
 

22 mei 2019
4e jaargang, nr 11

AGENDA
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) 
1 juni 10.00-11.30 uur     Open kerk, boeken- en platenmarkt  Hervormde Kerk Fonteinstraat
4 juni 14.00-16.00 uur    Zing mee met De Waterlanders   De Backerhof Poeldijk

Poeldijk Nieuws-actie vrijwillige bijdrage van lezers 

Geef uw Poeldijk Nieuws € 27,50
Door Jan Goeijenbier, hoofdredacteur

Het is mei, dorpsmagazine Poeldijk Nieuws start haar jaarlijkse 
actie voor een vrijwillige financiële bijdrage van alle lezers. In 
dit nummer een brief met acceptgiro; met de actie roept Poel-
dijk Nieuws alle Poeldijkers, in het dorp en soms heel ver daar 
buiten, op om € 27,50 over te maken op: NL95 RABO 0343 6024 
15. Met de vrijwillige bijdragen van Poeldijkers en opbrengsten 
uit advertenties kan Poeldijk Nieuws de begroting netjes slui-
tend houden. Dat lukte de afgelopen 3 jaar steeds! 

Vorig jaar bracht de actie voor uw dorpsmagazine zo’n € 12.500 
op, afkomstig van 14% van de huisadressen. Resultaat: een slui-
tende begroting, terwijl wij er elke dag zo goedkoop mogelijk 
werken. Bestuur en redactie doen alles gratis, bezorgers krijgen 
een zakcentje. Wij zijn erg blij met de vele positieve reacties over 
het blad en hopen dat dit jaar 25% van alle Poeldijkse huisadres-
sen de € 27,50 aan ons overmaken. Voor 26 nummers Poeldijk 
Nieuws, elke 2 weken op uw deurmat. Meer informatie: www.
poeldijknieuws.nl.

(zie verder op pag. 3)
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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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(lees verder op pag. 4)

Koningsdag 2019 in Poeldijk

Waar? Rond de Veiling!

Georganiseerd door het Oranje Comité Poeldijk

Zaterdag 27 april 10.00-13.30 uur. 

10.00 uur 
Opening door jeugd slagwerkgroep Pius X

10.20 uur:  
 Het Wilhelmus en startsein van de activiteiten 

rond De Veiling

10.20-12.30 uur:  Muzikale ondersteuning D.J. Leo

10.20-12.30 uur:  Rommelmarkt voor kinderen in Julianastraat

10.30-13.30 uur:  Demonstraties, dierenasiel en dierenambulan-

ce De Wijs

10.25-13.30 uur:   Escapegrot, klimwand van ca. 11 meter, spring-

kussens, stormbaan van 15 meter schmincken 

door Lyda 

10.15-13.00 uur:   Ponyrijden, door Manege de Arckelhoeve 

11.00 uur:  
 Bezoek burgemeester Bauke Arends namens 

de gemeente Westland.

13.30 uur:  
Afsluiting van de activiteiten.

(lees verder op pagina 3)

(Foto RVD Albert Nieboer)

27 apr. 10.00-13.30 uur      Koningsdag 2019 Poeldijk 
 

 
Rondom De Veiling

30 apr. 13.00 uur  
     Algemene Ledenvergadering KBO 

 
Restaurant Vrienden

4 mei vanaf 13.00 uur 
     Krantenactie Deo Sacrum 

 
 

Poeldijk Centrum hoog- en 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
stapelbouw

4 mei 10.00-11.30 uur       Open kerk, boeken- en platenmarkt 
 

Hervormde Kerk Fonteinstraat

4 mei 19.00 uur  
     Dodenherdenking, oecumenische viering 

Bartholomeuskerk

     Aansluitend: herdenking gevallenen  
 

Bartholomeuskerkhof  

21 tot en met 24 mei 
     Avondvierdaagse Poeldijk 

 
 

In en rond het dorp

 
 

 
     (startbureau ISW-school Irenestraat)    

Poeldijker in beeld 

In het boek ‘Mijn jeugd voorbij’

Poeldijker Cor van Dijk vertelt zijn 

oorlogsverhaal 

Door Nelly Schouw-Zaat

Een willekeurig fragment uit het boek van Cor van Dijk uit Poel-

dijk over zijn vertrek naar Duitsland om daar te werk te wor-

den gesteld bij de Arbeitseinsatz. ’15 juni 1943: De auto gaat 

langzaam rijden en er gaat een golf van protest door de trieste 

menigte. Woedende ouders, die wanhopig moeten toezien dat 

hun zoons een onbekende bestemming tegemoet gaan, lopen 

met de auto mee’.  Cor van Dijk, nu 95 jaar, is een bekend man 

in Poeldijk. Maar, hoe goed kennen wij hem? Wie weet hoe zijn 

jeugd er uitzag en 

hoe het hem tij-

dens de Tweede 

Wereldoorlog ver-

ging, toen hij met 

Poeldijkse leef-

tijdgenoten naar 

Duitsland werd 

afgevoerd? Hoe hij 

uiteindelijk in 1945 

na de bevrijding, 

na een lange tocht 

via Luxemburg, 

België en Brabant 

weer thuis kwam 

in het Westland? 

Lees het boek ‘Mijn 

jeugd voorbij’,  dat 

zijn dochter Joop 

van Dijk schreef en 

dat deze week van 

de pers kwam.

  AGENDA

27 maart 2019
4e jaargang, nr 7

(lees verder op pag. 4)

30 mrt. 12.00-16.00 uur       Open Tennisdag Verburch   Onings Tennispark Arckelweg
31 mrt. 13.30 én 16.00 uur      Westlands Kinderen voor Kinderen  De Veiling
         Spektakel  
2 apr. 13.30-16.00 uur       Repair Café     De Backerhof
5 apr. 19.00-20.00 uur       Zapp Mattheus    Adrianuskerk Naaldwijk
6 apr. 10.00-11.30 uur        Boeken- en platenmarkt   Hervormde Kerk Fonteinstraat 
7 apr. 14.30 uur        Mattheus Passie    Adrianuskerk Naaldwijk
7 tot 13 apr.        Collecte Hartstichting    Aan uw voordeur
8 apr. 19.00-20.00 uur       Wandeling nieuw centrumplan Poeldijk  In het dorp   
18 apr. 11.30 uur        Eindeloze lunch De Zonnebloem  Restaurant  Vrienden
         (2 apr. 11.00-12.00 opgeven in De Wittebrug)  

Hart van Poeldijk: 

‘Plan maken voor veertig jaar’
Door Nelly Schouw-Zaat

Renovatie van een pleintje in Poeldijk is hoog nodig en dat lijkt 
nu ook te gaan gebeuren. Maar daar blijft het niet bij. Een to-
taalplan om het dorpscentrum opnieuw in te richten vereist 
breed draagvlak want het nieuwe centrum moet minstens veer-
tig jaar mee gaan. Dat is de boodschap van de klankbordgroep 
‘Hart van Poeldijk’ aan inwoners en gemeente. Poeldijkers, jong 
en oud, worden daarom opgeroepen om te reageren en hun 
ideeën naar voren te brengen. Of aan al die wensen tegemoet 
kan worden gekomen zal misschien niet helemaal lukken. Maar, 

Nieuw centrumplan Poeldijk
zeggen Aad van der Valk en Peter Zuidgeest van ‘Hart van Poel-
dijk’, het is belangrijk dat zo’n ingrijpende vernieuwing het dorp 
voor de toekomst het elan geeft, dat het nu mist. ‘Geen plan 
voor de korte termijn, het gaat om een visie op de Poeldijkse 
samenleving in de komende decennia’.

Tal van kwesties komen dan ook aan de orde. De groep ‘Hart van 
Poeldijk’, die al zo’n twaalf jaar geleden bij de gemeente Monster 
aan de bel trok, zat niet stil. ‘Vooral sinds de bouwplannen van de 
gemeente Westland in Poeldijk werkelijkheid werden, zaten wij 
regelmatig met het gemeentebestuur aan tafel. In weinig dorpen 
is zo’n sterke groeispurt te zien als juist nu in Poeldijk. Maar die 
versnelde nieuwbouw moet ook passen in de hoofden van de in-
woners’. Onder meer dankzij de klankbordgroep is zo’n tien jaar 

Poeldijkers maken wandeling en wisselen ideeën uit over centrum

Ondernemer in beeld 
Tessa Moerland bij Marco van der Hout:

‘Mijn baas zei: word jij maar slager’
Door Nelly Schouw-Zaat

Tessa Moerland (23) woont in Honselersdijk, maar ze is sinds kort 
in Poeldijk vooral bekend als de geslaagde slager! Met haar ar-
men vol prijzenbekers keerde zij terug van een loodzwaar exa-
men in het Duitse Frankfurt waar zij en haar collega Josja Haags-
ma successen behaalden in vleesbereiding en eigen receptuur. De 
wedstrijden werden georganiseerd door The International Young 
Butcher’s Competition. Direct na de overwinning stroomden de 
felicitaties in de winkel van keurslager Marco van der Hout in 
Poeldijk binnen. Klanten en leveranciers brachten bloemen, zelf-
gebakken appeltaarten, gebak en allerlei ander lekkers.

Toen Tessa (op de foto links) begon te werken in de winkel van 
Aad Groenewegen in Honselersdijk was zij 16 en zat nog op 
school. Net als veel klasgenoten had zij er een baantje bij, maar 
Aad gaf haar het advies: ‘Word jij maar lekker slager’. Kennelijk 
zag hij wel toekomst in het actieve meisje. Zij volgde de opleiding 
en werkt nu al vier jaar in het slagersvak. Binnenkort hoopt zij 
haar school af te ronden. ‘Ik heb de laatste maanden veel tijd be-

(lees verder op pag. 4)
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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: 
20 mei t/m 1 juni

Witte puntjes  ��������������������������������� 4 + 2 gratis

2e Woudkorn  ���������������������� met 50% korting

Aardbeienslagroomschnitte  ��������������������������
�����������������������������������������van € 8,00 voor € 5,95

Bakkerij Van Malkenhorst

Wij zijn te bereiken!

  

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 20 t/m 25 mei Geldig van 27 mei t/m 1 juni

KEURKOOPJE
4 SLAVINKEN +  
500 GR. RUNDERGEHAKT

 SLECHTS € 8,95
VLEESWARENKOOPJE
100 GR. GEGRILDE KIPROLLADE + 
150 GR. KIPSALADE 

SLECHTS € 3,75 
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GR. VARKENSHAAS IN 
CHAMPIONSAUS MET AARD-
APPELPUREE  SLECHTS € 4,95

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

KEURKOOPJE
4 GEPAN. WIENERSCHNITZELS

 SLECHTS € 7,25

VLEESWARENKOOPJE
150 GR. ACHTERHAM

 SLECHTS € 2,95

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GR. BIEFSTUK STROGANOFF 
MET AARDAPPELPUREE

 SLECHTS € 4,95

ELK WEEKEND  
HELE GRILLWORST  

€ 5,50

(vervolg  
voorpagina)
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CakeDoor Nikki en Oumayma

Wat moet je doen?

Verwarm de oven voor dat je gaat 

beginnen. De oven moet op 175 gra-

den. Voor dat je gaat beginnen moet 

je de cakevorm invetten met een 

klein beetje boter/margarine. Leg er 

een stukje bakpapier op. Snij de rest 

van de boter in stukjes en doe dat in 

de beslagkom. Dan komt er suiker bij 

en dan de vanille suiker. Mix dat dan tot het  

romig geel is. Nu doe je één voor één de eieren 

er bij. Daarna komt al het bakmeel erbij en daarna een snufje 

zout.Goed mixen.
En daarna is je beslag klaar en dan doe je het in de cakevorm. 

Daarna doe je het 60 minuten in de oven als je daar mee klaar 

bent, haal je je cake uit de oven. Even aflaten koelen, draai hem 

om op een bord en je bent klaar: een heerlijke cake!

Help vogels in de winter

Door Hani en Indy

Smelt frituurvet in een pan.

Voeg daar al roerend het za-

denmengsel aan toe en laat dit 

mengsel een beetje afkoelen.

Giet de warme brij in een vorm, 

bijvoorbeeld een blikje, een 

melkkarton, een theeglas, of een 

halve kokosnoot.

Laat een stukje touw in de brij zakken. Wacht tot het is afgekoeld 

en haal het vetblok uit de vorm. Hang het op.

Poeldijkse scholen vertellen...

Wat heb je nodig?

