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AGENDA

(lees verder op pag. 3)

11 mei vanaf 08.00 uur      Geraniummarkt    Fonteinplein achter Action
18 mei 10.00-11.30 uur       Open kerk, boeken- en platenmarkt  Hervormde Kerk Fonteinstraat
19 tot 25 mei       Anjercollecte Poeldijk    Aan de voordeur
21 tot en met 24 mei      Avondvierdaagse Poeldijk   In en rond het dorp
        (startbureau ISW-school Irenestraat)  
24 mei 20.00 uur       Toneelstuk ‘De bende van viermaal zeventig’ Bartholomeuskerk
én op:        door toneelvereniging Sint Genesius
25 mei 13.30 uur       ‘De bende van viermaal zeventig’     Bartholomeuskerk (matineevoorstelling) 

Elly Hazewinkel:

‘Bruin café Poeldijk zit er niet in’
Door Nelly Schouw-Zaat

Vier maanden lang liep Elly Hazewinkel (61) rond met pijn in 
haar buik. ‘Hoe vertel ik het mijn klanten?’ De boodschap dat 
zij en haar man Henk café De Luifel zouden gaan sluiten… Dat 
het gezellige en gemoedelijke etablissement er over een paar 
maanden niet meer is. Geen drankje meer op de kruk, geen lek-
ker menu voor de passant met trek. Geen nazit voor mensen die 
hebben vergaderd. Elly en Henk hakten samen de knoop door. 
De beslissing was gevallen en het moest nu verteld worden. ‘Ik 
wilde het niet langer uitstellen. De mensen moesten het nieuws 
van ons zelf horen. Niet van derden. Maar o, wat had ik het er 
moeilijk mee..!’

Ondernemer in beeld
Op 1 augustus is café De Luifel aan de Dr Weitjenslaan dicht. ‘Het 
wordt dan Maison De Luifel’, grapt Elly tegen Poeldijk Nieuws. 
Anders gezegd: het royale pand wordt omgebouwd tot apparte-
menten. Boven komen twee maisonnettes en beneden twee ap-
partementen voor senioren. Elly en Henk betrekken één van de 
woningen  beneden. ‘Wij willen hier niet vandaan. De Dr Weitj-
enslaan is de mooiste straat van heel Poeldijk met zijn prachtige 
bomen en statige huizen. Dichtbij het centrum, onze eigen ver-
trouwde buurt en veel lieve mensen om ons heen. Dat vind je 
nergens’. 

‘Het patroon van stappen is anders’
Het is eigenlijk plan B, bekent Elly. Het was de bedoeling het café 
te verkopen, zodat het een horecavestiging zou blijven. Nadat het 
bijna twee jaar lang zonder succes te koop stond besloten Elly en 
Henk over te schakelen op de tweede optie. ‘Wij zagen dat De 
Luifel voor een nieuwe eigenaar een grote investering zou wor-
den. Het gaat niet alleen over de overnamekosten, maar vooral 
aanpassingen en onderhoud. Wij werken nog onder de horecare-
gels van vóór 1998. Nu zijn bouwkundige en milieueisen heel an-
ders, ingrijpender en dus ook duurder. En er is meer: de samenle-
ving verandert. Ik geloof niet dat er in de toekomst nog plaats is 
voor een echt bruin café zoals De Luifel. Jongeren die de horeca 
bezoeken besteden hun geld anders. Tien of twintig jaar geleden 
kwamen hier heel veel jongeren. Ik kan rustig stellen dat wij een 
vaste groep van zestig klanten tussen de 18  en 30 jaar hadden. 
Zij gaan nog wel graag uit, maar het stappenpatroon is anders en 
gaan naar festivals. Weet je dat er in Nederland elk jaar 850 mu-
ziekfestivals zijn? Gemiddeld twee per dag! Bezoekers besteden 
dan een flink bedrag aan toegang, reizen, eten en drinken,- reken 
maar uit. Dan blijft er niet veel over om ook regelmatig naar de 
plaatselijke kroeg te gaan waar je met elkaar kunt praten en el-
kaar nog kunt verstaan’.

‘Poeldijk verandert door jongere bevolking’
Toch is ‘De Luifel’ tot vandaag de dag een gezellige huiskamer in 
Poeldijk, vooral voor de wat oudere vaste stamgasten. Juist aan 
die klanten moesten Elly en Henk Hazewinkel hun pijnlijke besluit 
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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, Harry Stijger, Etiènne Zwinkels.
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 Wilfred Bronswijk (06-21253171) of 
Erik van der Sande (06-25575372)
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken) 
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

geldig van: 
6 t/m 18 mei

Aardbeienslof  ................ van € 9,95 voor € 7,95

Doosje roomboterkoek ..van € 5,00 voor € 4,00 

Croissants ........................................... 3 + 1 gratis

Bakkerij Van Malkenhorst

  

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

100 gram rosbief + 
100 gram beenhamsalade

 slechts € 3,99

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk 

 gratis steakmes!

gourmet express, 
per persoon

 slechts € 6,75

hele grillworst 
 slechts € 4,99

marco van der hout, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk - Telefoon 0174-245262  
www.marcovanderhout.keurslager.nl

wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.

week 47 20/11 - 
25/11
100 gram ros-
bief + 100 gram 
beenhamsalade, 
slechts € 3,99
 
bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk, 
gratis steakmes!
 
week 4827/11 2/12
gourmet express, 
per persoon 
slechts € 6,75
 
hele grillworst, 
slechts € 4,99.
(kunnen hier wat 
pieten bij?)
 
en ja ik ben nog 
steeds dringend 
op zoek naar een 
verkoopster.

  

Geldig van 19 november t/m 1 december

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM GEGRILDE 
ACHTERHAM + 
100 GRAM AMBACHTELIJKE 
CORNEDBEEF

 SLECHTS € 3,99

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM JACHTSCHOTEL

 SLECHTS € 3,99

Vrijdag 23 november hebben wij 
een heerlijke proeverij voor kerst!

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROOKVLEES + 
150 GRAM FILET AMERICAIN

 SLECHTS € 4,75

KEURKOOPJE
HELE RING GEKOOKTE WORST 

 SLECHTS € 7,50

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

 SLECHTS € 9,95

  

Geldig van 6 t/m 11 mei Geldig van 13 t/m 18 mei

KEURKOOPJE
4 DUITSE BIEFSTUKKEN

 SLECHTS € 7,95

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM BOURGONDISCH 
GEBRAAD 

SLECHTS € 1,78 

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM WESTLANDSE 
SCHOTEL

 SLECHTS € 4,75

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

KEURKOOPJE
KAMPIOENTJES

 4 HALEN , 3 BETALEN

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM FILET AMERICAIN

 SLECHTS € 1,98

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM BIETENSTAMPPOT 
MET SPEKJES

 SLECHTS € 3,75

(vervolg voorpagina)

Poeldijks Nieuwtje
Garagebox te koop of te huur,
Achter Jan Barendselaan 127,

Heeft u interesse, bel naar: Aad Wooning 0174-518 438

meedelen dat de zaak dicht gaat. Toen het hoge woord er een-
maal uit was voelde Elly zich opgelucht. Het vak van kroegbaas of 
-bazin is mooi en boeiend. ‘De mensen die zich hier thuis voelen 
leggen soms hun ziel en zaligheid op tafel. Het is vaak ‘horen, zien 
en zwijgen’ en dat respecteer je. Er heerst een sfeer van vertrou-
wen. Maar het is een zwaar bestaan met veel sjouw-werk en dat 
ga je merken op deze leeftijd. Henk zit al ruim veertig jaar in dit 
vak. Hij heeft onder meer bij Droog in Naaldwijk gewerkt en wij 
zijn nu al 24 jaar hier in Poeldijk gevestigd. Onze twee dochters 
hebben zelf een gezin en we hebben twee kleinkinderen. Langza-
merhand moet je dan vooruit kijken en gaan werken aan een an-
der bestaan in de toekomst. En weet je, Poeldijk verandert door 
een jongere bevolking. Die wil ook graag gezelligheid buiten de 
deur. Misschien niet meer in een bruin café zoals De Luifel, maar 
een bistro en misschien in een gelegenheid met dubbele bestem-
ming zoals een service-zaak of iets anders. Er komt heus wel weer 
iets leuks in de plaats van De Luifel’.

Eindfeest vóór definitieve sluiting
Zal zij de bar en de keuken missen? ‘Ach het is een mooie tijd 
geweest. Vooral de vele evenementen hier waren hoogtepunten, 
zoals Rondje Poeldijk, het Varend Corso en de 11 kroegentocht. 
De sfeer is dan helemaal top. De mensen van Rondje Poeldijk 
kwamen hier altijd vergaderen, net als de Buurtpreventie. Er wa-
ren  bruiloften, feesten en reünies, zelfs één keer een begrafenis!’ 
Er komt een eindfeest voordat De Luifel definitief als café dicht 
gaat. Dan willen Elly en Henk Hazewinkel een verkoop van het 
interieur organiseren. Want ja, het blijft altijd spectaculair in De 
Luifel. Tot aan de bel van sluitingstijd...

Adverteren in Poeldijk Nieuws is voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws komt elke 14 dagen fullcolour op 3.350 privé- én zakelijke 

adressen in groot-Poeldijk en gaat naar 500 digitale abonnees.
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of Erik van der Sande  

(06-25575372)

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

Vrijdag 10 mei 15.00 uur: Woord- en Communieviering door pas-
toraal werker Els Geelen
Woensdag 15 mei 19.00 uur: Rozenkransgebed
Vrijdag 17 mei 15.00 uur: eucharistieviering pastor Martien 
Straathof.
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Inloopspreekuur  
over het laatste afscheid
Voor al uw vragen rondom een uitvaart

Tijd: 15.30 - 17.00 uur

Waar:  
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/ 
inloopspreekuur

21 mei 2019

we print with passion

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

Zondag 9 en maandag 10 juni: 22 clubs en 84 teams

Verburch voetbaltoernooi
Zondag 9 en maandag 10 juni is het 
Verburch WerkTalent/Bouwmees-
ter Voetbaltoernooi. In totaal doen 
er 22 clubs mee en er doen 84 teams 
mee uit het hele Westland en om-
streken. Er komt dit jaar zelfs weer 
een team uit België. Zondagochtend 

spelen JO onder13/14, in de middag JO15/16. Maandag spelen 
de JO09/10 ’s morgens, in de middag de JO11/12.

Wij zoeken vrijwilligers die kunnen 
helpen het Toernooicommissie 
Team te versterken. Ieder helpend 
handje kunnen we goed gebruiken. 
Ook zoeken we nog EHBO’ers die 
paraat kunnen staan op een van de 
dagen of op een dagdeel. Kom ge-
zellig de voetballers aanmoedigen. 
Natuurlijk ben je als toeschouwer 
ook welkom op het altijd gezellige 
Verburch Voetbalpark!

Bel of mail en train de volgende dag al mee

In mei meetrainen bij Verburch 
Wil je eens kijken hoe het er op v.v. Verburch aan toe gaat of wil 
je eens kijken of voetbal wat voor je is? Dan kun je sowieso de 
rest van de maand mei meetrainen. Dit kan heel simpel door 
een afspraak te maken met Technisch Coördinator Pieter Baten-
burg via 06-14301770 of voetbalzaken@vv-verburch.nl. 

Dezelfde of de volgende dag zou je dan al mee kunnen trainen. 
Dit geldt voor alle leeftijden, vanaf 4,5 jaar en ouder. Er is geen le-
denstop en we hebben in alle leeftijden, selectie en niet-selectie 
voldoende ruimte! We verwelkomen je graag op Verburch!

16 18 JANUARI 2017

ISW Irenestraat weer in acti e voor Westlandse senioren
Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)

In het eerste kwartaal van 2016 haalden de ruim 400 leerlin-
gen van ISW Irenestraat € 8000 op voor 2 Westlandse verpleeg-
huizen, De Terwebloem en Vlietzicht. Leerlingen en medewer-
kers gaven na afl oop aan nog een keer in acti e te komen voor 
Westlandse senioren. Aan de ene kant wordt zo goed mogelijk 
gezorgd voor bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen, aan 
de andere kant blijkt dat er toch steeds te weinig geld is om het 
de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. De school zocht 
samenwerking met verzorgingshuis De Opmaat in Monster. 
In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er 3 acti es om een op-
brengst voor De Opmaat te realiseren die enigszins in de buurt 
komt van de opbrengst in 2016.
  
Medewerkers van De Opmaat gaan met de opbrengst de huiska-
mers belevingsgericht maken: zo inrichten als bewoners vroeger 
gewend waren. Dementerende cliënten leven in gedachten in 
de ti jd dat ze nog een stuk jonger waren. Hun leefomgeving zo 
inrichten als vroeger geeft  hen een veilig en herkenbaar gevoel; 
bewoners zullen zich ook sneller thuis voelen en zich beter kun-
nen ontspannen. Gezamenlijke huiskamers worden zo huiselijk 
mogelijk ingericht met veloursgordijnen, vitrage, gordijnkoorden, 
behang, vloerkleden, vintage meubeltjes en accessoires.

Lesnacht aan eindexamenkandidaten
Een van de drie acti es is de traditi onele lesnacht aan examen-
kandidaten: de leerlingen betalen om donderdag 23 februari in 
de nacht les te krijgen van docenten van school die dat vrijwil-
lig doen. Net als vorig jaar is de acti e met de hoogste opbrengst 
een loterij. Leerlingen hebben allemaal loten meegekregen om 
te verkopen (aan familie, buren, mensen van de sportvereni-
ging). Er zijn 6000 loten en meer dan 20 prijzen. Alle loten en 
prijzen zijn via sponsors betaald (hoofdsponsors zijn net als vorig 
jaar Malkenhorst Makelaars en Boksman BV), waardoor de prijs 

van elk verkocht lot (€ 1 per stuk) 100% naar De Opmaat gaat. 
Hoofdprijs is een IPad tablet van € 400, 2e prijs een rondvaart 
voor een groep van 15 tot 20 personen door het Westland, 3e 
prijs een wedstrijdbal van ADO Den Haag met handtekeningen 
van alle selecti espelers. Andere prijzen zijn waardebonnen van 
25 tot 50 euro van bijvoorbeeld kapper, pedicure, bloemenzaak 
of kledingwinkel. Op www.isw.info/irenestraat staan alle prijzen.

