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Ondernemer in beeld

Niet te vergeten

Openingsakkoord aan Mercuriusplein in Poeldijk:

Actie vrijwillige bijdrage van lezers kan zetje gebruiken

Een speciale school: GitaarLex

Maak de € 27,50 over aan úw
Poeldijk Nieuws!

Door Nelly Schouw-Zaat

‘GitaarLex’ heet de gloednieuwe gitaarschool aan het Mercuriusplein in Poeldijk, die 22 juni officieel is geopend. Dat gebeurde op een open dag waar leerlingen en een kleine kring van bekenden van ‘meester’ Alex Wijnhorst bij elkaar kwamen. ‘Deze
studio is niet bedoeld voor een groot evenement, daar heb ik
de ruimte niet voor. Ik ben al reusachtig blij met deze plek, het
is precies datgene waar ik lang van heb gedroomd’. Alex (38)
is van jongs af aan bezig in de muziek. ‘Toen ik 13 was begon ik
met gitaar spelen in een band. Op zo’n leeftijd word je gegrepen
door de muziek en ik sprak met een paar vrienden af een bandje
te beginnen. Het ging heel simpel: jij speelt dit en ik speel dat.
Zo kreeg ik een gitaar in mijn handen en ik liet hem nooit meer
los. Muziek is nu mijn bestaan, ik speel nog steeds in bands en
ik geef les’.

Door Jan Goeijenbier, hoofdredacteur

Onze jaarlijkse actie voor een vrijwillige financiële bijdrage van
onze lezers kan een stevig zetje gebruiken. Wij liggen achter op
het schema van vorig jaar! De acceptgiro in nummer 11 is door
te weinig lezers gebruikt. Opzoeken hoeft niet: als u de bijdrage
van € 27,50 aan Poeldijk Nieuws overmaakt op: NL95 RABO 0343
6024 15, is het dik voor mekaar! Met de vrijwillige bijdragen van
Poeldijkers en opbrengsten uit advertenties kan úw dorpsmagazine Poeldijk Nieuws de begroting zonnig sluitend houden. Dat
lukte de afgelopen 3 jaar ook!
In 2018 bracht de actie voor uw dorpsmagazine zo’n € 12.500
op, van zo’n 14% van de Poeldijkers. Resultaat: een sluitende
begroting, terwijl wij zo zuinig mogelijk werken. Bestuur en redactie doen alles gratis, bezorgers krijgen een zakcentje. Wij zijn
erg blij met de vele positieve reacties op het blad en hopen dat
dit jaar 25% van alle Poeldijkse huisadressen de € 27,50 aan ons
overmaakt. Voor 26 nummers Poeldijk Nieuws in een jaar, elke 2
weken weer op uw deurmat, of in uw digitale brievenbus. Meer
informatie: www.poeldijknieuws.nl.
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AGENDA
6 juli vanaf 13.00 uur
Krantenactie dorpscentrum		
Stapel- en hoogbouw
6 juli van 10.00-12.30 uur Boeken- en platenmarkt, open kerk
Hervormde Kerk Poeldijk
6 tot en met 14 juli
Verburch Zomer Tennis Event		
Sportpark Verburch
8 tot en met 13 juli
Collecte Poeldijkse Corsoboot 2019
Aan uw voordeur
								(zie pag. 10)
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.
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.

CMYK / .eps

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

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:
Marcel Zuidgeest, Raadslid CDA
marcelingrid@kpnmail.nl Tel. 06-13243733
Frans van Velthoven, Eliasdreef 91, Tel 0174-642196
fransvanvelthoven@hetnet.nl

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:
JOHN WITKAMP 06 52588023
E-mail: info@lpfwestland.nl
Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:
Nico van Rijn tel.nr. 06-23029692
Mauro Steentjes tel.nr. 06-25107851
Peter Duijsens tel.nr. 06-53401068
Rob Joosten tel nr. 06-42276103
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Zelfhypnose leren!
5 juli 10.00 - 17.00 uur
20 september 10.00 - 17.00 uur
Masterclass Energetic
Regression Plus+
6 & 7 juli 10.00 - 18.00 uur
Reiki Master
20 juli 10.00 - 17.00 uur