240 gr suiker

240 gr boter + om in te vetten

280 gr zelfrijzend bakmeel

1 zakje vanille suiker

snufje zout

4 grote eieren
mixer

cakevorm ca. 28 cm

Schaatsles 

Door TharaElke zaterdag in de herfst en winter ga 

ik naar schaatsles. Eerst mag ik even 

vrij schaatsen, en dan moet ik naar mijn 

groepje. Meestal leer ik pootje over, 

maar ik leer ook heel veel andere dingen. 

Zoals: hard schaatsen, springen, rondje draai-

en, achteruit schaatsen, eitje leggen, mooi 

schaatsen en nog meer.  Ik schaats in de Uithof, een les duurt onge-

veer een uur. Maar 10 minuten mag ik vrij schaatsen. Dus ongeveer 

50 minuten krijg ik les van de schaatsjuf. Het is heel gaaf en leuk!!! 

Lees verder op pag. 3

2 feb.  10.00-11.30 uur   

      
Boeken- en platenmarkt  

 

Hervormde Kerk Fonteinstraat 

27 jan. tot 3 feb.    

  

   

Collecte Hersenstichting  

 

Aan uw voordeur

Tot 4 feb. 

 

 

 

Ophalen enveloppen Kerkbalans  

Aan uw voordeur

4 feb.  19.45-20.45 uur   

     
Jongerenbijeenkomst H. Vormsel  

Bartholomeuskerk

13 feb.  09.00-12.00 uur  

 

Open dag basisscholen 
 

 

(Zie pagina 18)

15 feb. 18.00 uur  

 

 

Parochiediner 
 

 

 

Restaurant Vrienden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zie pagina 5)

23 feb.  10.30 uur 

 

 

Voorjaarsmarathon  
 

 

Restaurant Vrienden

 

 

 

 

 

Onderlinge Vriendschap 

  

AGENDA

16 januari 2019
4e jaargang, nr 2

Zelf de handjes uit de mouwen!

Samen werken aan samenwerken 
Door Annemiek Koremans

Ook in 2019 blijf ik mij inzetten voor samenwerken en verbinden 

van mensen en organisaties voor betere veiligheid, woningbouw, 

infrastructuur, vervoer, onderwijs, zorg en dienstverlening voor 

Westlandse burgers en bedrijven, die daar ook flink voor betalen. 

Eerst terug naar een niet zo succesvol jaar voor Poeldijk. Ik ga hier 

Ons Dorp
mijn laatste woorden aan wijden. De complete misser van € 1,8 

miljoen steken van gemeenschapsgeld in een failliete De Leuning-

jes. Een andere naam, ‘De Veiling’, blijkt nodig om het verleden te 

vergeten. 

Een investering van € 1,8 miljoen voor minstens 10 jaar behoud van 

‘De Veiling’. Voor de duidelijkheid, alleen de grote zaal al: € 180.000,- 

exploitatieverlies per jaar. Ik ben niet financieel deskundig, maar hou 

het vast in uw geheugen: 10 jaar! Poeldijk heeft wat gekost, maar 

Lees verder op pag. 3

19 jan. 10.00-11.30 uur        Boeken- en platenmarkt   Hervormde Kerk Fonteinstraat 

19 jan. 12.30-16.00 uur       11e Bridge- en Klaverjasdrive  Aula ISW-school Margrietlaan

27 jan. tot 3 febr.        Collecte Hersenstichting   Aan uw voordeur

4 febr. 19.45-20.45 uur       Jongerenbijeenkomst H. Vormsel  Bartholomeuskerk 

25 jan. en 26 jan. 12.00-16.00 uur Inloopdag centrumplan Poeldijk  Dario Fo-gebouw

         (zie pag. 25)

  

AGENDA

3 januari 20194e jaargang, nr 1

Nauwe samenwerking met De Phoenix in Wateringen 

Bas Vermeulen: ‘Pius X blijft 
Poeldijks’ Door Nelly Schouw-ZaatGoed Poeldijks Nieuws aan het begin van het nieuwe jaar: Pius 

X al sinds jaren verankerd in de Poeldijkse samenleving, blijft 

hier, behoudt naam én leden. Maar: het wordt sterker door har-

monieuze samenwerking met Wateringse muziekvereniging De 

Phoenix. Omgekeerd gooien de Poeldijkse musici het op een ak-

koord met De Phoenix. ‘Een soort verkering’, zegt Pius X-voorzit-

ter Bas Vermeulen (65) bij een kop koffie in het repetitielokaal in 

De Veiling, voorheen De Leuningjes. ‘Wij zijn naar elkaar toege-

groeid. Net als verkering moet zoiets tijd krijgen om te besluiten 

tot een daadwerkelijke afronding. Die is definitief na de laatste 

besprekingen op 18 december. Besturen en leden van de beide 

verenigingen zijn het eens. Nu is het zaak die verandering inhoud 

te geven. Ik ben optimistisch over de toekomst van onze beide 

verenigingen’.

1919 – 2019: Klaas, Jan en Michel Vis

Drie generaties Vis Tweewielers 

PoeldijkDoor Nelly Schouw-Zaat

Honderd jaar in tweewielers, gedu-

rende drie generaties. Bij Vis Twee-

wielers aan de Rijsenburgerweg in 

Poeldijk wordt 2019 een bijzonder 

jubileumjaar. Michel Vis dook in 

de geschiedenis van zijn opa Klaas, 

zijn vader Jan en die van hemzelf. 

Oftewel: van een winkel in de Voor-

straat, via een bunker naast het Ver-

burch sportpark tot de huidige zaak 

die de laatste jaren ook een veran-

dering ten goede onderging: midden 

in een splinternieuwe woonwijk.
Lees verder op pag 4.

Opa Klaas Vis

Michel Vis

Jan Vis

5 jan. 10.00-11.30 uur        Boeken- en platenmarkt  
 

Hervormde Kerk Fonteinstraat 

5 jan. vanaf 13.00 uur       Deo Sacrum krantenactie  
 

Poeldijk-Centrum, stapelbouw

8 jan. 13.30-16.00 uur      
Repair Café  

 
 

De Backerhof

19 jan. 12.30-18.00 uur       11e Bridge- en Klaverjasdrive  
Aula ISW-school Margrietlaan

27 jan. tot 3 febr.        
Collecte Hersenstichting  

 
Aan uw voordeur

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(zie pag. 10 dit nummer)  

 

Lees verder op pag 3.
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 Westland Verstandig: Snel duidelijkheid 
samenwerking Leuningjes en WOS 
gewenst
Al weer een hele tijd geleden zijn de gesprekken gestart over de 
WOS in het gebouw van de Leuningjes. Die gesprekken stagneren, 
begrijpt Westland Verstandig. Dat is niet goed, ook niet voor de 
Gemeente. Westland Verstandig vindt dat er nu snel duidelijkheid 
moet komen over wat er gebeuren gaat. Het beste is natuurlijk dat 
overeenstemming komt tussen de Leuningjes en de WOS over de 
verhuur en de samenwerkingsvorm en dat de gemeente de benodigde 
investeringen doet. Goed voor de WOS, goed voor de Leuningjes en 
goed voor de gemeente. Westland Verstandig doet een beroep op alle 
partijen inschikkelijk te zijn om een win-winsituatie te bereiken.partijen inschikkelijk te zijn om een win-winsituatie te bereiken.
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. 

steed aan de voorbereiding voor die competitie, zodat ik school 
even moest laten rusten. Ik volg de studierichting Verkoopspecia-
list en Bedrijfsleider in het slagersvak. In september hoop ik klaar 
te zijn’, aldus Tessa.

Overal gaat de barbecue weer aan
Keurslager Marco van der Hout is een erkend leerbedrijf waar 
medewerkers alles over het slagersvak leren. Het grote werk, zo-
als uitbenen en uitvliezen, gebeurt ook, omdat dit veel tijd vergt 
wordt dit meestal door de leveranciers gedaan. Medewerkers 
gaan aan de slag met bereiding en presentatie van de producten. 
Veel aandacht gaat naar het op de juiste manier kruiden, zodat 
het vlees bij de consument in de smaak valt. Soms traditioneel, 
pittig en een beetje exotisch. ‘Zo maken wij zelf slavinken’, licht 
Tessa toe. ‘In verschillende variaties. Nu het mooier weer wordt 
gaat overal weer de barbecue aan en daar horen andere mari-
nades en bijzondere smaken bij. Vooral jonge mensen vragen 
hiernaar. Natuurlijk zijn er salades, maaltijden, soepen en andere 
zelfbereide gerechten en vergeet de vegetarische producten niet. 
Daar is steeds meer vraag naar. Als slager moet je daar niet de 
ogen voor sluiten, maar er op inspelen met lekkere vleesvervan-
gers’.

Marco van der Hout is trots op zijn jonge team
Haar prijzenkast in de winkel wordt door alle klanten bewonderd. 
Tessa somt op: ‘Josja en ik werden gedeeld eerste voor onze bar-
becueschotel en ik werd derde in het persoonlijk klassement. Ook 
won ik vijf bekers voor mijn presentaties. Wij kregen ter plekke de 
opdracht van een stuk vlees een gerecht te bedenken en te berei-
den. Je kon dus vooraf niets voorbereiden. We maakten een Beef 
Wellington. Het was heel spannend, maar wij werkten toch heel 
ontspannen samen en hadden er veel plezier in. De jury noemde 
dat ook een duidelijk pluspunt in onze presentatie’. Marco van 
der Hout (30) is trots op zijn hele team van jonge medewerkers. 
Door de komst van nieuwe woningen en wijken in Poeldijk merkt 
hij dat de smaak van de consument verandert. ‘Als vakslager gaan 
we meer in de richting van traiteur. Mensen kiezen bewuster voor 
goede producten en willen graag advies. Misschien gaan wij meer 
doen met workshops, daar is beslist belangstelling voor’.

(vervolg voorpagina) 4 juni op de nationale opa en oma´s dag

Zing mee met de Waterlanders 
Koor de Waterlanders treedt op voor de bewoners en belang-
stellenden in De Backerhof Poeldijk op dinsdag 4 juni van 14.00 
tot ongeveer 16.00 uur. Wij kijken weer uit naar dit optreden 
dat mede mogelijk gemaakt wordt door kleine culturele initia-
tieven van Cultuurweb Westland.

Wij gaan ons best doen om de opa´s en oma´s en natuurlijk alle 
andere belangstellenden een hele gezellige middag te bezorgen. 
Iedereen is dan ook van harte welkom, de toegang is gratis. Er 
worden boekjes uitgedeeld met daarin de liedjes die wij zingen, 
zodat iedereen naar hartenlust mee kan zingen. Verdere infor-
matie vindt u op: wwwkoordewaterlanders.nl. 
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding is deze week geldig van di t/m za

AARDBEIENCAKE TAARTJE
FeestelijkLuchtige roombotercake met banketbakkers-
room, Hollandse aardbeien en toefjes slagroom!

van 8,65
€6,95

€1,70
voordeel

0174 - 27.00.90

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

Afscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

we print with passion

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

...direct voor u aan de slag!

Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief!!

Bel 0174 730 179
www.directmakelaar.nl  

Herckenrathstraat 52
2681 DG Monster

info@directmakelaar.nl
0174 - 730 179

www.directmakelaar.nl

Voorstraat 50, 
Poeldijk  

Karakteristiek, riant herenhuis gelegen midden in het 
centrum van Poeldijk!
- Woonoppervlakte ca. 171 m2
- 5 slaapkamers
- 2 badkamers
- Dakterras en patio
- Recent volledig geschilderd aan binnen- en buitenzijde

Verhuisplannen? 
Maak kennis en bel ons voor een 

vrijblijvend intakegesprek met 
waardebepaling van uw woning!

Vraagprijs: € 385.000,- k.k.