Jan Barendselaan 80 ti jdelijk kringloopwinkel
De derde acti e, veel leerlingen hebben daar al weer zin in, is net 
als vorig jaar de winkel Jan Barendselaan 80 (voormalige bloe-
menwinkel De Kok). Een deel van de ruimte mag gebruikt worden 
en onze leerlingen gaan hier hun eerste verkoopervaring opdoen. 
Vorig jaar verkochten we vooral zelfgemaakte spullen en spullen 
van school, dit jaar wordt het gecombineerd met een ‘kringloop-
winkel’. De school heeft  via ouders en medewerkers spullen in-
gezameld. Zo heeft  Poeldijk eindelijk - zij het ti jdelijk - een kring-
loopwinkel. Van 25 januari t/m 17 februari is de winkel open op 
dinsdag (10.15-12.00), woensdag (12.30-15.15) en vrijdag (12.15-
14.15 uur). Daarna twee weken niet om in maart nog even open 
te gaan om spullen te verkopen die door leerlingen in de lesnacht 
zijn gemaakt en om de kringloopspullen ‘leeg’ te verkopen. Dat 
zal tussen 7 en 15 maart zijn. Op 15 maart is de trekking van de 
loterij en zal de opbrengst van de acti e bekend zijn. Komt u vooral 
langs in de ti jdelijke kringloop, ondersteun het goede doel, en 
laat onze leerlingen verkoopervaring opdoen!

Op de foto v.l.n.r.: Summer, Lisett e, de heren Pieterson en De 
Haas (foto Van Dommelen)

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 6 t/m 11 mei

AARDBEIENSLOF
Verse Hollandse aardbeien op een heerlijke 
koekbodem met banketbakkersroom en slagroom!

van 8,90
€7,25

0174 - 27.00.90

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

Westland Verstandig: Voorlopig niet goede plan 
voor huisvesting arbeidsmigranten bij het Verburch 
sportterrein on hold. CDA-wethouder Zwinkels blijft 
desondanks roepen dat het “een beste” locatie is 
en wil de kritische geluiden niet horen. Nu er geen 
uitzendbureau meer achter de plannen staat, definitief 
afblazen vindt Westland Verstandig  
Het College weet zich geen raad met de problematiek van de huisvesting van 
arbeidsmigranten. De door Westland Verstandig aangedragen oplossing 
-kleinschalige huisvesting op de bedrijven in Westland en grootschalig alleen 
rond de Horti Campus in Naaldwijk- wordt (nog) niet als de ideale oplossing 
gezien om snel de verlangde 2.000 bedden te realiseren. Jammer, het zou 
veel negatieve emoties bij onze inwoners wegnemen en de ambtenaren en 
wethouders zouden zich meer kunnen bezighouden met echt voor onze burgers 
belangrijke zaken.
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. 

 
Van der Meer Verzekeringen
Dijkstraat 2
2675 AX HONSELERSDIJK
T (0174) 63 04 90
E info@vdmverz.nl
I www.vandermeerverzekeringen.nl
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Word ook klant en ontvang een cadeaubon van € 25 
van Slagerij Aad Groenewegen.*

Onze klanten kiezen 
voor persoonlijk 
contact én online 
bankieren.

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?

Door Poeldijkers voor 
de veiligheid van 
Poeldijkers

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl
Afscheid met hart en ziel

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

   Tel.: 0174-257474
     info@embrasseuitvaart.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

Breken en delen
Door pastor Martien Straathof 

Ook dit jaar doen vele kinderen in onze fe-
deratie hun Eerste Communie. Bijna alle 
parochies vieren dit feest op een zon-
dag in mei, behalve Hoek van Holland, 
op zondag 2 juni. Er ging een periode 
van voorbereiding aan vooraf: lessen 

op school, in de parochie en thuis. Nu is 
het voor de hele parochie feest, de jonge 

kinderen die op hun paasbest gekleed zijn la-
ten zien: ‘Wij zijn er! Ook wij willen erbij horen!’ Het is voor opa’s 
en oma’s en andere familieleden wel eens puzzelen om bij de eer-
ste communieviering van hun kleinkinderen te zijn, vooral als ze in 
verschillende parochies wonen, waar het feest op dezelfde zondag 
gepland staat. 

Maar gelukkig kun je na die eerste keer, het sacrament van de heili-
ge communie, zo vaak je wilt ontvangen. Waarom zou je dat willen 
om zondags naar de kerk te gaan om samen met de mensen de 
communie te ontvangen? We gaan dan terug naar Witte donder-
dag toen Jezus met zijn leerlingen aan tafel ging. Jezus heeft daar 
de samenvatting van zijn leven laten zien met brood en wijn. ‘Ik wil 
voor jullie brood ten leven zijn. Drink mijn bloed tot vergeving van de 
zonden’. Toen zei hij ook: “Blijf dit doen om Mij te gedenken.” Jezus 
vraagt van ons samen te komen. Het liefst op zondag. Als wij dan sa-
menkomen dan willen wij wat van Jezus horen en zien. Dat gebeurt 
ook als wij het boek, de Bijbel open doen. Dan horen wij een verhaal 
van Jezus. Iedere zondag een nieuw verhaal, een blijde boodschap. 
Het maakt ons blij, omdat het ieder van ons uitdaagt, elkaar te doen 
groeien tot een mens zoals God graag ziet. Het lezen uit de Bijbel is 
het eerste gedeelte van de viering. 

In het tweede deel mogen we doen wat Jezus heeft voorgedaan. Hij 
nam het brood, hij dankte God, zijn en onze Vader, brak het brood en 
hij liet het verdelen onder de mensen. Er blijft zelfs geheiligd Brood 
over zodat we dat kunnen verdelen in een Woord- en Communievie-
ring en voor de zieken thuis. Het breken en delen moet niet  beperkt 
blijven tot die zondagmorgen in de kerk. Nee, heel ons leven moet 
een ‘breken en delen’ zijn. Dat is niet vanzelfsprekend. Iedere keer 
opnieuw mogen we elkaar daar aan herinneren, aan deze daad van 

liefde. We hebben die liefdesbron, die God is en die Jezus zichtbaar 
heeft gemaakt, broodnodig. In de kerk horen we over liefde. We 
mogen God beminnen met geheel ons hart, ziel en verstand en de 
naasten mogen we beminnen zoals we onszelf liefhebben. Een op-
dracht die we steeds opnieuw mogen vieren, om een héél mens te 
worden.

Eind augustus naar Kevelaer

Muziek en zang jubileumbedevaart
Het zal u niet ontgaan zijn dat er eind augustus een bijzonde-
re bedevaart naar Kevelaer is. In 1819 werd het broederschap 
van de Westlandsche Processie naar Kevelaer opgericht. Twee-
honderd jaar na dato maken we er een feestje van en herleven 
oude tijden. Muziekvereniging De Phoenix uit Wateringen zal 
ons muzikaal begeleiden bij de intocht in Kevelaer en met zang 
en orgelspel mogen we vieren in de basiliek. Met ons ook de 
bisschop van Rotterdam mgr. J.H.J. van den Hende, en niet te 
vergeten een aantal leden van ons pastoraal team: pastoor Jaap 
Steenvoorden, pastor Martien Straathof en de diakens Walther 
Burgering en Ronald Dits. 

Viert u dit feest ook met ons mee? U heeft keuze uit een 1-daagse 
jubileumbedevaart op 31 augustus of een 2-daagse naar Kevelaer 
op 30 en 31 augustus. Voor meer informatie, kijk op: www.west-
landsebedevaarten.nl, Voor beide reizen kunt u daar ook direct 
boeken. Wees er snel bij want er is beperkt plaats en vol is vol.

Samen onderweg, samen vieren, samen zingen
Voor de eucharistieviering in de basiliek en voor de gezangen bij 
het Marialof stellen we een projectkoor samen vanuit de West-
landse parochiekoren en ieder die zijn/haar stem hieraan wil ge-
ven. De muzikale leiding is in handen van Jeroen de Ridder. Met 
twee of drie repetities (datum, tijd en plaats nog vast te stellen) 
worden de gezangen doorgenomen en zijn we er klaar voor om 
van deze jubileumbedevaart een waar feest te maken. Aanmel-
den voor het zangkoor kan via: kevelaer@westlandsebedevaar-
ten.nl 

Pinksternoveen 
Door Els Geelen, pastoraal werker 

Net als vorig jaar houden we in onze 
parochiefederatie ook dit jaar weer 

een Pinksternoveen. Wat is dat? Een 
noveen (van het Latijnse ‘novena’, dat 
‘negen’ betekent) is een gebed dat 
op 9 opeenvolgende dagen gebeden 

wordt tussen Hemelvaart en Pinkste-
ren. De oervorm is de Pinksternoveen, 

met zijn wortels in de heilige Schrift en in 
de Handelingen van de Apostelen. Daar wordt beschreven hoe 
de Apostelen, samen met Maria, de moeder van de Heer, “eens-
gezind bleven volharden in het gebed”, tot aan de dag van Pink-
steren, de komst van de heilige Geest.

Wij hoeven de geschiedenis niet over te doen. God heeft zijn 
Geest al gegeven. Juist de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren is 
de aangewezen tijd om te bidden voor een rijke werking van de 
Heilige Geest in ons leven. Zoals in de adventsweken wordt uitge-
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zien naar Kerstmis, naar de geboorte van Christus, wordt nu uit-
gezien naar Pinksteren en de doorwerking van de Heilige Geest. 
Jaarlijks bidt de Kerk daarom de negen dagen voor  het feest van 
Pinksteren voor de komst van de heilige Geest.’ 

Elke dag heeft een thema. De lezing in de gebedsviering rond het 
gebed stelt dit thema centraal. De vieringen worden geleid door 
parochianen. Elke viering begint met het binnendragen van de 
Pinksternoveen kaars. Die is de dag ervoor gegeven in de kerk 
waar die dag het noveengebed was. De vieringen duren 30 mi-
nuten. Na elke viering is er gelegenheid tot gesprek bij een kopje 
koffie of thee. 

Vieringen waar de Pinksternoveen gehouden wordt
Vrijdag 31 mei 19.00 uur  St. Elisabeth te Wateringen (St. Jo-

seph)
Zaterdag 1 juni 19.00 uur  H. Bartholomeus Poeldijk (tijdens 

zaterdagavondviering)
Zondag 2 juni 09.30 uur  St. Elisabeth Wateringen (St. Jan 

de Doper) (tijdens de zondagoch-
tendviering)

Maandag 3 juni 19.00 uur  H. Machutus Monster
Dinsdag 4 juni 19.00 uur  St. Adrianus Naaldwijk (tijdens de 

dinsdagavondviering)
Woensdag 5 juni 19.00 uur  O.L. Vrouw van Goeden Raad Hon-

selersdijk
Donderdag 6 juni 19.00 uur  St. Andreas Kwintsheul
Vrijdag 7 juni 19.00 uur  HH. Egbertus en Lambertus Hoek 

van Holland
Zaterdag 8 juni 19.00 uur  H. Jacobus Maasdijk (tijdens de 

zaterdagavondviering)

Ochtendwandeling op 30 mei Hemelvaartsdag
Vanuit de Sint Franciscus Federatie wordt er een ochtendwande-
ling georganiseerd. Dit jaar voor de 17e keer, nu vanaf de Mar-
telaren van Gorkum, Kerklaan in De Lier. We beginnen om 09.00 
uur met een viering, pastoor Jaap Steenvoorden gaat voor. Na 
de viering koffie of thee met wat lekkers in de kerk. Dan de wan-
deling over kerkpaden, start is om 10.30 uur. Er is keuze uit 7 km 
of 13 km. Onderweg een stop bij boerderij Burgersdijk voor een 
versnapering. Even de tijd nemen om te genieten van de dingen 
om ons heen, van rust en ruimte, natuurschoon en morgendauw. 
Inschrijven vooraf is niet nodig. Wij zien u graag op Hemelvaarts-
dag 09.00 uur in De Lier. Meer informatie Toos Slaman (62 65 63).

Zondag 19 mei om half twaalf

Viering Eerste Heilige Communie
Zondag 19 mei is het dan eindelijk zover. De 18 kinderen van ba-
sisscholen Nieuwe Weg en de Verburch-hof die zich voorberei-
den op de Eerste Heilige Communie mogen dan voor het eerst 
deelnemen aan de Tafel van de Heer. Zij zijn 8 keer samenge-
komen om meer te horen over de verhalen uit de Bijbel en in 
het bijzonder over Jezus. Het project “Ik ben bij je” was leidraad 
voor de bijeenkomsten geleid door pastoraal werker Els Geelen 
en meester Richard.  

Wij, de werkgroep Eerste Heilige Communie en Els Geelen pas-
toraal werker, nodigen u allen van harte uit om bij deze feeste-
lijke viering te zijn. Het is een feestje als de kerk vol is zodat de 
kinderen zien dat zij niet alleen uitkomen voor hun geloof maar 

de hele parochiegemeenschap dat doet. De viering in de H. Bar-
tholomeuskerk begint om 11.30 uur en het kinderkoor zingt. U 
komt toch ook?

