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AGENDA

(zie verder op pag. 3)

Zaterdagmiddag 15 juni A.J. van Reststraat

Open dag Kiboe Poeldijk 
De Open dag is op zaterdag 15 juni van 12.30 tot 16.30 uur, de 
hele middag staat in het teken van spelletjes en leuke activitei-
ten. Ga zelf een schaapje ‘scheren’ en ‘melk’ de koe. Schuif aan 
bij de knutseltafel of laat je schminken als een dier. In de wei 
kan je kennis maken met de twee nieuwe mini ezels Billy en 
Jamie. Speciaal voor de Open dag zal de imker demonstraties 
geven over het houden van bijen. Een andere leuke activiteit 
om te bezoeken is het scheren van de schapen om 14.00 uur. 

9 en 10 juni     Verburch Voetbaltoernooi   Verburch Sportpark
         (zie pag. 4) 
9 juni 11.00 uur     Misa Criolla     Bartholomeuskerk Poeldijk 
15 juni 10.00-11.30 uur     Open kerk, boeken- en platenmarkt  Hervormde Kerk Fonteinstraat
15 juni 12.30-16.30 uur    Open dag Kinderboerderij Poeldijk  A.J. van Reststraat 15
19 juni 16.00-19.00 uur    Westlandse Veteranendag 2019   De Veiling, Julianastraat Poeldijk
         (zie pag. 26) 
Elke dag      Uw bijdrage van € 27,50 aan uw   NL95 RABO 0343 6024 15   
      Poeldijk Nieuws
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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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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 3 t/m 8 juni Geldig van 10 mei t/m 15 juni

KEURKOOPJE
3 KOGELBIEFSTUKKEN

 SLECHTS € 7,95

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM MOSTERDROLLADE

SLECHTS € 1,75 

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM RAAPSTELEN 
SCHOTEL MET SPEKJES EN 
GEHAKT

 SLECHTS € 3,99

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

KEURKOOPJE
4 KIPSCHNITZELS

 SLECHTS € 6,95

VLEESWARENKOOPJE
HELE GRILLWORST

 SLECHTS € 5,50

MAALTIJD VAN DE WEEK
2 TORTILLA’S NAAR KEUZE

 SLECHTS € 3,75

ELK WEEKEND  
HELE GRILLWORST  

€ 5,50

(vervolg voorpagina)

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

geldig van: 
3 t/m 15 juni

Ontbijtbroodjes .................. van € 3,90 voor € 2,95

Marsepein Creme Cake  ................................  van € 8,25  
voor € 6,50

Kaasstengels  ............................................................2e halve prijs

Bakkerij Van Malkenhorst

De kinderboerde-
rij hoopt dat ook 

veel nieuwe Poel-
dijkers langs zullen 

komen. Een mooie gele-
genheid voor kinderen om 

nieuwe vriendjes en vriendinne-
tjes te ontmoeten. De Kiboe doet dit jaar voor het eerst mee aan 
de Kinderboerderij Actief Tour. Met de verkoop van cup cakes, 
ezelcadeautjes, dierenvoer en polaroidfoto’s wordt er gespaard 
voor een mooi doel. Bezoekers kunnen zich voor € 5,00 inschrij-
ven voor een unieke loting. Er wordt een Vaderdagontbijt tussen 
de ezels verloot en een ezelwandeling. De opbrengst van de Open 
dag gaat naar herkenbare kleding voor de vrijwilligers. Kom gezel-
lig langs met je ouders, opa, oma en vriendjes. Hoefjes en pootjes 
namens alle dieren! Op www.kiboe-poeldijk.nl meer details over 
deze Open Dag. Kiboe Poeldijk, A.J. van Reststraat 15. Facebook.
com/VriendenvanMienenIsla.

http://www.kiboe-poeldijk.nl
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Zondag 9 en maandag 10 juni: 22 clubs en 84 teams

Verburch voetbaltoernooi
Zondag 9 en maandag 10 juni is het Ver-
burch WerkTalent/Bouwmeester Voetbal-
toernooi. In totaal doen er 22 clubs mee 
en er doen 84 teams mee uit het hele 
Westland en omstreken. Er komt dit jaar 

zelfs weer een team uit België. Zondagochtend spelen JO onder 
13/14, in de middag JO15/16. Maandag spelen de JO09/10 ’s- 
morgens, in de middag de JO11/12.

Wij zoeken vrijwilligers die kunnen hel-
pen het Toernooicommissie Team te ver-
sterken. Ieder helpend handje kunnen we 

goed gebruiken. Ook zoeken we nog EHBO’ers die paraat kunnen 
staan op een van de dagen of op een dagdeel. Kom gezellig de 

voetballers aanmoedigen. Natuurlijk ben 
je als toeschouwer ook welkom op het al-
tijd gezellige Verburch Voetbalpark!

6 september: 50 zandbanen tijdens Rondje Poeldijk 

Verburch ‘97 Jeu de Boules
Door Piet de Quaasteniet

Op vrijdag 6 september zijn we er weer 
om tijdens de Poeldijkse feestweek ons 
gezellige en sportieve zand toernooi te 
spelen in de Voorstraat. De 50 banen 
worden in de vroege ochtend door onze 
vrijwilligers met behulp van Loonbedrijf 

Steringa uit Honselersdijk aangelegd. Na afloop helpen Scouting 
Poeldijk en Van der Valk en De Groot met het opruimen. Bedoe-
ling is om 12.30 uur te starten, er worden dan 3 partijen van 45 
minuten gespeeld. De kosten zijn € 10,00 per koppel, inclusief 
2 belegde broodjes en een krentenbol van onze hoofdsponsor 
Supermarkt Jumbo Ard Boere uit Poeldijk.

Vanaf 11.30 uur kunnen de 
deelnemerskosten betaald 
worden in de Voorstraat 
bij Dario Fo, zodat iedereen 
ruim op tijd zijn wedstrijd-
baan heeft. Marcel Brand 
kondigt via de microfoon de 
wedstrijden aan, hij wordt bij-
gestaan door Paul Zuiderwijk die 

de muziek voor zijn rekening neemt. EHBO Poeldijk is er deze dag 
ook weer bij! Aanmelden kan tot 31 augustus op het e-mail adres: 
verburch97@hotmail.com

In het voor iedereen bekende ‘Kassie’ is de prijsuitreiking, onze vrij-
willige dames verdelen daar de broodjes.Heel fijn is het om weer 
gesteund te worden door vrijwilligers en sponsoren, wij stellen 
ze graag aan u voor, want zonder hen kunnen wij het echt niet. 
Voor de jongere deelnemers zijn er kartbonnen en lasergames be-
schikbaar gesteld door Van der Ende Racing Inn uit Poeldijk. Jumbo 
Poeldijk zet weer goed gevulde tassen met boodschappen voor ons 
klaar, Optiflor Monster verdeelt hele mooie Phalaenopsissen, de 
Huyskweker De Zonnebloem Monster schenkt ons mooie planten. 
In de Voorstraat ook veel sponsors, zoals Tante Toos, Hotel Saint 
Vincent, Doornekamp Wonen, Snackbar Het Harkje, de bakkers 
Van den Berg en Van Malkenhorst, Keurslager Marco van der Hout, 
Pizzeria Yes, snackbar Snackpoint, Dutch Summer Beauty, Barbier 
Wilde Haren, Momo Fashion kleding, KlusKnaap en de Poolse su-
permarkt Scorzelli. Dan: Vitrona uit Naaldwijk en Plantenkwekerij 
Huub van Leeuwen. Voor een plant of een bloemetje Tuincentrum 
Ockenburg Loosduinen en bloemenwinkel De Steigerbloem, Jan 
Barendselaan in Poeldijk. Met vier plantenkwekers uit Honselers-
dijk zijn we ook heel blij: Dragonkwekerij Ruud Scheffers, Planten-
kwekerij Ten Have en Verkade Cocos planten en het wereldbedrijf 
palmplanten Fachjan. Voor een lekker hapje kun je terecht bij onze 
sponsoren Ketje’s mix op ABC-Poeldijk en familie Treffers.. in Hon-
selersdijk. Fietsenwinkel Michel Vis en Tamoil Tankstation zijn ie-
der jaar weer sponsor. Nieuwe sponsors: bloemist Flowerart Ma-
deweg in Monster, Chrysantenkwekerij Aad Persoon uit Poeldijk 
en Bestplant Poeldijk. Tot slot twee trouwe leden van onze vereni-
ging: Martin Enthoven, Geraniums en Druiventeler Aad Zuidgeest. 
Drukkerij Snoek Promo bedanken we voor het drukwerk. Zie: 
www.97pjdb.nl.

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

Woensdag 4 juni 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 7 juni 15.00 uur: Eucharistieviering door pastor Paul Lin-
ders.
Vrijdag 14 juni 15.00 uur: Eucharistieviering door pastor Berry 
Lansbergen.
Vanaf juni wordt op de eerste dinsdag van de maand de rozen-
krans gebeden.

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

TE KOOP

2681 XB MONSTER
Binnenduin 25

TE KOOP

2692 GH ‘S-GRAVENZANDE
Dagpauwoog 5

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

In de populaire en kindvriendelijke 
nieuwbouwwijk “Dijckerwaal” staat deze 
tot in de puntjes verzorgde, instapklare 
eengezinswoning uit 2017. De moderne 
woning beschikt over een lichte 
woonkamer en royale achtertuin met een 
diepte van 12,5 meter.
Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

Deze royale eengezinswoning met vijf 
slaapkamers en een 17,5 meter diepe, 
zonnige achtertuin met berging is gelegen 
in de groene oase Binnenduin van de 
kleinschalige, kindvriendelijke woonwijk 
‘Grote Geest’.

Vraagprijs: € 348.000,- k.k.

mailto:verburch97@hotmail.com
http://www.97pjdb.nl
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 3 t/m 8 juni

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

van 8,90
€7,25

0174 - 27.00.90

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

Inloopspreekuur  
over het laatste afscheid
Voor al uw vragen rondom een uitvaart

Tijd: 15.30 - 17.00 uur

Waar:  
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/ 
inloopspreekuur

18 juni 2019

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

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

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

   Uitstekende woningpresentatie
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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

Elektromonteur      Sales Engineer      3D tekenaar      Projectleider

Wij zijn op zoek naar 
technische collega’s!