TE KOOP

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

Woensdag 22 mei 11.00 uur: viering KSW Gantel en Wen.
Vrijdag 24 mei 15.00 uur: woord- en Communieviering met Ra-
fael Maria Theuvenet.
Woensdag 29 mei 11.00 uur: viering KSW Zweth en Nieuweweg 
met Rafael Maria Theuvenet.
Vrijdag 31 mei 19.00 uur: maandsluiting Hervormde Gemeente 
met ds. D. van Vreeswijk.
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H. Bartholomeus  
Voorstraat 111
2685 EK Poeldijk
Telefoon: 0174-245058
Banknummer: NL 91 RABO 01422 06 334

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

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

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

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

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

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

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

Dauw trappen op 30 mei in De Lier

Hemelvaart
Door Els Geelen, pastoraal werker 

Kort geleden vierden we de Verrijzenis 
van Jezus Christus. Nu zitten wij in de 

periode voor Pinksteren die 50 da-
gen duurt. Eerst mogen we nog op 
de 40ste dag Hemelvaartsdag vieren. 
Wat vieren we dan? We herdenken 

dat Jezus Christus is opgevaren naar 
God, Zijn Vader in de hemel, 39 dagen na 

Zijn opstanding uit de dood. De viering is 
onderdeel van de paascyclus, die eindigt met Pinksteren. In de 
40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart liet Jezus Christus zich 
regelmatig aan het volk en aan zijn leerlingen zien. Op de 40ste 
dag na Pasen is hij definitief naar de hemel gegaan, wat we He-
melvaart noemen. In de periode dat Jezus Christus regelmatig 
verscheen sprak hij regelmatig over het “koninkrijk van God”. 
Deze verschijningsverhalen horen wij op de zondagen tussen 
Pasen en Hemelvaart. 

In de bijbel is 40 een heilig getal. Het komt ook meerdere keren 
voor. Jezus bracht 40 dagen in de woestijn door als Hij door de 

duivel op de proef wordt gesteld. Mozes trok 40 jaar lang met 
het volk Israël door de woestijn voor zij het beloofde land zagen 
en er binnen mochten. Op het moment dat Jezus Christus naar 
de hemel ging, waren zijn volgelingen daarbij aanwezig. Jezus 
Christus beloofde dat de Heilige Geest hen op korte termijn zou 
komen helpen. Dat vieren we 10 dagen later met Pinksteren. Na 
zijn belofte werd hij door een wolk opgenomen en meegevoerd en 
was niet langer zichtbaar voor zijn volgelingen. Terwijl zij toeke-
ken en naar de hemel staarden, verschenen ineens twee mannen 
in witte gewaden. Ze riepen letterlijk: “Galliërs, wat staan jullie 
naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is 
opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar 
de hemel hebben zien gaan.” 

Na Hemelvaart gaan we aftellen naar Pinksteren. Dit doen we 
met de Pinksternoveen, waarover u eerder in Poeldijk Nieuws las. 
Hemelvaartsdag is ook het feest van de Christelijke Arbeidersbe-
weging. Men herdenkt dan de pauselijke encycliek over sociale 
rechtvaardigheid, Rerum Novarum, uit 1891. Vermoedelijk ston-
den vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur ‘s nachts 
op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou 
de term dauwtrappen vandaan komen. De dauw op het gras zou 
zuiverend werken en terug te voeren zijn op een heidens gebruik 
om het meifeest of heropleving van de natuur te vieren. Ook in 
onze parochiefederatie kunt u gaan dauwtrappen. Vertrek vanaf 
de HH Martelaren van Gorcum kerk in De Lier om 10.30 uur. Wilt 
u nog meer weten over Hemelvaart? Kom dan naar de vieringen 
in de onze kerken, u bent van harte welkom!

U bent hoop voor Christenen Syrië 
Op uitnodiging van de St. Elisabethparochie in Wateringen ver-
zorgt ‘Kerk in Nood’ een lezing over Christenen in het Midden 
Oosten met extra aandacht voor de situatie in Syrië. Van de 5,5 
miljoen mensen (50 % Christenen) zijn vele op de vlucht en zij 
die gebleven zijn, worden dagelijks getroffen door ongeëven-
aard lijden. 

Als bakermat van drie religies, is het Midden-Oosten gezegend én 
vervloekt en al eeuwenlang toneel van strijd. Miljoenen Christe-
nen uit Irak en Syrië vluchten voor de barbaarse daden van Isla-
mitische Staat. Kerk in Nood steunt de situatie ter plaatse en kent 
daardoor hun verhalen uit eerste hand. Leer het Midden-Oosten 
kennen vanuit het oogpunt van drie religieuzen uit Irak, Syrië en 
Libanon.
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WEGENS GOEDE 

VERKOOPRESULTATEN 

HEBBEN WIJ RUIMTE 

VOOR NIEUW 

AANBOD!

TE KOOP

2681 JL MONSTER
Hoevelaan 7

TE KOOP

2681 MR MONSTER
Maris 4

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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In kindvriendelijke woonomgeving 
gelegen royale en goed onderhouden 
eengezinswoning met aanbouw, mooie 
vide, 2 dakkapellen, parkeergelegenheid 
op eigen terrein voor 2 auto’s en zonnige 
achtertuin. Gelegen nabij het centrum en 
het strand.
Vraagprijs: € 359.000,- k.k.

Op de mooiste plek van het Westland 
gelegen luxe 2-1 kapwoning met grote 
garage en riante prachtig aangelegde 
zonnige achtertuin op het zuiden.    
De woning is gelegen in het groene, 
kindvriendelijke en rustige woongebied 
Polanen. 
Vraagprijs: € 619.000,- k.k.10 4 JANUARI 2017

Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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www.bas1s.nl | Voorstraat 18 
2685EM Poeldijk | 0174-246000
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Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

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

Op 29 mei om 19.30 uur is in de St. Josephkerk in Wateringen een 
eucharistieviering met speciaal gebed voor al onze broeders en 
zusters die vervolgd worden vanwege hun geloof in Jezus. Na de 
viering, rond 20.00 uur houdt een vrijwilliger van ‘Kerk in Nood’ 
een lezing over Christenen in het Midden-Oosten. Vanuit deze 
landen klinkt herhaaldelijk de oproep “Bid voor ons, vergeet ons 
niet”. Laten we aan deze oproep gehoor geven, kom mee bidden 
en laat u informeren. Meer informatie: pastor Martien Straathof 
straathof@rkwestland.nl. 

De Rozenkrans bidden bij Maria 
De maand mei is net als de maand oktober onze Mariamaand. 
Wij staan dan extra stil bij de moeder van Jezus die ook voor ons 
allen een echte moeder is. Elke dinsdagavond om 19.00 uur bid-
den wij de rozenkrans voor Maria en voor alle mensen die ons ge-
bed en de steun van Maria nodig hebben. We steken een kaarsje 
aan en bidden samen voor onze medemensen. Na afloop willen 
we graag met u allen even napraten onder het genot van koffie of 
thee. Wilt u ook kennismaken met dit rozenkransgebed en gezang 
dan ontvangen wij u graag op dinsdag 28 mei in onze kerk. Koos 
van Leeuwen gaat voor in gebed en Ine Vranken speelt piano. 

Kerkberichten 
Weekeinde 25 en 26 mei: 6e Zondag van Pasen.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk Monster. 
Zondag 11.00 uur: Woord- en communieviering met dames en 
heren Bartholomeuskoor. Voorganger: diaken Ronald Dits. Inten-
ties: Familie Van der Loos-van Leeuwen, Siem Scheffers, Koos van 
der Ende, Wim van Dijk en Marie van Dijk-Bol.
Donderdag 30 mei 11.00 uur: Hemelvaartsdag. Eucharistievie-
ring met dames en heren Bartholomeuskoor. Voorganger: pastor 
Berry Lansbergen. Intentie: Jeanet Heuchemer. 
Weekeinde 1 en 2 juni: 7e Zondag van Pasen.
Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering met cantor. Voorganger: 
pastor Max Kwee. 
Zondag 11.00 uur: woord- en communieviering met dames en 
heren Bartholomeuskoor. Voorganger: diaken Walther Burgering. 
Intenties: Toos van der Valk, Koos Grootscholten.

Geloven in de ander, een wereldwijde missie

Pinksteractie 1 tot en met 9 juni
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV

Missionarissen geven zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen 
zij wel wat steun gebruiken. Daarom organiseren we van 1 tot 
en met 9 juni de Pinksteractie in parochies om geld in te zame-
len zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen voor de 
armste mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen voor honderden 
missionarissen en missionair werkers – ook voor de mensen met 
en voor wie zij werken. Steun de actie en laat zien dat we in onze 
Nederlandse parochies achter onze missionarissen staan. Want 
hebben wij niet allemaal dezelfde missie? U kunt uw bijdrage bij 

de hoofdcollecte in de viering aan deze Pinksteractie geven.

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 30 mei 19.00 uur: Hemelvaart, Rozenkrans bidden.
Donderdag 6 juni 19.00 uur: Rozenkrans bidden.

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

4 7 DECEMBER 2016

Adventskrans: Kerstmis is dichtbij            
Door Pieter Broch

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

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

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

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

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

Afscheid nemen in huiselijke sfeer

Uitvaartcentrum Lupine 
“Het Familiehuys” 
Monsterseweg 92
2685 LK Poeldijk

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

www.hetfamiliehuys.nl

Afscheid nemen in huiselijke sfeerAfscheid nemen in huiselijke sfeer

Agenda
Woensdag 22 mei  
14.30 uur: optreden Kinderkoor in Sonnevanck ’s-Gravenzande.
Zondag 9 juni
11.00 uur: Misa Criolla van Ariel Ramírez, Bartholomeuskerk
Elke woensdag 13.30-14.00 uur: repetitielokaal De Veiling, zingen 
voor kinderen van groepen 1, 2 en 3.
Elke woensdag 16.00-17.00 uur: repetitielokaal De Veiling, zingen 
voor kinderen vanaf groep 4.
Elke vrijdag 19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartholo-
meuskoor.

In de kerk
Zaterdag 25 mei         
19.00 uur: geen viering.
Zondag 26 mei         
11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
viering.
Donderdag 30 mei, Hoogfeest van Hemelvaart
11.00 uur: dames en Heren Bartholomeuskoor zingen de Herz Je-
su-Festmesse van Josef Gruber.
Zaterdag 1 juni     
19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 2 juni  
11.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
viering.

Misa Criolla van Ariel Ramírez
Op Pinkstermorgen, zondag 9 juni om 11.00 uur wordt in de Bar-
tholomeuskerk de Misa Criolla uitgevoerd. Het Bartholomeus-
koor, Kamerkoor Couleur Vocale en projectzangers en zangeres-
sen gaan er, na weken van voorbereiding, een heel feestelijke 
viering van maken.

De Misa Criolla, een compositie van de componist Ariel Ramírez, 
is een Creoolse mis ontstaan in Buenos Aires. Het is een La-
tijns-Amerikaanse mis. Criolla staat voor de vele culturele invloe-
den in Argentinië. Het koor wordt begeleid door het Ensemble del 
Sur, een Argentijns ensemble dat garant staat voor een Zuid-Ame-
rikaanse sfeer. Tenorsolist Jorge Martina draagt daar ook aan bij. 
Aanvang 11.00 uur, de kerk is open om 10.30 uur.
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Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6, tel. 243663
Predikant : Vacature

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

Er is een bijzonder verzamelaar
Ik ken iemand die oudere zilveren rammelaars verzamelt. Hij heeft 
werkelijk juweeltjes in zijn collectie. Laatst ontmoette ik iemand 
die een verzameling oude blikken trommels exposeerde. Geen en-
kel stuk namaak. Misschien hebt u ook zo’n hobby, anders kent u 
vast mensen met een postzegelverzameling. Je ziet soms unieke 
zegels! Een verzamelaar is zuinig en trots op zijn verzameling en 
steeds gespitst op aanvulling. Op een veiling of markt valt hem 
ook direct op wat van zijn gading kan zijn.

Nu ken ik een verzamelaar met een werkelijk unieke collectie. Ieder 
stuk is uniek, heeft een eigen voorgeschiedenis en een eigen toe-
komst. Hij is voortdurend gespitst op aanvulling. Geen enkel stuk 
ontgaat hem. En hij is er super zuinig op. De objecten die hij verza-
melt zijn maar klein. En, hoe uniek ook,er zijn er nog heel erg veel 
van. U kunt hem zeker helpen. Vooral als u in de narigheid zit. Die 
verzamelaar spaart zelf uw tranen; hij doet ze in een kruik staat in 
het boek van de psalmen. Die verzamelaar heet God.

Kerkdiensten
Zondag 26 mei 
10.00 uur: ds. F.J.M. van Veldhuizen, Sluipwijk.
19.00 uur: ds. D. Siebelink, Reeuwijk.
Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
09.30 uur: ds. W.J. van Schaik, Dordrecht.
Zondag 2 juni
10.00 uur: ds. A. Vastenhoud, Dinteloord. Bevestiging van ds. 
J.W.J. Guis als predikant van de Hervormde gemeente te Poeldijk
15.00 uur: ds. J.W.J. Guis, intrededienst.
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en ne-
vendienst voor kinderen van de basisschool.