Informatieavond Vormsel 
In februari hebben 29 jongeren uit Wateringen, Kwintsheul, Poel-
dijk, Monster en ’s-Gravenzande het sacrament van het Vormsel 
ontvangen. Dit jaar was het voor het eerst dat deze parochies 
samenwerkten. We hopen komend jaar weer een grote groep 
jongeren voor te bereiden. Meer informatie over het H. Vorm-
sel geven wij tijdens een informatieavond. Omdat we beseffen 
dat niet iedereen kan op één avond, kan er gekozen worden uit 
2 avonden. Woensdag 26 juni in de parochiezaal De Kolenkit Wa-
teringen. Of donderdag 27 juni in de OLV Ten Hemelopneming in 
’s-Gravenzande. De avond duurt van 19.30-20.30 uur en is voor 
alle kinderen van groep 8 die hun 1e H. Communie hebben ge-
daan én de kinderen uit groep 7 van basisschool De Zeester  Mon-
ster. Natuurlijk zijn ze samen met hun ouders uitgenodigd. Een 
berichtje vooraf dat u komt, vinden wij zeer fijn. Stuur vóór 17 
juni een mail naar: vormselgroepnoordwest@gmail.com en geef 
door met hoeveel personen u op welke avond komt. De Vorm-
sel werkgroepen en de pastores Straathof of Geelen heten u van 
harte welkom.

Kerkberichten 
Weekeinde 11 en 12 mei: 4e zondag van Pasen.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk Monster.
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met Bartholomeuskoor. 
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Fenny Kester-den Reijer 
en overleden en levende familieleden, Ria Barendse-Batist, Jea-
net Heuchemer, levende en overleden familie Van Paassen-van 
Kester-Oosterveer, Jan van der Elst en overleden familie, Henk 
van der Voort en Corrie van der Voort-van der Klugt, Gré de 
Kok-Nederpelt, Kees van den Bogaert en Greet van den Bogaert- 
Scholtes, Henk van Kester en Leny van Kester-Grootscholten. 
Weekeinde 18 en 19 mei: 5e zondag van Pasen.
Zaterdag 19.00 uur: Woord- en communieviering met Bartholo-
meuskoor. Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk. Intenties: Herman 
van den Ende, Jo Alsemgeest-Hogervorst, Nic van der Knaap en 
overleden familie Van der Knaap en Groenewegen.
Zondagmorgen 11.30 uur: Eerste Heilige Communieviering met 
kinderkoor. Voorgangers: pastor Max Kwee en pastoraal werker 
Els Geelen. Intenties: Jan van Marrewijk, Barbara Helderman 
en overleden familie, Piet van der Zande, overleden familie Gar-
dien-Verbeek, Harry en Grarda Heuchemer, Bert Wensveen, Wim 
Nederpelt.

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

Vieringen De Backerhof
Donderdag 16 mei 19.00 uur: Rozenkrans bidden.
Donderdag 23 mei 19.00 uur: Woord en Communieviering met 
Trees van der Sande-van Rodijnen.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u ons attent maakt op mensen, die 
graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen, 
of ziek en aan huis gebonden zijn (tel. 245058).
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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
Zaterdag 11 mei 08.00 uur: Geraniummarkt op het Fonteinplein.
Zondag 19 mei 11.30 uur: Eerste Communieviering met mede-
werking van het Kinderkoor
Woensdag 22 mei 14.30 uur: optreden Kinderkoor in Sonnevanck 
te ’s-Gravenzande.
Elke woensdag 13.30-14.00 uur: repetitielokaal De Veiling, zin-
gen voor kinderen groepen 1, 2 en 3.
Elke woensdag 16.00-17.00 uur: repetitielokaal De Veiling, zin-
gen voor kinderen vanaf groep 4
Elke vrijdag 19.30-22.00 uur: repetitie Dames en Heren Bartho-
lomeuskoor

In de kerk 
Zaterdag 11 mei         
19.00 uur: geen viering.
Zondag 12 mei, Moederdag 
11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
viering.

Zaterdag 18 mei     
19.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
viering.
Zondag 19 mei  
11.30 uur: het Kinderkoor zingt bij de Eerste Communie Viering.

Geraniummarkt op Fonteinplein
Zaterdag 11 mei is de jaarlijkse Geraniummarkt aan het Fontein-
plein in Poeldijk (achter de Action). De Geraniummarkt, georga-
niseerd door de Zangkoren Deo Sacrum en de Hervormde Ge-
meente Poeldijk begint om 08.00 uur. Dan worden eerste klasse 
geraniums, fuchsia’s en perkgoed ter verkoop aangeboden. 

U kunt verzekerd zijn van prachtig plantmateriaal waar u de ge-
hele zomer veel plezier van zult hebben. Ook kunt u zelf mee-
gebrachte bloembakken laten samenstellen. Voor de inwendige 
mens wordt uiteraard weer gezorgd tijdens deze marktdag. Er is 
koffie en er worden wafels gebakken. Speciaal voor de moeders 
en oma’s is er zelfgemaakte advocaat te koop. Natuurlijk is er ook 
muziek. Het wordt weer een gezellige dag in Poeldijk die u abso-
luut niet mag missen. 
 

22 mei in ‘s-Gravenzande

Optreden Kinderkoor in Sonnevanck
In het kader van “Welzijn met Muziek” verzorgt het kinderkoor 
een optreden in Zorginstelling Sonnevanck in ’s-Gravenzande. 
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Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen luisteren. 
Toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Woensdag 22 mei, aanvang is om 14.30 uur. Welzijn met Muziek 
is een unieke samenwerking tussen Vitis Welzijn en Fonds West-
land. Meer informatie: www.welzijnmetmuziek.nl.

Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6, tel. 243663
Predikant : Vacature

  
Kerk.bureau : Verburghlaan 38, tel. 242570
  E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba  : mw. M. van der Pot-Cloose
  De Noorderhoek 23
  2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank : NL36 INGB 0003 9117 70
  NL09 RABO 0135 3652 36
  T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk

Levert veel op

Bidden kost niets
Bellen met een mobieltje van en naar het buitenland was in het 
verleden erg duur. Zelfs in het buitenland opgebeld worden kostte 
een heel bedrag. De tarieven waren torenhoog. Nu is het bellen 
een stuk goedkoper geworden, maar het kost nog steeds best een 
aardig bedrag. Als we verbinding met God zoeken, in het gebed, 
kost dat helemaal niets. Het levert daarentegen een heleboel op.

We mogen Hem alles zeggen wat ons bezighoudt, waarover we ons 

zorgen maken. We mogen ons hele hart uitstorten. Niemand luistert 
beter en begrijpt beter dan Hij. Is dat niet een geweldige opluchting. 
Bovendien luistert God niet alleen als Zijn kinderen tot Hem bidden. 
Hij verhoort ook. Hij reageert op het gebed. Zeker, soms heel anders 
dan wij hadden verwacht, vaak ook op een ander moment. Maar 
we weten zeker dat Hij doet wat goed voor ons is. Zijn dat geen re-
denen om veel met Hem te bespreken en wat vaker te bidden?

Kerkdiensten
Zondag 12 mei 
10.00 uur: dhr. G.J. Pellikaan, Maasdijk.
19.00 uur: ds. G. Lugthart, Katwijk aan Zee.
Zondag 19 mei
10.00 uur: prop. N. Noorland, Nieuweroord.
19.00 uur: ds. C.J. Overeem, Zegveld.
In ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en neven-
dienst voor de 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.

Contact met de kerk
Is er waarom dan ook pastorale hulp gewenst of wilt u of wil jij 
meer weten over de kerk en de gemeente neemt u dan gerust 
contact met ons op. Dit kan via de mail: bogaardij@hotmail.com 
of tel.: 24 25 70.

 518 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

Op 19 december is, op 85-jarige leeft ijd, Petrus Cornelis Persoon 
in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft  overleden. Piet is ge-
boren op 15 januari 1931 en opgegroeid in Poeldijk aan de 
Wateringseweg. Het tuindersgezin bestond uit 11 kinderen. Zijn 
vader overleed toen Piet zes jaar oud was. In zijn jeugd heeft  hij 
daarom in een internaat in Oudenbosch gewoond. Na het doorlo-
pen van de Lagere Tuinbouwschool ging hij werken in het tuinders-
bedrijf van het gezin Persoon. Piet kende zijn latere echtgenote 
Annie (ook uit Poeldijk) al langere ti jd, maar opeens sloeg de vonk 
over. Ze trouwden op 3 september 1959 en gingen wonen naast 
het ouderlijk huis. Piet startt e zijn eigen tuindersbedrijf. Samen 
met Annie kreeg hij drie zonen en later vier kleinkinderen. Piet 
was een harde werker met veel humor, tot op hoge leeft ijd was 
hij nooit ziek en zijn zonen genoten van een onbezorgde jeugd. 
Hobby’s had Piet in die ti jd weinig. In 1994 gingen Piet en Annie 
wonen in de De Boerstraat en zijn zonen zett en het bedrijf voort. Er 
kwam meer ti jd om met zijn boot te varen en te bridgen, maar Piet 
bleef daarnaast ook doorwerken. Ook ging hij met Annie fi etsen en 
met de kleinkinderen beleefden zij leuke uitjes. Daarnaast kwam 
er ti jd voor reisjes naar het buitenland. Vanaf zijn 78e begon Piet 
problemen te krijgen met zijn gezondheid, waarbij hij een grote 
steun had aan zijn vrouw Annie. Uiteindelijk overleed hij in alle 
rust in het ziekenhuis. De uitvaartplechti gheid vond plaats op 27 
december in de H. Bartholomeuskerk waarna Piet is gecremeerd in 
crematorium Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgesto-
ken naar de andere kant van het aardse leven, in het vertrouwen 
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

Corry werd geboren op 23 mei 1931 in Hoeven, Noord-Brabant. Ze 
groeide op de boerderij op, samen met twee broers en twee zussen. 
Na de lagere school werd duidelijk dat ze het boerenleven niet zag 
zitt en. Schooljuff rouw, dat leek haar wel wat. Op haar 12e jaar ging 
ze dus naar de nonnen in Oudenbosch, op de kostschool. Na haar 
opleiding kon ze al snel aan de slag op een school in Bosschenhoofd.  
Een zus van Corry en een zus van Tinus van Dijk schreven met el-
kaar. In het begin van de oorlog bezocht ze Poeldijk, en leerde zij 
Tinus kennen. Op 5 maart 1957 traden Corry en Tinus in het huwe-
lijk. Ze kon al snel aan de slag op de Bartholomeus jongensschool 
in Poeldijk. Het overdragen van kennis en begeleiden van kinderen 
was haar passie, haar lust en haar leven. Ze was er ook erg goed 
in. Niet alleen het lesgeven zelf, maar ook de manier waarop ze 
omging met de kinderen, maakte indruk. Ze was een lieve, acti eve 
en betrokken juf, streng edoch rechtvaardig. In de loop der jaren 
schonk ze het leven aan Peter, de tweeling Theo en Mart en dochter 
Irene. Ook zij mochten genieten van het kennis overdragen, waar-
door onder meer Nederland al vroeg geen geheimen meer voor 
hen had.  Het werk en de zorg voor het gezin wist Corry met veel 
kunst- en vliegwerk met elkaar te combineren. Op haar 61e stopte 
zij met werken, maar loslaten was moeilijk. Tien jaar lang kreeg 
menigeen nog bijles van haar. In 2015 bezocht zij nog een reünie 
waar ‘juf Van Dijk’ vele oud-leerlingen van de Bartholomeusschool 
en haar eerste klas uit 1959-1960 zag en sprak. De laatste jaren 
waren door lichamelijke problemen en dementi e verre van plezie-
rig, waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem ging wonen. Op 20 
december is haar leven dan ten einde gekomen. 

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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Pasen 2019
In een overvolle en schitterend versierde kerk mocht Eerste 
Paasdag het Paasfeest worden gevierd aan de Fonteinstraat. 

Zaterdag 11 mei bij Hervormde kerk 

Planten- en snuffelmarkt
Op zaterdag 11 mei wordt op het Fonteinplein en in de zalen van 
de Hervormde kerk weer de jaarlijkse planten en snuffelmarkt ge-
houden. Deze markt wordt gehouden door Deo Sacrum en de Her-
vormde gemeente van Poeldijk. De plantenmarkt begint om 08.00 
uur en de snuffelmarkt om 09.00 uur. Beiden duren tot 13.00 uur.

18 mei: meer dan 1.000 oude elpees

Open kerk,boeken, platen en crea
Zaterdag 18 mei van 10.00-11.30 staat de Hervormde Kerk in de 
Fonteinstraat in Poeldijk weer open voor een gesprek of luiste-
rend oor bij een kopje koffie of thee. Als u vragen heeft over het 
geloof of meer wilt weten over de kerk bent u van harte welkom.

Ook is er de Boekenmarkt, met diverse boeken, puzzels en Dvd’s. 
Op de Platenzolder vind u meer dan 1.000  oude elpees, een 
nieuwe voorraad singletjes, Cd’s en ook veel 78 toeren platen.  
Alle soorten muziek, religieus, klassiek, populair, country, rock, 
jazz, en zeldzame collectors items voor een lage prijs. Op de 
Creamarkt vind u zelfgemaakte producten. Een groot assortiment 
gebreide of gehaakte artikelen, knuffels, mandjes met paaseitjes 
en veel meer. U kunt ook zelf meedoen als u een uurtje creatief 
wilt zijn. Kom zaterdag kijken naar de grote verzameling boeken 
en platen of kom gezellig op de koffie of thee. De opbrengst gaat 
naar de  renovatie van het dak van de kerk. Iedereen is welkom, 
de kerk is open tot 11.30 uur.
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Kerkelijke stand
Een kloppende ledenadministratie is voor het goed functioneren 
van het kerkenwerk van groot belang. Wilt u daarom adreswijzi-
gingen direct doorgeven aan het kerkelijk bureau: Verburghlaan 
38, 2685 SZ Poeldijk, tel.: 242570, of e-mail: bogaardij@hotmail.
com. Bij voorbaat hartelijk dank!

Elektromonteur      Sales Engineer      3D tekenaar      Projectleider

Wij zijn op zoek naar 
technische collega’s!

Kijk voor alle vacatures op: certhon.com/werken-bij

Maghen Hilgersum zingt met Westlands Mannenkoor

Eucharistisch lentefeest op 19 mei
Een eucharistisch lentefeest, zo kan de dienst in de Adrianus-
kerk op 19 mei het best worden omschreven. Met liederen zo-
als ‘Jesus Christ Superstar’ en ‘Last rose of summer’ zingt het 
Westlands Mannenkoor met sopraan Maghen Hilgersum. Ook 
het ‘Gloria’, ‘Het Sanctus’ van Gounod en het Benedictus van 
Charles Jenkins zijn te horen in een dienst waar pastoor Jaap 
Steenvoorden zal voorgaan.  

Vóór de dienst en na afloop zingen Mannenkoor en Maghen nog 
enkele liederen, zoals het ‘Nella Fantasia’ (Ennio Morricone), be-
roemd geworden door de uitvoering van Il Divo. Het Westlands 
Mannenkoor is een voorbeeld van oecumene door zijn samen-
stelling en repertoire voor en van alle gezindten. Ook U bent van 
harte welkom in deze speciale dienst. De deuren gaan om 09.30 
uur open, de dienst begint om 10.00 uur.Graag tot ziens in de St 
Adrianuskerk op 19 mei. De toegang is uiteraard gratis.

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

In kindvriendelijke woonwijk gelegen, 
gezellige doorzonwoning met fantastische 
aanbouw en zonnige achtertuin. De 
woning heeft geen voor- en achterburen, 
dus vrij gelegen. Met de grote ramen 
en veel lichtinval voelt het huis ruim en 
prettig aan.
Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

In gezellige, kindvriendelijke en autovrije 
straat gelegen kluswoning met 3 
slaapkamers en zonnige achtertuin 
gelegen op het Zuidwesten. De woning 
is gelegen nabij het centrum van Poeldijk 
en diverse uitvalswegen richting het 
Westland, Den Haag en Rotterdam.
Vraagprijs: € 190.000,- k.k.
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Pius X Poeldijk mét De Phoenix Wateringen

Muzikale Koningsdag!
Koningsdag werd ook dit jaar geopend door Pius X, de slagwerk-
groep speelde een aantal swingende nummers bij De Veiling bij 
de opening. Daarna ons traditionele Koningsdagconcert in De 
Backerhof. Dit jaar werd het concert geopend door het saxo-
foonensemble. 

Dit ensemble bestaat uit een aantal saxofoonleerlingen van Pius 
X en van De Phoenix, voor deze gelegenheid aangevuld met een 
aantal orkestleden. De slagwerkgroep gaf daarna ook een optre-
den in De Backerhof. We kunnen terugkijken op twee geslaagde 
optredens.

Paashoogmis katholieke kerk
(Foto's: Koos Verbeek)
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Hoofdredacteur maakt een menselijke fout…

Lentegevoel!
Door Annemiek Koremans

Maandag 25 februari 2019, de warmste dag ooit gemeten. Wat 
een gespreksstof en wat een dubbel gevoel. Natuurlijk geniet ik 
met volle teugen van mijn eerste rit met open jas in de volle zon. 
Natuurlijk streelt de zon mijn gezicht. Natuurlijk geniet ik van 
alle knoppen uit de grond en aan de takken. Maar zo natuur-
lijk voelt het niet en ik voel me er niet gemakkelijk bij. Er is zo 
veel over geschreven. Er is zo veel over gesproken. We genieten, 
maar het klopt niet. Zo mooi als het nu is, zo verschrikkelijk is 
het op Kreta. Ik schaam mij over mijn lentegevoel eind februari 
2019. 

Wat heeft de welvaartstaat niet voor mogelijkheden gebracht. 
Langzamerhand grijpt de natuur, gewoon natuurlijk in. Er is geen 
wetenschapper, theoloog, meteoroloog of natuurkundige die een 
antwoord heeft. Er is een conclusie: het weer anno 2019 en het 
klimaat gemeten afgelopen periode van 30 jaar zijn van slag. De 
mens, of welke ideologie dan ook zal hieraan toch wel haar steen-
tje hebben bijgedragen?

Toekomst
Net als onze ouders ongerust waren over onze toekomst, zijn wij 
ongerust over de aardbol en de toekomst van onze nazaten. Het 
zal vast goedkomen. Het glas is halfvol. Maar wat voel ik mij on-
zeker en gun ik mijn nichtjes en neefjes en al jullie kinderen een 
fantastische samenleving, waar ze genieten van ons zeeklimaat 
en haar 4 seizoenen: herfst, winter, lente en zomer.

En toen werd het stil
Onze onvolprezen hoofdredacteur had mijn column over Ons 
Dorp vergeten te plaatsen. Gewoon een menselijke fout, zonder 
bijbedoelingen. Waar gewerkt wordt worden foutjes gemaakt. 
Mijn bijdrage voor het volgende nummer van Poeldijks Nieuws 
schreef ik niet vanwege de stress en hectiek over mijn afscheid als 
voorzitter van het Platform Gehandicapten Westland en mijn niet 
geplande afscheid van cliëntenraden van Pieter van Foreest. Wat 
een emotionele tijd en wat een onverwachte waardering door 
het winnen van De Loftrompetprijs 2018 en zilveren penning voor 
ereburger van het Westland. Wat een publiciteit. Niet op mijn 
verzoek, maar vereerd met waardering en aandacht. Wat heb-
ben jullie mij in het zonnetje gezet, wat heb ik het moeilijk gehad 
met al die complimenten, maar ook met te veel afgunst. Wat een 
rollercast van gevoelens en leerproces voor mijn verdere leven. 

Ons Dorp
Wat heb ik mijn neefjes en nichtjes nog veel te vertellen voor hun 
onbezorgde toekomst.

Direct, goedlachs en knuffelig
Bij de uitreiking van de erepenning typeerde burgemeester Bouke 
Arends mij als direct, goedlachs en knuffelig. Ik raakte ongeloof-
lijk geroerd. Ik wilde gelijk knuffelen, maar Bouke bleef in zijn rol 
en mompelde “straks”. De kwalificaties mogen jullie invullen met 
ervaringen van onze ontmoetingen. Ik ben er trots op ze in te vul-
len als eerlijk, rechtvaardig en duidelijk, humor, kind zijn, relative-
ring en bovenal liefde en aandacht voor mijn naaste, zonder geld 
en bureaucratie. Met al mijn valkuilen die hiermee samenhangen 
wil ik jullie niet belasten.

Fijne families en prachtige vrijwilligers
“Lieve mensen, Met veel inzet en heel veel plezier heb ik mij, sa-
men met jullie, de afgelopen jaren ingezet om  met nadruk de 
wensen van de bewoners onder de aandacht van het manage-
ment en medewerkers van Pieter van Foreest te brengen. Natuur-
lijk is dat gelukt. Op alle niveaus. Wat ben ik trots dat ik met jullie 
heb mogen samenwerken en medezeggenschap 2.0  in de orga-
nisatie heb geïntroduceerd. Helaas stellen mijn lichaam en geest 
me niet meer in staat mijn vrijwilligersactiviteiten op dit niveau 
voort te zetten. Bij Pieter van Foreest en  het PGW schep ik ruimte 
voor nieuwe bevlogen mensen die het stokje van me over willen 
nemen. Bij Pieter gebeurt dit een beetje abrupt, dat kan bij mij 
blijkbaar niet anders. Bij het platform vraagt het neerleggen van 
mijn functies en activiteiten nog wat energie.  

Wat heb ik een mooie tijd gehad bij en met jullie. Wat zijn er toch 
fantastische samenwerkingsrelaties ontstaan en veel dromen en 
wensen van “onze” bewoners gerealiseerd. Wat een mooie be-
woners, telkens weer, wat een fijne families en naasten, wat een 
prachtige vrijwilligers. Wat ben ik trots op “mijn” organisatie. 
Wat zitten er prachtige mensen in de Raad van Commissarissen, 
bestuur, directie, management en in de zorg. Mijn droom is dat 
jullie mijn stem, mijn droom met elkaar blijven uitdragen. Mens-
lievende zorg, passie, maar bovenal ook humor met elkaar. Na-
tuurlijk blijf ik een warm hart houden voor de organisatie. Op mijn 
kennis, ervaring en kracht mogen jullie altijd een beroep doen, 
maar samenspraak in vergaderingen is iets te veel van het goede 
voor mij geworden. Ik ga jullie vast allemaal nog persoonlijk zien 
en spreken. Dank voor jullie aanwezigheid in mijn leven. Ik wens 
jullie een goede gezondheid, veel liefde, mooie dromen en vooral 
veel passie en plezier in jullie werk en samenspraak 2.0. Boven 
verwachting, met eigen identiteit en samen! 
Warme groet, Annemiek.”
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

De maand mei wordt al decennia lang gekenmerkt door ge-
beurtenissen die verband houden met de Tweede Wereldoor-
log. Niet alleen volwassenen, ook jongeren tonen steeds meer 
interesse voor wat zich tussen 1940 en 1945 in ons land voltrok. 
Menig Nederlander komt er nooit van los, ook al wordt het aan-
tal landgenoten met persoonlijke herinneringen eraan steeds 
kleiner. Vooral families die een of meerdere dierbaren verloren, 
zijn er na meer dan driekwart eeuw nog met regelmaat mee 
bezig. De ‘koppies’ malen maar door, een bewijs van de diepe 
wonden die vijf afschuwelijke jaren van onderdrukking teweeg 
brachten. 

Opvallend dat in het voorjaar van 1940, ons land was reeds in 
augustus 1939 gemobiliseerd, veel mensen hoopten en vertrouw-
den dat wij ‘buiten schot’ zouden blijven. Men kon niet begrijpen 
dat Duitsland ons iets aan zou doen, temeer omdat onze ooster-
buren zich als zodanig uitlieten. De hoop bleek ijdel, het vertrou-
wen werd op een gruwelijke manier beschaamd. Voor mij ligt ‘De 
Bazuin’, toen één van de grootste advertentiebladen van Rotter-
dam, gedateerd 3 mei 1940. Precies één week voor de Duitse in-
val. Door het verspreiden van geruchten en officieuze berichten, 
was de spanning in grote delen van ons land te snijden. Ondanks 
de onzekere toestand waren er ook mensen die zich niet uit het 
veld lieten slaan en anderen moed inspraken. Rotterdammers, 
alom bekend als werkers en optimisten, waren vast van plan om 
in juni 1940 een feest te maken van ‘600 jaar stadsrechten’. In 

die bewuste editie van 3 mei 1940 wordt gewag gemaakt van 
zoveel positivisme dat, gezien de dagelijkse omstandigheden en 
spanningen, getuigt van leeuwenmoed. Ik deel een stukje van dat 
Rotterdams optimisme anno 3 mei 1940 met u:

‘Rotterdam gaat jubileren, ondanks kommervolle tijd.
Zóó de wereld om ons tonend, hier is men zijn hoofd niet kwijt.
Laat ze komen met geruchten, praatjes maken ons niet bang.
Als men elders haast geen raad weet, komt men hier met jubel-
zang.
Zeven juni dertienhonderd veertig, werd het stadsrecht ons ver-
leend.
Dat is zes eeuwen geleden en nu gaat men dan vereend
op bescheiden schaal herdenken, hoe ons aller Rotterdam
als de stad van handel, scheepvaart, d’allereerste plaats innam.’

Alle positieve gedachten ten spijt, waren de Rotterdammers in die 
tijd toch wat al te naïef. Met name omdat precies één week later 
Nederland werd geconfronteerd met een verrassingsaanval van 
onze oosterburen. Uitgerekend Rotterdam kreeg het op 14 mei 
1940 met een bombardement op de historische binnenstad bin-
nen enkele dagen abnormaal zwaar te verduren. Meer dan 800 
mensen werden slachtoffer van de Duitse dadendrang, terwijl 
80.000 Rotterdammers van het ene op het andere moment dak-
loos werden. Het drama leidde een dag later tot een algehele ca-
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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.

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

pitulatie, een overgave die in een schoolgebouw te Rijsoord werd 
bekrachtigd. Dat de viering van 600 jaar stadsrechten in rook is 
opgegaan, zal u niet verbazen.  

Het Westland vanaf eerste uur bij misère betrokken
Terwijl de meeste Nederlanders nog op één oor lagen, sloeg Hit-
ler zijn slag. Grote delen van ons land werden op 10 mei 1940 
rond 04.00 uur opgeschrikt door geronk van vliegtuigen en het 
geluid van afweergeschut. Bij het krieken van de dag werden bo-
ven Delft, Rijswijk en omgeving valschermjagers per parachute 
gedropt. Hevige gevechten rondom de vliegvelden Ockenburg, 
Ypenburg en langs de Zweth te Wateringen maakten voor bijna 
iedereen een voortijdig einde aan de nacht. Niet alleen Hollandse 
Jagers moesten het ontgelden, ook veel grotere Duitse bommen-
werpers werden door Hollanders uit de lucht geschoten. Zoals 
bekend was het de bedoeling van de vijand om zo snel moge-
lijk de Residentie aan te doen om de koninklijke familie en hoge 
functionarissen gevangen te nemen. Dat het zover niet kwam, is 
mede te danken aan de alertheid van Nederlandse soldaten op 
het later heroverde vliegveld Ockenburg. Poeldijk was toen ook 
al ongenadig hard met de neus op de feiten gedrukt. Een meis-
je van veertien jaar werd al op die eerste oorlogsdag, aan het 
werk op het bedrijf van haar ouders, in alle vroegte het slachtoffer 
van een granaatscherf. Zij schreef daarmee onbewust geschiede-
nis door als eerste Westlandse burgerslachtoffer de boeken in te 
gaan. Naast dit uiterst pijnlijke gebeuren, bleek die tiende mei 
ook de materiële schade in Poeldijk al aanzienlijk. Aan de Wate-
ringseweg stortte tussen de serres van de familie Van Kester een 
vliegtuigje neer dat grote materiële schade aanrichtte. Toen de 
rook was opgetrokken en de situatie naar omstandigheden veilig 
werd geacht, ging moeder Marie van Kester- van Schie met doch-
tertje Joke poolshoogte nemen. In de serre waar binnen enkele 
weken het krenten van de druiven een aanvang zou nemen, zal zij 
zich een hoedje zijn geschrokken. Dat er van krenten niets meer is 
gekomen, hoeft geen betoog! 

