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Migratie bracht golf van Westlandse namen teweeg

Voorstraat, Wateringseweg en Hollewatering

Van Groteschulte naar Grootscholten Betere bezorging Poeldijk Nieuws
Door Nelly Schouw-Zaat

Door Mieke Janssen

Door de eeuwen heen verplaatsen mensen zich: van het ene
naar het andere land. Om allerlei redenen, vaak uit armoede en
de noodzaak tot het zoeken naar een beter leven. Uit politieke
overwegingen, of een oorlog ontvlucht. Ook omdat zij niet vrij
zijn hun eigen religie te beoefenen. Dat Johannes Bernardus Josephus (Barend) Groteschulte in 1814 zijn woonplaats, het dorp
Schapen in Duitsland verlaat om werk te zoeken in Nederland,

Door problemen met de gezondheid van de bezorger zoekt Poeldijk Nieuws per direct een enthousiaste bezorger voor ongeveer
110 adressen. Ben je 13 jaar of ouder, wil je een aardig zakcentje
bijverdienen en ben je in de oneven weken op woensdag- of
donderdagmiddag beschikbaar? Bel dan naar mij: 24 65 92 of
06-24274885 of mail naar: bezorging@poeldijknieuws.nl.

Carla Drubers en Diny Bom

was niet bijzonder. Er gingen hem al veel ‘Hollandgänger’ voor
en velen volgden. Opmerkelijk is dat veel van die migranten
uit de Noord-Duitse regio Osnabrück uitgerekend in
het Westland terecht komen!

Voorbeeld van verstopte brievenbus

Na verloop van tijd worden hun
oorspronkelijk Duitse namen
vernederlandst. Ook bij Barend Groteschulte. In het
Westland en ver daarbuiten zijn
nazaten van hem te vinden, die
Grootscholten heten. Dat gaat niet

Ook vragen wij de aandacht van iedereen die Poeldijk Nieuws
in de bus krijgt. Onze voorzitter heeft in dit noodgeval Poeldijk
Nieuws bezorgd. Het is vaak een zoekplaatje: maak het voor onze
bezorgers makkelijker. Zet uw brievenbus op een zichtbare, toegankelijke plek én op hoogte. Op de foto ziet u hoe de bus bijna
niet te zien is. Zonder huisnummer, heel gek; net als veel andere
brievenbussen.

(lees verder op pag. 4)

(lees verder op pag. 3)

AGENDA
19 juni 16.00-19.00 uur
Westlandse Veteranendag 2019		
De Veiling, Julianastraat Poeldijk
									(zie pag. 26 vorige nummer)
Elke dag			
Uw bijdrage van € 27,50 aan uw		
NL95 RABO 0343 6024 15
				Poeldijk Nieuws
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BELANGRIJKE NUMMERS EN ADRESSEN

Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.350 thuis bezorgd en 500 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan
Goeijenbier (hoofdredacteur), Peter van Iersel (penningmeester), Gabrielle Zwinkels (secretaris).
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Etiènne Zwinkels (website en
sociale media).
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo.
___________________________________________________
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

Kopij Poeldijk Nieuws
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws?
Bel 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.
___________________________________________________
Familiebericht:
1/8 pag.: € 35,00
1/6 pag.: € 50,00
1/4 pag.: € 65,00

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

Poeldijknieuwtjes:
Particulier: € 10,00
Zakelijk: € 25,00

Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes
___________________________________________________
Staat u ook achter Poeldijk Nieuws?
Het maken van ons dorpsblad kost geld. Wilt u achter Poeldijk
Nieuws staan? Maak dan uw bijdrage direct over op NL95 RABO
0343 6024 15 t.n.v. Poeldijk Nieuws. Richtbedrag per woonadres
per jaar is € 27,50. Méér mag natuurlijk ook: wij investeren uw
geld in uw Poeldijk Nieuws.
Poeldijk Nieuws digitaal
Wilt u Poeldijk Nieuws liever digitaal ontvangen? Dat kan, laat
het ons weten via info@poeldijknieuws.nl en u kunt ons dorpsmagazine elke 14 dagen online lezen.
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Alarmnummer: 112
Politie Westland: 0900 8844,
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk, www.politie.nl
Gemeente Westland: 140174
Dr. Schijen 0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw 0174 247373, noodlijn 0174 241947
Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808

Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
Wij hebben tijdelijk het spreekuur niet beschikbaar.
Verloskundigen: 06 24713713
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174 630358
Sociaal makelaar Poeldijk: Helma van der Wijden 06 40 73 73 99,
mail: h.v.d.wijden@vitiswelzijn.nl
Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999
Dierenbescherming Westland: 0174 630863
Embrasse uitvaartverzorging: 0174 - 257474
Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26
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

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

Kinderopvang Simba
voor dagopvang 0-4 jaar, peuteropvang 2-4 jaar,
BSO 4-13 jaar (opvang voor-, tussen- en na
schooltijd en in vakanties): 0174-243104 /
info@kdvsimba.nl

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

Ideeën, vragen en opmerkingen: vraag@gemeentebelangwestland.nl

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

Privacy
Poeldijk Nieuws respecteert de nieuwe privacywetgeving (AVG)

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

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

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:
JOHN WITKAMP 06 52588023
E-mail: info@lpfwestland.nl

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI

Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174 625459
PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:
Nico van Rijn tel.nr. 06-23029692
Mauro Steentjes tel.nr. 06-25107851
Peter Duijsens tel.nr. 06-53401068
Rob Joosten tel nr. 06-42276103
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Oproep aan alle Poeldijkers!
Zet uw huisnummer duidelijk op uw brievenbus en woning en zet
‘m op een zichtbare plek. Als u een NEE/NEE-sticker heeft maar
Poeldijk Nieuws wél wilt ontvangen, laat dat ook duidelijk zien.
Knip onze naam uit Poeldijk Nieuws en plak die goed zichtbaar op
uw brievenbus! Dan is het voor onze bezorgers geen zoekplaatje
maar wordt en blijft het een feest om Poeldijk Nieuws te mogen
bezorgen!

Bakkerij Van Malkenhorst

Brievenbus zonder huisnummer

Geldig van: 17 t/m 29 juni
Heerlijke granola en yoghurt van de boer
Van € 6,05 voor € 5,00
4 Verse spelteierkoeken
Bij aankoop van een speltbrood
2+2 Gratis
Ambachtelijk gemaakt appelcake taartje
Van € 7,25 voor € 5,95

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

week 47 20/11 25/11
100 gram rosbief + 100 gram
beenhamsalade,
slechts € 3,99
bij aankoop van
3 kogelbiefstuk,
gratis steakmes!

Vieringen De Terwebloem
week 4827/11 2/12

Geestelijk verzorger: Rafael Maria Theuvenetgourmet
(06-57319910).
express,
per persoon
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 245789.
slechts € 6,75

Vrijdag 21 juni 15.00 uur: Woord- en Communieviering
met Rahele grillworst,
slechts € 4,99.
fael Maria Theuvenet.
(kunnenGemeente
hier wat
Zondag 23 juni 15.00 uur: H. Avondmaal Hervormde
pieten bij?)
door ds. J.W.J. Guis.
en ja ik ben
nog
Vrijdag 28 juni 19.00 uur: Maandsluiting Hervormde
Gemeente
steeds dringend
door ds. A. Verweij.
op zoek naar een
Vanaf juni wordt op de eerste dinsdag van de
maand de rozenverkoopster.
krans gebeden.

Geldig van 17 t/mvan
22 juni
Geldigdecember
van 24 t/m 29 juni
19 november t/m
Geldig van 20Geldig
t/m 25 november
Geldig1 van
27 nov. t/m 2 dec.
KEURKOOPJE
VLEESWARENKOOPJE

SHOARMAPAKKET
(500
100
GRAM rosbief
ROOKVLEES
100
gram
+ +GRAM
VLEES,
4 BROODJES
EN SAUS)
150
GRAM
FILET AMERICAIN
100
gram
beenhamsalade
7,95
€ 3,99
4,75
SLECHTS €
slechts

KEURKOOPJE
VLEESWARENKOOPJE

2 PAMPASCHIJVEN
100
GRAM express,
GEGRILDE
gourmet
ACHTERHAM
per
persoon+ SLECHTS € 3,95
100
GRAM AMBACHTELIJKE
VLEESWARENKOOPJE slechts € 6,75
CORNEDBEEF
VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM GRILLHAM
KEURKOOPJE
3,99
SLECHTS €€ 2,95
100aankoop
GRAM
ROSBIEF
SLECHTS
HELE
RING GEKOOKTE
bij
van + WORST
hele grillworst
GRAM GEBRADEN
GEHAKT
SLECHTS
€ 7,50 MAALTIJD
VAN DE
DE WEEK
WEEKslechts € 4,99
3100
kogelbiefstuk
MAALTIJD VAN
SLECHTS
€ 3,75 400
GRAM WESTLANDSE
JACHTSCHOTEL
steakmes!
400 GRAM
MAALTIJD VAN DEgratis
WEEK
SLECHTS € 3,99
SCHOTEL
VAN DE WEEK
1MAALTIJD
KG GEGRILDE
SPARE-RIBS +
400 GRAM
ZOMERJACHTSCHOTEL Vrijdag 23 november
SLECHTS
€ 4,75
BAKJE
SAUS
hebben
wij
wij zijn op zoek
naar
een een
part-time
4,95
€ 9,95
SLECHTS
heerlijke medewerker.
proeverij voor kerst!