Ds. Guis volgt ds. Molenaar op

Nieuwe predikant Hervormde 
gemeente Poeldijk 
Zondag 2 juni zal in de morgendienst ds. J.W.J. Guis uit Ridder-
kerk bevestigd worden tot nieuwe predikant van de Hervormde 
gemeente te Poeldijk. Na het vertrek van ds. A.J. Molenaar op 
9 september 2018 naar Woudrichem was de gemeente vacant. 
In de middagdienst van 15.00 uur zal ds. Guis voor het eerst als 
Poeldijkse predikant voor gaan. Een ieder is van harte welkom 
in deze diensten.

Op dit moment wordt door vrijwilligers 
hard gewerkt aan het in orde maken van 
de pastorie aan de Jan Barendselaan. In 
de prachtige opgeknapte pastorie zullen 
ds. en mevrouw Guis begin juni hun intrek 
nemen.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de 
kerk kunt komen, kan er voor vervoer ge-
zorgd 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 om welke reden dan ook pastorale hulp gewenst of wilt u 
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. 0174-242570.

Open kerk, boeken, platen en crea
Zaterdag 1 juni van 10.00-11.30 staat de Hervormde Kerk in de 
Fonteinstraat weer open voor een gesprek of een luisterend 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.

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

Planten- en snuffelmarkt
De jaarlijkse planten en snuffelmarkt op de zaterdag voor Moe-
derdag was ook dit jaar weer een geweldig succes. Het weer 
werkte enorm mee en al vroeg was er een lekker zonnetje. Dit 
lokte de kopers naar het Fonteinplein waar het een schitterend 
geheel was van de vele verschillende soorten bloeiende planten.
Graag zeggen wij alle kopers en sponsors weer heel veel dank 
voor hun bijdrage aan het welslagen van deze jaarlijkse markt.

Welkom aan het 50e lid koor
We keken er lang naar uit, nu is het toch zover dat het 50e lid 
van ons koor mocht worden ingeschreven. Een aantal dat nog 
nooit in de geschiedenis van Immanuel is gehaald. Het was dan 
ook een speciaal moment toen Nelly Dotinga uit ’s-Gravenzande 
zich aanmeldde als lid nadat zij een aantal repetities had be-
zocht. Reden voor een plaatje en natuurlijk een feestelijk mo-
ment. 

We hopen dat Nelly nog vele jaren met plezier met ons mee 
zingt. Toch kunnen er nog altijd nieuwe leden bij. Het is fijn om 
met elkaar te zingen en je wordt er blij van. We repeteren iedere 
woensdagavond van 19.45- 21.30 uur in de ontmoetingsruimte 
van de Hervormde kerk aan de Fonteinstraat 6.

Bij 60-jarig, diamanten jubileum in het klooster

Bisschop feliciteert zusters 
De Poeldijkse zusters Cecilie Onings en Lucia Zuyderwijk kregen 
30 april hoog bezoek in het zusterhuis Orde van de Augustines-
sen in Heemstede. Mgr. Hendriks, bisschop van Haarlem wenste 
hen persoonlijk geluk met hun diamanten jubileum. Zij zijn zes-
tig jaar geleden geprofest in het kloosterleven.

Zuster Cecilie Onings, in Poeldijk geboren als Toos Onings, is de 
tweede dochter uit een gezin van 13 kinderen. Zij werkte 32 jaar 
in het St Franciscusgasthuis in Rotterdam en woont nu als gepen-
sioneerd verpleegkundige in de Maasstad en keerde tijdelijk terug 
naar haar geboortedorp om zus Tinie bij te staan. Zr Lucia (hier 
bekend als Miep) Zuyderwijk was ook vele jaren verpleegkundige 
en woont in het klooster in Heemstede, waar zij veel vrijwilligers-
werk doet. Ook zuster Lucia komt uit een groot Poeldijks gezin. 
Bij het zestigjarig kloosterjubileum was een speciale kerkdienst 
in Heemstede met familieleden van beide jubilaressen. Bisschop 
Hendriks sprak zijn bewondering uit voor het werk van de zusters 
in zovele jaren in de gezondheidszorg. Op de foto (van Paul On-
ings) links mgr. Hendriks, met zuster Lucia Zuyderwijk en zuster 
Cecilie Onings (rechts).
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Zeg nou zelf… 
'Nog nooit zo hard gelachen in de kerk'

Uitvluchten
Door Nelly Schouw-Zaat 

Kerkbezoek is tegenwoordig een lopend 
buffet. Je kiest datgene uit wat het meest 
bij je past en je neemt hier een hapje van 
en daar een slokje. Helemaal perfect is 
het nooit. Voor de één is de dominee of de 
priester onverstaanbaar, maar de ander 
vindt dat het wel wat zachter mag. Mis-
schien is het lijstje hieronder een aardige 
wegwijzer om aan al die uitvluchten tege-

moet te komen. In een buitenlands kerkblad kwam ik de volgende 
intentieverklaring tegen.

‘Opdat iedereen komende zondag de dienst kan bezoeken houden 
wij een speciale ‘uitvluchtloze’ zondag. Wij zetten bedden in de hal 
voor de mensen die zeggen: ‘zondag is de enige dag dat ik kan uit-
slapen. Voor wie de kerk te koud vindt hebben we dekens en voor 
wie het te warm vindt hebben we ventilatoren. We hebben gehoor-
apparaten voor degenen die zeggen: de voorganger praat te zacht. 
En we hebben watjes voor anderen die vinden dat hij te hard praat. 
Er liggen scorekaarten voor wie een lijstje wil maken van alle schijn-
heiligen in de dienst. Voor degenen die liever op familiebezoek gaan 
dan naar de kerk, zullen er enkele familieleden aanwezig zijn. We 
hebben magnetronmaaltijden bij de hand voor het geval er mensen 
zijn die zeggen dat je niet én naar de kerk kunt gaan én eten koken.

Een deel van de kerk wordt apart gezet voor bomen en gras voor 
mensen die God alleen in de natuur willen ontmoeten. Tenslotte 
zal het heiligdom uitbundig versierd worden met kerststerren én 
paaslelies voor hen die de kerk nog nooit zonder deze bloemen heb-
ben gezien’. Dat laatste, over die bloemen, trof mij nog het meest. 
Ik heb iets dergelijks meegemaakt toen ik in Raalte woonde en daar 
betrokken was bij een klein kerkgenootschap. Het was begin mei, 
overal stonden de meidoorns in volle bloei. Ook in onze tuin in het 
buitengebied was het een en al bloemengeur. Ik besloot de bloem-
versiering in het kerkje deze zondag uit bloeiende meidoorntakken 
te laten bestaan. ’s Morgens vroeg sneed ik de takken en schikte die 
in de vazen op het altaar. Genietend van de heerlijke geur besteeg ik 
de trap naar het orgel en zette mij achter de toetsen om de dienst te 
begeleiden. Vlak voor het openingsgezang klonk ging de deur open 
en een van de kerkgangers trad binnen met de luide uitspraak ‘God, 
wat stinkt het hier!’ Nooit heb ik zó hard gelachen in de kerk…

Van 6 tot en met 14 juli op Verburch Tennispark

Jumbo Boere Tennis 2019 
Voor de 4e keer het Jumbo Boere Tennis 
Event op het Onings Tennispark in Poel-
dijk. Een toernooi dat begon als succes-
vol invitatietoernooi kreeg een vervolg 
dankzij sponsor Jumbo Boere Poeldijk, 
bekend als dé supermarkt aan de Rij-

senburgerweg. Ondernemer Ard Boere is trots op zijn winkel en 
laat de klant, met zijn team dagelijks de Jumbo formule ervaren: 
laagste prijs, grootste assortiment en beste service. 

De winkel heeft een versplein met een grote variatie aan dagver-
se producten: groenten, fruit, vleeswaren, brood en kazen. Ard 
Boere is geen actief tennisser, wél sportminnend; hij ervoer vorig 
jaar tijdens het toernooi hoeveel mensen plezier beleven. Naast 
tennis is er volop sfeer en gezelligheid. Ard: ‘’Mooi om zo een 
bijdrage te leveren aan een sportief evenement als het Jumbo 
Boere Tennis Event. Leuk dat we er volgend jaar bij de Jubile-
um-editie ook weer bij zijn! Wij wensen de deelnemers 
veel succes, veel plezier en gezelligheid! Dát moet het 
vooral zijn: een gezellig toernooi! Als ik kan kom ik ze-
ker een kijkje nemen. Ik hoop op veel deelnemers en 
een lekker zonnetje. Succes met 
de voorbereidingen en tot ziens 
in juli.’’ 

Iedereen kan meedoen van 6 tot 
en met 14 juli (voorheen was dit 
toernooi eind augustus) in mix 
en dubbel; ook als je geen lid bent 
van de vereniging en je geen KNLTB-pasje 
hebt. Er zijn poulewedstrijden van een uur, 
de (halve) finales zijn hele wedstrijden. Op 
vrijdag is er een leuke feestavond en is er 
een Grote Loterij waaraan toernooideel-
nemers automatisch meedoen. Aanmelden 
dus! Dit kan via www.verburchtennis.
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Foto 1: Het pand Julianastraat 2 is het voormalige Hotel Verburgh, 
gebouwd in 1930 als het eerste hotel in Poeldijk. Dichtbij de oude 
Poeldijkse groente- en fruitveiling. Daardoor was het hotel een druk 
vergaderpunt voor handelaren en commissionairs, die dagelijks na 
de veilinguren de gang van zaken in de handel wilden doorpraten. 
Dat alles onder het genot van een maaltijd of een goed glas met 
bijpassend borrelgarnituur. Hotel Verburgh was ook middelpunt van 
feesten en dansavonden voor Poeldijk en de wijde omtrek.

Foto 2: Op de hoek van de Voorstraat en Irenestraat staat een van 
de aardigste huisjes, gebouwd in 1875. Op de voorgevel aan de top 
bevindt zich een beeldje. Het huis heeft een origineel mansardedak 
en rode Hollandse pannen. 

Foto 3: Voorstraat 84 is een statig huis dat velen herkennen als het 
huis van dr Jan ter Haar. De architect ontwierp het in Neoclassis-
tische stijl. Eind negentiende eeuw vroeg het kerkbestuur het bis-
dom toestemming om een huis te bouwen, maar die kreeg het niet. 
Kerkbesturen waren verantwoordelijk voor bouw van kerken, niet 
van huizen. Toen het Armbestuur vroeg een huis te bouwen voor de 
huisvesting van een arts in Poeldijk, kreeg het plan toch de zegen 
van het bisdom en werd het pand tóch gebouwd, in opdracht van 
het kerkbestuur. Twee artsen hadden hier opeenvolgend en lang 
hun praktijk en woning. Duizenden Poeldijkers kunnen zich de prak-

1

2
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Op enkele vierkante kilometers Poeldijk:

Nog veel historisch moois te zien
Tekst: Nelly Schouw-Zaat, foto’s: Mi-Tê Goeijenbier

Het centrumplan Poeldijk blijft de gemoederen bezighouden, zo 
hoort het ook. Regelmatig worden mensen uitgenodigd om hun 
mening te geven over het nieuwe centrum. Er staat ook veel te 
gebeuren: met nieuwe straten en wijken moeten er ook meer 
en betere voorzieningen komen. Hoe staat het met ons histo-
risch erfgoed? Wie goed rondkijkt in het dorpshart en erbuiten 
ziet op enkele vierkante kilometers veel historisch moois. Dat is 
de moeite waard om te behouden.

Laat u eens bij de hand nemen door de Werkgroep Historie Bar-
tholomeus Poeldijk. De groep is steeds bezig te inventariseren en 
beschrijven wat in het verleden tot stand kwam en wat er van 
over is. Én, wat mogelijk een nieuwe bestemming krijgt als het 
centrum straks ‘klaar’ is. Werkgroep- voorzitter Cora van Dalen 
vindt het van groot belang dat er een fraaie folder komt over het 
mooie Poeldijk. De monumentenwandeling kent veel mooie fo-
to’s van onder meer Mi-Tê Goeijenbier en Aad van Uffelen. De 
teksten bij de objecten zijn samengesteld door hen, Ton van Lier 
en Jos Grootscholten. De Stichting Monumentaal Westland en de 
Poeldijkse werkgroep droegen belangrijke informatie aan.
 
