastoraal werkster E. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
mocht
hij
een
cadeaubon
ontvangen.
Ook
zijn
vrouw
Henny
die
tel. 06 3628 6952 email: geelen@rkwestland.nl
hem altijd hielp enParochie
ondersteunde
werd
in de bloemetjes gezet.
Website:
www.rkwestland.nl
Op de foto Leo metE-mail:
zijn vrouw
die
de
bloemen
kreeg.
bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat:
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel: 06 5147 7580 / email: info@rkwestland.nl

Het programma 2 februari
13.30-14:00 uur: ontvangst met koffie en thee in wijkcentrum Vitis Welzijn, Terra Nova.
14.00-16:00 uur: vier Westlandse verhalenvertellers, o.a. Arie
Storm, Alphons de Wit, Hoekse Troubadour met verhalen van 15
minuten.
De prijs is € 7,50 per persoon inclusief 1 kopje koffie/thee en 1
drankje. Zaal is open om 13:30 uur.
Kaarten
Kaarten alleen vooraf verkrijgbaar via aanmeldingsformulier wijkcentrum Terra Nova of door een e-mail naar info@cultuurverbinders.nl met naam, het aantal personen maal € 7,50 per persoon
overmaken op bankrekeningnummer NL72RABO0323250483
t.n.v. Cultuurverbinders. Als het geld is ontvangen, krijgt u een bevestiging. Voor vragen: Ien van der Zeijden 246900/06-22673856
of Frank van Veen (06-15327768).

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

Kerkberichten
Weekeinde 7 en 8 januari: Driekoningen (A).
Zaterdagavond 19.00 uur: geen viering! Er is een viering in de
Heilige Machutuskerk te Monster.
Zondagochtend 11.00 uur: Driekoningenviering m.m.v. het
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor B. Lansbergen. Intenties:
Adrie van Zijl, Piet van Veen, Geert van Vliet, Aad Broch,
Geertruida van Huik-Grossat, Greet Bron.
Weekeinde 14 en 15 januari: 2e zondag door het jaar (A).
Zaterdagavond 19.00 uur: woord- en communieviering met
volkszang en cantor. Voorganger: Pastoraal medewerker mw. Els
Geelen. Intenties: jaargetijde Ard Enthoven, jaargetijde Leny van
Nierop, overleden familie Van der Elst, Niek Duijndam.
Zondagochtend 11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor M. Kwee. Intenties: Uit
dankbaarheid bij het 60-jarig huwelijk van Kees en Leny van
Marrewijk-Barendse, overleden familie Van Marrewijk, overleden
familie Barendse, overleden familie Van der Loos-van Leeuwen,
overleden ouders en familie Van der Elst, Leida Vriend-Vlaar en
jaargetijde voor dochter Daniëlle, Theo van den Berg.
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om zomaar even binnen te lopen voor een stil moment, alleen of met
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Jac. v. Zeijl & zn.

grond, bagger
bagger en
grond,
en beschoeiingswerken
beschoeiingswerken
Naaldwijk 0174-623400
Naaldwijk
0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,
Baggerwerken,
Maaiwerken,
Beschoeingsswerken 06-20301432

Beschoeingswerken 06-20301432

www.spruijtonderhoud.nl
www.spruijtonderhoud.nl
• 06-512 08 412

• Baggerwerk in sloten,
• Sloten graven en dempen
en grachten
• Aanleggen
engrachten
verbreden
•vijvers
Baggerwerk
in sloten,
vijvers en
• •Eigen
depot
voor
bagger
van
dammen
Eigen depot voor baggerspecie
specie
• Leveren en afvoeren van
Maaiwerk
bermen
en slootkanten
• •Maaiwerk
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• Aanleggen en verbreden van dammen
• Leveren en afvoeren van grond,
zowel over de weg als over water
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Zaterdag 18 januari in Hervormde kerk Wateringen

Nieuwjaarsconcert Pius X Phoenix
Het harmonieorkest van de Phoenix en Pius X bijt zaterdag 18
januari het muzikale spits van 2020 af met hun Nieuwjaarsconcert. Wij nodigen u uit te komen luisteren en genieten van een
prachtig klarinetconcert van Oscar Navarro en van bekende
Weense Nieuwjaar klassiekers.

king met Restaurant Eindeloos & Partycentrum Vrienden.
Opgave voor het diner is nog steeds mogelijk bij Piet de Vreede.
Geef per mail (pamdevreede@caiway.nl) of telefoon (620739)
uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal personen door.
Het bedrag van € 60,00w maal het aantal personen kunt u overmaken op rekeningnummer: NL 13 RABO 01353.64.388 van de
Stichting Kerkenveiling H. Bartholomeusparochie. Wij verwelkomen u graag op 7 februari om 18.00 uur in Restaurant Eindeloos
& Partycentrum Vrienden, Voorstraat 71-75 in Poeldijk.