‘Hitlers hondstrouwe kameraden,
pleegden onmenselijke daden.
Op weg naar vrede,
werd er gebeden.
Dat vreugde volgde, laat zich raden’!

Daar voelt uw kind 
zich thuis! 

Dagopvang & buitenschoolse opvang
 in Monster en Poeldijk. 

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

Professionele opvang in een 
huiselijke sfeer
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In dankbare herinnering:

Dora Rijgersberg-Veerkamp (83)
Door diaken Ronald Dits

Op 10 april is op 83-jarige leeftijd, Dorothea Maria Everdina Rij-
gersberg-Veerkamp in De Terwebloem overleden. Dora is geboren 
op 3 september 1935 en opgegroeid in Poeldijk, in een gezin met 
vier jongens en vier meisjes. Haar vader had een sigarenzaak in de 
Voorstraat. In haar jeugd ontmoette zij Loet Rijgersberg, toen zij 
samen bij de kruidenier werkten. Er volgde een lange verkerings-
tijd, want er was geen woonhuis beschikbaar. Zij huwden op 15 
januari 1963 en betrokken een woning in de Julianastraat, waar 
het gezin werd uitgebreid met drie dochters. 

Dora was een lieve en zorgzame vrouw, ze kon met iedereen op-
schieten en ze had graag mensen om zich heen. Het gevolg was dat 
het huis propvol was bij verjaardagen. Dora ging ook toneelspelen 
en zij werd lid van het Vrouwengilde. Vakanties bestonden uit het 
verblijven op campings in Nederland en Europa, samen met het ge-
zin van zwager Wim en Gré. Ook ging Dora graag fietsen met de 
zussen van Loet en hun partners. Later kwamen er kleinkinderen en 
zij hadden veel plezier bij opa en oma. In 1996 kreeg Dora last van 
reuma en ze kreeg last van haar mooie handen. Dora was altijd trots 
op haar handen. Lopen ging ook moeilijker, iets wat zij slecht kon 
accepteren. 

Het vieren van het 50-jarig huwelijk werd uitgesteld omdat Dora last 
van COPD had gekregen. Ze bleef altijd hoop houden op herstel en 
vroeg daarvoor ook steun bij Maria, de moeder van Jezus. In het 
najaar van 2018 kwam er een kamer vrij voor Dora en Loet in De 
Terwebloem. Dora genoot van het verblijf daar, van de aanspraak 
met andere bewoners en het personeel. Uiteindelijk werd zij de laat-
ste dagen zwakker en overleed zij, met Loet en haar kinderen om 
haar heen. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 15 april in de H. 
Bartholomeuskerk, waarna Dora is begraven op de parochiële be-
graafplaats. Dora is nu verenigd met de dierbaren die haar in de 
dood zijn voorgegaan, zoals haar schoonzoon André. Daar mag zij 
rusten, dicht bij moeder Maria, in Gods huis van licht en liefde. 

In dankbare herinnering:

Leny Broch-van Oosten (72)
Door diaken Ronald Dits

Op 2 april is op 72-jarige leeftijd, Helena Maria Margaretha Broch-
van Oosten thuis overleden. Leny werd geboren op 12 maart 1947 
en groeide op in Den Hoorn, als jongste van zeven kinderen. Haar 
vader was tuinder. Leny had een gelukkige jeugd, zij werkte graag 
in de tuin bij haar vader en later bij haar broers. Op haar 21e ging 
zij zorgen voor haar moeder, want haar vader overleed. Tijdens 
het dansen bij Jokotel in Den Haag ontmoette zij Nic Broch en er 
was al snel verliefdheid. Ze trouwden op 6 oktober 1971 en ze gin-
gen wonen naast het ouderlijk huis van Nic, aan de Bredenel. 

Leny was een harde werker, ze stond altijd klaar en er kwam nooit 
een klacht over haar lippen. Het gezin werd uitgebreid met twee 
dochters en een zoon. Naast werken in de tuin zorgde Leny dat zij 
weer in huis was als de kinderen uit school kwamen. Ze was een soci-
ale, sportieve en betrokken vrouw, verjaardagen werden uitgebreid 
gevierd. Toen de kinderen wat ouder werden, kwam er tijd voor vrij-
willigerswerk. In de parochie heeft Leny misdienaars begeleid, de 
kerk schoongemaakt en liturgieboekjes gevouwen. Voor haar inzet 
ontving zij op 24 augustus 2014 de Bartholomeuspenning. Daar-
naast was zij actief in het Vrouwengilde. Toen de tuin werd verkocht 
kwam er tijd voor reizen naar het buitenland, wandelen, kaarten 
met vrienden en fietsen met Nic. Ze genoot volop als ze op een van 
de vijf kleinkinderen mocht passen. 

Na het vieren van haar laatste verjaardag begon ze te hoesten. De 
huisarts stuurde haar direct door naar het ziekenhuis en daar bleek 
na onderzoek, dat Leny ongeneeslijk ziek was. In de weken daarna 
verzwakte zij snel. Door de goede zorg van haar gezin kon ze thuis 
toeleven naar haar levenseinde. Ze zei: ‘ik zou de kleinkinderen nog 
groot willen zien worden, ik heb hen nog zoveel liefde te geven.’ 
Helaas, zij overleed, met haar gezin dichtbij haar. De uitvaartplech-
tigheid vond plaats op 9 april in de H. Bartholomeuskerk, waarna 
Leny begraven is op de parochiële begraafplaats. Leny is te vroeg 
heengegaan, haar gezin zal haar enorm missen. Nu is onze hoop 
dat zij mag verblijven in Gods huis van licht en liefde. Daar mag Leny 
rusten, in Gods armen. 
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,,Ik ga naar Roos, mijn alles”
Verdrietig, maar oprecht dankbaar voor alles wat hij voor ons 
betekend heeft is op 96 jarige leeftijd rustig ingeslapen onze 

lieve pa, schoonvader, opa en oude opa 

Nicolaas Adrianus Adolf Maria van der Knaap
~ Nic ~

2 februari 1923 - 17 april 2019

sinds 15 juni 2015 weduwnaar van Roos van der Knaap-van 
den Berg

Dolf en Jagoda 
Veronique

Martin en Priscilla
Anita

Margȏt en Piet
Patrick en Corjana

Maurice en Monique 
Raymond en Chantal

Corry en Gerard
Bianca en Jasper 
John en Chantal 

Dave en Roos

Jan en Jeanette
Daphne en Wilco

Jan en Purdey 

Hans in herinnering Adri en Martien
Danny en Monique 

Jerry en Yvonne

Remy en Jerry

Jolanda en Aad 
Roger

Patricia en Jos
Nicole en Aad

Debbie en Luuc

Anneke en Hans
Brigitte en Tom

Niels en Samantha 

Rosalie en Peter
Joyce en Michael
Rosalie en Bart
Roy en Cynthia

Peter

Monique en Henny
Daniëlle 

Dennis en Daniëlle
Leon en Rianne 

en achterkleinkinderen

De bijzetting in het familiegraf heeft inmiddels plaatsgevon-
den op de begraafplaats van de H. Bartholomeusparochie te 

Poeldijk

“Weer fijn samen met onze moeder Roos”

Correspondentieadres:
Fam. Van der Knaap

t.a.v. J. van der Knaap
Nieuweweg 94 A

2675 BE Honselersdijk
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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

Uitvoeringen Sint Genesius op 24 én 25 mei in Bartje 

De spanning stijgt!
Zoals onlangs gemeld in 
Poeldijk Nieuws geven we 
weer een uitvoering, op 24 
mei in de Bartholomeus-

kerk te Poeldijk. Aanvang 20.00 uur. We gaan het toneelstuk 
De bende van vier maal zeventig spelen. Een blijspel, zoals jullie 
van ons gewend zijn, dat weer garant staat voor een avondje 
lachen in een mooie omgeving. Alle leden van onze vereniging 
hebben een rol waar ze hun talent in kwijt kunnen. Alles zal 
in de uitvoering weer op zijn plek vallen en u een leuke avond 
bezorgen. We moeten er met repeteren nog wel even aan trek-
ken om zover te komen maar dat gaat zeker weer lukken. Wij 
hebben er in ieder geval erg veel zin in.

De Bartholomeuskerk is ook weer een mooie locatie om dit te 
mogen doen. Hopelijk heeft u in de week voor Pasen één van de 
fantastische uitvoeringen van de Westland Passion bijgewoond 
en ervaren dat dit inderdaad ook voor theatervoorstellingen een 
geschikte plek is met een fraaie uitstraling. Wij hopen u dan ook 
in grote getale te mogen begroeten op vrijdagavond 24 mei, of 
als u lid bent van de KBO of Zonnebloem Poeldijk op zaterdag 25 
mei om 13.30 uur voor onze matineevoorstelling.

Wél of geen bankoverval plegen?
In ‘De bende van vier maal zeventig’ vragen enkele krasse oude-
ren zich af of ze wél of niet een bank moeten overvallen om nog 
enigszins te kunnen genieten van het leven. Belastingen worden 
verhoogd, pensioenen verlaagd en de bijdrage aan het bejaar-
dentehuis stijgt. Dat maakt de beslissing misschien wat makkelij-
ker. Al met al genoeg stof voor een toneelstuk en voor ons om de 
zaal op onze bekende wijze te vermaken. Kom dus allen kijken! 
Bent u geïnteresseerd in toneel dan bent u altijd van harte wel-
kom bij onze vereniging. Kom gerust eens vrijblijvend langs om 
een repetitie bij te wonen (woensdagavond in de pastorie) om te 
kijken of het wat voor je is. Je kunt je melden of eventuele vragen 
stellen via genesiuspoeldijk@gmail.com. Hopelijk tot snel!
Toneelvereniging St. Genesius.

Weleens polonaise van 80 plussers gezien?

Eindeloze Paaslunch Zonnebloem
Door Marien Rodenburg, Zonnebloemgast

Wij gingen de Paaslunch gebruiken bij 
Eindeloos georganiseerd door de Zonne-
bloem Poeldijk. Zeker 15 medewerkers van 
de Zonnebloem, fantastische vrouwen en 
mannen uit Poeldijk en omgeving zetten 
hun beste beentje voor en het was erg ge-
zellig, zeker onder de leiding van René en 
zijn dochter Cynthia. René zei mij dat wij dit 
ieder jaar zouden moeten doen; met hulp 

van de Zonnebloem lukt dat vast nog weleens. 

Cynthia, een fantastische meid was overal tegelijk en gaf leiding 
aan alle mensen van de bediening. Zij stond regelmatig achter 
de bar en schonk de glazen in zodat de Zonnebloemgasten alle-
maal nog gezelliger werden. Koos Janssen zong allerlei bekende 
liederen en wij hopen dat dit de volgende keer weer plaats mag 
vinden. Laten wij vooral de mooie gerechtjes niet vergeten, wat 
was het aspergesoepje lekker en de hapjes daarna waren ook 
heerlijk. Wat dacht u van een prachtige zwanensoes met ijs en 
slagroom en chocoladesaus als dessert? Hebben jullie weleens 
een polonaise gezien van 80 plussers, voorgegaan door René en 
afgesloten door zijn dochter Cynthia? Wij liepen hem dwars door 
de grote zaal langs de prachtig versierde tafels met mooie paas-
servetten en gele potchrysanten. Echt voor herhaling vatbaar, ge-
zellige gasten, goede bediening, lekker eten, geen problemen dus 
een goede ambiance. Witte Donderdag, graag! 

Op River Queen door het Groene Hart

Bootdagtocht 2019
Woensdag 19 juni gaan we een dag varen door het Groene Hart, 
een mooie tocht over plassen, vaarten, rivieren en kanalen. We 
vertrekken met de bus vanuit Poeldijk en gaan in Leiderdorp 
aan boord van de River Queen. Dit is een mooie nieuwe boot, 
alles gelijkvloers en de salon is voorzien van grote ramen zodat 
u de omgeving goed kunt bekijken.

Bij mooi weer is er gelegenheid om boven op het dek te zitten. 
De bootdagtocht kost € 45.- p.p., inclusief vervoer, koffie met wat 
lekkers, een heerlijke lunch, drankjes en natuurlijk de boottocht. 
We vertrekken om 09.30 uur met de bus uit Poeldijk. Vindt u het 
gezellig om mee te gaan, dan kunt u zich dinsdag 21 mei opgeven. 
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Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur,  
zaterdag 11.00 - 17.00 uur.

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

Wilt u goud of 
zilver verkopen?

Chris van Waes is gediplomeerd  
juwelier en antiquair.  

Hij koopt uw goud en zilver,  
voor een goede prijs.

Uw vertrouwen waard

Van 11.00-12.00 uur in De Witte Brug in de gang naar De Backer-
hof, van 16.00-17.00 uur in het restaurant van De Terwebloem. U 
kunt zich ook opgeven bij één van onze Zonnebloemmedewerk-
sters. Vragen? Bel dan met Tineke van der Maarel (06-28 488 
201) of Els Duijnisveld (06-54 745 922).

Handig met hout, verf en bloemen? 

Corsoboot Poeldijk vaart weer!
Er is weer een Poeldijkse Corsokoorts en Poeldijk gaat ook dit 
jaar weer varen! Er is een nieuw bestuur en met een enthousi-
aste club vrijwilligers zijn we druk bezig met de voorbereidin-
gen. Maar, wáár zijn we mee bezig? Dat houden we natuurlijk 
nog geheim, des te groter de verrassing. Het algemene thema 
van dit jaar is “WOW”, daar kan je veel kanten mee op.

We hebben inmiddels een idee waar Poeldijk trots op kan zijn. 
Een echte trotse Poeldijker wil misschien heel graag helpen met 
het realiseren van de boot. Dus ben je handig met hout, verf, 
bloemen en wat er nog meer bij komt kijken? Je bent van harte 
welkom in het team! We kunnen je hulp vooral in juli goed ge-
bruiken. Wil je ons helpen? Bel dan met voorzitter Koos Janssen 
(06-12 970 248) of mail: ineko@live.nl. De Poeldijkse Corsoboot 
2019 kan natuurlijk ook financieel gesteund worden, daarvoor 
komt er een collecte in Poeldijk. In de volgende edities van Poel-
dijk Nieuws daarover meer informatie.

(Foto: Willem de Bruijn)
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Van 21 tot en met 24 mei

Avondvierdaagse komt er aan
Door Lian van Benthem-van Leeuwen 

De Avondvierdaagse is een hele 
mooie Nederlandse traditie en 
in Poeldijk lopen we hem al voor 
de 62e keer! Er lopen jaarlijks 
wel zo’n 400 kinderen mee. Wij 
maken er dan met zijn allen een 

feestje van dat 4 dagen duurt. De vierde dag je krijg je een mooie 
medaille die je dan ook echt verdiend hebt! We wandelen weer 
in en om Poeldijk vanaf dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 mei.

Je kunt kiezen uit 2,5 of 5 km per dag, de echte diehards kunnen 
10 km per dag lopen. Het startbureau is ook vertrouwd: de ISW 
School Irenestraat, ingang Margrietlaan. Jullie mogen starten 
vanaf 18.00 uur, loop je mee en zullen we er een schoon feestje 
van maken? Laat je afval onderweg niet vallen maar doe het in 
afvalbakken of de speciaal daarvoor verkrijgbare vuilniszakjes. 
Daar doe je de natuur een groot plezier mee en wordt het een 
feestje voor iedereen!

Je kunt voorinschrijven op 15 mei vanaf 08.15 uur in de Nieu-
wewegschool en 18 mei vanaf 08.15 uur in de Westhofschool. 
Je betaalt dan € 4,00 voor 4 dagen lopen. Misschien willen jullie 
mama’s, papa’s, oma’s en opa’s ook mee? Op het startbureau kan 
je natuurlijk ook nog inschrijven. De kosten zijn dan € 5,00. Woon 
je misschien pas in Poeldijk? Dan is dit een leuke manier om Poel-
dijk beter te leren kennen.
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

Op 19 december is, op 85-jarige leeft ijd, Petrus Cornelis Persoon 
in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft  overleden. Piet is ge-
boren op 15 januari 1931 en opgegroeid in Poeldijk aan de 
Wateringseweg. Het tuindersgezin bestond uit 11 kinderen. Zijn 
vader overleed toen Piet zes jaar oud was. In zijn jeugd heeft  hij 
daarom in een internaat in Oudenbosch gewoond. Na het doorlo-
pen van de Lagere Tuinbouwschool ging hij werken in het tuinders-
bedrijf van het gezin Persoon. Piet kende zijn latere echtgenote 
Annie (ook uit Poeldijk) al langere ti jd, maar opeens sloeg de vonk 
over. Ze trouwden op 3 september 1959 en gingen wonen naast 
het ouderlijk huis. Piet startt e zijn eigen tuindersbedrijf. Samen 
met Annie kreeg hij drie zonen en later vier kleinkinderen. Piet 
was een harde werker met veel humor, tot op hoge leeft ijd was 
hij nooit ziek en zijn zonen genoten van een onbezorgde jeugd. 
Hobby’s had Piet in die ti jd weinig. In 1994 gingen Piet en Annie 
wonen in de De Boerstraat en zijn zonen zett en het bedrijf voort. Er 
kwam meer ti jd om met zijn boot te varen en te bridgen, maar Piet 
bleef daarnaast ook doorwerken. Ook ging hij met Annie fi etsen en 
met de kleinkinderen beleefden zij leuke uitjes. Daarnaast kwam 
er ti jd voor reisjes naar het buitenland. Vanaf zijn 78e begon Piet 
problemen te krijgen met zijn gezondheid, waarbij hij een grote 
steun had aan zijn vrouw Annie. Uiteindelijk overleed hij in alle 
rust in het ziekenhuis. De uitvaartplechti gheid vond plaats op 27 
december in de H. Bartholomeuskerk waarna Piet is gecremeerd in 
crematorium Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgesto-
ken naar de andere kant van het aardse leven, in het vertrouwen 
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

Corry werd geboren op 23 mei 1931 in Hoeven, Noord-Brabant. Ze 
groeide op de boerderij op, samen met twee broers en twee zussen. 
Na de lagere school werd duidelijk dat ze het boerenleven niet zag 
zitt en. Schooljuff rouw, dat leek haar wel wat. Op haar 12e jaar ging 
ze dus naar de nonnen in Oudenbosch, op de kostschool. Na haar 
opleiding kon ze al snel aan de slag op een school in Bosschenhoofd.  
Een zus van Corry en een zus van Tinus van Dijk schreven met el-
kaar. In het begin van de oorlog bezocht ze Poeldijk, en leerde zij 
Tinus kennen. Op 5 maart 1957 traden Corry en Tinus in het huwe-
lijk. Ze kon al snel aan de slag op de Bartholomeus jongensschool 
in Poeldijk. Het overdragen van kennis en begeleiden van kinderen 
was haar passie, haar lust en haar leven. Ze was er ook erg goed 
in. Niet alleen het lesgeven zelf, maar ook de manier waarop ze 
omging met de kinderen, maakte indruk. Ze was een lieve, acti eve 
en betrokken juf, streng edoch rechtvaardig. In de loop der jaren 
schonk ze het leven aan Peter, de tweeling Theo en Mart en dochter 
Irene. Ook zij mochten genieten van het kennis overdragen, waar-
door onder meer Nederland al vroeg geen geheimen meer voor 
hen had.  Het werk en de zorg voor het gezin wist Corry met veel 
kunst- en vliegwerk met elkaar te combineren. Op haar 61e stopte 
zij met werken, maar loslaten was moeilijk. Tien jaar lang kreeg 
menigeen nog bijles van haar. In 2015 bezocht zij nog een reünie 
waar ‘juf Van Dijk’ vele oud-leerlingen van de Bartholomeusschool 
en haar eerste klas uit 1959-1960 zag en sprak. De laatste jaren 
waren door lichamelijke problemen en dementi e verre van plezie-
rig, waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem ging wonen. Op 20 
december is haar leven dan ten einde gekomen. 

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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KBO Vakanti eweek 12 tot 19 mei
Het lijkt nog wel heel ver weg, maar onze reiscommissie heeft  
natuurlijk al een locati e voor ons gereserveerd. Vanaf de dag dat 
Poeldijk Nieuws uitkomt (18 januari) kunt u zich weer opgeven 
bij de leden van de reiscommissie. Dat zijn: Corrie van der Voet-
van der Bogaert, Irenestraat 104, (tel. 247608) en Lida Zuiderwijk, 
Beatrixstraat 119, (tel. 06 19038168). We blijven dit keer weer in 
Nederland. We gaan naar Zorgvliet, hotel Villa Nova. De vakanti e-
week is van vrijdag 12 tot 19 mei. Van de deelnemers wordt ver-
wacht dat zij redelijk zelfredzaam zijn. Onze reisbegeleiders zijn 
heel aardig, maar geen verzorgsters/ verpleegkundigen. Nadere 
gegevens over deze reis volgen nog. 
                                                 
Behoud vitaminen in verzekerd pakket
Houd vitaminen in het verzekerd pakket. Dat schrijven KBO-
PCOB, het Experti secentrum Pharmacotherapie bij Ouderen en 
KNMP aan minister Schippers (VWS). Zij reageren op het ad-
vies van het Zorginsti tuut Nederland om diverse recept plich-
ti ge vitaminen, mineralen en paracetamol 1000mg uit het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te laten stromen. 
De organisati es geven aan dat dit 1,7 miljoen mensen zal tref-
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pati ënten die zorg mijden. Zij vinden dat het Zorginsti tuut voor-
bijgaat aan kwetsbare chronisch zieke pati ënten die vitamines, 
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KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa: ‘Hierdoor worden veel 
oudere pati ënten getroff en. Voor mensen met osteoporose, ern-
sti ge nierinsuffi  ciënti e en aandoeningen waarvoor corti costero-
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genoeg gelijkwaardig geneesmiddel of voedingssupplement vrij 
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Kamer bespreekt dan de samenstelling van het basispakket 2018. 
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Citaten, spreuken en gezegden 
Volg je hart, want dat klopt.
De beste defi niti e van liefde gaf mijn moeder laatst: 
”Ik wordt eigenlijk van iedereen moe, behalve van je vader”. 
(Rutger Bregman)

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

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

 

 

 
 
 
 
 

De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

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

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

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 
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Puzzel nummer 10
Woordzoeker: 

Kruiden, specerijen en nog wat 
Zoek de bijgaande woorden op en streep deze door, ze staan zo-
wel horizontaal, diagonaal als verticaal van voren en van achte-
ren. De overgebleven letters vormen woorden die u als oplossing 
kunt insturen. Oplossingen met naam, adres en telefoonnummer 
binnen 14 dagen per mail naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per 
post naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. De 
winnaar krijgt een lekkere slagroomschnitt. Suggesties voor een 
leuke puzzel of maakt u er een? Van harte welkom! Dan is ons 
blad echt van en voor alle Poeldijkers.

Uitslag puzzel Lettergreep Fi-
lippine Paaspuzzel in nr. 

8: Pasen, feestvreugde 
om het leven, de Heer 

is opgestaan. De op-
lossingen staan ook 
op: http://poeldij-
k n i e u w s . n l / h e t-
blad/puzzel/. Van de 
12 inzenders, die het 
allemaal goed had-

den, is de gelukkige 
winnaar: Ria van Uf-

felen, op de foto met de 
slagroomschnitt van Bak-

kerij Van den Berg.

Kruiden, specerijen en nog wat         
             
D M E O L B S I N U E T C D
P U R E N E O O T N U M I T
A C I A S W K N J L A U T I
A I P Z P S E N E A R E A U
R L T I E IJ E E E K O F K R
D I L L E N N I G V R N N N
E S E M N A D O IJ B O U N IJ
B A P D K A O B E F R O I W
L B O T R L K E L I M E K D
O E H A U U N O G A R D E K
E IJ K P I H O N D S D R A F
M E E E D K O R I A N D E R
T R E I R U A L N N IJ M O K
S I E R O C I H C R E P E P

ANIJS
BASILICUM

BIJVOET
BONEKRUID
CARDAMON

CHICOREI
DILLE

DRAGON
DUIZENDBLAD
HONDSDRAF

HOP
KAN

KANEEL
KERRIE

KNOFLOOK
KOMIJN

KORIANDER
LAURIER

LOOGKRUID
MES

MUNT

PAARDEBLOEM
PAN

PEPER
PERS

RAKET
SOJA

SPEENKRUID

TAK
TEUNISBLOEM

THIJM
VENKEL

WEEGBREE
WIJNRUIT

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

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

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

   Uitstekende woningpresentatie
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Zondag 19 mei in Alphen aan den Rijn

Spelsalon naar NK Bordspellen
Dit jaar doen weer 2 teams van de Spel-
salon mee aan het Nederlands kampi-
oenschap Bordspellen. De teams bestaan 
uit 4 personen. Het NK is dit jaar in Wijk-
centrum Kerk en Zanen in Alphen aan de 
Rijn op zondag 19 mei. Op het programma 
staan: The River, Rajas of de Ganges, For-
bidden City en Carpe diem.

De spelsalon is een gezellige bordspellenvereniging die weke-
lijks op de dinsdag- en eens in de 14 dagen op de zaterdagavond 
speelt.  We spelen allerlei soorten spellen zoals Brugge, Scyte, 

Marco Polo, Orleans, King of Tokyo, Azul en 
Wingspan. Er is altijd iemand die de spel-
len kan uitleggen. Er zijn bij ons veel spel-
len, maar de spelers kunnen ook hun eigen 
spellen meenemen. De spelavonden zijn 
van 20.00-23.00 uur in De Backerhof. Kom 
gezellig meespelen. Iedereen is welkom. 
Meer informatie: evelienmostert@hotmail.
com, of kom langs op onze spelavonden.

Seizoen afgelopen, 4 september verder

Onderlinge Vriendschap
Door Cor Mol, voorzitter

Het seizoen 2018-2019 is ten einde. Het was weer een uiterma-
te gezellige winter waarin wij met z’n allen geweldig hebben 
gekaart in een ontspannen sfeer. Ik dank iedereen die hier zijn 
of haar steentje aan heeft bijgedragen, maar vooral René Hart-
man, die ons een super onderdak heeft verleend en natuurlijk 
onze geweldige gastvrouw Anita.

Woensdag 4 september starten wij met seizoen 2019-2020 met 
zowel klaverjassen als jokeren. U bent allen van harte welkom. 
Houdt Poeldijk Nieuws in augustus goed in de gaten voor de aan-
kondiging.

Uitslag van het afgelopen seizoen:
Klaverjassen:   Jokeren:
Nico Luiten 164647  Inge  969
Paul Verschuren 164461  Paula A.   1007
Kees Barendse 159035  Paula G.  1018
Arend Verhage 158733  Nicolette 1052
Ben van Paassen 156662  Wies  1072

Tot ziens op 4 september. Ik wens iedereen een mooie zomer en 
een fijne vakantie.

Bijzondere expositie in De Backerhof

Westlandse oorlogsjaren in beeld
In Wijkcentrum De Backerhof in Poeldijk is een expositie waar 
de Westlandse oorlogsjaren in beeld zijn gebracht. De expositie 
is samengesteld uit de indrukwekkende privécollectie van Koos 
van Leeuwen, ook bekend als auteur van “Een praatje bij een 
plaatje” in Poeldijk Nieuws.