In deze Poeldijk Nieuws een kleine selectie uit de brochure. Als 
alles volgens plan verloopt is de uitgave rond Monumentendag in 
Poeldijk beschikbaar. Cora: ‘We hopen nog op financiële fondsen 
voor dit project’. Het is een willekeurige keuze en het spreekt dat 
de brochure veel meer interessante informatie bevat. De wande-
ling begint bij Voorstraat 111, de Sint Bartholomeuskerk, waar-
over in Poeldijk Nieuws (10 april) werd geschreven. Al lezend en 
rondkijkend komen wandelaars langs wat in de volksmond nog 
altijd ‘Hotel Verburgh’ heet, het Sint Vincentius, de oude Groen-
teveiling, de Poeldijkse Vaart, Irenestraat, Dr Weitjenslaan, Wate-
ringseweg en Vredebestlaan.
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tijk en wachtkamer nog herinneren! Eerst dr Weitjens, afkomstig uit 
Huissen bij Arnhem die zich ook inzette voor de sociale woningbouw 
in Poeldijk. Later dr Ter Haar die ook jarenlang voor zijn patiënten 
klaar stond. 

Foto 4: Voorstraat 88 kent Poeldijk vooral als ‘Dario Fo’ pand. Net 
als het huis van dr Ter Haar ook in Neoclassistische stijl gebouwd 
door P. Scheffers naar ontwerp van architect H.J. van den Brink. Het 
was bedoeld als een deel van het zusterklooster dat hoorde bij de 
lagere school voor meisjes en kleuters, ofwel ‘leerschool en bewaar-
school’. De zusters Franciscanessen die voorheen al in het onder-
wijs van Poeldijk werkzaam waren vanuit een pand met een kapel 
aan de Nieuweweg, namen hun intrek in het ‘Liefdesgesticht’ zoals 
het toen heette. Dat werd financieel mogelijk gemaakt door Jacob 
Goeijenbier en zijn echtgenote die niet alleen land beschikbaar stel-
den, maar ook een gift van 20.000 gulden schonken. De bouw kwam 
in snel tempo gereed en de zusters hebben al met al meer dan tach-
tig jaar het onderwijs in Poeldijk gediend. Nadat het schoolgebouw 
niet meer voor onderwijs gebruikt werd is het jeugdhuis geworden 
en werd er via de organisatie EVO II eenvoudig voortgezet onderwijs 
gegeven. De gemeente Monster heeft het pand gekocht en uiteinde-
lijk werd het in gebruik genomen door ‘Dario Fo’ het opleidingscen-
trum voor theater en cultuur. Het gebouw had vroeger een kleine 
geveltoren die er nu niet meer is.

Foto 5: Dit is het oudste huisje van Poeldijk, aan de Voorstraat 85. 
Onder dit huisje liggen de fundamenten van de eerste RK Kerk van 
Poeldijk. Volgens oude geschriften moet op die plaats rond 1566 een 
kerkje met een ingezakt dak hebben gestaan. Jarenlang was hier de 
sigarenzaak van Veerkamp gevestigd die in 1990 zijn deuren sloot. 
Vandaar de naam boven het etalageraam ‘De Rooker’, die nu uiter-
aard niet meer zichtbaar is.

Foto 6: Aan de Voorstraat 31 staat het Vincentiusgebouw met als 
bouwjaar 1905. Het is een pand in Hollandse Neorenaissancestijl 
met Jugendstil details. Poeldijk dankt dit gebouw aan Dorus van 
den Berg, een vermogend man. Hij liet na zijn overlijden in 1904 
een groot bedrag na aan de Vincentiusvereniging, een charitatie-
ve instelling. Dat geld werd bestemd voor de bouw van het statige 
pand dat gebruikt werd voor bruiloften, recepties en danspartijen. 
‘Dansen in Het Bondje’ werd een begrip in Poeldijk! Ook dit gebouw 
kwam verrassend snel tot stand. Architect Joh. Duijnstee ontwierp 
he, de bouwer was H.G. van der Haar. In 1905 werd het al in gebruik 
genomen. In de eerste twintig jaar van het Vincentiusgebouw huur-
de de Boerenleenbank er een kamer, zodat de Poeldijkers daar hun 
geldzaken konden afhandelen. Na de Tweede Wereldoorlog maak-
ten ook de toneelverenigingen en de katholieke jongerenbeweging 
NKJB er gebruik van. Later onder meer Soos ’67 en de jongerensoos 
Juuls. Nu is het een veel bezocht hotel ‘Saint Vincent’.
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Wat kende Poeldijk toch prachtige oude steegjes en achterpaadjes, 
dit plaatje bevestigt het. Binnenkort is het een eeuw geleden dat 
de fotograaf op de Vaart deze opname maakte. We kunnen dit af-
leiden uit het feit dat er centraal zicht is op de voormalige Gotische 
kerk met twee torentjes. Een kerk, precies uit het midden van de 
negentiende eeuw (1850) als opvolger van de een kleine eeuw eer-
der gestichte kerk aan de overzijde van de Kerklaan. De hier zo fraai 
in beeld gebrachte torenspitsen verschaften Poeldijk zesenzeventig 
jaar allure voor er in 1926 afscheid van moest worden genomen. 
Een afscheid dat gepaard ging met weemoed, omdat de kerk nog 
in uitmuntende staat was. Slechts het gegeven dat het schitterende 
gebouw door sterke groei van kerkgangers te krap werd, gaf uitein-
delijk de doorslag aan opoffering van kerkgebouw en de man met 
de hamer kon zijn werk uitvoeren. Voorspellen blijft altijd hachelijk. 
Niemand wist hoe de maatschappij zich zou gaan ontwikkelen. De 
prognoses in 1925 waren dat de bestaande kerk veel te klein zou zijn 
om het aantal gelovigen te herbergen. 

In de toekomst kijken, een moeilijke opgave  
Als toenmalige kerkbestuurders hadden kunnen bevroeden dat er 
ná 1960 een geleidelijke leegloop zou komen, had door aanbouw of 
improvisatie de jaren overbrugd kunnen worden. Toen de fotograaf 
dit deel van Poeldijk op de gevoelige plaat vastlegde, was het al te 
laat. Voor de ‘trots van Poeldijk’ was er geen redden meer aan, inte-
gendeel; rechts op de foto zien we dat de bouw van de huidige kerk 
najaar 1925 al vrij ver was gevorderd. De redelijk te onderscheiden 
werklieden zijn op weg naar voltooiing van het bouwwerk. De eerst-
volgende zomer zou de inzegening plaatsvinden. Niet uitgesloten is 

dat metselaars als Piet Jongmans en Wim Le Granse op behoorlijke 
hoogte hun steentje (met recht!) bijdroegen. De Brabanders waren 
kennelijk na een jaartje metselen zozeer aan Poeldijk verknocht dat 
zij zich er voorgoed vestigden. De St. Bartholomeus-kathedraal was 
in augustus 1926 nauwelijks in gebruik of het doek viel voor het hier 
nog fier overeind staande kerkje. Het betekent dat we hier een van 
de laatst gemaakte kiekjes van de kerk met twee torentjes zien. 

Stokoud dorpsgezicht in hartje Poeldijk
Links voor de kerk die moest wijken, zien wij het imposante pand 
waarin onder meer de families Vis, Zuiderwijk en Zuijdervliet wa-
ren gehuisvest. Hoewel zij direct aan de Kerklaan woonden, was 
de Voorstraat huisadres. Logisch omdat een aanwezige poort van-
af die straat, achter het pand, toegang gaf tot de woningen. Het 
hoekpand Kerklaan/Voorstraat was lang in handen van gezusters 
Van den Burg met een manufacturenhandel. Na hen runde de uit 
Gelderland afkomstige Bert Derksen er vele jaren een bedrijf dat de 
volledige inrichting van woningen tot zijn dagelijkse taak had ver-
heven. Dat het bouwwerk de jaren glansrijk doorstond zien we nog 
dagelijks: thans dient het als woning en ‘meubelpaleis’ van de fami-
lie Doornekamp. Direct ervoor zien we de achtergevel van het vrij 
lage pandje dat voor en ná de oorlog als sigarenmagazijn ‘De Roo-
ker’ bekendheid genoot. De familie Veerkamp-Bol verkocht er zoveel 
mogelijk rookwaren, onwetend welke schade hun rokertjes mogelijk 
zouden kunnen veroorzaken. De wetenschap werd wat dat betreft 
pas met de neus op de feiten gedrukt toen de eenentwintigste eeuw 
al aardig in zicht kwam. Meer naar ‘ons toe’ zien wij verdwenen 
panden van onder meer de families Goeijenbier, Haagen, Van Kleef, 
Van Staveren, Scheffers en Van der Knaap. Qua plek bevinden we 
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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.

4 4 JANUARI 2017

   Bestuur, Medewerksters en Oudercommissie 
   van Peuteropvang Hummeloord
   Wensen u een voorspoedig 2017 
  met veel speelplezier 
  voor alle peuters                    
  

                
                            

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’ 

Contactavond Postzegelvereniging 
Monster
Postzegelvereniging Monster heeft  donderdag 5 januari de eer-
ste contactavond van 2017. Dan wensen wij ieder natuurlijk het 
allerbeste, vooral een mooi fi latelisti sch jaar in goede gezond-
heid. We kijken ook vooruit naar onze deelname aan Kom in de 
Kas Westland in april waarbij we weer een postzegelberg van 
een miljoen postzegels willen hebben waaruit de jeugd mag 
grabbelen. Hiervoor is elke postzegel welkom.

Op de agenda verder een interessante presentati e over de post-
zegelserie ‘Juliana en face’ uit 1949. De hoge waarden, gezellig 
ruilen en handelen en een veiling met mooie kavels. Ook zijn onze 
schitt erende postzegels in de serie “Westlands mooiste” te koop. 
Ons streven is de fi latelie anno nu. Belangstellenden zijn van 
harte welkom, er is geen enkel voorbehoud voor leeft ijd, nati o-
naliteit, mannen of vrouwen, iedereen is welkom. Onze voertaal 
is Nederlands. De bijeenkomst is in gebouw OJOS, Choorstraat 
in Monster, aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Als u de 
bijeenkomst als introducé wilt bezoeken kunt u zich aanmelden 
bij de voorzitt er, N.J. (Klaas) Keijzer, telefoon 0174-241740.

2016......EN TOEN KWAM  ‘”POELDIJK NIEUWS’’
          EN........WIJ LEZEN NOG LANG EN GELUKKIG

 
GEFELICITEERD MET HET 1 JARIG BESTAAN

                          NICO JANSSEN

begeleiDing
interiM ManageMent
coacHing
strategiscHe Plannen
ProDuctontWiKKeling

gabrielle Zwinkels-gardien
www.advies-en-management.com
mzg@planet.nl

advies & management
gezondheidszorg
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Wij wensen u voor                   

het nieuwe jaar…

Bijzondere dagen

Fijne ontmoetingen

Mooie herinneringen 

Gezondheid & Vrede

ons in het huidige steegje tussen restaurant ‘Vrienden’/Bakkerij Van 
Malkenhorst en het (te slopen) rijtje bejaardenwoningen aan de Rij-
senburgerweg. Poeldijk groeit intussen uit van een mooi oud dorpje, 
naar een dorp waar de grenzen nog niet van zijn bereikt. Of ieder-
een daar blij mee is, moeten we naar raden.

‘Ervaren speurders zien het heel rap,
hier slaan we twee vliegen in één klap. 
Er werd nieuw gebouwd,
Om antiek ‘gerouwd’.
Het oudje weg, een moeilijke stap’. 

10 4 JANUARI 2017

Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN

H
U

IZ
EN

APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
U

IZEN

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S H

O
EK

H
U

IS

H
EREN

H
U

IS

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

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

HUIS
Gezocht

Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

S

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 

HUISEENGEZINSHUISEENGEZINS

H
EREN

H
U

ISHUIS

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

SHUIS

EEN
G

EZIN
S

H
U

IZ
EN

HUIS H
U

IZ
EN

HUISHUIS
Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUIS

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

WEGENS GOEDE 

VERKOOPRESULTATEN 

HEBBEN WIJ RUIMTE 

VOOR NIEUW 

AANBOD!