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

Ook de ziel vraagt om onderhoud

Pinksteren: het Feest van de Geest 
Door pastoor Jaap Steenvoorden 

Een van de meest modieuze uitdrukkingen 
is ongetwijfeld het woord ‘spiritualiteit’, 
al een heel oud woord dat tegenwoor-
dig te pas en soms ook te onpas wordt 
gebruikt. Volgens onderzoekers van 
trends en veranderingen in de samenle-

ving zijn mensen op zoek naar spiritua-
liteit. Ondanks de ontkerkelijking is er be-

hoefte aan zingeving, rust en inspiratie. Juist te 
midden van het drukke en jachtige moderne leven is menigeen op 
zoek naar geestkracht, momenten, plaatsen , boeken en ontmoe-
tingen die ‘energie’ geven, zodat de ‘geestelijke accu’ opgeladen 
kan worden. Zonder bezieling raakt een mens namelijk innerlijk 
leeg, brandt iemand langzaam maar zeker op. Een probleem waar 
velen tegenwoordig mee worstelen. 

Wij hebben als mens immers niet alleen een lichaam dat gevoed 
en verzorgd moet worden maar ook een geest, een ziel, die onder-
houd vraagt. Vroeger werd voor pastoraal werk ook wel het woord 
‘zielzorg’ gebruikt. Deze term klinkt ons nu wat ouderwets in de 
oren. Maar eigenlijk is het een hele mooie uitdrukking: zorg hebben 

voor de ziel, voor de ‘binnenkant’ van de mens. Het Pinksterfeest 
is het feest waarop christenen op bijzondere wijze vieren wat hen 
ten diepste beweegt en bezielt: Gods scheppende en levenwekkende 
Geest. De Geest waar Jezus vol van was! De naam van het Pinkster-
feest is afgeleid van het Griekse ‘Pentakosta’, het telwoord ‘50’. Op 
de veertigste dag na Pasen is Jezus teruggekeerd naar zijn hemel-
se Vader. Dat vierden wij op Hemelvaartdag. De leerlingen hadden 
van Jezus de opdracht gekregen zijn levenswerk voort te zetten. Uit 
eigen kracht lukt hen dat niet. Op de dagen tussen Hemelvaart en 
Pinksteren bidden zij om de Geestkracht van Jezus. In de kracht van 
het eensgezind samen bidden, voltrekt zich op de Vijftigste Paas-
dag een grote innerlijke verandering. De Heilige Geest komt als een 
storm over hen. Passiviteit maakt plaats voor actie en beweging. 
De Geest zet hen in vuur en vlam, verwarmt hun hart, schenkt hun 
blijdschap en vertrouwen. Ja, door de Geest worden zij andere men-
sen met een nieuwe visie. Zij trekken er op uit en verkondigen het 
koninkrijk Gods in woord en daad. 
Zo is Pinksteren het geboortefeest van de kerk, de doorbraak van 
de beweging van Jezus over de hele aarde. Daarom is Pinksteren 
ook het feest van de Missie. Op deze dag wordt elk jaar opnieuw 
onze steun gevraagd voor onze missionarissen in de Derde Wereld. 
Pinksteren, dat vier je sámen in verbondenheid met christenen over 
de hele wereld, uit alle volken, rassen en talen. Wij delen het geloof 
dat Jezus Christus leeft in onze wereldwijde kerkgemeenschap. Als 
wij samen komen in zijn Naam, kan Hij ons blijven bezielen met zijn 
Goede Geest. Mede namens mijn collega’s van het pastoraal team 
wens ik u allen een mooi en zinvol Pinksterfeest toe.

Bij mijn 58ste verjaardag

Woord van dank
Door pastoor Jaap Steenvoorden 
 
Op 1 mei ben ik 58 jaar geworden. Het heeft mij heel goed ge-
daan om mijn verjaardag op zondag 5 mei met zoveel mensen 
te mogen vieren in de H. Eucharistie in een volle Adrianuskerk, 
met parochianen uit de verschillende parochies. Toen ik in ok-
tober 1999 als pastoor geïnstalleerd werd was ik 38. Nu zijn wij 
al weer bijna 20 jaar verder. Waar blijft de tijd? Dankbaar ben ik 
God dat hij mij steeds de kracht en inspiratie geeft in mijn veel-
omvattende taak. Blij ben ik met de vruchtbare samenwerking 
met mijn collega’s en met zoveel medegelovigen die de kerk 
mee opbouwen in gebed, participatie en vrijwilligerswerk.
 
De viering van mijn verjaardag was hartverwarmend. De prachti-

mailto:kwee@rkwestland.nl
mailto:geelen@rkwestland.nl
http://www.rkwestland.nl
mailto:bartholomeus@rkwestland.nl
mailto:info@rkwestland.nl
mailto:info@rkwestland.nl
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Afscheid met hart en ziel
Sjef Noordermeer

Natascha van Zeijl-Vis

   Tel.: 0174-257474
     info@embrasseuitvaart.nl

ge zang van het koor Manna, de mooie bloemversiering, de goe-
de woorden namens het bestuur, alles gaf de viering een hele 
feestelijke sfeer. In de eerste plaats wil ik u danken voor uw ge-
bed. Deze kracht draagt mij elke dag opnieuw. Ook wil ik u en jou 
heel hartelijk dankzeggen voor de vele gelukwensen die ik mocht 
ontvangen. Na afloop heb ik vele handen mogen schudden. Ook 
zeer bedankt voor de vele mooie kaarten met persoonlijke woor-
den en voor al uw felicitaties, attenties en goede gaven. In sep-
tember ga ik de pelgrimstocht maken naar Israël, in het kader van 
mijn Zilveren Priesterfeest dat vorig jaar op onvergetelijke wijze is 
gevierd. Het is een wandelreis onder het motto ‘Lopen waar Jezus 
liep’. Ik kijk er zeer naar uit en wil mijn ervaringen graag met u en 
jou delen. Alle goeds toegewenst!

Donderdag 20 juni

Heilig Sacramentsdag 
Door pastoor Jaap Steenvoorden 

De afgelopen tijd waren er vrije dagen: Hemelvaart en tweede 
Pinksterdag, twee lange weekeinden. In delen van Duitsland, 
Polen en andere landen in Zuid- en Oost-Europa is donderdag 20 
juni ook een vrije dag. Dan wordt Sacramentsdag gevierd met 
openluchtvieringen en processies. In Duitsland heet dit ‘Fron-
leichnam’. Ouderen herinneren zich nog dat ook in Nederland 
Sacramentsdag een groot kerkelijk feest was. De hele parochie 
liep uit, verenigingen (voetbal, muziek, jeugdbeweging, vak-
bond, LTB) waren vertegenwoordigd in de Sacramentsprocessie 
waar het Gezegende Brood met grote eerbied werd meegedra-
gen in de monstrans. 

De processie was in de kerk, of in de tuin van de kerk of klooster. 
Veel jongeren hebben er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. 
De officiële naam is: Hoogfeest van het Lichaam en Bloed van 
Christus. De viering op de donderdag na Drievuldigheidszondag 
(de zondag na Pinksteren) is natuurlijk niet toevallig. Op Witte 
Donderdag vierde Jezus met zijn leerlingen het Laatste Avond-
maal. Onder de tekenen van brood en wijn wil Hij altijd met ons 
zijn. In Nederland is Sacramentsdag op de aansluitende zondag of 
de vooravond: zondag 23 en zaterdag 22 juni. Van de uitbundig-
heid en luister van weleer is weinig meer te merken. Maar ook op 

een eenvoudige doch feestelijke manier vieren wij het grote ge-
heim dat Jezus onder de tekenen van brood en wijn altijd bij ons 
wil zijn. De Eucharistie is het hoogtepunt en de bron van de pa-
rochiegemeenschap. Christus voedt ons in Woord en Sacrament. 
Wie de gaven van zijn Geest ontvangt, kan deze ook vruchtbaar 
maken in het leven van elke dag. Het zou mooi zijn om op deze 
dag in onze kerken met velen de Maaltijd des Heren te vieren.

Daarnaast is er op Heilig Sacramentsdag om 19.00 uur een fees-
telijk Lof ter afsluiting van dit feest in het mooie kerkje van de 
H. Lambertus aan de Heenweg. Een viering van aanbidding en 
lofprijzing van Jezus, aanwezig in het Heilig Sacrament. Bij mooi 
weer houden wij ook een Sacramentsprocessie over het oude 
schelpenpad, door het bos rond het kerkje onder aan de Maas-
dijk. De processie is een uitbeelding van Gods Volk samen onder-
weg met Christus in ons midden. Wij doen dit niet om het oude 
terug te halen, maar omdat deze uitdrukking van ons geloof we-
reldwijd nog steeds leeft en ook voor ons nu waarde heeft. Wees 
van harte welkom. 

Christus in ons midden
Oude, heilige gebaren

van handen boven het brood,
zoals Christus’ handen waren

geheven, daags voor zijn dood; 
zij zaten samen en aten

en dronken de nieuwe wijn
omdat hij hen moest verlaten

en toch bij hen wilde zijn.
Wij horen de woorden zoemen

die de kinderen verstaan;
God heeft zijn naam horen noemen,

glimlacht en komt er aan. 

Voor jongeren vanaf 11 jaar

JongerenEvent op 23 juni 
 
Zondag 23 juni is er van 14.00-19.30 uur een JongerenEvent 
voor alle Westlandse Jongeren. In en rondom de pastorie van 
de O.L.V. Goedenraadkerk in Honselersdijk is er lekkere muziek, 
zijn er workshops over vlogs maken, remix muziek, interactief 
geloven, graffiti, films en geloof, voorbede maken en een diaco-
nale box samenstellen. Voor ieder wat wils.

Heb je je vormsel gedaan, ben je actief (geweest) als misdienaar, 
acoliet, lid jongerenkoor, M-twentyfive, tienergroep Rock Solid 
of RKJ, dan is dit JongerenEvent misschien iets voor jou. Wil je 
andere, chille jongeren ontmoeten en een paar leuke workshops 
volgen, dan kun je je ook thuis voelen bij dit JongerenEvent. Na 
de workshops vieren we met elkaar en is er een barbecue met 
karaoke. Het JongerenEvent is gratis. Voor de BBQ vragen we een 
vrijwillige bijdrage.

Platform Jeugd en Jongeren
Dit JongerenEvent is georganiseerd door het pas opgerichte Plat-
form Jeugd en Jongeren van de federatie St. Franciscus. Een Plat-
form van jongeren en vrijwilligers die binnen de parochiefederatie 
werken met jongeren. Bij het Platform Jeugd en Jongeren kunnen 
goede ideeën worden aangedragen om het voor jongeren in de 
kerk leuker, aantrekkelijker en bij-de-tijd te maken. Iedere jonge-
re moet zich goed en thuis voelen. Opgeven voor het Jongeren-
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event bij diaken Walther Burgering, via burgering@rkwestland.nl 
of een appje met je naam naar 06-29 562 865. Het liefst zo snel 
mogelijk, in ieder geval vóór 19 juni.

Thema bedevaart op 6 juli: ‘Geroepen!’