Vele zeer bijzondere, persoonlijke foto’s, teksten en originele 
krantenstukken geven een heel goed beeld van de bezetting door 
Nazi-Duitsland van het Westland. Er zijn al Poeldijkers die de ex-
positie hebben gezien en het levert mooie, bijzondere en soms 
ook verdrietige verhalen op. Het blijft belangrijk dat we beseffen 
dat leven in vrijheid heel bijzonder is. De Tweede Wereldoorlog 
had grote invloed op Nederland, op hoe wij toen met elkaar om-
gingen en hoe wij dat nu doen. De expositie is op werkdagen tot 
en met vrijdag 24 mei in De Backerhof.
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Op plek van de Bartholomeusschool?

‘Knarrenhof’ iets voor Poeldijk?
Door Nelly Schouw-Zaat

In het Westland zijn meerdere activiteiten gestart om het wo-
nen voor jongeren en senioren bereikbaar en betaalbaar te 
maken. Zo kunnen ‘Tiny houses’ een oplossing zijn voor jonge 
mensen die bereid zijn op een klein aantal vierkante meters hun 
woonomgeving te benutten. Jonge senioren zijn misschien ge-
baat met een ‘Knarrenhof’. Het idee is dat er een woongroep 
komt voor jonge actieve senioren die zelfstandig wonen, maar 
ook gezelligheid en hulp aan elkaar bieden. Zo’n Knarrenhof, is 
dat misschien iets voor Poeldijk, bijvoorbeeld waar nu de lege 
Bartholomeusschool staat?

Poeldijk Nieuws legde die vraag voor aan Eric Borggreve uit Wate-
ringen. Hij is betrokken bij het landelijk initiatief. Onlangs waren 
in De Lier bij een voorlichtingsbijeenkomst ruim 70 belangstel-
lenden en er is een ‘Trekkersgroep’ van 14 personen die plan-
nen gaat voorbereiden. Borggreve legt uit: ‘Wie geïnteresseerd 
is in zo’n project en daar actief aan wil deelnemen kan zich aan-
melden bij Knarrenhof NL voor een eenmalige bijdrage van € 15. 
Voor dat bedrag wordt men op de hoogte gehouden van Knar-
renhof-initiatieven in het hele land. Zodra er voldoende animo 
is voor een trekkersgroep kan beroep worden gedaan op vrijwil-
ligers van de Stichting Knarrenhof. Ik ben ook een van die vrijwil-
ligers. Ook moet er zicht zijn op medewerking van de gemeente 
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Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Anno Domini
Door pastor Max Kwee

Je ziet het nogal eens op oude gebouwen 
staan: ‘A.D.’ en dan een jaartal. Nee, 
dan gaat het niet over die krant. De ver-
melding ‘A.D.’ staat voor Anno Domini, 
in het jaar des Heren. Het is de mede-
deling: in het jaar van de Heer (bijvoor-
beeld 1800) is dit pand hier gebouwd of 
opgeleverd. Midden in ’s-Gravenzande, 
waar ik woon, staat het restaurant ‘De 
Spaansche Vloot’. Daar staat op ‘A.D. 
1642’. Indrukwekkend dat het gebouw 

er al zo lang staat. 

’Het jaar des Heren’. Vroeger had men dat besef nog. De ti jd om 
te leven, en dus ook elk jaar, wordt ons ten diepste gegeven. We 
kunnen de ti jd toch niet zelf maken? We kunnen niet zeggen, 
ziehier, ik produceer voor jou een jaar. Wij kunnen er natuur-
lijk wel veel mee. Heel veel plannen, organiseren, maar ook va-
kanti es en rustperiodes regelen. We hebben wel de uitdrukking 
‘ti jd maken’. We zeggen dan bijvoorbeeld: ‘Ik maak ti jd voor jou’. 
Maar dat betekent dat we de beschikbare ti jd anders verdelen. 
Nieuwe ti jd erbij kunnen we niet maken. 

Tijd is ons gegeven, nu, het nieuwe jaar 2017. Tweeduizend en 
zeventi en jaren geleden is het alweer dat Jezus geboren werd. 
We vierden het onlangs nog uitgebreid met kerstmis. Wat zal 
het nieuwe jaar ons brengen? Voorspoed of tegenslag? Goede of 
slechte ti jden? Mogen we nieuw leven verwelkomen, of zal een 
dierbare ons ontvallen? We weten het niet van tevoren en dat 
is misschien maar goed ook. Maar we proberen, in alle omstan-
digheden, er toch op te vertrouwen dat de Heer met ons is. Vlak 
voor kerstmis, op de vierde zondag van de Advent, hebben we 
gehoord: ‘Hij heet Immanuël’, hetgeen betekent ‘God met ons’. 
‘God met ons’, wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstel-
len? Is hij erbij als ik boodschappen doe? Is hij erbij als ik op 
de vereniging een biertje drink? Waarom niet eigenlijk? Hij kent 
ons, Hij weet wat wij doen, Hij weet wat ons bezighoudt. We 
mogen er op vertrouwen dat Hij er alti jd is. Hij wil ons alti jd de 
goede wegen wijzen. Hij wil met ons genieten van het leven in 
goede ti jden, en ons troosten, steunen en bijstaan in moeilijke 
ti jden. Niet alles zal onmiddellijk opgelost worden. Niet elk ge-
bed wordt verhoord zoals wij het willen. Zo werkt het niet. God 
zal verhoren op zijn manier, op zijn ti jd, volgens zijn wijsheid. De 
kunst voor ons is, om te vertrouwen op zijn wijsheid. Ook in het 
nieuwe jaar, dat ons gegeven wordt. Anno Domini. Wij wensen 
u een gezegend en mooi 2017.

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. Intenti es: 
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. Intenti es: jaargeti jde Ard Enthoven, jaargeti jde Leny van 
Nierop, overleden familie Van der Elst, Niek Duijndam.
Zondagochtend 11.00 uur: Eucharisti eviering m.m.v. het 
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor M. Kwee. Intenti es: 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 
jaargeti jde voor dochter Daniëlle, Theo van den Berg.
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om zo-
maar even binnen te lopen voor een sti l moment, alleen of met 
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vieringen in De Backerhof
Donderdag 12 januari 19.00 uur: Eucharisti eviering met pastor 
M. Kwee. 
Donderdag 19 januari 19.00 uur: Rozenkrans bidden. Dhr. J. 
Brabander.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u het secretariaat att ent maakt op 
personen, die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het zie-
kenhuis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn. (tel.245058).

• Baggerwerk in sloten, vijvers en grachten
• Eigen depot voor baggerspecie
• Maaiwerk van bermen en slootkanten
• Beschoeiingen en damwanden
• Sloten graven en dempen
• Aanleggen en verbreden van dammen
• Leveren en afvoeren van grond,

zowel over de weg als over water
• Brede rijplaten te huur

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingsswerken 06-20301432

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingswerken 06-20301432
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Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875

Openingsti jden secretariaat: dinsdag van 9.30-12.00 uur
  donderdag van 9.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
tel. 0174-764338 email: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werkster E. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
tel. 06 3628 6952 email: geelen@rkwestland.nl

Parochie Website: www.rkwestland.nl 
E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federati esecretariaat:
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel: 06 5147 7580 / email: info@rkwestland.nl 

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Anno Domini
Door pastor Max Kwee

Je ziet het nogal eens op oude gebouwen 
staan: ‘A.D.’ en dan een jaartal. Nee, 
dan gaat het niet over die krant. De ver-
melding ‘A.D.’ staat voor Anno Domini, 
in het jaar des Heren. Het is de mede-
deling: in het jaar van de Heer (bijvoor-
beeld 1800) is dit pand hier gebouwd of 
opgeleverd. Midden in ’s-Gravenzande, 
waar ik woon, staat het restaurant ‘De 
Spaansche Vloot’. Daar staat op ‘A.D. 
1642’. Indrukwekkend dat het gebouw 

er al zo lang staat. 

’Het jaar des Heren’. Vroeger had men dat besef nog. De ti jd om 
te leven, en dus ook elk jaar, wordt ons ten diepste gegeven. We 
kunnen de ti jd toch niet zelf maken? We kunnen niet zeggen, 
ziehier, ik produceer voor jou een jaar. Wij kunnen er natuur-
lijk wel veel mee. Heel veel plannen, organiseren, maar ook va-
kanti es en rustperiodes regelen. We hebben wel de uitdrukking 
‘ti jd maken’. We zeggen dan bijvoorbeeld: ‘Ik maak ti jd voor jou’. 
Maar dat betekent dat we de beschikbare ti jd anders verdelen. 
Nieuwe ti jd erbij kunnen we niet maken. 

Tijd is ons gegeven, nu, het nieuwe jaar 2017. Tweeduizend en 
zeventi en jaren geleden is het alweer dat Jezus geboren werd. 
We vierden het onlangs nog uitgebreid met kerstmis. Wat zal 
het nieuwe jaar ons brengen? Voorspoed of tegenslag? Goede of 
slechte ti jden? Mogen we nieuw leven verwelkomen, of zal een 
dierbare ons ontvallen? We weten het niet van tevoren en dat 
is misschien maar goed ook. Maar we proberen, in alle omstan-
digheden, er toch op te vertrouwen dat de Heer met ons is. Vlak 
voor kerstmis, op de vierde zondag van de Advent, hebben we 
gehoord: ‘Hij heet Immanuël’, hetgeen betekent ‘God met ons’. 
‘God met ons’, wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstel-
len? Is hij erbij als ik boodschappen doe? Is hij erbij als ik op 
de vereniging een biertje drink? Waarom niet eigenlijk? Hij kent 
ons, Hij weet wat wij doen, Hij weet wat ons bezighoudt. We 
mogen er op vertrouwen dat Hij er alti jd is. Hij wil ons alti jd de 
goede wegen wijzen. Hij wil met ons genieten van het leven in 
goede ti jden, en ons troosten, steunen en bijstaan in moeilijke 
ti jden. Niet alles zal onmiddellijk opgelost worden. Niet elk ge-
bed wordt verhoord zoals wij het willen. Zo werkt het niet. God 
zal verhoren op zijn manier, op zijn ti jd, volgens zijn wijsheid. De 
kunst voor ons is, om te vertrouwen op zijn wijsheid. Ook in het 
nieuwe jaar, dat ons gegeven wordt. Anno Domini. Wij wensen 
u een gezegend en mooi 2017.

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. Intenti es: 
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. Intenti es: jaargeti jde Ard Enthoven, jaargeti jde Leny van 
Nierop, overleden familie Van der Elst, Niek Duijndam.
Zondagochtend 11.00 uur: Eucharisti eviering m.m.v. het 
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor M. Kwee. Intenti es: 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 
jaargeti jde voor dochter Daniëlle, Theo van den Berg.
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om zo-
maar even binnen te lopen voor een sti l moment, alleen of met 
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vieringen in De Backerhof
Donderdag 12 januari 19.00 uur: Eucharisti eviering met pastor 
M. Kwee. 
Donderdag 19 januari 19.00 uur: Rozenkrans bidden. Dhr. J. 
Brabander.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u het secretariaat att ent maakt op 
personen, die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het zie-
kenhuis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn. (tel.245058).

• Baggerwerk in sloten, vijvers en grachten
• Eigen depot voor baggerspecie
• Maaiwerk van bermen en slootkanten
• Beschoeiingen en damwanden
• Sloten graven en dempen
• Aanleggen en verbreden van dammen
• Leveren en afvoeren van grond,

zowel over de weg als over water
• Brede rijplaten te huur

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingsswerken 06-20301432

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingswerken 06-20301432

Nieuw Centrumplan Poeldijk
en – bij voorkeur – een locatie of een zoekgebied waar een Knar-
renhof kan komen. De formule is goedkope en betaalbare koop/
huur woningen bij elkaar voor ongeveer twintig bewoners’. 

Alle bewoners zijn verplicht lid van een vereniging en verantwoor-
delijk voor de gemeenschappelijke ruimte en tuin. Ook moet ie-
dereen het gedachtengoed van een Knarrenhof onderschrijven: 
zelfstandig wonen, maar wel verantwoordelijkheid voor elkaar. 
In Zwolle zijn al twee hofjes; in Gouda wordt dit jaar gestart. Er 
is dus geen projectontwikkelaar die locaties opkoopt en hofjes 
bouwt en verkoopt. Toekomstige bewoners moeten zélf aan de 
bak. Contact leggen met gemeente, bouwers en met elkaar het 
Hofje vorm geven en goede woonruimte bieden tegen aantrek-
kelijke huur- of koopprijzen. Knarrenhof NL kan hierin advies 
geven en er is ook een subsidie om de opstart te bevorderen. 
‘Uiteindelijk moet elk Hof zichzelf bedruipen, maar in de opstart-
fase is vaak wat extra ondersteuning nodig’, aldus Eric Borggreve. 
Zo’n woonproject kan voor Poeldijk en de invulling van het nieu-
we centrum een goede impuls zijn. De kavel die vrij komt als de 
Bartholomeusschool zou worden afgebroken kan optimaal benut 
worden en door de aanleg van een gemeenschappelijke tuin ook 
ruimtelijk in het centrum aantrekkelijk zijn. 

Wilt u reageren op dit idee? Zet uw reactie op papier en lever 
die in bij de redactie van Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111 2685 
EK in Poeldijk of mail naar info@poeldijknieuws.nl     
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Kans op auto tijdens 
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 actie kan door activeren 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 garantie 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 gratis krant naar keuze. Meer informatie vindt u op 
www.carwash-westland.nl en via Facebook en Twitter. 

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 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.

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 altijd 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. 

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

Moederdag zondag 12 mei
Bij ons vindt u de mooiste bloemen

voor de allerliefste moeders!

Prachtige boeketten, lieve roosjes, geurende lathyrus of 
een mooi opgemaakt vaasje. Kom voor een fleurig kado 

naar Pure flower

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

Zilveren bondsspeld voor penningmeester Peter Kievit 

Feestelijke ledenvergadering
Dinsdag 30 april was de Algemene Leden Vergadering van KBO 
Poeldijk bij Vrienden. Een vergadering met wisseling van de 
wacht in het penningmeesterschap. Vice-voorzitter Ben Gardien 
opende om exact 13.00 uur voor zo’n 130 mensen. Hij dankte 
alle vrijwilligers: gastvrouwen, kaartleiding, magazine-bezor-
gers, Huba’s, Voa’s en bestuur voor hun inzet om onze vereni-
ging goed te laten draaien.