Marco
vanvan
derder
Hout,
keurslager
Marco
Hout,
keurslager
ELK WEEKEND
marco
hout,
keurslager
HELE GRILLWORST
Voorstraat
53, Poeldijk
- Telefoon
0174-245262
Voorstraat
53, Poeldijk
- Telefoon
0174-245262
€ 5,50
www.marcovanderhout.keurslager.nl
www.marcovanderhout.keurslager.nl
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(vervolg voorpagina)
erg gestroomlijnd. Sommige
van die families behouden nog
geruime tijd hun oorspronkelijke naam, anderen houden
uiteenlopende spellingen aan.
Net als bij Barend Groteschulte worden de namen van de
andere Hollandgänger zeer
bekende Westlandse namen.
Zoals Reincke, Vollebregt, Barendse, Veerkamp en Holtkamp. Het is maar dat u ’t
weet als u zo heet: uw voorvaderen zijn mogelijk ook Duits.
Grootscholtens vestigden zich
ook elders. Bernardus (Ber)
Grootscholten en zijn gezin
emigreren in 1956 naar Australië. De achternaam was
voor de Australiërs nauwelijks
uit te spreken. Bernard verandert daarom zijn achternaam
in Shelton.
Het verhaal over de Duitse Barend Groteschulte en zijn nageslacht Grootscholten is nu te boek gesteld. Poeldijk Nieuws meldde dit eerder. De samenstellers zijn Diny Bom en Carla Drubers.
Zij gaven in 2006 al een boek uit over de familie Bom, ‘Het geslacht Bom, bakermat in het Westland’. Daar hebben zij vele jaren aan gewerkt en eigenlijk wilde Carla dit niet nóg eens doen.
Intussen hebben Diny en met haar enkele familieleden met de
naam Grootscholten, veel interessante gegevens verzameld. Het
is dan logisch er een boek aan te wijden. Diny: ‘Dit Grootscholten
boek draag ik daarom op aan mijn moeder Adriana Francina Maria Bom-Grootscholten’.
Tiende generatie tuint aan Mariëndijk
Bernardus Groteschulte, de vijfde generatie Groteschulte, komt
in 1814 als eerste uit Duitsland naar Nederland en vestigt zich in
Poeldijk. Via zijn jongste zoon Johannes Hermanus krijgt hij Nederlandse nakomelingen met de naam Grootscholten. Johannes
krijgt dertien kinderen, vier van hen komen tot volwassenheid en
stichten gezinnen. Als Barend in 1875 overlijdt behoort een grote tuin aan de Mariëndijk tot de erfenis. Die tuin wordt in 2019
nog steeds beheerd door een tiende generatie Grootscholten! In
het boek van Diny en Carla zijn vier families van de 7e generatie
Grootscholte(n) uitgewerkt en zij worden uitvoerig beschreven in
hun genealogie met een onvoorstelbare hoeveelheid gegevens
over geboortedata, vermelding van peetouders, naam van de
kerk en parochiepatroon. Ook de aankoop van grond waar tuinbouwbedrijven op worden gevestigd en de bedrijfsopvolgingen
worden niet vergeten. Foto’s van huwelijken met namen van de
gelukkigen en hun bruidsjonkers en -meisjes én latere foto’s van
de gezinnen worden in het boek vereeuwigd. Soms zijn kleine
knipseltjes toegevoegd uit kranten, over de prijs van de schorseneren… Maatschappelijke ontwikkelingen worden beschreven
zoals hoe mensen in de samenleving en in verenigingsleven hun
sporen verdienden.
Huwelijk uitgesteld door oorlog
Er is altijd lief én leed. Mensen sterven op hoge leeftijd maar ook

zeer jong. Zo moeten Manus en Martijntje Grootscholten, hun
zoontje Bernard in 1876 naar het kerkhof brengen. Het kind was
één maand oud en sterft ‘door een ontsteking aan de ingewanden in zijn buik’, zoals wordt omschreven. Elders wordt melding
gemaakt van een uitgesteld huwelijk. De trouwdatum van Corry
en Nico Kouwenhoven-Grootscholte is voorzien op 20 mei 1940.
De Tweede Wereldoorlog breekt op 10 mei uit, het huwelijk
wordt uitgesteld. Het kerkelijk huwelijk wordt op dinsdag 4 juni
1940 in Sint Andreas in Kwintsheul ingezegend. Het boek bevat
veel interessante informatie over het Westland en zijn bevolking
gedurende vele generaties. Diny benadrukt echter dat zij en Carla en de andere Grootscholtens die aan het boek hebben meegewerkt, dit niet hebben gedaan uit winstbejag of commercieel
belang. ‘Genealogie is een hobby van mij. Het is een familieboek
geworden, vooral en uitsluitend bedoeld voor de Grootscholtens.
Zeker, het komt ook in het archief van de gemeente Westland en
in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het is dus voor belangstellenden in te zien’.
‘Terecht eerbetoon aan Frans, hij begon de zoektocht’
Wat iedereen die het boek leest zal opvallen is hoe de Grootscholtens zich verspreidden over Nederland, Europa en andere continenten. Nazaten van Barend vestigden zich in Canada, Amerika,
Australië, Nieuw-Zeeland en Frankrijk. Ook het soort beroepen
waarin zij zich hebben bekwaamd loopt uiteen. Tuindersbloed is
overal te vinden. Van daaruit banen in de kassenbouw, toelevering, veredeling, transport, autowasserette, hoveniers en hoofd
van de tuinbouwschool. De naam Grootscholte(n) vindt men ook
als slager, onderwijzer, reisadviseur, weddingplanner, politieagent, gymleraar, gezinsverzorger, verpleegkundige, koordirigent
en priester. Diny Bom en haar partner Carla Drubers zijn niet
de eersten die naar bronnen van de dynastie zoeken. Al in 1983
reisde Frans, de jongste zoon van Leens en Bernard Grootscholten-Zuidgeest naar Duitsland, op zoek naar zijn voorvaderen en
vond veel informatie. Zijn ‘oogst’ gaf zijn dochter Leny van Leeuwen-Grootscholten door aan Diny. Het is dan ook bijzonder als
Leny op 26 mei in Poeldijk het eerste exemplaar ontvangt. Diny:
‘Een terecht eerbetoon aan Leny’s vader Frans; hij stond aan het
begin van deze zoektocht’.
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achtertuin met 4 slaapkamers,
Heuchemerzonnige
Kappers
0174 24 55 35
gelegen in kindvriendelijke woonwijk
Rijsenburgerweg
2 met speelpleintje
info@heuchemerkappers.nl
op een woonerf
aan
de achterzijde.
BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
www.heuchemerkappers.nl
2685 EB Poeldijk
OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.
S

Sjef Noordermeer
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Volg ons via:

T 0174 28 60 80

www.borgdorff.nl
Volg ons via:

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 17 t/m 22 juni

Voor alle klussen in
en rondom het huis!
Broch Klus, Richard Broch
Poeldijksevaart 1a, 2685 EE Poeldijk
Telefoon: 06 410 14 714
richard@brochklus.nl, www.brochklus.nl

van 8,95

Afscheid met hart en ziel

info@embrasseuitvaart.nl
www.embrasseuitvaart.nl
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MONSTER
Mondriaan 50

T (0174) 52
28 62
00 LJ Poeldijk
Monsterseweg
2685
Duijnisveld & zn b.v.
Pijptabak
I www.duijnisveld.nl
T (0174)
28 62 00
Monsterseweg
52vriendelijk
2685 LJ Poeldijk
Nou was Mietje een ouwe vrijgezelle vrouw.
Wel altijd
I
www.duijnisveld.nl
tege de mense, maar nooit verkering gehad
en geen
T (0174)
28 62man
00 geroke.