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN

H
U

IZ
EN

APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
U

IZEN

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S H

O
EK

H
U

IS

H
EREN

H
U

IS

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

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

HUIS
Gezocht

Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

S

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 

HUISEENGEZINSHUISEENGEZINS

H
EREN

H
U

ISHUIS

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

SHUIS

EEN
G

EZIN
S

H
U

IZ
EN

HUIS H
U

IZ
EN

HUISHUIS
Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUIS

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

WEGENS GOEDE 

VERKOOPRESULTATEN 

HEBBEN WIJ RUIMTE 

VOOR NIEUW 

AANBOD!

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

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

93 x 138 mm, Poeldijk Nieuws

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

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

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

Ook unieke
eigentijdse

sieraden  
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In memoriam:

Nic van der Knaap (96) 
Door pastor Max Kwee

Nic werd geboren op 2 februari 1923 in Honselersdijk als oudste 
zoon in een tuindersgezin van zes kinderen. Al jong hielp hij zijn 
vader in de tuin. In de Tweede Wereldoorlog werd hij in Duitsland 
tewerkgesteld bij fruitboeren. Al eerder had hij Roos leren kennen, 
in 1947 trouwden zij in Poeldijk. Via de avondschool haalde hij de 
middelbare school. Inmiddels waren ze een kleine kwekerij begon-
nen aan de Nieuweweg 108. Aldaar werden zes kinderen geboren. 
In het jaar 1957 verhuisden ze naar huisnummer 94 en daar kwa-
men er nog drie kinderen bij. 

Nic ging altijd met de tijd mee. Van plat glas naar druiven, van 
groenten naar bloemen. En het hele gezin hielp mee. In 1978 namen 
Hans en Jan het bedrijf over en ging Nic genieten van zijn pensioen. 
Nic was zeer handig en erg hulpvaardig. Altijd lag er gereedschap 
achter in de auto. Hij kluste voor de familie, voor de kerk en ook voor 
bijvoorbeeld de Jeu de Boules-club. Verder tenniste hij, fietste graag 
en klaverjaste bij de KBO. Ook bezorgde hij maaltijden. Onlangs be-
stond het bedrijf Van der Knaap 100 jaar en vierde hij dat nog mee. 
Dit was ook zijn laatste bezoek aan het familiebedrijf. 

Op 15 juni 2015 overleed Roos. Nic nam de moedige beslissing om in 
De Ark te gaan wonen, het bleek een goed besluit te zijn. Hij genoot 
van de vele bezoekjes, de uitjes, het kaarten en de familiedinertjes. 
Inmiddels zijn er 27 kleinkinderen en 33 achterkleinkinderen. Lang-
zamerhand ging het Nic fysiek steeds moeilijker, maar tot het laatst 
was hij helder van geest. Op 17 april sliep hij rustig in en herenigd 
met zijn Roos. Moge hij rusten in vrede.

In dankbare herinnering: 

To van der Knaap-van Leeuwen (87)
Door Els Geelen, pastoraal werker

Zaterdag 11 mei namen wij afscheid van Catharina Cornelia Maria 
van der Knaap-van Leeuwen. Zij is als oudste opgegroeid in het ge-
zin Van Leeuwen met 6 broers en 6 zussen aan de Wateringseweg 
in Poeldijk. Op een dansavond in Kwintsheul leerde To haar man 
Mart van der Knaap kennen. Zij trouwden op 9 december 1958 
voor de wet. Gelukkig konden ze nog kunnen vieren dat ze afgelo-
pen december 60 jaar getrouwd waren. 

Verdriet, vreugde, waardering en 
dankbaarheid
Door Mart van der Knaap

Verdriet, vreugde, waardering en dankbaarheid kunnen heel 
goed samen gaan. Ik heb dat nu echt ervaren met het overlijden 
van mijn lieve vrouw To. Het grote Verdriet, het is in de natuur 
eb en vloed. Eb is het plotselinge, grote verlies na 65 jaar lief en 
leed met elkaar gedeeld te hebben.

Zoals in de natuur het woord Vloed: heel veel medeleven, nog 
meer hulp en bijstand. Het lijkt wel springvloed. Het is geweldig. 
Bij zo’n gebeuren kom je er pas achter wat een rijk leven je bezit: 
7 kinderen en aangetrouwde kinderen. Een heel hechte club, die 
als het ware dag en nacht voor je klaar staat. Ik ben nu alleen 
maar niet eenzaam; het leven gaat verder. Zij zorgen er voor dat 
je niet bij de pakken gaat neerzitten. Dat is dan de Vreugde, de 
Dankbaarheid en de Waardering. Ook gaan die dankbaarheid en 
waardering uit naar de buren, familie, vrienden en kennissen voor 
het medeleven in deze toch wel moeilijke tijd. En ook naar heel 
veel Poelukkers. Zo is Poeldijk toch een hechte gemeenschap.

Na hun trouwen verhuisden ze naar een bungalow die meegroeide 
met het groeien van het gezin. Dit was ongeveer vijfhonderd meter 
verder. Hier konden de vier zonen en drie dochters rustig opgroeien. 
Voordeel van een groot gezin is, dat alle huishoudelijke taken onder 
de kinderen verdeeld konden worden, zoals de afwas. Naast de zorg 
voor het gezin hielp To mee in de tuin van haar man. Hij had onder 
meer druiven, in de krenttijd hielp ze mee. Daarnaast was ze actief 
in de vrouwengilde. De kinderen kregen een echtgenoot en waren 
het huis uit, waardoor de bungalow te groot werd. Ze verhuisden 
naar de Verburghlaan. 

Nu kreeg To de tijd om te gaan genieten van haar negen kleinkin-
deren. Maar omdat de tuin verkocht was, kon ze nu ook met Mart 
gaan klaverjassen. Samen organiseerden ze wedstrijden in het dien-
stencentrum. Ook ging To biljarten en maakte legpuzzels. Op zon-
dag kwam de hele familie op de koffie, aar genoot ze van. Iedereen 
was welkom. Haar gezondheid ging wat achteruit maar haar over-
lijden op 6 mei kwam toch heel onverwachts. De laatste dagen tot 
de uitvaartdienst op zaterdag 11 mei in de H. Bartholomeus was 
zij thuis en kon het gezin haar voor het laatst in haar vertrouwde 
omgeving gedag zeggen. Een sterke vrouw is niet meer. Wij hebben 
To naar haar laatste rustplaats gebracht op de parochiële begraaf-
plaats. Dat zij mag rusten in vrede. Wij wensen haar man Mart, de 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte.
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Poeldijker in beeld
Wil van Elswijk-Gödecker: 

‘De andere kant van de bevrijding’
Door Nelly Schouw-Zaat

‘Herinner je je hier iets? ’vroeg verslaggever Frank Willems aan 
Wil van Elswijk-Gödecker uit Poeldijk, toen zij een paar jaar 
geleden in de imposante hal van het Blauwhuis aan de Schie-
damse Plantage stonden. Het was 70 jaar geleden dat Wil als 
zesjarig meisje in Schiedam was opgenomen bij de nonnen. 
Haar moeder woonde in een opvangkamp in Schiedam en haar 
broertje André was ondergebracht bij broeders in een ander te-
huis. Wil schudde haar hoofd. De omgeving kwam haar vreemd 
voor. Maar toen de Stadsblad verslaggever haar meenam naar 
de achterzijde via een smal steegje en zij even later op een ver-
sleten stoep stond, sloeg de bliksem in. Wil werd krijtwit en 
voelde zich duizelig. Ja! Ineens kwamen de herinneringen weer 
boven. Het kindertehuis, bewakers, de angst en het gemis van 
haar familie. Zij was weer het zesjarige kind, dat nog niet wist 
wat haar verder te wachten stond. Haar kinderjaren waren ei-
genlijk al voorbij.

Een leven lang aan herinneringen is voor Wil van Elswijk een ver-
zameling briefjes, schriften, aantekeningen, boekjes en vooral haar 
ijzeren geheugen samengebald in een lezing. Elk jaar weer wordt zij 
gevraagd háár verhaal te vertellen. Onlangs nog deed zij dat in de 
zaal van Ockenburg. Ze stapte het podium op en sprak het publiek 
toe. Schijnbaar beheerst. Wat zij naar voren bracht was emotioneel 
en schrijnend. Het verhaal van een dochter van een Nederlandse 
moeder en een Duitse vader. De ontberingen van de oorlogsjaren 
lieten diepe sporen na in haar hele leven. ‘Voor ons, vooral mijn 
moeder, mijn broer en ik, was de ellende in mei 1945 nog lang niet 
voorbij. Eigenlijk begon het toen allemaal pas écht’.

Duitse nationaliteit werd hem en zijn gezin fataal
Wils vader was schoorsteenbouwer en kwam in de jaren ’20 
vanuit het Duitse Harz-gebied naar Nederland om hier te komen 
werken. Hij was een prima vakman en vond al gauw werk in het 
Westland, waar het bouwen van schoorstenen voor de tuinbouw 
zijn specialiteit was. Hij leerde een meisje kennen dat in Gouda 
een hoedenwinkel bestierde. Het stel trouwde en kreeg vijf kin-
deren, van wie er één jong overleed. Zij vestigden zich in een huis 
bij de molen in Monster en hadden het goed met elkaar. Chri-
stof Gödecker behield echter zijn Duitse nationaliteit en dat werd 

hem en zijn gezin uiteindelijk fataal. Want toen de Duitse bezet-
ters in Monster kwamen en hun kampement in de buurt van de 
molen opsloegen werd de naam ‘Gödecker’ op de voordeur van 
het gezin ontdekt. Dat kon alleen betekenen dat hier een Duitse 
man woonde. Aanvankelijk was dat nog geen probleem. Gödec-
ker ruilde tabak uit zijn achtertuin voor eten met de Duitsers. ‘We 
kregen zuurkool met spek, een echte lekkernij in die dagen. Moe-
der was maar wát blij dat zij haar kinderen en ook veel mensen in 
de buurt van goed eten kon voorzien’. 

Al gauw veranderde de houding van de omwonenden die niets 
moesten hebben van ‘die Duitsers’ zoals zij werden genoemd. 
Gödecker werd bevolen dienst te nemen in het Duitse leger. Dat 
weigerde hij eerst, maar in 1943 werd de vader van zijn gezin ge-
scheiden en afgevoerd naar Duitsland. Zijn vrouw en vier kinde-
ren moesten zich maar zien te redden; zij raakten alles kwijt en 
moeder werd het zwarte schaap in de buurt. Wil van Elswijk zegt 
het fel: ‘Mijn vader was geen nazi en ook geen mof. Hij vond het 
vreselijk wat de Duitse soldaten in Nederland deden en toen hij 
bij ons vandaan moest en in Duitsland kampbewaker voor joodse 
mensen moest worden deserteerde hij. Met een aantal Russen 
vluchtte hij en leed maanden verschrikkelijke ontberingen. Hij 
kwam uiteindelijk als een oude man en een vreemde voor zijn 
vrouw en kinderen in 1948 terug naar Nederland’. 