Penningmeester Peter Kievit gaf een vlotte toelichting op balans 
en baten en lasten. Daarna de begroting die geen aanleiding tot 
vragen gaf. De kascommissie van Leo van Paasen achtte alles in 
goede orde en adviseerde de penningmeester décharge te ge-
ven. Aftredend is penningmeester Peter Kievit, als opvolger stelt 
het bestuur voor Piet de Vreede; dit werd door de leden met ap-
plaus geaccordeerd. Hij kreeg als welkom een mooi boeket. Ook 
aftredend waren bestuursleden Kees van Leeuwen, Riet Groot-
scholten en Aad van Dijk. Allen herkiesbaar, vice-voorzitter Ben 
stelde voor hen te herbenoemen. Ook daar ging de vergadering 
met applaus mee akkoord.

Ben Gardien dankte Peter Kievit voor zijn grote inzet in de afgelo-
pen 13 jaar als KBO-penningmeester Poeldijk. Als dank voor zijn 
vele werk (met een computerprogramma ondersteund door zijn 
zoon Peter Paul) speldde Ben hem de zilveren KBO-Bondsspeld op. 
Hij kreeg ook de daarbij behorende oorkonde, een verrassing waar 
hij zichtbaar blij mee was. Dat ook zijn naaste familie was uitge-
nodigd deed hem heel goed. Vervolgens werd het jaarprogramma 
goedgekeurd. Hierbij kwam het dagje uit aan de orde, medio juni 
bezoeken wij Leiden. Daar meer over in Poeldijk Nieuws. De voor-
zitter dankte ieder voor zijn komst; waarna het kaarten aanving!

Belastingservice klaar
Voor 1 mei moest alles klaar zijn en dat is ook dit jaar weer ge-
lukt, de belastingservice is weer afgerond. Brigit van Dijk, Leny van 
Leeuwen en Ineke van Swieten en Piet de Vreede hebben er in 
maart en april heel wat tijd in gestoken en samen meer dan 120 
senioren kunnen helpen met hun belastingaangifte. Het blijft een 
goede zaak dat dit werk nauwgezet wordt gedaan door deskundige 
mensen met ervaring. Het KBO-bestuur bedankt mede namens de 
vele KBO-leden Brigit, Leny, Ineke en Piet voor hun inspanningen.

KBO Poeldijk
Laatste kaartsoos van dit seizoen 
Dinsdag 7 mei hadden we al weer de laatste gezellige kaartmid-
dag van dit seizoen. Sommigen vonden het jammer, de meesten 
vinden fijner om dan vrij te zijn. Ze kunnen gaan fietsen, de tuin 
onderhouden of andere buitenactiviteiten doen. Dank aan kaart-
leiding, zaal-klaarzetters en koffiedames die het kaarten mogelijk 
maakten. Het bestuur wenst onze leden-kaarters een gezonde en 
sportieve zomerperiode toe.

Toneelvoorstelling 25 mei
Toneelvereniging Genesius geeft zaterdag 25 mei een toneelvoor-
stelling in de kerk voor leden van Zonnebloem en KBO. De zaal 
gaat open om 13.00, aanvang is om 13.30 uur. In de pauze is er 
koffie en thee. Zet het alvast in uw agenda. Meer nieuws later in 
Poeldijk Nieuws.

Citaten, spreekwoorden en gezegden 
“Als een leider niet corrupt is, durven anderen om hem heen dat 
ook niet te zijn. Als hij dat wel is zijn anderen dat ook.”
“Twee monologen maken nog geen dialoog.”
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25 mei in De Witte Brug

Open dag Pedicure Podotherapie
Op 25 mei zetten Juliska Verhoog van Medisch Pedicure Wijn-
bergen & Verhoog en Samantha van Schie van Podotherapie 
Westland de deuren voor u open. Van 09.00-12.00 uur bent u 
van harte welkom om langs te komen. Zij staan klaar om al uw 
vragen te beantwoorden. Medisch Pedicure Juliska Verhoog 
heeft al een aantal jaren haar praktijk in De Witte Brug in Poel-
dijk. 

Bij haar kunt u terecht voor al uw voetklachten, zoals ingroeiende 
nagels, eelt, likdoorns 
en nagelreparaties. 
Nieuw is de schim-
melcheck! Altijd al last 
van een kalk (schim-
mel) nagel en van alles 
geprobeerd? U kunt 
het laten checken op 
schimmel, zodat u een 
goede behandeling 
kan starten. Naast alle 
‘medische’ klachten 
kunt ook terecht voor 
een heerlijke wellness-
behandeling en mooie 

Open dag medisch pedicure Wijnbergen & Verhoog 
en Podotherapie Westland

Zaterdag 25 mei tussen 9 en 12 staat de deur van onze praktijkruim-
te in De Witte Brug Poeldijk voor u open. Gezamenlijk houden wij 
een inloopspreekuur waarin we antwoord geven op al u vragen over 
voetverzorging en voetstand. Ook kunnen wij u vertellen over de 
nieuwste technieken voor het behandelen van ingroeiende nagels 
en geven wij een inzicht in hoe de druk onder uw voeten is verdeeld.

Adres: De Witte Brug, 3-44 kamer S4 Poeldijk

zomervoetjes met gellak. Juliska werkt niet alleen, met medisch 
pedicure Wieneke Wijnbergen heeft zij drie plaatsen waar u te-
recht kunt.
 
Podotherapeut Samantha van Schie staat voor vrij, comfortabel 
en klachtenvrij lopen, staan en werken. Zij kijkt verder dan alleen 
uw voeten. Enkels, knieën, heupen, rug, houding en hoe u staat 
en beweegt neemt zij mee in een plan van aanpak. Zij zoekt met 
u naar een passende oplossing en aanpak die resultaat oplevert. 
Heeft u diabetes? Door een persoonlijk zorgplan kan mogelijk 
vergoeding van de basis of aanvullende verzekering geregeld 
worden; in samenwerking tussen podotherapeut, medisch pedi-
cure en arts. Ook Samantha werkt niet alleen, met diverse disci-
plines wordt gezocht naar het beste resultaat. Kortom kom langs 
met al uw vragen!
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www.spruijtonderhoud.nl

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

www.spruijtonderhoud.nl • 06-512 08 412
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18 mei open dag in Havenstraat

Zen & Zo naar Monster
Zen & Zo is verhuisd vanuit de Voorstraat, misschien zag u het? 
Zen & Zo heeft nu een prachtige nieuwe ruimte in Monster en 
is fiks uitgebreid. Van één naar vier praktijken en een trainings-
ruimte in een fijne omgeving. Disciplines in het ZENtrum: Chak-
ra Healing, hypnose, massage, coaching, energiewerk en IEMT. 
In september start een opleiding voor hypnotherapeut, in janu-
ari voor holistisch energetisch therapeut.

Op 18 mei gaan de deuren van de Havenstraat 55 in Monster wijd 
open. Benieuwd naar hypnose, échte diepte-ontspanning of wil jij 
de kracht van energiewerk ervaren? Ben jij therapeut en zoek je 
een verdiepingsopleiding, een mooie praktijk- of trainingsruimte? 

Programma
Praktijkruimte 1 en 2: maak kennis met Reiki & Energiewerk: ont-
vang een chakra healing of handmassage.
Praktijkruimte 3 en 4: ervaar kort hypnose, IEMT of heb een hel-
der gesprek.
Trainingsruimte: 10.00-10.30 uur:welkom in hypnose: kennisma-
king met bewust- en onderbewustzijn. 
12.00-12.30 uur: laat je meevoeren met klanken en trillingen van 
de klankschalen, koshi-gongs en oceandrum.
13.00-13.30 uur: 1e diepteontspanning, verder en dieper
14.00-14.30 uur: hoog sensitief of hoog gevoelig? Ontdek hoe-
veel je oppikt van je omgeving.
15.00-15.30 uur: 2e diepteontspanning.
16.00 uur: Zencirkel, meditatie en bewustwording. Innerlijke dia-
loog, ontdek het en voel van je harte welkom! Meer informatie: 
www.zenenzo.nl.

Van 19 tot 25 mei aan de voordeur

Anjercollecte, ook in Poeldijk
In de week van 19 mei is de jaarlijkse Anjer-
collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Leden van het Immanuelkoor van de NH Kerk 
en Zangkoren Deo Sacrum komen bij u langs 
voor een bijdrage. De opbrengst van de collec-
te komt voor 50% rechtstreeks in de koorkas 
terecht. Stelt u onze collectanten niet teleur? 
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Scheidend PGW-voorzitter Annemiek Koremans: 

‘Wij zijn nodig als waakhond’
Door Esdor van Elten 

Met het ontvangen van de Zilveren Erepenning van de gemeente 
Westland uit handen van burgemeester Bouke Arends nam An-
nemiek Koremans afscheid als voorzitter van Platform Gehan-
dicapten Westland (PGW).  Ze is blij met het eerbetoon: “Dit is 
een mooi markeringsmoment.” De uitreiking viel samen met de 
seizoen opening. In de Hervormde Kerk Ter Heijde presenteer-
de PGW haar activiteiten, terwijl op het kerkplein rolstoelen en 
scootmobielen werden gewassen. Binnen geniet Koremans nog 
na van de ceremonie. 

Annemiek was in 1994 betrokken bij de oprichting van wat toen 
nog Platform Gehandicapten Monster was. “Zulke organisaties 
waren er ook in andere dorpen. In 2004, toen de gemeente West-
land ontstond, zijn we samen gegaan in één organisatie en werd 
ik voorzitter.” Annemiek heeft zelf ook een beperking. “De kracht 
van onze organisatie is ook dat we uit eigen ervaring spreken.” 
PGW behartigt de belangen van mensen met een handicap. “We 
zien er vooral op toe dat er rekening met ons wordt gehouden”, 
benadrukt zij. “We willen niet iets speciaals, maar als een wijk 
wordt aangelegd kijken wij mee. Dat is niet alleen in ons belang: 
als je achteraf voorzieningen moet treffen of zaken anders moe-
ten kost dat meer dan als je er eerst over nadenkt.” 

Verdiensten
In de 25 jaar die achter haar liggen zijn dan ook mooie resulta-

ten bereikt. Naast realiseren van initiatieven als de Rolbus en 
Strandrups zijn er ook via de politiek stappen gemaakt: “Grote 
verdienste is dat in het Westland veel gebouwen gewoon toe-
gankelijk zijn voor rolstoelen. Daar springen we echt in uit ten 
opzichte van andere gemeenten”, is haar ervaring. Ook zaken als 
vrijwilligersvervoer zijn goed geregeld. In het algemeen vind ik 
dat wij als organisatie, binnen de bureaucratie die er nu eenmaal 
is, worden gezien, gehoord en gewaardeerd.” Dat wil niet zeggen 
dat er geen zaken op te lossen zijn: “Ik noemde al goed vervoer, 
met als keerzijde lang wachten, veel omrijden en tal van andere 
problemen die reizen nog steeds moeilijk maken. Ook wij merken 
de gevolgen van klimaatverandering. Flinke verzakkingen door de 
droge zomer én tussentijdse hoosbuien. Daar moeten echt maat-
regelen voor komen.” 

Waakhond
Daar gaat Annemiek niet meer actief voor lobbyen, haar aftreden 
als voorzitter betekent niet dat ze van het toneel verdwijnt: “Ik 
kan niet echt stoppen. Ik blijf als ervaringsdeskundige en denk-
tank actief.” “Wat ze niet leuk vindt, geeft ze aan mij”, valt Pech 
Samwel lachend in. Hij volgt Annemiek als voorzitter op. “Ik ken 
PGW al heel lang. Deze wereld was mij bekend door ander vrij-
willigerswerk, zoals voor de Zonnebloem. Omdat ik per 1 januari 
gestopt ben met werken heb ik nu meer tijd en vind het heel leuk 
iets met en voor mensen te doen.” Is Annemiek niet bang dat ze 
hem op zijn vingers blijft kijken? “Nee hoor, ik ben al twee jaar 
met dit proces bezig en blij dat ik het nu over kan dragen. Want 
het is niet klaar, het moet doorgaan. Er kan nog zoveel beter, de 
wil is er vaak wel, maar men denkt er gewoon niet aan. Dan zijn 
wij nodig. Als waakhond.” 

Met Pech Samwel als nieuwe PGW-voorzitter
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Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Hallo Jumbo actie

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

Wij zijn op zoek naar een
verkoopmedewerker m/v brood

Wij bieden:
•  Een afwisselende functie met ruimte 

voor ideeen en eigen inbreng
• Een prettige werksfeer
•  Uitstekende doorgroeimogelijkheden
•  Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
•  Fulltime baan ( 40 uur )

Wij vragen:
•  Minimaal afgeronde MBO opleiding
•  Goede communicatieve eigenschappen
•  Flexibiliteit is een vereiste
•  Geen 9 tot 5 mentaliteit
•  Klantvriendelijkheid is een pre

Ben jij geinteresseerd in deze functie? Mail je CV naar 3545@jumbo.com

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist
Adverteren in Poeldijk Nieuws 
voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim 
3.350 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. 
Ook zijn er bijna 500 digitale abonnees, die het magazine 
elke 2 weken ontvangen. 

Poeldijk Nieuws bewijst zich als een waardevol 
advertentiemedium voor de bovenlokale consumenten- én 
zakelijke markt! Als u nieuwe klantcontacten zoekt, 
is adverteren in Poeldijk Nieuws voordelig en doeltreffend! 
Vraag vrijblijvend om alle informatie en tarieven: 

Bel naar: 0174-700263 of
Erik van der Sande: 06-25575372 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171 of
Koos Verbeek: 06-53714151
Info bij: advertenties@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl

Stomeri·

• eneen

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

Stomerij
Onze stomerij kan al uw kleding, 

gordijnen, beddengoed e.d.  
reinigen. Snelle en goede service! 