Tel.: 0174-257474
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Ook uw haarwerk specialist

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen

Dat maakte d’r wel een beetje somber. Maar ze hatter wat op
gevonde. Stiekem dee ze een paar plukkies pijptabak die ze nog
in haar kast had gevonde van d’r vader zaliger, op die gloeiende
kooltjes en ja hoor: er steeg een geurige herenlucht op tusse die
kerkbanke! De mense keke om zich heen. In de kerk hoort ‘t naar
wierook te ruiken en niet naar ’n rooksalon, zaggie ze denke.
Stove Mietje blij! Eindelijk was ze weer in de zevende hemel in
de kerk. Later hep d’r nog es ’n jonge gozer ‘t zelfde kunsie uitgehaald, maar die had alleen zware sjek. Nou, niet te harde, die
lucht…!
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DE REALISTISCHE MAKELAAR

Kooltjes gloeiden
Dus Mietje verhuurde dan zo’n warme stoof voor ’n paar cente.
De mense namme de stoof mee in de kerkbank en zette d’r voete
derop. Soms werde ze nog onderling gerole. As Pa ze voete warm
ware krege ze zoontjes naast ‘m die stoof. Met Moeders die in de
vrouwebank zat met d’r dochters ging ’t net zo. Sommige droege
klompe, maar die wiere uitgedaan in ’t portaal. Andere ware defzn b.v.
tig en hiele d’r mooie lakschoene met Duijnisveld
gespe an, &maar
die konne
de kou toch nie tege houwe. Rond Duijnisveld
zo’n Monsterseweg
stoof in
de
kerk
konnie
wel
& zn b.v.52 2685 LJ Poeldijk
ruike dat die kooltjes gloeiden, maar geen mens hatter last an.

NIEUW

HOEKHUISS
EENGEZIN

Een stoof was een vierkant soort houte kissie,
an ene kant geopend
en an de bovekant vijf
gate d’r in. Je ziet die
dinge nou nog wel es
in antiekwinkels en zo.
Mietje zette ’n klein
ijzeren vuurpotje in
de stoof. Dat dee ze in
het kerkportaal. Daar
stopte Miet een paar
houtskooltjes in ’t potje en stak die an. Van
lieverlee begonne die
kooltjes te gloeie en
zoLupine
haduitvaartverzorging
Mietje een rij
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk
warme
stove92,
in2685
hetLKportaal.
Monsterseweg
Poeldijk Tege de tijd dat de kerkklok werd
gelooie kwamme de mensen naar de kerk. Je had toen nog haast
geen auto’s. De meeste mense ware lopes,
andere
op de ﬁets en
0174
- 27.00.90
je hatter ook die met de paardewagen of met de sjees kwamme
angereje. Kwestie van standsverschil. Maar één ding hadde ze allemaal met de winterdag: kouwe tene!
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www.bas1s.nl | Voorstraat 18
2685EM Poeldijk | 0174-246000

EENGEZIN

aar
nitt.

Utiliteit Zorg
Interieur

WONINGE

, 5,

Lupine uitvaartverzorging

bij weer en wind naar de kerk. Niet Voorstraat
dat Mietje
nouEM
zoPoeldijk
vroom
26 2685
was, dat gloof ik nie. ’t Ging haar meer om ’n paar
cente
te ver0174
- 27.00.90
diene. Ze liep met stove.

€7,25
AARDBEIENSCHNITT
Malse cake gevuld met een flinke laag aardbeienbavaroise en jam. Met daarop verse aardbeien
en slagroom.
www.bakkerijvdberg.nl
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H. Bartholomeus		
Voorstraat 111
2685 EK Poeldijk
Telefoon: 0174-245058
Banknummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875
Secretariaat open: dinsdag 09.30-12.00 uur
		
donderdag 09.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor Max Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
Tel. 0174-764338, email: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werker Els Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
Tel. 06-36 286 952, email: geelen@rkwestland.nl
Website: www.rkwestland.nl
E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat: Dijkstraat 25, 2675 AV
Honselersdijk, Tel: 06-51 477 580, email: info@
rkwestland.nl
R.K. PARO
CHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

‘Voor mij is het iedere dag vakantie’

Vakantie houden….een kunst?
Door pastor Martien Straathof

In de maanden dat de zon op z’n hoogst
staat verlangen we naar vakantie. De
zomervakantie… een noodzaak voor
de een, een kwelling voor de ander. Als
je op verjaardagen komt, of je zit in de
stoel bij de kapper, dan komt vroeg of
laat het onderwerp ‘vakantie’ ter sprake.
Een geslaagde vakantie helpt ons de kleine en grote zorgen door het jaar heen te verdragen. Een mislukte vakantie doet ons wanhopig uitkijken naar
de volgende. Vakantie heeft bij vele een grote plaats veroverd in
het leven. We kunnen niet zonder. Andere vinden dat overdreven
en willen niet meedoen aan verheerlijking van de vakantietijd. Zij
zeggen: ‘voor mij is het iedere dag vakantie’.
Volgens ons geloof is vakantie, een kortere of wat langere periode
los komen van je arbeid, je verplichtingen en verantwoordelijkheid.
Vakantie is een gave Gods, een tijd van genade waarover wij ons
dienen te verheugen. Vakantie is, zoals de zevende dag van Gods
schepping, onze zondag, een tijd om eens heel anders te gaan leven,
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een tijd om te ervaren dat het goed leven kan zijn in deze wereld. Als
wij menen dat niet te kunnen ervaren, wat voor gelovigen zijn wij
dan wel? Gedragen wij ons dan nog als de schepselen van een goede God en leerlingen van onze Heer Jezus? Want ook Jezus nodigde
zijn leerlingen uit, om zich op een rustige plek terug te trekken, na
een uitputtende dag.
Wat zou vakantie dan voor ons moeten betekenen? Ik hoor mensen
dikwijls zeggen dat ze van hun vakantie drie dingen verlangen: zon,
rust en ‘eens iets anders’. Dat is niet zo slecht gezien. Verlangen naar
meer zon betekent verlangen naar meer licht en kleur. Dat betekent
het verlangen om Gods schepping, de wereld van de natuur en de
wereld van de mensen, op haar best te mogen zien. Dat betekent
dingen opmerken om ons heen die ons, in de drukte van het werk,
ontgaan waren en die toch onze aandacht verdienden. Verlangen
naar meer rust, dat betekent verlangen om opnieuw en beter kennis
te maken met dingen en mensen. Dat betekent naar zichzelf luisteren om te weten wat er in het eigen hart omgaat.
Verlangen naar eens iets anders dat betekent gevoelig te worden
voor het verrassende, voor wat voorbij onze gewoonte, onze regelmatige werkzaamheden ligt, voor wat in eerste instantie onbegrip
en weerzin bij ons oproept. Als wij er eens bewust bij stilstaan, toch
wel goed doet, méér mens maakt. Daarvoor heeft God ons gemaakt. Een goede vakantie doet ons
reflecteren op ons mens-zijn. Maakt
vakantie mij en ook de ander, waarmee ik mijn vakantie deel, tot een
‘heel’ mens. Het is de kunst om
vakantietijd te gebruiken om
uit te groeien tot een gaaf, compleet mens. Een goede vakantie
is een vorm van bezinning. Zo’n vakantie wens ik u toe, mede namens
mijn collega’s.

Bisschop denkt na over vacature

Pastor Straathof naar Bollenstreek
Pastor Martien Straathof is per 1 september door de bisschop
benoemd tot pastoor van de parochie Sint Maarten te Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Warmond en Voorhout. De
bisschop bezint zich in samenspraak met het pastoraal team en
federatiebestuur op de ontstane vacature.
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In H. Lambertuskerk Heenweg: 23 juni

Lof op Sacramentsdag
Zondag 23 juni om 19.00 uur is er in de H. Lambertus kerk aan
de Heenweg het lof met uitstelling van het Heilig Sacrament.
Pastoor Jaap Steenvoorden zal voorgaan. Die dag vieren we met
de Kerk over de hele wereld het feest van Sacramentsdag. Ook
in onze federatie, willen wij dat feest, dat de kern van ons geloof
bevat, een extra accent geven. Wij worden uitgenodigd samen
te komen rond Jezus. Hij, de verrezen Heer, is aanwezig in het
heilig Brood dat in de monstrans op het altaar zichtbaar is.
Bij Jezus zijn, in het Heilig Sacrament is een intense manier om
met Hem samen te zijn. Als wij dan met velen onze eigen wensen
en die van Kerk en wereld bij Hem aanbevelen, hopen wij dat
Hij ook onze hulp en steun wil zijn. De uitstelling van het Heilig
Sacrament is tijdens het lof. Met het koor zingen we liederen, bidden psalmen, het evangelie klinkt, gevolgd door een kort woord
en er zijn enkele stiltemomenten waarin wij kunnen bidden en
luisteren naar wat Jezus ons zegt. Na een klein uur sluiten wij
het lof af en ontvangen wij de zegen met het Allerheiligste. Alle
parochianen van de tien parochies zijn uitgenodigd om het lof
mee te vieren.