Het Westland fietst naar Brielle 
Op zaterdag 6 juli is de Nationale 
Bedevaart naar HH. Martelaren 
van Gorcum Brielle. Het thema dit 
jaar is ‘Geroepen!’ Een bedevaart 
waarbij we stilstaan bij de getuige-
nissen van de Martelaren van Gor-
cum (1572). Onder de 19 priesters 

en kloosterlingen die gedood werden vanwege hun getuigenis 
waren de norbertijn Adrianus van Hilvarenbeek met zijn kape-
laan Jacobus Lacop, pastoor in Monster. Paus Pius IX verklaarde 
de Martelaren van Gorcum op 29 juni 1867 heilig, nu 152 jaar 
geleden. 

Onze vertrekplaats is de H.H. Martelaren van Gorcumkerk in De 
Lier, vanwege het 90-jarig bestaan van de kerk. We verzamelen 
die zaterdag om 07.30 uur in de kerk aan de Kerklaan 8. Na een 
kort meditatief moment waarin onze diaken Walther Burgering 
voorgaat, vertrekken de fietsers rond 08.00 uur. De route loopt 
van De Lier naar Maassluis, waar we met de veerpont oversteken 
naar het eiland Rozenburg en zo onze weg vervolgen naar het 
Heiligdom in Brielle. De weg terug is praktisch dezelfde. Bij de 
veerpont ontvangt u een versnapering. Fietsen van De Lier naar 
Brielle is zo’n 20 km.

Aanmelden voor fietsers
Deelname aan deze Westlandse fietstocht van De Lier naar Brielle 
en terug is gratis. Fietsers die in De Lier starten, krijgen daar hun 
‘deelnemerskaart’. Met deze kaart kunt u met de groep ‘gratis’ de 
veerpont over. Let wel: er wordt gefietst onder eigen verantwoor-
delijkheid. Aanmelden via: www.westlandsebedevaarten.nl of via 
uw contactpersoon in de parochie. Fiets u ook mee op zaterdag 
6 juli? 

Met auto kan ook
U kunt ook met eigen vervoer naar Brielle, wellicht wilt u dan 
parochianen die wat minder goed ter been zijn meenemen, zodat 
ook zij de Nationale Bedevaart kunnen meemaken. De H.H. Mar-
telaren van Gorcumkerk, vindt u aan de Rik 5 in Brielle.

Programma 6 juli 
07.30 uur: Verzamelen in De Lier
07.45 uur: Meditatief moment met pelgrimszegen
08.00 uur: Vertrek fietsers vanuit De Lier
11.00 uur: Pontificale eucharistieviering met o.a. de bisschop 
13.30 uur: Rozenkransgebed en parallel Jongerenprogramma
14.30 uur: Kruisweg
15.30 uur: Vespers en Processie
16.15 uur: Terugtocht naar het Westland

Kerkberichten 
Weekeinde 8, 9 en 10 juni: Pinksteren.Zaterdag 19.00 uur: geen 
viering, er is een viering in de Heilige Machutuskerk Monster.

Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering, uitvoering van de Misa Cri-
olla (Ariel Ramírez) door Bartholomeuskoor, kamerkoor Couleur 
Vocale en projectzangers, Ensemble de Sur en tenor solist Jorge 
Martina.
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Gerard Enthoven, Toos 
van der Valk, Jeanet Heuchemer, Barbara Helderman en overle-
den familie, overleden familie Gardien-Verbeek, Gerard Thoen en 
zoons, Koos van der Ende, Wim van Dijk en Marie van Dijk-Bol, 
Susanne Endhoven, Martien van Zijl en overleden familie Jansen, 
Leny Broch-van Oosten.
Maandag 10 juni 10.00 uur: Tweede Pinksterdag. Oecumenische 
viering in de Hervormde Kerk, Fonteinplein te Poeldijk. 
Weekeinde 15 en 16 juni: Viering van de Heilige Drie-eenheid 
Zaterdag 19.00 uur: woord- en communieviering met Bartholo-
meuskoor. Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk. Intenties: Herman 
van den Ende.
Zondag 11.00 uur: dankviering Communicantjes met Kinderkoor. 
Voorgangers: pastor Max Kwee en pastoraal werker Els Geelen. 
Intenties: Henk van der Voort en Corrie van der Voort-van der 
Klugt, Jan van Marrewijk, Ria Barendse-Batist, Bert Wensveen, 
Riet van Holsteijn-van den Ende, dochter Corrie, overleden fa-
milie en vrienden, Gré de Kok-Nederpelt, Kees van den Bogaert 
en Greet van den Bogaert-Scholtes, Gerard Goeijenbier en Riet 
Goeijenbier-van Kester, Leny Broch-van Oosten.

26 juni in Wateringen, 27 juni in ‘s-Gravenzande

Informatieavonden Vormsel 
Door Els Geelen, pastoraal werker

In februari hebben 29 jongeren uit Wate-
ringen, Kwintsheul, Poeldijk, Monster 
en ’s-Gravenzande het sacrament van 
het Vormsel ontvangen. Dit jaar was 
het voor het eerst dat deze parochies 
samenwerkten. We hopen komend 

jaar weer een grote groep jongeren 
voor te bereiden. Meer informatie over 

het Vormsel geven wij tijdens een informa-
tieavond. Omdat we beseffen dat niet iedereen kan op één 
avond, kan er gekozen worden uit twee avonden. 

Woensdag 26 juni in De Kolenkit Wateringen, óf donderdag 27 
juni in de OLV Ten Hemelopneming in ’s-Gravenzande. De infor-
matieavond duurt van 19.30-20.30 uur en is voor alle kinderen 
van groep 8 die hun 1e H. Communie hebben gedaan én de kin-
deren uit groep 7 van basisschool De Zeester Monster. Natuurlijk 
zijn ze samen met hun ouders uitgenodigd. Een berichtje vooraf 
dat u komt, vinden wij zeer fijn. Stuur vóór 17 juni een mail naar: 
vormselgroepnoordwest@gmail.com en geef door met hoeveel 
personen u op welke avond komt. De Vormselwerkgroepen en 
de pastores Martien Straathof of Els Geelen heten u van harte 
welkom. 

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, een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vieringen De Backerhof
Donderdag 13 juni 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor Mar-
tien Straathof.

mailto:burgering@rkwestland.nl
http://www.westlandsebedevaarten.nl
mailto:vormselgroepnoordwest@gmail.com
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Westland Verstandig: Geen Polenhotel bij 
Verburch gewenst en vaart maken met centrum-
plannen Poeldijk. Voormalig Dario Fo-gebouw 
verbouwen tot goedkope appartementen voor 
starters en senioren uit Poeldijk 
CDA-wethouder Zwinkels blijft maar doordrammen met haar wens om 
een Polenhotel te krijgen bij het Verburch sportterrein. Terecht willen 
velen dat niet. Geen goede plek. Dus afblazen dit plan. Te veel blijft liggen 
in het centrum van Poeldijk omdat eerst het zgn. centrumplan er moet 
zijn. Een aantal zaken kunnen toch nu al direct worden aangepakt. Betere 
verkeerscirculatie, maar ook het hergebruik van het Dario Fo-gebouw 
aan de Voorstraat. Goedkope starters- en seniorenappartementen voor 
inwoners van Poeldijk in het bestaande gebouw zijn haalbaar en goed. 
Daar moeten we niet langer mee wachten! 
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. 

Donderdag 20 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).

Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
De Veiling, Julianastraat 49, 2685 
BB Poeldijk 
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/zangkorendeosacrum
Bank: Rabobank Westland Naaldwijk
Rekening: NL83 RABO 0142 2105 52

Agenda
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 8 juni         
19.00 uur: geen viering.
Zondag 9 juni, Hoogfeest van Pinksteren 
11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor, Kamerkoor Cou-
leur Vocale en projectdeelnemers zingen de Misa Criolla van 
Ariel Ramírez. Met tenorsolist Jorge Martina. Ensemble del Sur 
verzorgt de begeleiding. 
Zaterdag 15 juni     
19.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
viering.
Zondag 16 juni  
11.00 uur: het Kinderkoor zingt bij de dankviering van de 1e Com-
munie.

Onvergetelijke middag voor bewoners en publiek

Optreden Kinderkoor Sonnevanck 
Door Toos de Vreede

In het kader van “Welzijn met Muziek” trad het kinderkoor 
woensdag 22 mei op in De Sonnevanck in ’s-Gravenzande. Met 
Meester Jaap aan de piano zongen ze liederen uit het Kinderen 
voor Kinderen repertoire, en kregen 
zij de bewoners zover om mee 
te zingen en te bewegen. In 
de pauze werden de kin-
deren verrast met limo-
nade en chips. 

Dat zorgde ervoor dat 
ze ook na de pauze nog 
fit genoeg waren om 
het programma te ver-
volgen. Het werd een 
super gezellige middag. 
De kinderen bezorgden de 
bewoners en overige belang-

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

Onze klanten kiezen 
voor persoonlijk 
contact én online 
bankieren.
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ISW Irenestraat weer in acti e voor Westlandse senioren
Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)

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

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

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

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

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

mailto:zangkoren@deosacrum.nl
http://www.deosacrum.nl/
http://www.facebook.com/zangkorendeosacrum
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stellenden een onvergetelijke middag. Juf Renate en ik zijn super-
trots op de kinderen. Ze hebben het erg goed gedaan. Welzijn met 
Muziek is een samenwerking tussen Vitis Welzijn en Fonds West-
land. Zie: www.welzijnmetmuziek.nl.

9 juni, in de kathedraal van het Westland

Vurige klanken in Pinkster-hoogmis
Zondag 9 juni zingen de Zangkoren Deo Sacrum in de Hoogmis 
van Pinksteren de Argentijnse ‘Misa Criolla’ van Ariel Ramírez 
in de St. Bartholomeuskerk te Poeldijk. Uiteraard met échte 
Zuid-Amerikaanse klanken van het Ensemble del Sur en met 
medewerking van solotenor Jorge Martina. Niet alleen het vuur 
van de Geest zal deze Pinkstermorgen over u komen.

Na afloop van de viering is er een feestelijke, muzikale finale door 
de musici. Die garandeert een oplopende temperatuur en zomer-
se sferen. Fiesta dus, wees welkom! Aanvang 11.00 uur, de kerk 
is open om 10.30 uur.

Voor meer informatie bel naar 0174-282930 of neem een kijkje op  www.witkamp.nl

Hier bij Witkamp werken we elke dag aan die gezonde 
toekomst. Niet alleen voor onze  klanten, maar ook 
voor onze medewerkers. We hebben een vast team 
mensen dat elkaar blindelings weet te vinden. Met el-
kaar zorgen we ervoor dat we honderden bestellingen 
per dag perfect de loods verlaten.  Dus als jij nu denkt 
dat je in dit team past, willen we graag met je kennis-
maken. 

Diploma’s vinden we niet het belangrijkste. Iets dat 
we wel belangrijk vinden is dat jij je thuis voelt in een 
omgeving waarin geen minuut hetzelfde is. Dat je niet 
afwacht, maar zelf initiatief neemt en dat je verant-
woordelijkheid niet uit de weg gaat beschouwen wij 
als vanzelfsprekend. Als dat het geval is, hebben wij 

INTERESSE IN 
EEN BAAN MET 
TOEKOMST?

•  HALCHEF.
•  ADMINISTRATIEVE DUIZENDPOOT. (M/V)
•  KWALITEITSCONTROLEUR.
•  HEFTRUCKCHAUFFEUR.
•  ORDERPICKERS
•  SCHOLIEREN & SCHOOLVERLATERS.

zeker de baan die daarbij past. Dan kun je rekenen 
op een plek in een collegiaal team. Met een mix van 
ambitie en ervaring zullen we jou helpen om snel je 
eigen plek te veroveren, waarbij je genoeg kansen 
zult krijgen om jouw talenten te tonen. 

Dat het bij Witkamp plezierig werken is, zul je wel 
merken aan de lange dienstverbanden van je aan-
staande collega’s! Witkamp B.V.  is daarom op zoek 
naar enthousiaste collega’s. Wegens uitbreiding van 
onze werkzaamheden hebben wij de volgende va-
catures vrij:
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Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6, tel. 243663
Predikant : Ds. J.W.J. Guis 
             Jan Barendselaan 199, 2685 BS Poeldijk
             Tel. 0174-240939
Kerk.bureau : Verburghlaan 38, tel. 242570
  E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba  : mw. M. van der Pot-Cloose
  De Noorderhoek 23
  2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank : NL36 INGB 0003 9117 70
  NL09 RABO 0135 3652 36
  T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk

Je hoeft voor God niet bang te zijn
In 1998 begon de douane gebruik te maken van tabakshonden. 
Het werd een groot succes. In de periode van 1998 tot 2005 speur-
den de honden een half miljard illegale sigaretten op. Aan hun fij-
ne neuzen ontgaat niet veel.

Ook onze Schepper ontgaat helemaal niets. Hij ziet en weet alles. 
Ja, Hij weet zelfs alles al van tevoren. We kunnen dat niet begrijpen. 
Van het begin af weet Hij wat het einde is. Logisch dat je voor zo’n 
God niets verborgen kunt houden!

Is dat niet een vreselijke gedachte, dat iemand alles van je weet? 
Dat is inderdaad verschrikkelijk als die persoon je kwaad wil doen. 
Maar niet als die persoon je bestwil zoekt. En dát is zo belangrijk: 
Gods liefde gaat naar alle mensen uit! Hij wil hen zo graag zegenen 
en gelukkig maken. Daarom hoeven wij geen moment bang voor 
God te zijn, maar we mogen ons juist aan Hem toevertrouwen en bij 
Hem schuilen. In zijn armen zijn we veilig en geborgen!

Kerkdiensten
Zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: Pinksterzangdienst, meditatie door ds. J.W.J. Guis. Or-
ganist: Henri Sneller.
Maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag
10.00 uur: Oecumenische dienst in de Hervormde kerk. Voorgan-
ger: ds. J.W.J. Guis. Medewerking door Cees van der Zwan (orgel) 
en Annemieke van der Zwan (sopraan).
Zondag 16 juni
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, voorbereiding viering Heilig Avondmaal.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
In de ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en ne-
vendienst voor de kinderen van de basisschool.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan 
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u ge-
haald met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres: Jan.van.
Geest@live.nl, of 06-49 417 025.

Contact met de kerk
Is er om welke reden dan ook pastorale hulp gewenst of wilt u/jij 
meer weten over de kerk en de gemeente neem dan gerust contact 
met ons op. Dit kan via: bogaardij@hotmail.com of tel.: 242570.

15 juni Hervormde Kerk Fonteinstraat

Open kerk boeken, platen en crea
Zaterdag 15 juni van 10.00-11.30 is de Hervormde Kerk in de Fon-
teinstraat in Poeldijk weer open voor een gesprek of 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.

In de jeugdruimte kunt weer terecht voor de aanschaf van uw 
vakantielectuur. Vele honderden nieuwe boeken staan klaar die 
u voor een klein prijsje mee kunt nemen. Op de orgelzolder kunt 
u zien of de door u gezochte plaat of cd daar staat. Bij mooi weer 
kunt u buiten de creatafel bekijken of gewoon een lekkere pan-
nenkoek eten. Kom gezellig langs.

mailto:bogaardij@hotmail.com
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‘Een bank in elkaar gepionierd’

Pionieren met Grote Welpen
Door Mariano van Kester

Met de Grote Welpen zijn we al het hele jaar aan het oefenen 
met pionieren. Na een paar keer oefenen met de verschillende 
knopen zijn we begonnen met het bouwen van driepoten. Want, 
met driepoten als basis kun je heel veel kanten op! Zo hebben 
we eerder al een schommel gemaakt. Tijdens de opkomst begin 
mei hebben we een bank in elkaar gepionierd; daarna hebben 
wij zelf milkshakes gemaakt. En onze zelfgemaakte banken wa-
ren natuurlijk een prima plek om die milkshakes op te drinken! 

Hebt u leuke spullen voor bijzondere tentoonstelling? 

40 jaar sporthal in Poeldijk
Door Peter van Leeuwen

Veertig jaar sporthal in augustus 2020! 
Niet te geloven! Alsof de eerste paal net 
in de grond zit! Nou ja, da’s nou ook weer 
een tikkeltje overdreven, maar feit is dat 
de tijd voorbij vloog en er in die veertig 
jaar talloze activiteiten in de sporthal zijn 

gepasseerd. Volgend jaar dus bestaat onze sporthal veertig jaar 
en dat werpt z’n schaduw nu al vooruit…..!

Om een aardige tentoonstelling met een overzicht van veertig 
jaar sporthal uit de grond te stampen hebben we allerlei mate-
rialen nodig: posters, prijzen (bekers, medailles, vaantjes), foto’s, 
documenten, toegangskaartjes, plattegronden, noem maar op. 
Van alle Verburch-verenigingen en voormalige Verburch- afdelin-
gen. Wilt u ons helpen? Duik eens op een regenachtige zaterdag-
middag de zolder op of het archief in en kijk of u materiaal kunt 
vinden waarmee wij een tentoonstelling kunnen opleuken. Uiter-
aard komt overal de naam op van degene die iets ter beschikking 

stelt, zodat we het na de tentoonstelling allemaal weer kunnen 
teruggeven. We zitten nu al benieuwd naar reacties te wezen. In-
formatie: Harry van der Arend (06-18 043434), hartentien@cai-
way.nl) Peter van Leeuwen (06-50 224781), peetvl@caiway.net) .

SPORTSTICHTING

Jumbo Boere Tennis Event van 6 tot en met 14 juli 

Summer time bij Verburch Tennis!
 

Bij Verburch Tennis begint de zomer-
vakantie dit jaar al op 6 juli! Want 
van 6 t/m 14 juli is het Jumbo Boere 
Tennis Event op het Onings Tennispark 
Verburch (voorheen was dit toernooi 
eind augustus). En, iedereen vanaf 18 

jaar kan meedoen! Meedoen is ook mogelijk als je geen lid bent 
bij de vereniging en ook als je geen KNLTB-pas hebt. Iedereen 
wordt ingedeeld in poules en er worden wedstrijden van een 
uur gespeeld. 

De (halve)finale wedstrijden worden gespeeld om 2 gewonnen 
sets. Je speelt dus sowieso meer dan 1 wedstrijd en er worden 
mix en dubbels gespeeld. Dus zoek een tennismaatje en schrijf je 
in. Het thema dit jaar is Summer time, dat staat garant voor tropi-
sche sferen. Wat let je mee te doen? Nog even sportief bezig zijn 
voor de zomervakantie. Naast het tennis is er van alles om er een 
leuke week van te maken voor deelnemers én niet-deelnemers. 
Iedereen is van harte welkom. Opgeven kan tot en met 30 juni: 
www.verburchtennis.nl. 

mailto:hartentien@caiway.nl
mailto:hartentien@caiway.nl
mailto:peetvl@caiway.net
http://www.verburchtennis.nl
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Werken in een ‘coole’ en dynamische 
omgeving. Iets voor jou?

Wil jij als vakantiekracht een leuk zakcentje  
verdienen, neem dan overdag contact op met  
Ronald van Dijk:

• 06 83 777 173 of

• rvdijk@varekampcoldstores.com

ABC Westland 444 
2685 DE  Poeldijk 
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‘Bartje heel belangrijk’ 
Door Harry Kouwenhoven

Als geboren en getogen oud-, 
maar nog steeds zeer betrok-
ken, Poeldijker is ons aller Bartje 
heel belangrijk voor mij. Al mijn 
hoogtijdagen, doop, de eerste 
communie, het vormsel, huwe-
lijk en helaas ook meerdere be-
grafenissen vonden er plaats. 

Ik sta dan ook volledig achter de optie om het gebouw zo com-
pleet mogelijk te behouden en hoop dat daar in Poeldijk en het 
Westland, voldoende draagvlak voor zal zijn! Via Poeldijk Nieuws 
hou ik mij op de hoogte!

Ouders spelen rol bij taalontwikkeling van kinderen 

Leukste visite voor hele gezin!
De Voorleesvisite is voor kinderen met een taalachterstand. Die 
kan ontstaan omdat ouders onvoldoende Nederlands spreken. 
De Voorleesvisite is ook voor kinderen die een zetje nodig heb-
ben. Er zijn nieuwe voorleesvrijwilligers opgeleid, wij hebben 
weer plaats voor nieuwe gezinnen. 20 weken lang komt er een 
vrijwilliger bij u thuis voorlezen uit (prenten)boeken van de bi-
bliotheek. 

De voorleesvisite stimuleert de taalontwikkeling van kinderen 
tussen 2 en 8 en verrijkt de taalomgeving thuis. Ouders zien het 
leesplezier van het voorlezen en worden hierin betrokken. De vrij-
williger legt uit waarom voorlezen belangrijk is en hoe geschikte 
boeken te zoeken. Ouders zien hoe leuk het is je kinderen voor te 
lezen. Iedereen kan het en het is heel goed voor de taalontwikke-
ling. Ouders krijgen tips om te gaan voorlezen. Gezinnen kunnen 
zich aanmelden: voorleesvisite@bibliotheekwestland.nl of via de 
eigen bibliotheek.