Benzinestation Jan Barendselaan

Werk in uitvoering vordert
Door Hans van Tol

Eind vorig jaar maakte ik in Poeldijk Nieuws melding van werkzaamheden aan ons benzinestation. We zijn blij dat men nu
doorgaat waar ze toen gebleven zijn. Helaas duurt het nog wel
een paar weken. Vorige week maandag zijn ze begonnen om
het vloeistofdichte gedeelte naast de pomp richting de wasstraat weer in te zagen en te openen. De leidingen worden vrijgemaakt en dan worden de eerste twee pompen (tweezijdig)
gedemonteerd en afgevoerd. De leidingen worden aangepast, ik
hoop dat rond deze tijd de nieuwe pompen daar weer geplaatst
kunnen worden.
Kaarten zijn te koop via de leden en concert@phoenixwateringen.nl. Zij kosten € 7,50 voor volwassen en € 5,00 voor kinderen.
Het concert begint om 20.00 in de Hervormde kerk, Plein 9, Wateringen.

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Parochiediner 7 februari
Zoals in de vorige Poeldijk Nieuws gemeld, is op 7 februari voor
de 11e keer het jaarlijkse parochiediner georganiseerd door de
Stichting Kerkenveiling H. Bartholomeusparochie in samenwer-

Nieuwsjaarsduik op strand bij Monster (Foto: Koos Verbeek)

Dan wordt er een geul gegraven van de linker- naar de rechterzijde van de pomp. Er wordt een gedeelte voor de pompen aan de
kant van de Jan Barendselaan weggehaald om daar de leidingen
te vervangen en ook daar de nieuwe pompen weer te kunnen
plaatsen. Ik hoop dat we die twee pompen in de derde week van
januari kunnen gebruiken. Als alles volgens plan verloopt en het
weer ons niet in de steek laat, wordt in de laatste week van januari de vloer helemaal hersteld. Ik hoop dat we dan voor de volgende 15 jaar klaar zijn en wij u weer voor lange tijd zonder obstakels
kunnen bedienen. Als laatste een positief bericht voor alle mensen met oudere auto’s… vanaf begin februari gaan wij weer super
plus/E5 verkopen. Die brandstof bevat geen, of minder ethanol
en is daardoor ook zeer geschikt voor je scooter.
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KBO Poeldijk
‘Ouderen zijn zilveren cement van de samenleving’

Kanttekeningen bij studie CPB
Het Centraal Planbureau (CPB) presenteerde voor Kerst de Vergrijzingsstudie.
Nadruk lag op hoge kosten van de ouder wordende samenleving. KBO-PCOB
zet daar kanttekeningen bij en wijst
op de gure scenario’s. “Het zilveren
cement dat senioren zijn voor onze samenleving blijft buiten beeld. Intussen sorteert het CPB voor
op verdere bezuinigingen en lastenverzwaring. Onacceptabel”,
vindt directeur Manon Vanderkaa. ‘Zorgen om morgen’ heet de
studie. In 2014 was er nog optimisme, nu overheerst somberheid en strengheid.
Zonder aanvullend beleid stevent Nederland af op een tekort van
€ 16 miljard per jaar in 2025. Als oorzaak wordt vrijwel eenduidig
gewezen naar ouderen. Zij krijgen immers AOW en ‘dure’ zorg.
Ook ging er deze regeerperiode nog eens extra geld naar die zorg
en naar temporiseren van de AOW-leeftijd. Het unieke karakter
van de Nederlandse economie, teruglopen van gasbaten, oplopen van klimaatkosten en effecten van migratie zorgen ervoor dat
de cijfers een beperkte voorspellende waarde hebben.
Positieve bijdragen senioren
De belangrijkste kanttekeningen voor KBO-PCOB zijn het weglaten van de positieve effecten van ouderen. Waar het CPB-rapport
wél kiest investeringen in milieu en klimaat (ook ‘duur’) positieve kanttekeningen te geven (gezonde lucht, meer biodiversiteit),
wordt dit bij de ‘grijze druk’ en hoge kosten voor ouderenzorg
niet gedaan. KBO-PCOB noemt voorbeelden van zilveren profijt:
minder criminaliteit, meer veiligheid. De meeste misdaden worden gepleegd door jonge mannen, die als groep vaker ernstige
verkeersongevallen veroorzaken. Een oudere samenleving is veiliger en rustiger. Minder filedruk: gepensioneerden kunnen reizen
buiten de spits. Dit scheelt ‘de BV Nederland’ veel tijd en geld.
Meer vrijwilligerswerk: ouderen zijn kampioen vrijwilligerswerk.
Van oppassen op de kleinkinderen tot mantelzorg en draaiend
houden van verenigingen. Als we dat in geld uitdrukken, loopt dit
in de miljarden. Manon Vanderkaa: “Dit zou meer erkenning mogen krijgen. Op hun eigen wijze zien miljoenen senioren om naar
elkaar, wat de maatschappij enorm ten goede komt. Ze vormen
het zilveren cement van onze samenleving.”
Verstandige keuzes
De politiek moet keuzes maken. Het CPB noemt knoppen waar
de politiek aan kan draaien. Hogere belastingen, lagere uitkeringen (waaronder AOW), lagere uitgaven aan infrastructuur en
defensie, terugdraaien van betere verpleeghuiszorg en verkleining vergoede zorg. Opvallend genoeg gaat het CPB ervan uit
dat zorguitgaven minder zullen stijgen dan de afgelopen jaren.
Als kosten wel blijven stijgen gaan eigen bijdragen onvermijdelijk
omhoog. Vanderkaa: “Kabinetten leunen sterk op het CPB. Slecht
nieuws voor gepensioneerden die al meer dan tien jaar in koopkracht achteruit gaan. Lasten gaan omhoog en eigen bijdragen
zullen verder stijgen. KBO-PCOB zegt tegen de politiek: dit is niet
acceptabel!”