Opvangkamp in Schiedam
Moeder Gödecker werd in augustus 1945 door gewapende man-
nen van de Binnenlandse Strijdkrachten naar Schiedam gebracht. 
Twee van haar kinderen logeerden bij familie in Amsterdam. 
Wil en haar broer André gingen met hun moeder midden in de 
nacht op een open vrachtwagen met niets anders bij zich dan de 
kleren die zij aanhadden naar Schiedam. Er was tijdens de oor-
logsjaren een groot gebouw door de Duitsers gevorderd, daar 
kwamen vele honderden gezinnen met kinderen van ‘gemeng-
de’ ouders terecht. Samen met de familie Gödecker werden heel 
veel Duits-Nederlandse gezinnen uit het Westland en verder uit 
heel Zuid Holland in een opvangkamp gebracht. ‘Moeder kreeg 
niets anders dan water en brood. De kinderen kwamen bij zus-
ters en broeders terecht. Ik voelde mij totaal verlaten’. Een en-
kele keer mocht Wil haar moeder in het kamp opzoeken en de 
nonnen gaven haar dan een flesje poedermelkoplossing mee als 
versterkend middel. Wil kan zich nog herinneren dat een van de 
bewakers bij het fouilleren van de kinderen dat flesje vond en op 
straat kapot smeet. Het werd nog erger. De bewakers van de Bin-
nenlandse Veiligheidsdienst moesten voorkomen dat de vrouwen 
werden begluurd wanneer zij zich wasten, maar zelf gingen zij 
zich te buiten aan verkrachting van die vrouwen die op brute wij-
ze straf kregen omdat zij met een Duitse man getrouwd waren…

In Poeldijk in Het Slop
Wil en haar broer werden kort na de oorlog ondergebracht bij 
familie van haar moeder in Gouda. Moeder werd pas later vrijge-
laten. Na enige tijd nog in Amsterdam te hebben verbleven trok 
het gezin weer naar Monster. Men hoopte daar weer in het huis 
bij de molen te gaan wonen. ‘Maar het bleek bewoond te zijn 
door vreemde mensen. ’Kort na ons vertrek naar het Blauwhuis 
in Schiedam was het al aan anderen gegeven. Al onze spullen wa-
ren weg, gestolen. De buurkinderen liepen rond in kleren die wa-
ren genaaid van onze Nederlandse vlag. Nog maar kort geleden 
sprak ik iemand die ons gezin in Monster had gekend. Hij vertelde 
dat niemand ooit heeft geweten waar de familie Gödecker des-
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tijds was gebleven. Ik kan er ook steeds niet achter komen wie 
daarvoor verantwoordelijk is geweest. Wij gingen in Poeldijk in 
het Slop wonen in een onbewoonbaar verklaarde woning waar 
het water op de vloer stond en je tot je enkels door het vieze 
water moest lopen naar een laddertje zodat we boven konden 
komen. Vele jaren later kregen wij een beter huis in de Juliana-
straat. Op haar 23e trouwde Wil met Cor van Elswijk uit Poeldijk 
en met hem heeft zij een fijn gezin gehad. ‘Ik mis mijn man nu 
al twintig jaar’, voegt zij er aan toe, ‘maar ik geniet dagelijks van 
mijn knusse huisje en mijn heerlijke achtertuin’. Nee, de bevrij-
ding van Nederland werd voor Wil van Elswijk geen vreugdevolle 
gebeurtenis. Haar verhaal vertellen is haar eigen manier om de 
herinneringen aan oorlog en bevrijding tot leven te brengen. ‘Het 
is van mijn kant geen horrorverhaal’, zegt zij tenslotte. ‘Ik ben op 
mijn manier trots op mijn ouders. Zij hebben een hoge prijs moe-
ten betalen. Daarom heb ik dit verhaal willen vertellen’. 

Dodenherdenking Poeldijk 2019

Op 4 mei werden in Poeldijk met 2 minuten stilte alle oorlogs-
slachtoffers herdacht. Vooraf was er een oecumenische herden-
kingsviering in de Bartholomeuskerk. Het thema was ‘In vrijheid 
kiezen’. Bij het oorlogsgraf zijn kransen en bloemen gelegd door 
familieleden van Poeldijkse gevallenen, door wethouder Pieter 
Varekamp namens de gemeente Westland en door maatschappe-
lijke organisaties. Ook een drietal veteranen was aanwezig. 

(Foto’s: Harry Stijger)



1922 MEI 2019

Vereniging om door een ringetje te halen!

Gevleugelde Vrienden
Door Annemiek Koremans

Zomaar een zondagmorgen, rond half zeven open ik mijn ogen. 
Kennen jullie dat ook? Nu kan en mag je uitslapen en ben je vroeg 
wakker. Terwijl je doordeweeks de wekker zet en je niet uit je bed 
te slaan bent.Zo soezerig wakker worden is niet verkeerd, vooral 
als je je bewust bent van de stilte buiten. Ineens besef ik dat ik 
geen getwitter hoor van vogels. Wel de balkende geluiden van de 
2 ezels van de kinderboerderij aan de A.J. van Reststraat, maar dat 
is dan ook alles. Daar was ooit een haan, die zich vroeg liet horen.

Lang lig ik te luisteren en plots hoor ik een koerende duif. Die zie of 
hoor je ook niet veel meer, behalve op de grote pleinen in steden, 
waar ze stevig bijgevoerd worden. Mijn gedachten dwalen af naar 
duivenliefhebbers in mijn jeugd. Bij menig huis was in de tuin een 
duiventil: links, rechts, voor en achter ons huis stonden jongens en 
mannen met een blikje voer te koeren. Hu, hu, hu, om zo hun duiven 
weer in het hok te lokken. Weet nog goed dat mijn moeder en buur-
vrouwen de duivenstront op hun wapperende was verafschuwden.

Postduiven 
Nieuwsgierig naar de stand van zaken van de huidige duivensport 
in ons dorp, bel ik een van de liefhebbers en lid van het van het eer-
ste uur: Geert (Gerard) van Kleef. Natuurlijk ken ik ook andere grote 
mannen van het eerste uur als Van Paasen, Van Koppen, Zuiderwijk, 
Van Lier en Mooiman. Maar Geerts verhaal was zo duidelijk, dat ik 
hoop daarmee een duidelijk beeld te geven van de amateursport 
van nu. Want een sport is het, al vertelt Geert mij gepassioneerd, 

Ons Dorp
luid en duidelijk dat ik er heel erg weinig van weet. Waarvan akte. 
De postduivensport bestaat nog steeds met vele lokale verenigingen 
in het land. De duivensport is ook geprofessionaliseerd want er gaat 
in bepaalde kringen veel geld in om. Bijzondere prestaties leveren 
veel geld op. Een duif kan heel veel geld waard zijn door zijn presta-
ties en afkomst. Handelaren verdienen er aan.

Gevleugelde Vrienden
“Postduivenvereniging Gevleugelde Vrienden Poeldijk met zo’n 50 
(ondersteunende) leden, waarvan 25 actieve beoefenaren van de 
sport, heeft een prachtig eigen onderkomen aan De Poel. Ze beta-
len contributie en zorgen voor hun onderkomen. De erfenis van mijn 
oude buurman Leo Mooiman is gebruikt om de brug naar het ge-

bouw te vernieuwen. Hoe groot 
kunnen mensen zijn en blijven ze 
leven in onze gedachten en ver-
halen?. De vereniging bestaat 
dik 60 jaar (1958), opgericht 
door Geerts schoonvader Jan van 
Koppen. Een hobby met vooral 
gezelligheid, naast duivensport 
wordt er wekelijks gekaart en ge-
biljart. Visvereniging ’t Stekeltje 
gebruikt hun onderkomen. In het 
clubgebouw is ook de verkoop 
van jonge duiven en de jaarlijkse 
tentoonstelling. De vereniging is 
lid van de Westlandse kring (ie-
der dorp heeft een vereniging) 
eigen Vervoerscommissie Zuid 
Holland.”

Duivenmelkers
Geert vertelt met veel passie 
en liefde over zijn hobby. “Elke 
middag worden ze uitgelaten 
en binnengehaald. Met veel 
zorg worden de dieren gekoes-
terd en hun til 2 keer per dag 
schoongemaakt.” Donderdag- of 
vrijdag-middag gaan ze in een 
mand en brengt hij ze naar de 
vereniging. Daar komen de dui-
venmelkers bij elkaar en worden 

hun duiven geringd en met de computer ingevoerd en geklokt. De 
vervoerscommissie Zuid Holland haalt de duiven in Poeldijk op en 
brengt iedere keer zo’n 30 á 40 duizend duiven naar Zuid-Frankrijk. 
Daar worden ze gelost, met de computer kunnen de melkers de 
1.500 kilometer lange vluchtroute en tussentijden volgen. De duiven 
vliegen massaal in een klas bij elkaar. Via een GPS-antenne op het 
hok worden zij geklokt als ze weer thuis zijn. Zoals gezegd: Geert is al 
vanaf zijn 17e (1958) actief lid van Gevleugelde Vrienden. In die 60 
jaar heeft hij het een en ander meegemaakt. Maar zijn liefde voor 
de dieren en de sport is hem al die tijd bijgebleven. Dat er nu alleen 
leden afvallen en geen nieuwe voor terugkomen ziet hij als gegeven. 
Tijden veranderen. Wat hem meer stoort is de Dierenbescherming. 
Niemand zorgt er zo goed voor zijn dieren als een duivenmelker. Ook 
de verhuizing van De Rijnsburgerweg en de rol van de gemeente 
naar het huidige pand aan De Poel zal Geert altijd bijblijven. Gevleu-
gelde Vrienden Poeldijk is een vereniging binnen ons dorp om door 
een ringetje te halen!
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‘Kom maar op met je foto’s, films en verhalen!’

Poeldijks plezier door jaren heen
Door Nelly Schouw-Zaat

‘Plekken van plezier’ is het thema van de Open Monumenten-
dagen op 14 en 15 september. Plezier beleef je met feesten, 
maar ook op gezellige avondjes met het gezin, bij mooi weer 
op straat, een wandelingetje om ‘te tuinen’ of kaarten met de 
buren. Hoe was dat vroeger in Poeldijk? Cora van Dalen van de 
Historische Werkgroep Bartholomeus vertelt hoe de werkgroep 
op het idee kwam op de Monumentendagen aandacht te be-
steden aan plezier van vroeger. ‘Plezier zit ‘m in kleine dingen’, 
zegt zij, ‘het gaat vooral om samen plezier hebben. Je ziet het 
nu met tuinfeestjes, evenementen, muziek maken en grote fes-
tivals. Vroeger was dat anders, maar niet minder vrolijk. We wil-
len weten welk vermaak er vroeger was en wat Poeldijkers zich 
daarvan herinneren.’

Er zijn zeker nog 
Poeldijkers die 
zich de jaren ’20 
en ’30 van de vo-
rige eeuw herin-
neren. Er waren 
allerlei feesten: op 
school, in de kerk, 
in de familie en het 
verenigingsleven. 
Plezier was ook 
eenvoudig speel-
goed, poppenkast, 
kermis, acrobati-
sche toeren op tuinmuurtjes, de schommel achter het huis en de 
slootkant met een simpel hengeltje, meccanodoos en toverlantaarn, 
straatspelletjes, stoepkrijt, tollen en hinkelen. Ouderen speelden to-
neel, jongeren gingen op dansles, kinderen leerden liedjes en wens-
jes, je ging naar het strand, de fanfare kwam langs en anders wel een 
draaiorgel.

Daarom zegt de historische werkgroep: ‘Kom maar op met je 
foto’s, oude films, verhalen en andere teksten’. Het is allemaal 
welkom op de Open Monumentendagen, het hoeft niet allemaal 
uit de oude stoffige doos te komen. Plekken van plezier van de 

eeuwwisseling tot nu zijn 
ook herinneringen. Cora 
van Dalen: ‘Wat is er ver-
dwenen, wat missen men-
sen nu, wat heeft de jeugd 
nu en misten ouderen dat 
vroeger? We hopen dat 
veel Poeldijkers helpen 
een tijdbeeld te scheppen 
in momenten en plekken 
van plezier en vrolijkheid’. 
Daarom vraagt de His-
torische Werkgroep alle 
Poeldijkers: help ons aan 
materiaal over Poeldijks 
plezier voor de expositie 
op 14 en 15 september in 
de St. Bartholomeuskerk. 
Bel Cora van Dalen tel. 06 

– 25 095 585, e-mail: historiebartholomeuspoeldijk@gmail.com, 
of Paul Zuidgeest 06 - 57 169 693, e-mail: zuidrest@hotmail.com. 
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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

Puzzel nummer 11
Puzzel nummer 11 

Invulraadsel: Hobby’s
Zoek de ontbrekende woorden en neem de aangegeven letter. 
De gevonden letters samen zijn het antwoord 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 weer een lekkere slagroomschnitt. Hebt u sugges-
ties voor een leuke puzzel of wilt u er een maken? Van harte wel-
kom! Dan is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.

1. AARD  .  .  .  .  .  STROOP   2e letter

2. MID  .  .  .  .  DEUR   3e letter

3. WINTER  .  .  .  MIJN   3e letter

4. LUCHT  .  .  .  .  BODE   4e letter

5. DRIJF  .  .  .  .  BAK   1e letter

6. STAND  .  .  .  .  .  SCHOON  2e letter

7. WATER  .  .  .  .  BLAZER   1e letter

8. TAFEL  .  .  .  .  .  GELD   3e letter

9. SNEEUW  .  .  .  PEN   3e letter

10. KAMP  .  .  .  .  TOREN   1e letter

11. BASTERD  .  .  .  .  .  .  SPIN  5e letter

12. BOS  .  .  .  .  .  WEER   2e letter

13. ROER  .  .  .  .  DRUK   1e letter

14. STRAAT  .  .  .  BAND   1e letter

15. MARKT  .  .  .  .  .  VROUW  5e letter

16. BRON  .  .  .  .  .  VAL   4e letter

17. GRIES  .  .  .  .  WORM   4e letter

18. HONGER  .  .  .  .  .  .  TEEN  2e letter

19. RECHTER  .  .  .  .  LANGER  3e letter

20.  SLAKKE  .  .  .  .  PAD   1e letter

Vul op de stippen een woord in, wat de laatste lettergreep is van 
het 1e woord en de beginlettergreep van het 2e woord. Zoals bij-
voorbeeld OVER WERK BIJ of SCHEP IJS MUTS. Zet dan de gevraag-
de letters van het ingevulde woord, naast elkaar en er ontstaat de 
naam van een hobby. Dat is de oplossing. Veel puzzelplezier!