Zen &Zo

De weg ... begint bij jezelf

ZENtrum voor bewustwording
& persoonlijke groei

3

Bakkerij Van Malkenhorst

Coaching ● Hypnose
Opleidingen ● Therapie ● Trainingen

Reiki Helingsavond
5 augustus 19.30 - 22.00 uur

Havenstraat 55
2681 LC. Monster
www.ZENenZo.nl

Soundhealing concert
31 augustus 20.00 - 22.00 uur
1 september 15.00 -17.00 uur

we print with passion

Aanbiedingen geldig van
1 t/m 13 juli
Frisse lemoncake
van € 4,95 voor € 3,95

Gesorteerde roomboterkoek
250 gram van € 5,00 voor € 4,00
0174 248 995 info@akxifo.nl www.akxifo.nl

Heerlijke rozijnenbollen
4 + 2 gratis

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

Koos Verbeek
Voor:

bij aankoop van
3 kogelbiefstuk,
steakmes!
Atikogratis
Advies

Managementondersteuning
Bedrijfsadvisering
Visieontwikkeling
Herstructurering
Sanering, Ruimte voor Ruimte

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
Koos Verbeek Atiko Advies,
steeds dringend
Poeldijksepad 27, 2675 CM, Honselersdijk,
op zoek naar een
Mail: koos@koosverbeek.nl, Website: www.koosverbeek.nl
verkoopster.
+31 (0)6 53714151 / +31 (0)174 625459

Geldig van 1 t/mvan
6 juli
Geldig
van 8 t/m 13 juli
19 november t/m
december
Geldig van 20Geldig
t/m 25 november
Geldig1 van
27 nov. t/m 2 dec.
KEURKOOPJE
VLEESWARENKOOPJE

KEURKOOPJE
VLEESWARENKOOPJE

4 KIPSCHNITZELS
4 RUNDERHAMBURGERS
+
100
GRAM rosbief
ROOKVLEES
100
GRAM express,
GEGRILDE
100
gram
+ +
gourmet
SLECHTS € 6,95 per
500 GRAM
RUNDERGEHAKT
150 gram
GRAM beenhamsalade
FILET AMERICAIN
ACHTERHAM
+
100
persoon
SLECHTS
SLECHTS € 4,75 100 GRAM AMBACHTELIJKE
slechts €€ 8,95
6,75
VLEESWARENKOOPJE slechts € 3,99
VLEESWARENKOOPJE
CORNEDBEEF
BIJ AANKOOP VAN 150 GRAM
KEURKOOPJE
100 GRAM CERVELAAT
+
SLECHTS € 3,99
ZEEUWSSPEK,
100 GRAM
HAM
HELE
RING GEKOOKTE
WORST
bij
aankoop
van
hele
grillworst
100 GRAM
RAUWE HAM
SALADE GRATIS!
SLECHTS € 7,50 MAALTIJD VAN DE WEEKSLECHTS
4,99
3PREI
kogelbiefstuk
slechts €€ 3,95
GRAM
MAALTIJD
VAN JACHTSCHOTEL
DE WEEK
steakmes! 400
MAALTIJD VAN DEgratis
WEEK
MAALTIJD VAN DE WEEK
SLECHTS
400 GRAM BAMI +
BABI € 3,99
1400
KGGRAM
GEGRILDE
NASI SPARE-RIBS
+ KIPSATÉ +
PANGANG
BAKJE SAUS
Vrijdag
23
november
hebben wij
SLECHTS
€ 3,95
3,95
SLECHTS
wij zijn op zoek
naar
een een
part-time
€ 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)
Zo was hij tien jaar lang in zijn woonplaats Naaldwijk leraar aan de
muziekschool. Zijn droom was zelfstandig gitaarleraar te worden.
In Wateringen kon hij een studio huren in het dorpshuis De Vang,
maar dat was toch niet zijn toekomstideaal. ‘Voor ik met lesgeven
begon moest ik de gitaren die ik meenam en allerlei apparatuur
opstellen. Na de les moest alles weer worden ingepakt omdat de
ruimte aan anderen werd verhuurd. ‘Een van mijn leerlingen was
René Nederpelt, eigenaar van het natuursteenbedrijf aan het Mercuriusplein in Poeldijk. Hij had een bovenruimte beschikbaar, ideaal voor mij om daar een eigen vestiging te hebben’.

instrument gaan spelen. Vooral het leren van akkoorden is leuk
voor hen. Solospelen is nog te moeilijk, zo’n paar basis akkoorden
spreken meteen al tot de muzikale verbeelding. Ze horen het pure
geluid dat zo kenmerkend is voor gitaarmuziek. Als zij bijvoorbeeld
het bekende ‘Vader Jacob’ of ‘Happy birthday’ kunnen spelen met
akkoorden is dat een fantastische ontdekking. De liedjes uit het
repertoire van Kinderen voor kinderen of de nummers uit de Top
40 kennen ze ook gauw genoeg. Als een kind goed thuis is op het
instrument komen er snel genoeg andere stukken aan’’.