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Alle paddenstoelen zijn eetbaar, sommigen slechts een keer.”
“Hoe langer je leeft, hoe korter het duurt.” (Jules Deelder)

KBO Poeldijk

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

Professionele
kinderopvang in een
huiselijke sfeer
Dagopvang, peuteropvang
& buitenschoolse opvang in
Monster en Poeldijk
Telefoon: 0174 - 24 31 04
www.kdvsimba.nl
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Kerst in de Bartholomeuskerk

Hoogmis Eerste Kerstdag

Kindje wiegen (Foto's: Koos Verbeek)
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Verburch oliebollen toernooi
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Op 19 december is, op 85-jarige leeftijd, Petrus Cornelis Persoon
in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft overleden. Piet is geboren 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 doorlopen van de Lagere Tuinbouwschool ging hij werken in het tuindersbedrijf van het gezin Persoon. Piet kende zijn latere echtgenote
Annie (ook uit Poeldijk) al langere tijd, maar opeens sloeg de vonk
over. Ze trouwden op 3 september 1959 en gingen wonen naast
het ouderlijk huis. Piet startte 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 leeftijd was
Reiki I cursus
hij31nooit
en zijn zonen genoten van een onbezorgde jeugd.
januariziek
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10.00 - 16.00
Hobby’s
haduur
Piet in die tijd weinig.
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Reiki Helingsavond
ZENtrum
voor
bewustwording
3 februari
19.30
uur zijn boot
kwam
meer
tijd- 22.00
om met
te varen
en te
bridgen, maar Piet
& persoonlijke
groeiﬁetsen en
bleef
doorwerken. Ook
ging hij met Annie
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practitionerook
opleiding
7 t/m
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uur
met
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beleefden
zijCoaching
leuke uitjes.
Daarnaast kwam
● Hypnose
er Informatie
tijd voor avond
reisjes naar hetOpleidingen
buitenland. ●
Vanaf
zijn 78e
begon Piet
Therapie
● Trainingen
problemen
te krijgen met zijn gezondheid, waarbij hij een grote
Opleiding Hypnotherapeut
10 februari
21.30vrouw
uur
steun
had 19.30
aan -zijn
Annie. Uiteindelijk overleed hij in alle
rust
in het ziekenhuis.
De uitvaartplechtigheidHavenstraat
vond plaats op
5527
Informatie
avond
Opleiding Holistisch
Energedecember
in de H. Bartholomeuskerk
waarna
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is
gecremeerd
2681 LC. Monsterin
tisch Therapeut
crematorium
Ockenburgh in Den Haag. Piet
is de brug overgestowww.ZENenZo.nl
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ken naar de andere kant van het aardse leven, in het vertrouwen
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.
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PRODUCTIE
MEDEWERKER

In dankbare herinnering
Piet Persoon

(M/V)

F U LLTIM E (38 U U R PE R W E E K)
HEB JIJ EEN FLEXI BEL E EN POSITI EVE I NST EL L I NG

optometrie

audicien

contactlenzen

Brillenglazen

(zonne)Brillen

EN BEN J E WOO NACHTIG I N HET WEST L AND?

Wegens voortdurende groei van onze organisatie zijn
we op zoek naar enthousiaste mensen die graag in
teamverband alle voorkomende productiewerkzaamheden willen verrichten. Hierbij kun je denken aan het
oppotten, uitzetten, stokken, sorteren en afleveren van
onze Phalaenopsis.
Mail je motivatiebrief en CV naar sollicitatie@optiflor.nl.
Meer informatie? Bel dan 0174 705 110 en vraag
naar Marc Grootscholten, operationeel manager.

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