Vrijdag 28 juni Adrianuskerk Naaldwijk

Hoogfeest Heilig Hart van Jezus
Op de derde vrijdag na Pinksteren, vrijdag 28 juni, wordt het feest
gevierd van het Heilig Hart. Aan de verering van het Hart van Jezus ligt de gedachte ten grondslag dat het hart de bron is van de
liefde. De populariteit van deze devotie vindt haar oorsprong in
de visioenen van de heilige Margaretha Maria Alacoque (16471690) in een klooster te Paray-le-Monial in Frankrijk. Dat het hart
symbool is van iemands karakter, is bekend. We zeggen van mensen dat zij een goed hart óf een hart van steen hebben.
Van Jezus Christus weten wij dat Hij zich in zijn grote liefde voor
ons gaf. Uit zijn binnenste vloeien ‘stromen van levend water’.
Toen Jezus gekruisigd was en een soldaat een lans in zijn zijde
stak, stroomde er water en bloed. Kerkvaders duidden deze tekst
als ‘levensstroom van de sacramenten.’ Het water verwijst naar
het H. Doopsel en bloed naar de H. Eucharistie. Het Heilig Hart
van Jezus is symbool van zijn allesomvattende liefde. Het H. Hart
wordt elke eerste vrijdag van de maand vereerd. Dat groeide na
visioenen van Margaretha Maria. De viering verwijst naar Goede
Vrijdag, toen Jezus als teken van uiterste liefde zijn leven gaf, opdat allen die in Hem geloven leven in overvloed hebben. Vroeger
werd het H. Hartfeest groots gevierd en legden kinderen bloemen
bij het H. Hartbeeld. Op het Naaldwijkse kerkplein staat het Christusbeeld versierd met planten. Vaak staan er voorbijgangers stil
om te bidden. Veel mensen hebben een H. Hartbeeld in huis. Het
Heilig Hartfeest heeft een diepe Bijbelse en spirituele inhoud en
is verrijkend om mee te vieren. Voor alle parochianen van de 11
parochies wordt het H. Hartfeest gevierd in de St. Adrianuskerk
Naaldwijk, vrijdag 28 juni om 19.00 uur.

Kerkberichten

Weekeinde van 22 en 23 juni: Sacramentsdag.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige
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Machutuskerk Monster.
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met Herenkoor. Voorganger: pater Zwaard. Intenties: Toos van der Valk, overleden familie
Gardien-Verbeek, Jacoba van der Valk, Henk van Kester en Leny
van Kester-Grootscholten.
Weekeinde 29 en 30 juni: 13e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met Cantor. Voorganger:
pastor Vijftigschild. Intenties: jaargetijde Nic van der Knaap en
overleden families Van der Knaap en Groenewegen.
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met dames en heren Bartholomeuskoor. Voorganger: pastor Vijftigschild. Intenties: Arie
van Vliet, Piet Janssen en Annie Janssen-van Wingerden, zoon Tino
en kleindochter Julia, familie Van der Loos-van Leeuwen, Dolf Barendse en Ploon Barendse-van der Klugt, Piet van der Zanden.
Kerk open
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om zomaar even binnen te lopen voor een stil moment, alleen of met
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.
Vieringen in De Backerhof
Donderdag 27 juni 19.00 uur: woord- en communieviering met
Trees van der Sande-Rodijnen.
Donderdag 4 juli 19.00 uur: Rozenkrans bidden.
Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u ons attent maakt op mensen, die
graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen,
of ziek en aan huis gebonden zijn (tel.245058).
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Parochie: meervoudig gebruik Bartholomeus noodzaak

Bisschop: “toekomst kerken als
federatie bezien”
Al enige jaren overlegt het parochiebestuur met het bisdom
Rotterdam over aanpassingen in onze Bartholomeuskerk. Voor
het creëren van een intiemer liturgisch centrum, het realiseren
van een toegankelijke Mariakapel en om het meervoudige gebruik van het kerkgebouw mogelijk te maken.
Enkele parochianen hebben de bisschop gezegd niet achter de
plannen van het parochiebestuur te staan: zij willen de kerk in
de huidige vorm en gebruik handhaven. Uiteraard is dat wat het
parochiebestuur ook wil, de huidige vorm moet in de ogen van
het parochiebestuur ook gehandhaafd blijven. Maar om de kerk
alleen te gebruiken zoals nu zijn de financiële middelen en het
maatschappelijk draagvlak in de toekomst onvoldoende.
Per brief antwoordde de bisschop op ons verzoek om een aantal
investeringen te doen in ons kerkgebouw. In de ogen van de Bisschop is er een nieuwe situatie ontstaan doordat De Leuningjes
opnieuw geopend is: dit heeft consequenties voor de haalbaarheid van de plannen. Ook vindt hij dat de toekomst van de kerken
in het Westland op federatief niveau bezien moet worden. Die
toekomstvisie wordt nu door de parochiefederatie Sint Franciscus
opgepakt. Het parochiebestuur neemt de opmerkingen serieus
en beraadt zich op hoe nu verder. Wie ideeën heeft kan reageren:
bartholomeusparochie@gmail.com, per post: Voorstraat 111
Poeldijk, of telefonisch: 06 – 53 714 151.

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

Agenda

Elke woensdag 13.30-14.00 uur: repetitielokaal De Veiling, zingen voor kinderen 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 Bartholomeuskoor.
In de kerk
Zaterdag 22 juni       
19.00 uur: geen viering.
Zondag 23 juni       			
11.00 uur: heren Bartholomeuskoor zingen de Missa in honorem
Sanctissimae Trinitatis van Hubert Cuypers.
Zaterdag 29 juni   
19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 30 juni		
11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de
viering.

In de kathedraal van het Westland

Vurige klanken in Pinksterhoogmis
Zoals vurig gehoopt was de Poeldijkse Bartholomeuskerk op
Pinkstermorgen meer dan goed gevuld. In de Hoogmis Argentijnse klanken van de Misa Criolla van Ariel Ramírez vertolkt door
Bartholomeuskoor, Kamerkoor Couleur Vocale en Projectzangers
begeleid door Ensemble del Sur en solotenor Jorge Martina. Het
geheel stond onder leiding van dirigent Steven van Wieren.
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Na afloop genoot men van ‘una final musical’, de musici deelden
hun passie voor muziek en vulden de gehele kerk met energie
én opzwepende Zuid-Amerikaanse ritmes. Met als resultaat dat
menig voetje van de vloer ging. Fiesta!

Van links naar rechts: Jochem Brok, Daniel Fanego, Martin de
Graaf, Jorge Martina en Misha Lichtveld (deels zichtbaar)

…van dak
4

4 JANUARI 2017

2685 LR poe
…van dakkapeljupiter
tot26 compl
n

2685 LR poeldijk tel. 0174 244950
…van dakkapeljupiter
tot26 compleet
project
n

…vandakkapel
dakkapeltot
totcompleet
compleetproject
project
…van
…van dakkapel tot compleet project

n

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl
jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl
jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl

Bestuur, Medewerksters en Oudercommissie

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’

n

info@verb

10

19 JUNI 2019

Anjercollecte brengt € 1.263,27 op
De collecte van het Prins Bernard Cultuurfonds,
beter bekend als Anjercollecte, heeft in Poeldijk
het mooie bedrag van € 1263,27 opgebracht.
Veel dank aan alle gulle gevers en dank aan de
collectanten.

Zomerkamp Kinderkoor
Inmiddels hebben 53 kinderen zich aangemeld voor het zomerkamp. Weer een gezellige flinke groep. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij, dus als je nog mee wil? Stuur snel een mailtje naar Kinderkoorwestland@gmail.com.
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In kindvriendelijke woonomgeving
gelegen royale en goed onderhouden
verrassend ruime tussenwoning met
Te Koop op eigen terrein,
eengezinswoning met aanbouw, mooie
parkeergelegenheid
vide, 2 dakkapellen, parkeergelegenheid
zonnige achtertuin en gelegen op
op eigen terrein voor 2 auto’s en zonnige
steenworp afstand van het centrum en
BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
achtertuin.
strand!

OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.

Vraagprijs: € 359.000,- k.k.
Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen

Heeft u een uurtje per
week tijd om mee te
helpen Poeldijk leefbaar
en veilig te houden?

T 0174 28 60 80

Door Poeldijkers voor
de veiligheid van
Poeldijkers

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl

BEL VO
OMTRENT

www.borgdorff.nl
Volg ons via:

Werken in een ‘coole’ en dynamische
omgeving. Iets voor jou?

Po e l d i j k

HU

Gezocht

Vraagprijs: € 300.000,- k.k.

Volg ons via:

ABC Westland 444
2685 DE Poeldijk

Wilt u helpen ogen en
oren van Poeldijk te zijn?

H

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
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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

Uitgestoken hand aangrijpen

Dankbaarheid
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Nieuwe predikant volgt ds. Molenaar op

Ds. J.W.J. Guis bevestigd
Zondag 2 juni was het een feestelijke dag voor de Hervormde
gemeente van Poeldijk. Al vroeg was het een drukte van belang
in de Fonteinstraat. Gemeenteleden, gasten en familie kwamen
die morgen samen in de dienst van bevestiging van ds. J.W.J.
Guis uit Ridderkerk als predikant te Poeldijk. De dienst werd geleid door ds. Vastenhoud uit Dinteloord die consulent was in de
vacature tijd.
In de middagdienst die ook druk werd bezocht deed ds. Guis intrede als predikant van de Poeldijkse gemeente. Ds. Guis is de
4e predikant na het in 1997 stichten van een predikantsplaats in
Poeldijk. Voor hem waren dat ds. C.E. Lavooij, ds. D. van Vreeswijk
en ds. A.J. Molenaar. Dominee Molenaar vertrok vorig jaar september naar Woudrichem. De Hervormde gemeente van Poeldijk
was dus 9 maanden vacant.

Onlangs las ik van een echtpaar dat zij 75 jaar getrouwd waren,
zij hadden een leeftijd van respectievelijk 96 en 94 jaar. Het echtpaar woont nog geheel zelfstandig, deed zelf de boodschappen en
kookte het eigen potje. Wat een zegen! Vaak waarderen we iets
pas op het moment dat we het missen. Zo gaat het met gezondheid, maar ook met andere dingen.
Waarderen we Gods aanbod om ons vrede met Hem te geven? Om
ons eeuwige zegen te geven? Om ons tot Zijn kind te maken? Daar
hebben we geen enkel recht op. We hebben alles verspeeld. Door
onze eigen schuld zijn we in het slop geraakt, figuurlijk en soms ook
letterlijk. De Here Jezus wil ons daaruit halen. We hoeven zijn uitgestoken hand maar aan te grijpen. Hij heeft alles al gedaan wat nodig
was – op het kruis. We zullen Hem daarvoor loven!

Kerkdiensten

Zondag 23 juni
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, viering van het Heilig Avondmaal.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, dankzegging Heilig Avondmaal.
De Terwebloem
15.00 uur: ds. J.W.J. Guis, viering van het Heilig Avondmaal.
Zondag 30 juni
10.00 uur: ds. F.J.M. van Veldhuizen, Sluipwijk.
19.00 uur: ds. E. Agterhuis, Heinenoord. zangdienst.
In ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en nevendienst 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 gehaald
met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres: Jan.
van.Geest@live.nl of 06-49 417 025.
Contact met de kerk
Is er om welke reden dan ook pastorale hulp gewenst of wilt u meer weten
over kerk en gemeente? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via de mail: bogaardij@hotmail.com of tel.: 242570.

Westland Verstandig: Verstandiger omgaan
met groenbeheer in onze dorpskernen, dus ook
in Poeldijk
Enige jaren geleden werd fors bezuinigd op beheer openbaar groen in en
rond de dorpskernen. Dit heeft geleid tot veel klachten van inwoners en
een zichtbaar structurele achterstand in onderhoud. Dit gaat de gemeente
eens opbreken. Goedkoop wordt duurkoop! Een goede leefomgeving
is ook belangrijk en dus moet het onderhoud anders en beter. Ook zien
we nog steeds dat onnodig bestaande bomen gekapt worden en ergens
anders dure nieuwe bomen geplant worden. Zie de kap van 90 bij de
De Boerstraat. Als hierover vooraf beter nagedacht zou worden, dan
kan een hoop geld bespaard worden en dat kan dan weer in een beter
groenonderhoud gestopt worden. Westland Verstandig blijft dit onder de
aandacht van het College brengen.
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.
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Door Koos van Leeuwen

Een praatje bij een plaatje

Bij menigeen staat het trio maanden, waarvan intussen al weer
enkele weken zijn verstreken, bol van allerlei vakantiebezigheden.
Vandaar dat Poeldijk Nieuws ditmaal wordt opgevrolijkt met een
plaatje dat als geen ander past bij die zomerse periode. U krijgt
allemaal aan het begin van de vakantie een hartelijke groet van
de bemanning, welaan wat verlangt u nog meer? De kaart laat
ons een vehikel zien dat in lang vervlogen jaren technisch tot het
neusje van de zalm behoorde. Nu is zo’n type automobiel mogelijk
nog in een museum of bij iemand te vinden die verzot is op antieke
wagens. Het aantal hobbyisten stijgt, een teken dat oudere auto’s
de dans naar de schroothoop veelal weten te ontspringen.
Over onze zuiderburen worden met grote regelmaat grappen de
wereld ingestuurd, toch was het een rasechte Belg die in 1862 de
eerste automobiel met verbrandingsmotor ontwikkelde. Het zou
toen nog meer dan twintig jaar duren voor de autowereld een echte doorbraak beleefde. Namen als Daimler en Benz komen we omstreeks 1885 als eersten tegen met exemplaren die verdacht veel
lijken op het hier recht op u afkomende, fraai ogende karretje. De
bemanning is op z’n voordeligst uitgedost, niets houdt hen tegen er
een mooi ritje naar een of ander ver oord van te maken. Het kiekje
heeft aan scherpte niet al te veel ingeleverd, hoewel het fors meer
dan een mensenleven oud is.
Indrukwekkende industrie
De prachtige kleurenansicht werd al op de negentiende mei 1909
vanuit Poeldijk naar ’s-Gravenzande verstuurd. Graanhandelaar

M. van Niekerk uit laatstgenoemd stadje was de gelukkige ontvanger van de prentbriefkaart, terwijl de afzender zich er met ‘tot
donderdag’ van af maakte. Het kaartje is door de familie zuinig in
een album bewaard, een nakomeling bezorgde mij een maand geleden immers het juweeltje voor plaatsing in ons dorpsblad. Dat de
prentbriefkaart voor neringdoenden ooit zo’n interessant object zou
worden was door vrijwel niemand voor mogelijk gehouden. Aanvankelijk hadden de posterijen met enveloppen en briefpapier te
maken dat slechts een enkele keer was versierd met iets dat op een
logo leek. Omstreeks 1870 was het schriftelijk communiceren vrijwel
altijd puur zakelijk en alleen in het bedrijfsleven van groot belang.
De gewone man, zo hij/zij de schrijfkunst al meester was, schreef
hoogstens enkele woorden per jaar als er binnen de familie een blijde of droeve tijding te melden viel. Aan het eind van de negentiende
eeuw waren er nog legio mensen die trots waren als ze hun eigen
naam op papier konden krijgen. Er waren toen al personen die belangstelling voor de op poststukken geplakte postzegels hadden.
Het werden gewilde ‘kleinigheden’ waaraan al snel vreugde werd
beleefd. Wereldwijd werden miljoenen albums gefabriceerd om de
verzamelaar van dienst te kunnen zijn.
Ook prentbriefkaarten worden zuinig bewaard
We schrijven 1870 als de Amsterdamse steendrukker Schwarz de
eerste gedrukte briefkaart introduceert, dus alleen voorzien van
adres- en schrijfzijde. Het begin van een industrie die een decennium later wereldwijd een ongekende opmars liet zien. Vooral omdat

rust in het ziekenhuis. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 27
december in de H. Bartholomeuskerk waarna Piet is gecremeerd in
crematorium Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgestoken naar de andere kant van het aardse leven, in het vertrouwen
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.
proeven met kleine, op een gewone briefkaart geplakte, foto’s van
dorpen, steden en landschappen bij winkeliers overal in den lande
gretig aftrek vonden. Plakwerk dat snel tot het verleden behoorde
toen steeds meer drukkers brood zagen in de fabricage van een echte prentbriefkaart. Een kaart waarvan één zijde volledig in beslag
werd genomen door een of ander plaatje, de achterkant voor naam
en adres van de ontvanger, de afzender en eventueel ruimte voor
wat tekst. Zo ontstonden er allerlei soorten kaarten en foto’s van
dorpsgezichten, fraai uitgedoste dames/heren en fantasie-exemplaren. Ieder genre had zijn ‘aanbidders’, voor elk was er wat wils! Zij
gingen bij winkeliers dan ook als zoete broodjes over de toonbank.
Dat er bij de introductie van de prentbriefkaart voor talrijke mensen
een wereld openging, hoeft nauwelijks betoog. Het communiceren
werd op een relatief goedkope manier plotseling een stuk een(zonne)Brillen
audicien
contactlenzen
optometrie
Brillenglazen
voudiger en aantrekkelijker. De schoonheid van prentbriefkaarten
sprak miljoenen mensen zo aan, dat het verzamelen vanaf 1890 een
ware rage ontketende. Keurig opgeborgen in albums zijn zij vaak
tientallen jaren een kostbaar bezit van echte liefhebbers
(geweest). Een spreekwoord luidt niet
voor niets:
‘Waar het hart vol van is, loopt de mond
van over’.
Ook het hier geplaatste kleinood is een
sieraad in elke collectie, een herinnering
die nooit verloren mag gaan.
‘Wie dit genre kaartjes heeft bewaard,
heeft een mooie collectie vergaard.
Van spreuken voorzien,
gekleurd bovendien.
Vandaar dat het hier is ‘aangekaart’.
info@linneWeever.nl
Herenstraat 15
2291 BB Wateringen
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WWW.linneWeever.nl

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 dementie verre van plezieJUNIwonen.
2019 Op13
rig, waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem19ging
20
december is haar leven dan ten einde gekomen.