Zaterdag 15 juni bij de Jumbo in De Lier

M25 zamelt in voor Voedselbank 
Door diaken Ronald Dits 
 

Op zaterdag 15 juni van 09.00-15.00 
uur verzorgt M25 Westland weer een 
grote inzamelingsactie voor Voedsel-
bank Westland. Dit keer zamelt de jon-
gerengroep in bij de Jumbo in De Lier, 
Oranjeplein 40. Elke week verzorgt Voed-
selbank Westland voor 145 adressen, 
vaak gezinnen, een voedselpakket. Daar-
om is er grote behoefte aan houdbare 

producten. Met de actie kunnen de pakketten in de zomer op 
peil blijven. 

Jongeren tussen de 12 en 18 worden opgeroepen om te helpen. 
Er wordt ingezameld in 2 ploegen, van 9- 12 van 12-15 uur. Als je 
wilt helpen, geef je dan op via ons: info@m25westland.nl. Zet in de 
mail je naam, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer. Meehelpen 
aan deze actie telt ook mee voor jouw maatschappelijke stage.

mailto:voorleesvisite@bibliotheekwestland.nl
mailto:info@m25westland.nl
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Ondanks dat onze ogen op enkele serres met druiven zijn gericht, 
zien wij geen Westlands tafereeltje. Uit de tekst onderaan wordt 
duidelijk dat de opname bij onze zuiderburen moet zijn gemaakt. 
Op de keper beschouwd is dit ‘vreemde’ plaatje ook geheel in 
strijd met de intentie van deze rubriek: het publiceren van een op-
name die ooit in of om Poeldijk werd vastgelegd. Een eenmalig 
uitstapje naar het Belgische Hoeylaert (Hoeilaart) is voor de lezer 
aanvaardbaar. Het past bovendien bij mei en juni, maanden die 
zowel in het Vlaamse land als in het Westland vele jaren bij uitstek 
pieken in het arbeidsproces te zien gaven. 

Pieken die in ‘Westland-druivenland’ al weer een poosje tot het ver-
leden behoren, maar in het Vlaamse land deels nog van kracht zijn. 
Waar bij ons nog steeds de zaag ter hand wordt genomen om een 
oude serre of muurkas te ontdoen van haar oorspronkelijke inhoud, 
wordt de druiventeelt in een gebied ten zuidoosten van Brussel de 
laatste jaren weer steeds meer gekoesterd. Ook daar hadden de 
mindere resultaten meerdere jaren invloed op het totaal areaal 
aan druiven, het laatste decennium is men daar meer behoudend 
te werk gegaan. 
 
Serres zouden ook in het Westland moeten worden beschermd
Vandaar dat er in het Belgische land heden ten dage wat meer komt 
kijken alvorens een oude serre wordt afgebroken. In dorpen als 
Hoeylaert, Overijse, Tervuren en Huldenberg zijn mensen actief om 
de druiventeelt nieuw leven in te blazen. Zelfs serres die het eerbied-
waardige aantal van honderd jaren hebben overschreden, worden 
in toenemende mate gerenoveerd. Het is de enige manier om de 
geschiedenis vast te leggen, een richting die het Westland ook meer 

op zou moeten. Met alle respect is het toch een treurige constate-
ring dat die paar handenvol originele serres die wij nog bezitten niet 
tot de beschermde monumenten worden gerekend. Er is slechts één 
teelt die ‘de glazen stad’ aan het begin van de vorige eeuw inter-
nationale faam bracht, de druiventeelt. Bedenken we dan dat het 
druivendorp Hoeylaert daarin een cruciale rol heeft gespeeld, dan 
moeten we ons afvragen of we niet nogmaals het Belgische spoor 
moeten volgen. Met recht ‘nogmaals’; vooral omdat vooruitstre-
vende Poeldijkse kwekers, met de gebroeders Van Ruijven voorop, al 
in 1891 een ‘wereldreis’ naar Hoeylaert ondernamen om te bekijken 
hoe de Belgen de bouw van dubbelzijdige serres en de druiventeelt 
ter hand namen. Rijk dragende vruchtbomen van Belgische colle-
gae in brede serres moeten enorm veel indruk hebben gemaakt op 
de voormannen van de Westlandse tuinbouw. De twee opnamen 
laten, met praktisch oogstbare producten zien, dat de Belgen hun 
vak verstonden. Dat onze zuiderburen hun streekproduct, door een 
buissysteem van op kachels aangesloten eternietpijpen, al wisten te 
vervroegen, bewijzen beide fraaie foto’s. De Poeldijkers lieten zich 
bijna 130 jaar geleden uitgebreid informeren en zagen brood in het 
systeem van onze zuiderburen. Dat communiceren in die tijd nog ge-
brekkig was, moge duidelijk zijn! Radio en televisie waren nog ver te 
zoeken, men wist weinig van de buitenwereld. Het werkbezoek over-
trof de niet geringe verwachtingen van de Westlanders. Zij waren 
verrast en keerden met de vergaarde kennis opgetogen huiswaarts. 
 
Men laat er geen gras over groeien
De geslaagde zakenreis wordt, wat betreft de introductie van dub-
belzijdige serres met druiven, als basis beschouwd van wat er daar-
na in het Westland van de grond kwam. Dat goede voorbeelden 
immer inspireren, bewezen de eerste exemplaren die al in ‘het jaar 
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Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur,  
zaterdag 11.00 - 17.00 uur.

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

Wilt u goud of 
zilver verkopen?

Chris van Waes is gediplomeerd  
juwelier en antiquair.  

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

Uw vertrouwen waard

van de doorbraak’ (1891) in Poeldijk werden opgeleverd. Waar kas-
senbouwer Kok uit De Lier wellicht de primeur heeft op het gebied 
van houten serrebouw, prijkt de Poeldijkse smid Grimbergen boven-
aan de lijst met bouwers van ijzeren serres. Verbazingwekkend dat 
in het Westland binnen tien jaar al meer dan 200.000 m2 met drui-
ven in dubbelzijdige serres was geplant, terwijl het eind nog lang 
niet in zicht was. Halverwege de twintiger jaren was die oppervlak-
te al meer dan vertienvoudigd. Des te opvallender dat Westlandse 
kwekers de teelt in de tweede helft van de vorige eeuw zo snel de 
rug toekeerden als niet meer rendabel. De schadelijke onbruikbare 
‘sloppen’ tussen serres speelden een rol, toenemende concurrentie 
van buitenlandse natuurdruiven en uiteraard de prijsvorming. Ser-
res werden vanaf de vijftiger jaren massaal afgebroken om plaats 
te maken voor megakassen die qua teelten veel meer mogelijkhe-
den boden. Daarmee kwam een eind aan een teelt die het Westland 
goede en slechte tijden bracht. Dat het Belgische glastuinbouwge-
bied in 1891 model stond voor de bouw van moderne serres in onze 
streek is buiten kijf. Hier is opgebouwd wat de Van Ruijven’s en co 
wat zuidelijker waarnamen! Met dank aan de kwekers in Hoeylaert 
en omgeving ontwikkelde de druiventeelt zich hier zeer voorspoedig. 
Het zou zestig jaar zo blijven, alvorens de klad er in kwam! Zou er 
hier nu echt geen enkele enthousiaste ondernemer zijn die, gelijk 
een aantal zuiderlingen, de druif een herkansing durft te geven? Er 
staan nu (onder meer) aan de Zwartendijk te Monster wat originele 
oudjes die staan te popelen om een nieuw jasje te krijgen. Met een 
eenmalige (Brusselse?) subsidie moet er toch iets moois van zijn te 
maken. Het zal wel ijdele hoop zijn! 
 
‘Hoeylaertse kwekers brachten Victorie   
zorgden voor bloei van Westlands Glorie, 
Het is bewezen,
serres verrezen
slechts zestig jaren, dag euforie’!
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...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
In memoriam: 

Aad van Leeuwen (81)
Door Peter van Leeuwen

Op 12 september 1937 werd Aad geboren op de hoek van de Hol-
lewatering en Gantel, het uiterste puntje van Poeldijk. Hoewel 
Kwintsheul qua afstand meer binnen bereik lag, werd van meet af 
aan het vizier gericht op Poeldijk: de lagere school en de H. Bartho-
lomeuskerk. Als oudste zoon in wat een groot gezin zou worden, 
werkte hij van jongs af aan mee in de tuin, maar zijn ‘ding’ was 
het niet. Rond zijn dertigste plantte hij voor de laatste keer zijn 
spitschop in de grond om bij ‘Het Vaderland’ corrector te worden, 
een vak dat hem op het lijf geschreven bleek en waarin hij een 
zekere status bereikte. 

Toen dat typisch Haagse dagblad aan de Parkstraat in 1982 werd 
opgeheven, zag hij zich genoodzaakt mee te verhuizen naar de Rot-
terdamse vestiging van AD/NRC-Handelsblad. Duizenden keren, 
overdag en ’s nachts door onregelmatige werktijden, pendelde hij 
met het openbaar vervoer heen en weer tussen die stad aan de 
Maas en Den Haag, zijn statige stad met haar kunstzinnige, literaire 
en diplomatieke allure. Driekwart van zijn werkzame leven woonde 
hij in de Archipelbuurt, waar hij een wat teruggetrokken leven leid-
de in een markant huis te midden van een ongehoorde hoeveelheid 
boeken. Hij was graag op zichzelf en leefde zijn leven eenvoudig, ver 
van luxe en bezit. 

Lezen, kennis opdoen, de geest scherpen: hij was er elke dag mee 
bezig. Rond zijn zestigste ging hij met pensioen en kwam hij lang-
zaamaan met meerdere wijkgenoten in contact, een periode die 
hem – door de bank genomen – veel plezier gaf. Hij heeft zich nooit 
gewaagd aan reizen, bezocht weleens een wielerkoers in Vlaan-
deren of Veenendaal en was vrijwel altijd in zijn eigen biotoop te 
vinden. Een jaar of twee terug ging zijn wat broze gezondheid hem 
opspelen. Ziekenhuizen gingen een rol spelen in zijn leven, zijn huis-
arts, thuiszorg, huishoudelijke hulp: zij kwamen allemaal voorbij en 
hij was er blij mee en dankbaar voor. Tot hij op zondag 5 mei, toch 
nog onverwachts, overleed, 81 jaar oud. Misschien wel precies op 
de manier zoals hij die wenste: stilletjes, onopvallend….. Rust zacht 
Aad.   20 18 JANUARI 2017
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Poeldijkse dwangarbeiders groeven laatste rustplaats

Herinneringen aan ‘Katharinentag’ 
Door Cor van Dijk

Met mijn jongste dochter Joop en haar drie kinderen bezocht ik 
van 10 tot 12 mei Rüdesheim in Duitsland waar op 25 november 
1944 (‘Katharinentag’) bij een zwaar bombardement 206 slachtof-
fers vielen. Hierbij kwamen ook 27 kleine kinderen in een crèche 
en hun begeleidsters om. Kort daarna werden vele dwangarbei-
ders, waaronder de Poeldijkers Peet de Brabander, Arnold Veer-
kamp en ik opgeroepen om buiten Rüdesheim een massagraf te 
graven. Dat maakte een onuitwisbare indruk op ons.

Mijn kleindochter Shari had via onderzoek op internet ontdekt dat er 
een herdenkingsmuur moest zijn met de namen van alle slachtoffers. 
In feite was dit het belangrijkste doel van de reis. Na een uitgebreide 
speurtocht in de stromende regen, ontdekten de kleinkinderen van-
af de heuvels bij Rüdesheim het graf. Zij waren vastberaden het voor 
mij te vinden. Op 11 mei, 75 jaar later, bezochten wij het monument 
dat enigszins verwaarloosd en verlaten achter een geheel nieuwe 
begraafplaats verstopt ligt. Dit bezoek maakte op ons allemaal en 
vooral op mij een zeer diepe indruk. Wetende dat ik op die bewuste 
plek meewerkte om de slachtoffers, waaronder zo veel onschuldige 
kleintjes, een laatste rustplaats te geven. Voor mij betekende dit ook 
een soort afsluiting van mijn belevingen die worden beschreven in 
het boek “Mijn jeugd voorbij”. Daar ben ik heel dankbaar voor.

Minister van Financiën krijgt ‘Bakkie Westland’ 

Wopke Hoekstra bij Verburch-hof
Door Richard de Graaff

Op woensdag 22 mei ver-
welkomden Felicia (groep 

1/2a) en Guy (groep 
8) namens de Ver-

burch-hof minister 
Wopke Hoekstra 
van Financiën. Het 
werkbezoek volg-
de op een gesprek 
vorig jaar oktober 

tussen de minister 
en mensen in dienst-

verlenende beroepen, 
waaronder juf Marja. Zij 

sprak over de werkdruk in het 
onderwijs, het tekort aan leerkrachten, het imago van het vak, 
maar vooral ook over de zonnige kanten van het beroep. Een 
aantal weken later kreeg ze een uitnodiging voor een vervolgge-
sprek bij haar op de Verburch-hof.

De minister bezocht 22 mei diverse groepen: eerst de kleuters in 
het SpeelRijk, waar zij met het thema vakantie aan het werk wa-
ren. Leerlingen van groep 5 hadden een spel gemaakt over - heel 
toepasselijk - geldzaken. Het laatste bezoek was aan de groepen 7 
en 8. Deze groepen hebben groep overstijgend gewerkt aan “Ont-
werp je ideale school”. De presentatie werd gedaan door Daan en 
Viktoria. Daarna volgde een gesprekje van Hoekstra met Margaret, 
Marja en Richard. Hoekstra toonde zich erg geïnteresseerd in ons 
vak en ging vaak en makkelijk met leerlingen in gesprek. We von-
den het een eer en heel leuk dat hij onze school bezocht. Dat maak 
je als kind of teamlid niet vaak mee. De 
minister zei dat hij erg genoten 
had van zijn bezoek. Als dank 
ontving hij van Tygo en Nikki 
(groep 6a-6b) een ‘Bakkie 
Westland’. We kijken terug 
op een fijne en bijzondere 
dag! Wat waren wij, team 
van de Verburch-hof, trots 
op onze leerlingen hoe zij 
de minister van Financiën te 
woord stonden en met hem 
in gesprek gingen!
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Eerste bijeenkomst op 18 juni in de bieb Naaldwijk 

Start training nieuwe taalmaatjes
Door het grote succes van het Taalhuis en behoefte aan meer 
taalvrijwilligers, starten we in mei met een nieuwe training voor 
taalmaatjes! Taalmaatjes begeleiden iemand die beter Neder-
lands wil leren. Betere taalvaardigheid leidt tot meer zelfred-
zaamheid en een groter gevoel van eigenwaarde. 

De training verzorgd door Stichting Lezen en Schrijven, bestaat uit 
4 bijeenkomsten waarin je informatie krijgt over de doelgroep, 
hoe je volwassenen kunt begeleiden bij het leren lezen, schrijven 
en spreken en hoe je de beschikbare materialen kunt gebruiken. 
Om taalmaatje te worden is het van belang dat je geïnteresseerd 
bent en goed met mensen kunt omgaan. Als taalmaatje maak je 
met 1 uur per week al het verschil voor een ander! De training 
start dinsdag 18 juni van 19.00-21.30 uur in Bibliotheek Naald-
wijk. Deelname is uiteraard gratis. Heb je interesse? Meld je dan 
bij een van onze taalpunten in ’s-Gravenzande, Naaldwijk of Wa-
teringen of mail: taalhuis@bibliotheekwestland.nl. Meer infor-
matie over Taalhuis Westland: www.taalhuiswestland.nl.

Sponsoractie Avavieren

ISW Poeldijk haalt € 3.165,00 op
De afgelopen maanden voerde ISW Poeldijk op ludieke wijze ac-
tie om geld in te zamelen voor de Stichting Avavieren. De school 
onderstreept zo de gedachte dat het heel goed voor leerlingen 
is om iets voor anderen te doen. Zo was er een lesnacht voor 
klas 4. De leerlingen lieten zich sponsoren om van 20.00 tot 
08.00 op te blijven en op school allerlei workshops te doen.

Ook was er een middag met activiteiten zoals een rommelmarkt, 
schminken, springkussen en verkoop van zelfgemaakte produc-
ten. Erg geslaagd was ook een diner verzorgd door een tweede 
klas. De totale opbrengst was € 3165,00. Dat bedrag werd als che-
que op 24 mei overhandigd aan de Avavieren. 

Boek: ‘Van Groteschulte naar Grootscholten’

Ruim 180 Grootscholtens bij elkaar 
Door Nelly Schouw-Zaat

Tweehonderd jaar nadat Johannes Bernardus Josephus (Barend) 
Groteschulte vanuit het Duitse dorp Schapen, bij Osnabrück net 
over de Nederlands-Duitse grens ter hoogte van Enschede, naar 
Nederland kwam om daar als seizoenarbeider te gaan werken, 
kwamen zondag 26 mei 2019 in De Veiling in Poeldijk ruim 180 
nazaten van hem bij elkaar. Barend zocht en vond werk in de 
Westlandse tuinbouw, net zoals trouwens mensen die Barend-
se, Holtkamp, Reincke of Vollebregt heetten. 

In Duitsland heerste grote armoede, in Nederland was behoef-
te aan arbeidskrachten, vooral in de agrarische beroepen. Ook 
handwerkslieden, soldaten en zeelieden waren welkom. Ba-
rend, de oervader van de huidige Grootscholtens, kwam naar 
het Westland en huurde een stukje grond waarop hij aardappels 
ging telen. Hij trouwt hier, krijgt vier zonen, werkt zich op in de 
tuinderij en wordt armmeester van de ‘Roomsch Katholieke Ge-
meente Poeldijk’. Die vier zonen stichten op hun beurt gezinnen 
en worden ook tuinder. De Duitse naam Groteschulte verandert 
dan in Grootscholten. Het geslacht werd talrijk, zo bleek bij de 
presentatie van het boek ‘Van Groteschulte naar Grootscholten, 
een geslaagde migratie’, op 26 mei in De Veiling. Samenstellers 
Diny Bon en Carla Drubers maakten een prachtig boek. Ook be-
langrijk: de familiegeschiedenis levert een gezellige reünie op van 
de Grootscholtens. De foto van Kees van Leeuwen laat dat zien. 
Poeldijk Nieuws besteedt in een van de komende nummers uitge-
breid aandacht aan het boek.

Namens ISW Poeldijk overhandigt docente Kim Grootscholten 
de cheque aan Hans Prins van de Stichting Avavieren.

mailto:taalhuis@bibliotheekwestland.nl
http://www.taalhuiswestland.nl
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Ons Dorp
Beautymiddag Zonnebloem 
Door Annemiek Koremans

Als penningmeester van de Zonnebloem 
Junioren Westland organiseer ik sa-
men met collega’s maandelijks acti-
viteiten voor mensen die zich nét 
iets te jong voelen om zich aan 
te sluiten bij een van de lokale 
afdelingen van Zonnebloem 
Westland. De afdeling jonge-
ren kent zo’n 65 gasten van 40 
tot 70 jaar met een beperking 
of chronische ziekte. Onze or-
ganisatie en activiteiten worden 
gefinancierd door het Westlandse 
bedrijfsleven en voor enkele bijeen-
komsten betalen de gasten een 
geringe eigen bijdrage. Nu is 
er natuurlijk ook een afdeling 
Zonnebloem Poeldijk in ons 
dorp. Af en toe ging ik wel 
eens naar een bijeenkomst 
of nam deel aan een uitje. 
Voelde me altijd zeer happy 
tussen mijn oudere dorpsge-
noten en de warme gastvrou-
wen van de club. Boottocht, high 
tea, muziekbijeenkomsten enzo-
voort. 

Zo kreeg ik pas een uitnodiging voor de door de Zonnebloem Poel-
dijk georganiseerde beautymiddag op 20 mei. Wat een organisatie, 
wat een beleving, wat een feest. Chapeau! Een echte welzijnsmid-
dag in Poeldijk. Natuurlijk kwam ik te laat door een familielunch en 
moest ik voor de groepsfoto de boel verlaten, voor de verlenging 
van mijn rijbewijs. In de mij beperkte tijd onderging ik een welzijns-

behandeling, dankzij de flexibele planning van Els, waar menig ma-
nager een lesje van kan leren. Ook het afstaan van tijden en mak-
kelijke flexibele inschrijvingen verdient nadere studie! Alles kon. De 
gast was koning.

Beleving gast Zonnebloem ons dorp
Wat hebben weer veel mensen kunnen en mogen genieten, zo 

maar op een doorgaans saaie maandagmiddag. Zonnebloem 
Poeldijk is een toporganisatie met bevlogen gastvrouwen en 

hun hart op de goede plaats. Beau-
tybehandelingen als welzijnsbe-

leving zijn meer dan waarge-
maakt. Aandacht, erkenning, 

herkenning, vakmanschap, 
warmte, een praatje en 
bovenal iets extra’s willen 
doen! Welkom met kof-
fie, thee en zelfgebakken 

appeltaart, met of zonder 
slagroom. Nagels verzorgd 

en gelakt. Terug naar tafels en 
gezelligheid met koffie en thee en 

bekenden. Els regisseert en verdeelt 
gasten over specialisten: handmassage (Carla, De Zonne-
bloem) nek of handmassage (Kelly Barendse), Nagelstudio 

Romina, Kapper Heuchemer, Mary, Helene en Elly. Pedicure 
Conny, Schoonheidsspecialisten Marja, Nikki en Debby.