Uitslag puzzel 9, raadsel Broodbeleg: Brood altijd lekker! Oplossin-
gen staan op: http://poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/. Van de 
31 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, is de gelukkige 
winnares Rina van Lier-van der Elst, op de foto met de slagroom-
schnitt van Bakkerij Van den Berg.
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Scouts koken voor kopers kavel

Scouting Poeldijk kookt samen
Scouting Poeldijk organiseerde samen met de Stichting Kerken-
veiling eind september vorig jaar de 24e kerkenveiling. Vrijdag 
3 mei nodigde Scouting Poeldijk de kavelkopers van de ‘Outdoor 
Cooking Experience’ uit voor een gezellige en leerzame avond. 
Onder leiding van chef-kok Mike en zijn assistenten Julia en Sterre 
leerden wij koken met de ‘Dutch Ovens’. Het was een superleuke 
avond en we hebben héérlijk gegeten.

Kaartverkoop op 19 juni bij De Veiling

Kindervakantiespelen Poeldijk
Van 19 tot en met 23 augustus zijn de Kin-
dervakantiespelen Poeldijk voor alle kin-
deren van 6 tot 12 jaar die in Poeldijk wo-
nen of op school zitten. De kaartverkoop is 
op 19 juni tussen 09.00-09.15 uur bij “De 
Veiling” (De Leuningjes) aan de Irenestraat 
in Poeldijk. Kaartjes kosten net als vorig 
jaar € 35 per kind.

Programma
 
Maandag 19 augustus 10.00-15.30 uur: Huttenbouwen, alles 
staat in het teken van het thema “Disney”. De kinderen gaan een 
hut bouwen in dit thema. 

Dinsdag 20 augustus 09.30-14.30 uur: Hutten versieren. Deze 
dag kunnen de bouwsels versierd worden en kunnen de kinde-
ren allerlei creatieve activiteiten doen. Misschien kun je wel iets 
moois maken voor in de hut? Natuurlijk is er voor de beste hut 
een prijsje te verdienen. 

Woensdag 21 augustus 10.45-13:00 uur: Vossenjacht. Er lopen 
verschillende verklede mensen rond in Poeldijk en de bedoeling 
is dat je deze met je groepje vindt.  

Donderdag 22 augustus 08.45-16:00 uur: Survival. Donderdag 
wordt er gerend, geklommen, geklauterd en gepeddeld. 

Vrijdag 23 augustus 09.45-16.30 uur: Drievliet. Traditiegetrouw 
gaan de kinderen de laatste dag naar Drievliet.
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‘Mensen verdwalen in het aanbod’

KBO-PCOB blij met oproep NZa
Mensen die hulpmiddelen 
nodig hebben, zoals een 
gehoortoestel verdwalen 
vaak in het aanbod. De 
meeste onduidelijkheid 
is er over vergoedingen. 
KBO-PCOB is blij met de 
oproep van de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) om 

meer duidelijkheid over hulpmiddelen. Mensen kunnen niet 
altijd goed vinden welk hulpmiddel er voor hen beschikbaar is 
en hoeveel ze zelf moeten betalen. Zorgverzekeraars moeten 
hierover duidelijker zijn. Dat zegt de NZa na onderzoek naar van 
hulpmiddelen die door de basisverzekering worden vergoed. 

Informatievoorziening kan vaak veel beter, stelt de NZa. KBO-
PCOB deed onderzoek naar gehoorapparaten. De standaardin-
deling voor categorieën patiënten geeft houvast voor zorgverze-
keraars en zorgaanbieders, maar kan voor individuele gebruikers 
ook betekenen dat zij niet het passende apparaat krijgen. Direc-
teur Manon Vanderkaa: “we zien twee zaken die beter moeten. 
Ten eerste de toeleiding naar de juiste categorie; nu gebeurt dit 
met een vragenlijst. Wie daarin het probleem wat bagatelliseert, 
loopt het risico in de verkeerde categorie te worden ingedeeld en 
niet het juiste, passende gehoorapparaat te krijgen. Ten tweede, 
de voorlichting moet beter. Nu is het voor consumenten niet al-
tijd helder hoe het zit met de vergoeding en wat de procedure is 
rond de extra zorgaanvraag. Maatwerk en innovatie blijven nodig. 
Door alleen in te zetten op de prijs ligt versobering op de loer.”

Leeftijdsdiscriminatie speelt mogelijk een rol

"Meer investeren in 55-plussers"
De arbeidsmarkt in 
Nederland bloeit als 
zelden tevoren, va-
catures in overvloed. 
Toch staan er nog 
veel 55-plussers aan 
de kant. Werkgevers 
investeren stukken 
minder in hun werk-
nemers boven de 55 

jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht 
(UvM). ‘Een leven lang leren’ lijkt zo wel heel ver weg, conclu-
deert KBO-PCOB. 

Directeur Manon Vanderkaa is niet verbaasd, wél teleurgesteld 
in de resultaten van het onderzoek. “Ouderen staan nog steeds 
op grote achterstand. KBO-PCOB vindt een Leven Lang Leren van 
het grootst mogelijke belang om elke werknemer en zelfstan-
dige tot en na de AOW- leeftijd aangesloten te laten zijn op ar-
beidsmarkt en maatschappij.” Organisaties blijken veel minder 
te investeren in werknemers vanaf 55 jaar, vooral mannen. De 
onderzoekers: “Flexibilisering van de arbeidsmarkt en afbreken 

KBO Poeldijk
van bescherming voor ouderen halen deels de prikkel weg om te 
blijven investeren in hun oudere werknemers.” Volgens de UvM 
speelt leeftijdsdiscriminatie mogelijk een rol. Werkgevers vinden 
dat investeren in oudere werknemers minder goed wordt terug-
verdiend. Oudere werknemers zouden ook minder gemotiveerd 
zijn dan jongeren. Zij denken geen progressie meer te kunnen 
maken. De onderzoekers onderstrepen het belang van een indi-
vidueel budget voor scholing en ontwikkeling. Vanderkaa: “Dit 
staat in het regeerakkoord, maar lijkt nog niet van de grond te 
komen. Wij willen weten hoever overheid en werkgevers zijn met 
de verwezenlijking daarvan.”

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                     
“Sociale media versterken het groepsdenken en voeden polarisatie, 
terwijl je een platform nodig hebt waar je standpunten hoort die je 
nog niet kende”. (Dan Rovers, Denker des Vaderlands)

“Oplossingen zijn funest voor problemen.”

KBO Poeldijk
Katholieke bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5, 
2675 BK Honselersdijk, telefoon: 0174-245789. 
e-mail: kees@keesenleny.nl
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Kans op auto ti jdens 
Winter Was Weken 
Januari staat in het teken van de BOVAG Winter Was Weken bij 
Carwash Westland. Bij elke wasbeurt ontvangt u een kanskaart 
met kans op een auto ter waarde van €10.000 of een winter-
sportcheque.

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

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

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

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

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

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

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

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

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

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

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

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

fleurige arrangementen. 

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

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

Pure flower verkoopt bloemen! 

Bij ons kunt u terecht voor mooie boeketten, 
creatief bloemwerk en fleurige kado’s.

Buiten onze openingstijden zijn wij telefonisch of
via de mail bereikbaar voor bestellingen, 

rouwbloemwerk en trouwbloemwerk. 

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

Adres: Slachthuiskade 4 

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

Van de nieuwbouw Verburch

Uitloting Verburch-obligaties
Donderdag 25 april vond de 14e uit-
loting van de Verburch-obligaties van 
de nieuwbouw plaats op het Notaris-
kantoor van Westland Partners. De 
volgende obligaties zijn uitgeloot:

013 – 048 – 057 – 069 – 089 – 092 – 107 – 110 - 121 – 122 – 132 
– 137 – 151 – 153 – 180 – 198 – 209 – 218 – 249 – 255 – 502 – 
513 – 521 – 537 - 552 – 575 – 601 – 620 – 624 – 634 – 656 – 671 
679 – 690 – 719 – 723 – 733 – 754 – 757 – 768 - 775 – 802 – 810 – 
812 – 819 – 821 – 831 – 1006 – 1009 – 1021 – 1051 – 1055 - 1058

De meeste houders van uitgelote obligaties zijn hierover geïnfor-
meerd. Van een aantal is het adres onbekend. Als uw obligatie-
nummer hierbij staat en u heeft geen bericht ontvangen, kunt u 
met mij contact opnemen. Tel. 06 - 1396 0740, Frans van Veltho-
ven, penningmeester Sportstichting Verburch.

Theatergroep Het Wilde Westen brengt verhaal:

‘De Graaf van Monte-Cristo’
De Graaf van Monte-Cristo, naar het boek van Alexandre Du-
mas, als soap: met leugens, roddels, hebzucht, jaloezie, bedrog, 
overspel. Liefde en wraak. Spannend, vermakelijk, met veel 
vaart. Wraak is mythisch: bijna iedereen kent het verlangen 
aangedaan onrecht recht te zetten. Zo ook de onbekommerde 
zeeman Edmond Dantès, hij schopt het tot kapitein en trouwt 
met Mercedes. 

Door pure jaloezie wordt Dantès van verraad beschuldigd en gaat 
de bak in. Daar ontmoet hij pater Faria, een geschenk uit de he-
mel. Faria leert hem hoe hij zich in de vrije wereld staande kan 
houden en vertelt hem ook de plek van een schat, verborgen op 
eiland Monte-Cristo. Na zijn spectaculaire ontsnapping vindt hij 
de schat, transformeert zich tot Graaf van Monte-Cristo. Het spel 

van geraffineerde wraak kan beginnen; Monte-Cristo betaalt een 
hoge prijs voor zijn wraak.

Het is theater
Theatergroep Het wilde Westen neemt u mee naar Marseille, 
naar de gevangenis op Chateau d’If, de schat op Monte-Cristo, 
Egypte, Nubië en statige huizen in Parijs. Een verhaal voor toneel 
bewerkt door Sophie Kassies (schrijfster van ‘Genesis’); Kees Stol-
ze regisseert. Muziek: Martijn van Ditshuizen en passie en cre-
ativiteit van 25 acteurs, technici, kledingmakers, decorbouwers 
en  filmers. Voorstellingen: 23, 25, 26 (matinee), 31 mei en op 1 
en 2 (matinee) juni. ‘De Graaf van Monte-Cristo’ in TheaterLoods 
Westland, Naaldwijk (rode theater, De Hoge Bomen. Begin: 19.30 
uur (matinee 14.00). Zie: www.tghetwildewesten.nl. Kaarten: re-
serveren@tghetwildewesten.nl. 

Van links naar rechts: Judith Blankert,  
Auke Visser en Auke Visser.
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Praktijk voor Relatiecoaching
www.patrickwesdorp.nl   tel:0621819842

 
Jullie hebben alles op de rit.... een fijn huis, gezin en

kinderen. Zakelijk loopt alles lekker. Jullie hebben een
rijk sociaal leven. Maar waar blijft jullie relatie? Zien

jullie elkaar nog echt? Krijgt jullie relatie nog wel
genoeg tijd en de juiste voeding die het eigenlijk nodig

heeft en verdient?
 

Hoewel het misschien op het eerste gezicht eng,
spannend of onnozel lijkt om hierover in gesprek te

gaan met een coach, kan het juist heel nuttig zijn als
een objectief en deskundig iemand met jullie meekijkt.
Beschouw het als een APK voor je relatie, omdat ook

je relatie onderhoud nodig heeft.
 

Interesse? Neem geheel vrijblijvend contact op voor
een oriënterend gesprek.

Herken je dit?

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
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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

Gefeliciteerd!
iedere jariGe job
20% korting
op vers gebak

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

Spelregels: Jumbo.com/verjaardag

Gefeliciteerd!
iedere jariGe job
20% korting
op vers gebakop vers gebak

Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!

 Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

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
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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! 

Foto's: Willem de Bruijn

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

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T (0174) 28 62 00

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk
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(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl