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

4 JANUARI 2017

Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat
Wie van jullie hep Stove Mietje nog gekend? Niemand zeker.
Nou, ik herinner me nog toen ik as heel klein meissie hele verhale over d’r hoorde. Stove Mietje was feitelijk d’r bijnaam. Dat
was in de Poelek heel gewoon, al die bijname. Nou nóg trouVergelijkt
u onze
prijzen
wes met zoveel mense die dezelfde
achternaam
hebbe.
Mietje
gerust woonde.
eens met
was zo’n oud wijﬃe dat erreges achteraf
Ze die
was nogal
van zeker
nieuwe
kerks, dus dikkels doordeweeks maar
allesieraden.
zondage liep ze
bij weer en wind naar de kerk. Niet dat Mietje nou zo vroom
Geopend wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur en za 11.00 - 17.00 uur.
was, dat gloof ik nie. ’t Ging haar meer om ’n paar cente te verBarendselaan
diene.Jan
Ze liep
met stove.66, 2685 BV Poeldijk, T 0174 44 46 35

Ook unieke
eigentijdse
sieraden

info@chrisvanwaes.nl, www.chrisvanwaes.nl

Een stoof was een vier93 x 138
mm, Poeldijk
Nieuws
kant
soort
houte
kissie,

Ontwerp
Vergunningen
Advies

Bouwplannen
Wij helpen u deze te realiseren

Wonen
Utiliteit Zorg
Interieur
www.bas1s.nl | Voorstraat 18
2685EM Poeldijk | 0174-246000

Nieuwbouw
Verbouw
Ontwikkeling
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Ga de uitdaging aan: trommel een team bij elkaar

Teams zaalvoetbal gezocht!
Door Peter van Leeuwen

Zolang de Jan van der Valksporthal op het Verburch-complex
staat, wordt er gevoetbald in de zaal, al bijna veertig jaar!
Eerst gebeurde dat op de woensdag- én vrijdagavond met in de
hoogtijdagen wel 18 teams. Nu wordt er op de vrijdagavonden
gespeeld, op twee voetbalvelden naast elkaar in de grote hal.
Vorig jaar deden nog acht teams mee; de organisatie zou een
toename van het aantal teams erg toejuichen!

De brigade draait volledig op vrijwilligers, in de zomer is versterking hard nodig. “We verwerken zo’n 10.000 kilo per week en
verwachten dat het aanbod de komende maanden verder stijgt.
Wij hebben meer mensen nodig om deze volumes te verwerken,
onze huidige vrijwilligers willen ook een keertje op vakantie, ”
zegt John van Campenhout, coördinator Groente & Fruitbrigade. De brigade zoekt coördinatoren en inpakkers. Ook als u een
dagdeel per week kunt, is dat heel fijn! Meer informatie: www.
groentefruitbrigade.nl/steun-ons.

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

Zie jij kans een groep vrienden, familieleden, kennissen, of buren
op te trommelen om een zaalvoetbalteam met elkaar op poten
te zetten? Heb je al een team, maar zoek je een accommodatie
om te spelen? Bij Verburch ben je welkom onder het motto: geen
competitie, wél een hoop gezelligheid! Ga je de uitdaging aan?
De aftrap is begin oktober en begin april 2020 zetten we er een
punt achter. Meer informatie en aanmelding bij Frans van Bergenhenegouwen (21 34 29) en Mart Scholtes (06-20 888 155).

Al 400.000 kilo naar voedselbanken

Groente & Fruitbrigade zoekt hulp
De Groente & Fruitbrigade, gevestigd op het
ABC-terrein Poeldijk, redde al meer dan 400
20 18 JANUARI 2017
ton groente en fruit en doneerde dit aan
voedselbanken. De brigade, volledig door
vrijwilligers bemand, groeit hard en zoekt
naarstig nieuwe vrijwilligers. De Groente & Fruitbrigade startte
vorig jaar juli; in een half jaar tijd redde zij ruim 400.000 kilo
groente en fruit. Hiermee voorziet de organisatie elke week
10.000 voedselbankklanten van groente en fruit. De brigade
werkt nu hard om structureel aan alle voedselbanken in Nederland groente en fruit te leveren. Pas is een tweede koelcel gehuurdGa
om langs
de aanvoer
te kunnen
bij uwopbloemist
ofslaan.
tuincentrum!

Benieuwd naar de verschillende
soorten Opti-flor phalaenopsis?

‘Ineens staat je leven op z’n kop: je hebt kanker’
ING
G-rekening
BTW nr
KvK

67 49 94 256
99 60 86 048
8006.95.288.B.01
27232515

Verwenavond voor jongvolwassenen
Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend

Dinsdag 25 juni van 19.30-21.00 uur heeft Inloophuis Carma
met Inloophuis Haaglanden een verwenavond voor jongvolwassenen. Ineens staat je leven op z’n kop: kanker. Als jij, of iemand
in je familie kanker krijgt komt dat hard aan. In het Inloophuis
ontmoet je jongvolwassenen die ook met kanker te maken hebben. Je kunt ervaringen delen en je verhaal vertellen.
Praten mag, maar hoeft niet. Je kunt ook alleen meedoen aan activiteiten of informatie ontvangen. Deze avond kun je je heerlijk laten
verwennen met een hoofd-, nek-, schouder en/of (voet)reflexzonemassage. Natuurlijk staan koffie en thee klaar. Even een moment
voor jezelf waarbij je kunt ontspannen. Inloophuis Carma, Dijkweg
21 in Naaldwijk. Graag aanmelden via info@inloophuiscarma.nl.

technisch installatiebedrijf

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080
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Dekker van Geest Installaties B.V.
Vlotlaan 578, 2681 TX Monster
Postbus 50, 2680 AB Monster
T 0174 21 20 80
F 0174 24 25 11
info@dekkervangeest.nl
www.dekkervangeest.nl

KBO Poeldijk

KBO-PCOB doet 5 voorstellen aan Tweede Kamer
ING
G-rekening
BTW nr
KvK

67 49 94 256
99 60 86 048
8006.95.288.B.01
27232515

Veel ouderen in armoede
Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend

Veel ouderen dragen hun lot in stilte en zwijgen over geldproblemen. Terwijl die heel fors kunnen zijn. KBO-PCOB sprak met
de Tweede Kamer over het onderwerp “Arme Ouderen”. Vooral
de persoonlijke verhalen maakten indruk. Oplossingen zijn hard
nodig! KBO-PCOB heeft 5 voorstellen.
‘Hebt u moeite met rondkomen? Meld het ons.’ Dat hebben we
geweten, die oproep in ons ledenmagazine. Manon Vanderkaa:
“We kregen postzakken vol reacties binnen. Met schrijnende verhalen over ouderen die niet meer naar een verjaardag kunnen
gaan, omdat ze geen cadeautjes kunnen betalen voor hun kleinkinderen. Senioren die niet meer naar de huisarts gaan, omdat ze
toch de eigen bijdragen niet kunnen betalen bij doorverwijzing.
Mensen die terugblikken op hun leven en bitter concluderen dat
ze er geen brood meer in zien na een scheiding, ernstige ziekte of
faillissement. Het waren ooit trotse winkeliers of missionair werkers. Nu weten ze niet meer of ze de volgende maand kunnen
gaatuur
halen. Op een dieet van een beschuitje per dag.Techniek
Om 19.00
prima samen.
technisch installatiebedrijf
onder de wol omdat ze het zo koud hebben en de verwarming
niet kunnen aanzetten vanwege de kosten.
Een Batenburg Techniek onderneming
Klimaatinstallaties