Een gouden middag! Een staaltje samenwerking in ons dorp van 
heel hoog niveau. Sociale binding in en met de wijk. Zo kan het ook. 
Dank, voor mijn nieuwe haarlook, geverfde nagels, schone en zach-
te voeten en handen, soepele schouders, mooie wenkbrauwen. Voor 
de complete schoonheidsbehandeling had ik te weinig tijd, maar 
ook daar mochten vele mensen van genieten. Bij vragen over activi-
teiten of bezoekwerk Zonnebloem Poeldijk kunt u contact opnemen 
met: Tineke van der Maarel (06 - 28 488 201) of Els Duijnisveld (06 
- 54 745 922).
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Hele leven al bij Scouting Poeldijk 

Lintje voor Gerard van der Elst
Op 26 april werd een van de vrijwilligers 
van Scouting Poeldijk extra in het zonne-
tje gezet. Voor zijn vele jaren inzet voor 
Scouting Poeldijk ontving Gerard van der 
Elst een lintje, lid in de orde van Oran-
je-Nassau. Gerard loopt al bijna zijn hele 
leven rond bij Scouting Poeldijk! Op zijn 
5e begon hij bij de Scouting, op zijn 17e 

werd hij leiding bij de Verkenners, tegenwoordig ‘Scouts’ en is 
de groep gemengd. Dit deed hij 10 jaar, daarnaast was Gerard 
30 jaar bestuurslid. Ook het materiaal en gebouwbeheer doet 
hij al meer dan 30 jaar. Hij kan alles maken! 

Sinds 2012 zitten we in een mooi nieuw gebouw. Gerard zette 
zich met anderen hier volledig voor in. Het duurde 12 jaar vanaf 
het moment dat we weg moesten van onze plek tot de opening 
van het gebouw. Gerard is niet alleen actief bij Scouting Poeldijk. 
Ook was hij materiaalbeheerder en lid van de kampstaf bij het 
Scouting kampeerterrein in ’s-Gravenzande en actief in de lande-
lijke vrijwilligerspool. Ook beheert hij al een aantal jaren voor drie 
koorgroepen de bibliotheek en verzorgt hij het materiaal tijdens 
repetities en vieringen bij Zangkoren Deo Sacrum in Poeldijk. Ge-
rard, namens Scouting Poeldijk feliciteren wij jou met je Koninklij-
ke onderscheiding en danken je voor je jarenlange inzet. 

Scouting Poeldijk:

Désirée Crans-Buné voorzitter
Graag stel ik mij voor; Ik ben Désirée Crans-Buné, de nieuwe 
voorzitter van Scouting Poeldijk. Sinds 3 jaar woon ik met mijn 
man Peter-Paul (Grote Welpen leiding: Hathi) en onze kinderen 
Benjamin en Léonoor in Poeldijk. In het dagelijks leven werk ik 
als endoscopieverpleegkundige in het Hagaziekenhuis.

Van huis uit heb ik geen Scouting 
ervaring, wel ken ik de enthousias-
te verhalen van mijn man over de 
Scouting en zie ik onze zoon met veel 
plezier elke zaterdag naar de Scou-
ting gaan. Afgelopen seizoen was ik 
mee op kamp. Toen heb ik ervaren 
hoe enthousiast de vrijwilligers zijn 
en zich inzetten voor de kinderen, 
om hun een fantastisch zomerkamp 
te geven. Het is toen gaan kriebelen 

om mij in te zetten voor Scouting Poeldijk. In de groepsraad van 
januari 2019 ben ik door de kaderleden gekozen als nieuwe voor-
zitter. Het is mooi om deel uit te mogen maken van deze club en 
een bijdrage te leveren aan het succes van Scouting Poeldijk.
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Puzzel nummer 12
Woordpuzzel 

Verknipte dieren
Het is de bedoeling om deze grappige verknipte dieren hun eigen 
achterkantje weer terug te geven, zodat er een bestaand dier ge-
vormd wordt. Deze 20 dieren kunt u insturen als oplossing. Puz-
zel samen met de kinderen voor een leuk familiemoment. Veel 
succes! Oplossingen met naam, adres en telefoonnummer bin-
nen 14 dagen naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar 
Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. De winnaar 
krijgt weer een lekkere slagroomschnitt. Hebt u suggesties voor 
een leuke puzzel of wilt u er een maken? Van harte welkom! Dan 
is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.

1. EVER   LAND
2. OLI   HERT
3. NIJL   MA
4. PAN   HOORN
5. EEK   MEEL
6. TIJ   FANT
7. E   DIL
8. GI   TER
9. ANTI   VARKEN
10. ZE   GER
11. IJS   PAARD
12. ZEE   PIR
13. STRUIS   BEER
14. KROKO   DIER
15. TA   RAFFE
16. EDEL   HOND
17. REN   VOGEL
18. STEKEL   ZWIJN
19. KA   LOPE
20. LA   BRA

Uitslag puzzel nr. 10 Woordzoeker: Kruiden, specerijen en nog wat: 
Creatief in de keuken! Oplossingen op: http://poeldijknieuws.
nl/het-blad/puzzel/. Van de 37 inzenders, die het bijna allemaal 
goed hadden, is de gelukkige winnares Hanneke van Baalen, op 
de foto met dochtertje Loes en slagroomschnitt van bakkerij Van 
Malkenhorst.
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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

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

mailto:puzzel@poeldijknieuws.nl
http://poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/
http://poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/
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Woensdag 12 juni in Monster 

Mantelzorgers in gesprek
Woensdag 12 juni van 14.00-16.00 uur bezoeken we dagopvang 
De Wael, Waellandweg 8 in Monster. De Wael is een kleinscha-
lige dagbesteding met veel aandacht voor het welzijn van de 
gasten. U krijgt een rondleiding, er is tijd voor vragen en met 
elkaar in gesprek te gaan. Graag aanmelden via mantelzorg@
vitiswelzijn.nl of 630358, van dinsdag tot en met vrijdag tussen 
9.00 en 12.00 uur.

De Vereeniging zoekt vrijwilligers
In bijna ieder Westlands dorp kunnen senioren vanaf 65 jaar die 
zelfstandig wonen, en vrijwilligers elkaar wekelijks ontmoeten, 
bewegen, een collegereeks volgen of aan een spetterend zang-
project meedoen. De Vereeniging biedt deze activiteiten onder 
het motto ontmoeten, samen beleven en ervaren. Vrijwilligers-
werk bij De Vereeniging geeft je voldoening én plezier. Samen be-
geleid je de deelnemers en creëer je een mooie ontmoetingsplek 
waar iedereen zich welkom voelt. Vind je het leuk wekelijks deel-
nemers te begeleiden en met hen activiteiten te ondernemen? 
Aanmelden kan via info@devereenigingwestland.nl of 630358.

Digi-inloop voor computerhulp

De Backerhof
Hebt u een vraag over het gebruik van uw 
computer, tablet of smartphone? Of over 
WhatsApp, fotobewerking, internetban-
kieren, Facebook of veilig internetten? 
En wilt u uw digitale kennis uitbreiden? 

U kunt elke 2e en 4e vrijdag terecht in de computerruimte in 
wijkcentrum De Backerhof van 09.30 tot 12.00 uur. Digi-inloop 
wordt begeleid door Arie Kruijswijk en Tyrique Putto. De kosten 
zijn € 2,50 per keer, inclusief een consumptie.

Gratis zomerfit met vrijwilligerswerk 
Westlandvoorelkaar.nl, het platform voor 
vrijwilligerswerk in het Westland, be-
staat een half jaar. Het platform bereikt 
steeds nieuwe groepen vrijwilligers. 46% 
van hen doet voor de eerste keer vrijwil-
ligerswerk. Het geheim achter dit succes: 
vrijwilligerswerk blijft verrassen. Voor-
beeld is de zomerfit ‘actie’ waarmee je fit 
de zomer ingaat door goed te doen. 32% 

van hen zegt dat zij al actief waren als vrijwilliger, maar door 
het platform méér vrijwilligerswerk zijn gaan doen. Het gaat in 
totaal om 133 vrijwilligers die zich gemiddeld 33 keer per jaar 
inzetten. Zij zijn met gemiddeld 42 jaar ook jonger dan de door-
snee vrijwilliger.

De verklaring voor de groei van vrijwilligers is de verrassende 
invulling van ‘het’ vrijwilligerswerk, aldus Wouter van Alphen, 
Vitis Vrijwillige Inzet. “Het platform verzamelt alle vrijwilligersac-
tiviteiten op één plek. Het aanbod is daardoor divers; van een 

Vitis Welzijn
boodschapje doen tot samen joggend de natuur opruimen. Je 
krijgt door de site slimme suggesties voor passend vrijwilligers-
werk toegestuurd op basis van jouw wensen. Dat zorgt voor onze 
groei.” 

Gratis zomerfit
Om vrijwilligerswerk in het Westland verrassend te houden, zijn 
er regelmatig prikkelende acties. In juni maak je kans op een Fit-
bit smartwatch, om te ontdekken hoe fit je wordt van vrijwilli-
gerswerk. Wouter: “Iedereen wil natuurlijk fit zijn voor de zomer. 
Dat kun je heel goed combineren met iets goeds doen! Dus kom 
niet alleen letterlijk in beweging maar ook figuurlijk. Met een uur 
rolstoel duwen, boodschappen tillen of de stoep aanvegen ver-

brand je net zoveel 
calorieën als een uur 
fitnessen. Het is nog 
gratis ook, inclusief 
de dikke glimlach en 
karmapunten ach-
teraf!” Vind vrijwil-
ligersactiviteiten die 
goed zijn voor body 
& soul in jouw buurt 
op www.westland-
voorelkaar.nl! Daar 
ook alles over de 
actie (tot 13 juni) en 
je kans op een Fitbit 
smartwatch. 

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

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! 

http://www.westlandvoorelkaar.nl
http://www.westlandvoorelkaar.nl
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KBO Poeldijk

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

Vakantieweek in Luyksgestel
Door Lida Zuiderwijk

Zaterdag 11 mei gingen we met 38 mensen op weg voor een 
vakantie in hotel De Postelhoef in Luyksgestel.Daar werden wij 
gastvrij ontvangen met koffie en een gebakje en werden de kof-
fers door het personeel naar de kamers gebracht. Zondag ble-
ven we bij het hotel; maandag reden we de smokkelroute met 
uitleg van de chauffeuse; een mooie rit met stop in Postel bij de 
abdij. Daar wandelden we rond en dronken we wat. 

Dinsdag was de dag van de alpaca’s, wat is dat leuk, vooral de 
kleintjes. Na de film en de uitleg over het ontstaan van de boer-
derij gingen we naar de stallen. Daar werd verteld over het fokken 
van de dieren en wat daar bij komt kijken. Er waren die dag vier 
bestuursleden op bezoek, een verrassing, ook zij hadden het erg 
naar hun zin. Woensdag waren we in Lommel, na het diner was er 
een gezellige muziekavond. Donderdag naar Turnhout, een leuke 
stad met een prachtige kerk. ‘s Avond een valkenier, zij vertelde 
ons over roofvogels, zoals havik, buizerd en verschillende uilen. Die 
had ze ook bij zich en ze ging met de vogels de zaal rond zodat we 
ze van dichtbij konden bekijken. Het was een interessante avond. 

Vrijdag hadden we een heel gezellige middag in museum Dansant. 
Daar werden wij ontvangen met koffie en een bokkepoot. Hier-
na werd op een heel leuke manier verteld over het ontstaan van 
het museum. Er staan prachtige draaiorgels die allemaal een keer 
hebben gespeeld. Iedereen kon een drankje nemen en genieten van 
de muziek. Een heel geslaagde middag. Na het laatste heerlijke diner 
nog een avond vol met muziek. De zangeres was een vrolijke tante 
die ons prima heeft vermaakt. Zaterdag zat de vakantie er weer op, 
rond half 12 kwamen we in Poeldijk aan. Het was weer een geslaag-
de vakantie waar we allemaal van hebben genoten. Omdat we goed 
weer hadden maar vooral ook door de goede verzorging in het hotel. 

Dagtocht dinsdag 25 juni

Met de KBO naar Leiden
Dinsdag 25 juni is er een dagtocht naar Leiden. Om 09.40 ver-
trek met tramlijn 2 vanaf Kraayenstein en per trein naar Leiden. 
Na aankomst koffie met appeltaart, daarna een rondvaart door 
Leiden met uitleg. Wij lunchen in de Hortus Botanicus.

Bezoek tentoonstel-
ling ‘Middeleeuwse 
tuinen’. Korte wan-
deling met bezoek 
aan burcht, daarna 
met trein en tram 
naar Kraayenstein; 
terug rond 17.00 
uur. Kosten: € 30,00 
p.p. Inbegrepen 
koffie, lunch en 
rondvaart. Niet in-

begrepen: kosten openbaar vervoer en toegang museum. Mu-
seumkaarthouders gratis. Aanmelden vóór 14 juni: Ria Valentin, 
Het Endhof 15, of Ben Gardien, Willem Alexanderlaan 16, e-mail: 
bengardien@outlook.com 

Naam:

Adres:

Neemt (nemen) deel aan dagtocht Leiden. 
€ 30,00 p.p. zijn overgemaakt op rekening
NL88RABO 0142280593 t.n.v. KBO Poeldijk.

Citaten, spreekwoorden en gezegden 
“Bij afgunst wil men iets hebben; bij jaloezie wil men iets niet 
kwijt.”

“Geluk moeten we onderweg zoeken en niet aan het einde van de 
weg, want dan is de reis afgelopen.” (Kris Band)

mailto:bengardien@outlook.com
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Kangoeroewedstrijd 2019

Nieuwe Weg-leerlingen scoren hoog
In maart deden 18 geselecteerde leerlingen van de WSKO De 
Nieuwe Weg in Poeldijk mee aan de Kangoeroewedstrijd, een 
internationale reken- en wiskundewedstrijd. Er werd meege-
daan in drie categorieën; de uitslagen:

WizFun voor groep 4:
1e: Nikki en Fiep
2e: Emma en Amber

WizKid voor groepen 5 en 6:
1e: Esmée Bogaard
2e: Joost Zuidgeest
3e: Bram van Tol

WizSmart voor groepen 7 en 8:
1e: Floortje Lusthof
2e: Kyan van den Hoeven
3e: Tygo Bogaard

Een uitzonderlijke prestatie is neergezet door Floortje Lusthof: zij 
behaalde een score van 99,72. Die score was goed voor een mooi 
prijzenpakket. Wij zijn enorm trots op alle 18 leerlingen die mee-
gedaan hebben en op de behaalde resultaten. Op de foto´s de 1e 
prijswinnaars en de hele groep.

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 gebak

 Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Gefeliciteerd!Gefeliciteerd!
iiedere jari e job
20% korting20% korting20% korting20% korting20% korting20% korting
op vers gebakop vers gebakop vers gebakop vers gebak

Gefeliciteerd!

 Jumbo, Poeldijk,  Jumbo, Poeldijk,  Jumbo Rijsenburgerweg 28

3 JAAR OP RIJ CONCLUDEERT TV-PROGRAMMA ‘KASSA’

Bron: BNN VARA Kassa – 13 april 2019, 12 mei 2018 en 8 april 2017

JUMBO IS GOEDKOPER 
DAN ALDI EN LIDL

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
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75% van de opbrengst naar afdeling Poeldijk 

Zonnebloem loterij
Door Els Duijnisveld

De komende weken komen we bij u 
aan de deur met onze Zonnebloem-
loten. Fijn als u ons steunt. Vanaf dit 
jaar is 75% van de opbrengst van elk 
lot voor onze eigen afdeling Poeldijk! 

Hiermee kunnen we weer leuke activiteiten organiseren voor 
onze ‘Poelukse’ Zonnebloemgasten.

Afgelopen jaar zijn we naar Volendam geweest, hadden we de 
Eindeloze Paaslunch, Beautymiddag, rondvaart tijdens Rondje 
Poeldijk en nog vele andere activiteiten. Woensdag 19 juni is de 
bootdagtocht en gaan we met ruim 100 gasten varen door het 
Groene Hart. Het is mooi om te zien hoe de Zonnebloemgasten 
genieten van de activiteiten én de gezelligheid met elkaar. Als u 
ons gemist heeft of u ons met uw bedrijf wilt steunen, horen wij 
het graag: 06 – 54 745 922. Mede dankzij uw steun, kan er zoveel 
meer dan je denkt!

Koos van Gaalen Transport Poeldijk rijdt:

Trailers Witkamp in het nieuw
Koos van Gaalen is al sinds 1989 huisvervoerder van Witkamp, 
eerst Van den Akker, toen Van Gaalen. Hoe leuk is het om deze 
langdurige  trouwe relatie te bekronen met een fraaie trailer 
in de nieuwe huisstijl van Witkamp! Zaterdag 25 mei schudde 
eigenaar Arco van Gaalen van Koos van Gaalen Transport BV 
Poeldijk de hand van de jongste generatie van Witkamp, Morris 
Peters en Noelle de Baan.

Al sinds 1936 is de naam Witkamp bekend in de daghandel in 
groenten en fruit. Het familiebedrijf kent nu de vijfde generatie. 
Een nieuwe huisstijl en website moeten Witkamp een herken-
baarder gezicht in de markt geven. Van kruidenierswinkeltje in 
Poeldijk naar internationaal importeur en exporteur van groen-
ten en fruit: dat is de historie van Witkamp in één zin. In 2019 is 
het bedrijf op ABC Westland thuis in de export naar landen in heel 

Europa. Kernproducten zijn Westlandse tomaat en komkommer, 
van telers en telersverenigingen verbonden aan het Poeldijkse 
bedrijf. Voor importproducten werkt Witkamp nauw samen met 
vaste exporteurs.
 
Dagelijks wisselend assortiment
Als daghandelaar is Witkamp zoekt altijd partijen met toegevoeg-
de waarde voor afnemers: groothandelaren en supermarkten. 
Dat levert een dagelijks wisselend assortiment op, met aandacht 
voor exoten en kruiden. Voor de topkwaliteit in het assortiment 
heeft Witkamp eigen labels voor onderscheid in de markt: Victo-
ry, Class 1, Rembrandt, Joe en Jackpot. Op een personeelsfeest 
zaterdag 25 mei in Poeldijk presenteerde Witkamp een nieuwe 
huisstijl. Die maakt duidelijk dat Witkamp zichtbaarder de toe-
komst in wil, zegt sales manager Morris Peters. ‘We waren altijd 
wat bescheiden, met de nieuwe huisstijl en de slogan ‘Fast Fresh 
Finest’ zijn wij veel duidelijker. Op Instagram, waar we nieuwe par-
tijen onder de aandacht brengen.’ Informatie: www.witkamp.nl. 

Werken aan de Kerklaan
Foto's: Koos Verbeek

http://www.witkamp.nl
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Slotbijeenkomst Centrumplan
Foto: Koos Verbeek

Woensdag 19 juni in De Veiling Poeldijk 

Westlandse Veteranendag 2019
De gemeente Westland organiseert op woensdag 19 juni voor 
de 13e keer de Westlandse veteranendag. Van 16.00-19.00 uur 
zijn alle Westlandse veteranen van harte welkom in De Veiling, 
Julianastraat 49 in Poeldijk. 

Programma
16.00 uur Ontvangst met koffie en thee.
16.15 uur  Welkom door burgemeester Bouke Arends, ge-

volgd door 1 minuut stilte en het zingen van het 
Wilhelmus.

16.45 uur  Lezing door Matthijs van der Hoeven, Vetera-
nen Ombudsman. Aansluitend samenzijn en 
ervaringen uitwisselen.

17.30 uur Buffet ‘blauwe hap’.
19.00 uur Gepland einde.

Wel veteraan, geen uitnodiging ontvangen?
De uitnodigingen, naar bij de gemeente bekende veteranen (via 
het Veteraneninstituut), zijn verstuurd. Bent u veteraan, woont u 
in het Westland en heeft u geen uitnodiging ontvangen? Bel dan 

met 140174 of mail naar: veteranendag@gemeentewestland.nl. 
Aanmelden vooraf is noodzakelijk en kan tot 10 juni.

Eerste Communie
Foto's: Koos Verbeek

mailto:veteranendag@gemeentewestland.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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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

Succesvolle toneelvoorstelling

Sint Genesius: 'De bende van 4 x 70'
Foto's: Koos Verbeek
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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. 
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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.

www.spruijtonderhoud.nl

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

www.spruijtonderhoud.nl • 06-512 08 412

Zen &Zo
De weg ... begint bij jezelf

ZENtrum voor bewustwording 
& persoonlijke groei  
Coaching  ● Hypnose

Opleidingen ● Therapie  
Trainingen

Havenstraat 55
2681 LC. Monster
www.ZENenZo.nl

Zensatie 
1 juni 10.00 - 17.00 uur

Reiki Helingsavond
3 juni 19.30 - 22.00 uur

Magic ZENses Retreat
Kos, Griekenland
9 t/m 16 juni

Reiki II
22 juni 10.00 - 16.00 uur

Wat ‘beweegt’ jou?
27 juni 19.30 - 22.00 uur
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