Met Loodgieterwerk
veel schaamte voor vrienden en familie. Ze verschuilen zich
liever,
of hebben
stilletjes een doodswens, dan dat ze voor hun
Service
en onderhoud
problemen uitkomen.” Goed dat de fracties 50PLUS, CDA, SP, VVD
Centrale verwarming
en D66 er nu aandacht voor hebben. KBO-PCOB heeft 5 voorstellen om de last enigszins te verlichten: zet alles opGasinstallaties
alles om oudere
Luchtbehandeling
werklozen aan een baan te helpen. Handhaaf
de leeftijdsgrens
van 60 jaar voor de wet Inkomensvoorziening Oudere Werklo-

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080
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zen. Maak extra middelen vrij voor armoedebestrijding op lokaal
niveau en zet die ook in voor 55-plussers. Blijf werken aan het
terugdringen van de stapeling van zorgkosten. Zorg ervoor dat
alle mensen gebruik maken van de toeslagen waarop zij recht
hebben.
Uitgaansdag in september
We gaan woensdag 18 september naar Hellevoetsluis voor een
bezoek aan het brandweermuseum. Na de warme maaltijd in
Zuid Beierland varen we met de pont naar het eiland Tiengemeten voor een bezoek aan het Rien Poortvlietmuseum. Zet het alvast in uw agenda.

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Jouw omstandigheden bepalen niet wat je kunt bereiken. Ze bepalen eigenlijk alleen je vertrekpunt.” (Nudo Qubein)
“Een kleine ingreep: Nou mijn man vond het fantastisch, mijn gezicht was weer elastisch. Niks geen rimpels niks geen vouwen, net
zo glad als bij ons trouwen. Maar toen zei dus een vriendin: “Het
is wel gek, maar je kop past nu niet goed meer bij je nek.” (Martine Bijl)

KBO Poeldijk

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

KBO Poeldijk en Onderlinge Vriendschap organiseren:

Klaverjasdrive op 5 september
AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling /reparatie
H APK /roetmeting
Nieuweweg 57 - Poeldijk - Tel. 0174 - 245671

Donderdag 5 september organiseren de
Katholieke Bond voor Ouderen en de
klaverjasvereniging Onderlinge Vriendschap een klaverjasdrive. Die wordt
gehouden bij partycentrum Vrienden,
Voorstraat in Poeldijk. Vol is vol.
Zaal open 12.30, aanvang 13.00 uur. Kosten € 12,50 per koppel,
daarvoor ontvangt u koffie en een borrel. Er zijn vele prijzen.
Opgeven kan door een mail te sturen aan jos.debrabander@planet.
nl of t.sta@telfort.nl. Of, door €
12,50 over te maken op: NL92ABNA0605831416 t.n.v. J. de Brabander. Onder vermelding van namen
van de koppels. Meer informatie?
Bel met Jos de Brabander 06 – 53
875 078 of Theo Sta 06 – 13 842
726.

16

19 JUNI 2019

Zo’n 400 paar schaatsen en ander materiaal

In dankbare herinnering

Schaatsmuseum verwerft collectie

Marie Mooijman (95 jaar)

Na een zwak wintertje is het zomer,
jammer dat we deze winter weer
niet op natuurijs konden schaatsen.
Henk Angenent zegt dat de volgende Elfstedentocht elke dag een dag
dichterbij komt. Daar vertrouwen
we op. Een winter met vele Nederlandse medaillewinnaars, de belangrijkste is natuurlijk het goud
van Lara van Ruijven bij de WK-shorttrack in Sofia op de 500
meter. Als Westlands Schaatsmuseum spraken wij haar toe bij
haar huldiging in het gemeentehuis. Vanaf oktober bij ons volop
aandacht voor 125 jaar Hard-gaat-ie uit De Lier.

Een wagen volgeladen met een klein deel van de collectie
Na de opening met grote belangstelling is het nu wat rustiger. Dat
is deze zomer open, elke woensdagmiddag van 13.00-16.00 uur
kan onze expositie bezocht worden. Steeds is er iemand die veel
kan vertellen over onze grote verzameling.
Kolbachcollectie
Via een bevriende relatie hoorde een bestuurslid dat een schaatsverzamelaar in Burgh-Haamstede, Kolbach, vorig jaar was overleden en dat zijn weduwe de schaatsverzameling van de hand
wilde doen, omdat zij kleiner wil gaan wonen. Het Schaatsmuseum beschikt uiteraard zelf ook al over meerdere oude en antieke
schaatsen, maar is altijd geïnteresseerd in uniek materiaal. Het
enthousiasme was groot bij het zien van ca. 400 paar prachtige
schaatsen en andere ijs-gerelateerde attributen. De schaatsen
waren zeer goed geconserveerd en digitaal gedocumenteerd.
Interessante objecten, zoals: 2 paar klompschaatsen, originele
reclameborden, posters, en foldermateriaal van schaatsfabrieken Nooitgedagt en Zandstra. Poppen in schaatsklederdracht en
uniek fotomateriaal van historische schaatstochten, waaronder
De Friesche Elfstedentocht. Ons museum bracht een bod uit dat
werd geaccepteerd. Het inpakken en vervoer van Burgh-Haamstede naar De Lier was een hele klus, maar dankzij de inzet van
onze vrijwilligers is dat op 24 april gelukt.
Openingstijden museum in de zomermaanden
In juni, juli en augustus is ons museum beperkt open, alleen op de
woensdag van 13.00-16.00 uur. Met ingang van 1 september: het
eerste volle weekeind van elke maand op zaterdag- en zondag van
13.00-16.00 uur. Meer informatie: www.westlands-schaatsmuseum.nl.

Door Els Geelen, pastoraal werker

Marie Mooijman werd geboren op 4 december 1923 in Poeldijk.
Ze groeide op samen met haar twee zussen en vier broers in de
Sutoriusstraat. Het was een fijn gezin. Helaas overleed haar vader
al jong, in de oorlog. Moeder Mooijman moest haar gezin alleen
verder opvoeden. Toen moeder Mooijman ziekelijk werd en uiteindelijk in een rolstoel terecht kwam, heeft Marie de zorg voor haar
op zich genomen.
Vanuit de Sutoriusstraat verhuisde Marie naar een woning in de Fresiastraat. Ongeveer twintig jaar geleden kreeg ze een hersenbloeding. Hiervan is ze redelijk goed genezen maar hield er wel aversie aan over. Gelukkig kon ze zingen op het zangkoor Deo Sacrum.
Vooral van de zangreisjes heeft Marie genoten. Daarnaast was ze
lid van het Katholiek Vrouwen Gilde en ging biljarten in De Witte
Brug. Daar kwam Marie ook om een kopje koffie te drinken voor
de gezelligheid. Ongeveer vijf jaar geleden kreeg ze weer een grote
aanval en kon niet meer thuis blijven wonen. Marie kwam wonen in
De Terwebloem.
Na drie jaar moest ze meer verzorging krijgen en kon niet langer in
De Terwebloem wonen. Ze verhuisde naar De Kreek in ’s-Gravenzande. Daar is zij op 13 mei overleden. Met haar naaste familie namen
wij op 16 mei afscheid tijdens de herdenkingsdienst in de aula van
crematorium Ockenburgh. Wij wensen Trees Steenvoort-Mooijman
sterkte met het verwerken van het overlijden van haar zus Marie.
Dat zij mag rusten in vrede.

Dankbetuiging
Naast het grote verdriet van het plotselinge
heengaan van m'n lieve vrouw TO,
gaat m'n grote dankbaarheid vooral uit dat ik
ruim zestig jaar lief en leed met deze fantastische
vrouw mocht delen.
Maar ook gaan onze welgemeende en oprechte
dank uit naar al de lieve mensen die met ons
meeleefden in deze toch wel heel moeilijke dagen.
Grote waardering aan U allen.
Mart. van der Knaap, kinderen en kleinkinderen
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De Backerhof

Vitis Welzijn

Digi-inloop computerhulp
Hebt u een vraag over het gebruik van
uw computer, tablet of smartphone?
Over WhatsApp, fotobewerking, internetbankieren, Facebook of veilig internetten? En wilt u uw digitale kennis
uitbreiden? U kunt elke 2e en 4e vrijdag
terecht in de computerruimte in De Backerhof van 09.30 tot
12.00 uur. Digi-inloop wordt begeleid door Arie Kruijswijk en
Tyrique Putto. De kosten bedragen € 2,50 per keer, inclusief een
kop koffie of thee.

spreken. Ook gaan veel
Klaverjassen in Westlands
museum Ka
Nederlanders regelmatig
In de wintermaanden organiseert het Westlands
eens W
op bezoek Museum
bij hun familie
per maand klaverjaswedstrijden. De eerstvolgende
keer Als
is op
in het buitenland.
je

donderdag 19 januari. Dan kunt u gezellig
klaverjassen
de taal
niet spreektenis tushet
sen de drie rondes door het museum en
de historische
tuin
bemoeilijk
om contact
te onzoeken. Voor de winnaars zijn leuke prijzen
te winnen.
derhouden,
daarom biedt
VU Westland deze cursus
De kaartwedstrijd begint om
aan. De VU biedt mensen
13.30 uur; inschrijven vanaf
graag de mogelijkheid
13.00
uur. teInschrijfgeld
is je€ blijft ontwikkelen. De zomercursus
iets
nieuws
leren zodat je
4,00 enstart
is inclusief
aan het
museum
en koﬃ
of thee.
Engels
dinsdag 9bezoek
juli en duurt
tot en
met dinsdag
27eaugustus.
Inschrijving
is voor
vrij en u hoeft
vooraf aan
Van
10.00-11.30
uur iedereen
in de Van Rijnstraat
28, Dezich
Lier. niet
Aanmelden
kan
te melden.
U vindt het museum aan de Middel Broekweg 154 in
via:
www.vuwestland.nl/talen/engels.
Honselersdijk. Telefoon: 0174 – 62 10 84.

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

Vanaf 9 juli acht ochtenden in bieb De Lier

Zomercursus Engels bij VU West
Dinsdag 9 juli start bij VU Westland, in Bibliotheek De Lier, een
zomercursus Engels van acht lessen. De acht ochtenden zijn
voor mensen die dan niet met vakantie gaan, het leuk vinden
de Engelse taal te leren of op te frissen en meer willen weten
van de Britse cultuur. Plezier en spreekvaardigheid staan voorop! Heerlijk om in de zomer bezig te zijn en andere mensen te
zien. “Als verantwoordelijke voor de programmering van activiteiten en cursussen van VU Westland valt mij op dat veel van
onze cursisten het jammer vinden dat er in de zomer geen cursussen zijn. Juist als kinderen en kleinkinderen met vakantie
zijn, is het fijn zinvol bezig te zijn. Daarom start de VU dit jaar
in juli en augustus een cursus Engels”, aldus Ghislaine Faase.
Let’s keep in touch
Halverwege de vorige eeuw zijn 550.000 Nederlanders naar Engeland, Canada, Australië en Nieuw Zeeland verhuisd. Kans is groot
dat je een broer of zus, oom of tante, neven of nichten daar hebt
wonen. Vaak spreekt je broer of zus nog wel een beetje Nederlands,
maar nichten en neven zijn zo ingeburgerd dat ze alleen Engels
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Stomeri·
Stomerij

Vrijwilliger
Onze stomerij kangezocht
al uw kleding,

•

en een

voorgordijnen,
de hart-beweeggroep
“Hartkracht”
beddengoed
e.d.

reinigen. Snelle en goede service!

Ben jij een enthousiaste, sportieve vrijwilliger en heb
je affiniteit met ouderen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Jan Barendselaan 72 • 2685 BV Poeldijk / Tel. 0174-283996
Jan
Barendselaan
72 • 2685
BV Poeldijkbij
/ Tel.
Je begeleidt
dan onze
fysiotherapeut
het0174-283996
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.

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

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

www.pureflower.nl
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Logeerruimte gezocht van 21 t/m 25 november…

Puzzel nummer 13

Koor uit Boedapest op bezoek

Invulraadsel

In 1969, dit jaar dus precies 50 jaar geleden, bracht het Hongaarse koor ‘Budapesti Ifjúsági Müvészegyüttes een bezoek aan
Poeldijk, op uitnodiging van de Zangkoren Deo Sacrum en haar
dirigent Jos Vranken. Dat was het begin van muzikale en culturele ontmoetingen in het Westland, in Boedapest en zelfs in Wales, die tot de dag van vandaag hun sporen nalaten: vele (niet
alleen) Poeldijkers hebben nog steeds contact met de mensen
van toen en de bezoekjes over en weer zijn in de loop van de jaren niet meer te tellen. En nu….? Oude tijden gaan herleven….!

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

Door Peter van Leeuwen

In november komt dat koor opnieuw naar Poeldijk. Natuurlijk:
de koorleden van toen zijn meestal uit beeld verdwenen en ook
heeft het koor een andere naam gekregen (Budapesti Lantos
Kórus), maar in hun annalen zijn de intensieve contacten met
Poeldijk nog steeds terug te vinden, met teksten en foto’s! Meerdere oud-leden hebben toegezegd met het koor te willen meereizen om oude bekenden weer te ontmoeten.
Toen werd hen onderdak verleend bij particulieren: één, twee
of meer koorleden logeerden bij Poeldijkse gezinnen. Ook nu
willen we dat op deze manier aanpakken (óók op de kleintjes
letten). Ons verzoek is aan iedereen gericht, los van komaf, achtergrond en interesse: heeft u een slaapkamer met één of meer
bedden over en wilt u die beschikbaar stellen? Wij zijn u geweldig dankbaar en u houdt er zonder twijfel warme, internationale
contacten aan over. Het gaat om donderdag 21 t/m maandag 25
november (4 nachten dus). Overdag hebben ze hun repetities,
optredens en uitstapjes; dan hebt u geen omkijken naar hen. Informatie en aanmelding: Trees Persoon (06-25063471), Marijke
van Os (627609) en Ria van Leeuwen (06-15074307).
Intussen wordt er gewerkt aan programma’s, uitnodigingen, contracten en vinden er links en rechts gesprekken plaats. Zo willen we een jubileumkoor
samenstellen van mensen die banden met
en herinneringen aan het Hongaarse koor
hebben in de loop van de jaren. Dat jubileumkoor zal – naast andere koren – zondagavond 24 november tijdens het slotconcert
een kort optreden verzorgen in ‘De Veiling’.
Belangstelling? Geef maar door aan Peter
van Leeuwen (06-50224781). Wij houden de
lijsten zorgvuldig bij! Gaat u meedoen?

Jaargetijde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

STAND . . . . . SCHOON
KOFFIE . . . DIJ			
HAGEL . . . . ADER		
POPPEN . . . . PLANK		
LENTE . . . . . BLAD		
IJS . . . . PUT			
POST . . . . . RING		
PAKKET . . . . BODE		
VELD . . . . ARM		
LE . . . GEZICHT		
KOP . . . . . . BROEK		
PEPER . . . . THEE		
KOEKEN . . . DA		
NAGEL . . . SCHOEN		
KEUKEN . . . MOPS		
BASTERD . . . . . . OOM
GESPREKS . . . . ZUIGER
DROOG . . . . . TOCHT		
TOMATEN . . . . KIP		
KAMER . . . . . AARDIG

4e letter
2e letter
3e letter
4e letter
5e letter
2e letter
1e letter
2e letter
1e letter
2e letter
6e letter
1e letter
2e letter
2e letter
1e letter
4e letter
3e letter
1e letter
3e letter
4e letter

Oplossingen met naam, adres en telefoonnummer binnen 14
dagen per mail naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar
Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. De winnaar
krijgt een lekkere slagroomschnitt. Hebt u suggesties voor een
leuke puzzel of maakt u er een? Van harte welkom! Dan is ons
blad echt van en voor alle Poeldijkers.

Uitslag puzzel nr. 11 Invulraadsel: Hobby’s. Oplossingen
staan op: www.poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/. Van de
49 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, is de gelukkige winnares Annemarie de Witte, op de foto met haar
dochter Iris en de gewonnen slagroomschnitt.

rust in het ziekenhuis. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 27
december in de H. Bartholomeuskerk waarna Piet is gecremeerd in
crematorium Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgesto19
ken naar de andere kant van het aardse leven,19inJUNI
het2019
vertrouwen
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.

Professionele opvang in een
huiselijke sfeer

optometrie

audicien

contactlenzen

Brillenglazen

(zonne)Brillen

Daar voelt uw kind
zich thuis!
Dagopvang & buitenschoolse opvang
in Monster en Poeldijk.
Bel 0174-243104 of kijk op www.kdvsimba.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.

Meer weten? www.optiflor.nl

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

waa
en h
war
rig,
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Spaar nu mee voor het
grote Vakantie Doeboek!
Bij elke € 10,-* aan boodschappen ontvang je één actiezegel.
Bij 5 zegels heb je al een Doeboek bij elkaar gespaard.
Veel speelplezier!

* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen,
babyvoeding, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels en toegangskaarten),
betaald en uit te keren statiegeld en eventuele servicekosten.

De actie loopt van 12 juni t/m 9 juli 2019.