Bekende liedjes spelen: een fantastische ontdekking
De studio ademt de sfeer van een gezellige huiskamer met een piano, de nodige geluidsapparatuur en natuurlijk langs de wanden
gitaren in allerlei uitvoeringen. Alex legt uit: ‘Als jonge kinderen
beginnen met les kunnen ze het best op een eenvoudig akoestisch

De gitaar: ‘wanneer kunnen we weer spelen?’
De beste leeftijd voor een kind om te beginnen met gitaarles is zo
rond de 7 jaar, als de fijne motoriek van de handen goed ontwikkeld
wordt. Maar, voegt Alex er aan toe, op latere, zelfs hogere leeftijd
kan iemand heel goed nog met de gitaar aan de slag gaan. De oudste leerling op mijn school is 60! Er zijn instrumenten voor allerlei
muzikale voorkeuren: van simpele kinderliedjes tot blues, rock,
country en nostalgische stukken. Ook samen spelen is leuk. Wijnhorst geeft ook graag les aan twee leerlingen tegelijk in hetzelfde
stadium van hun opleiding. Sinds kort heeft hij zelfs een moeder
en dochter op les. ‘Ze spelen nog niet samen, de dochter is al lang
bezig met gitaarstudie. Haar moeder is daardoor nu zo enthousiast
dat zij nu ook de snaren laat horen’. Muziekles is essentieel onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. ‘Ik geef hen geen huiswerk,
dat klinkt niet aanlokkelijk. Kinderen hebben het al zo druk; ik raad
hen aan elke dag vijf minuten te spelen en het liedje dat zij leren
thuis te oefenen. Mijn advies: als je thuiskomt van les, pak meteen
je gitaar uit en zet ‘m gezellig in de kamer. De gitaar kijkt je dan als
’t ware aan en vraagt: wanneer kunnen we weer spelen? Kijk, zo
bouw je een vriendschapsband op met je gitaar. Dat zorgt voor de
beste stemming’.

Eindstanden seizoen 2018-2019

Lelies, Alpaca’s én pinguïns

Bridgeclub No Smoke

Caeciliakoor op excursie

Bridgeclub No Smoke is ’n gezellige vereniging die wekelijks op maandagavond bijeenkomt in de ISW-school, Irenestraat in
Poeldijk. In juni werd het slot van de competitie gespeeld. Hieronder de eindstanden met in de lijnen B, C en D de paren die
promoveren. In september start de nieuwe
competitie, in november volgt weer ’n cursus voor beginners.
A-lijn: 1e. N. Leeuw & W. Overkleeft, 2e. H. van Heijningen & J.
van Heijningen, 3e. J. Boel & M. de Vette, 4e. H. van Heijningen &
L. van Heijningen
B-lijn: 1e. Sj. Barendse & M. Barendse, 2e. T. van der Meer & W.
van der Meer, 3e. P. Verbeek & H. Verbeek, 4e. R. Grootscholten
& L. van Ruijven.
C-lijn: 1e. L. van der Knaap & P. Scholtes, 2e. C. van Kester & F.
Koster, 3e. E. van Mil & T. van Mil, 4e. A. Gardien & N. van Kester.
D-lijn: 1e. P. Zuidgeest & J. Zuidgeest, 2e. C. Zwinkels & M. Zwinkels, 3e. C. Enthoven & L. Kouwenhoven, 4e. J. Lekkerkerk & J.
Verbraeken.
Voor lidmaatschap of informatie tel. 0174-29 58 21, J. Samwel,
secretaris.

Het Caeciliakoor uit Poeldijk, op vrijdag wekelijks te horen in
de katholieke eredienst, heeft elk jaar een kleine excursie in de
omgeving op het programma. Op 13 juni vertrokken de dames
vanaf De Terwebloem met enkele auto’s en het busje van Pieter
van Foreest naar ’s-Gravenzande.

Dit jaar gingen zij met pastoraal werkster Rafael Maria Theuvenet
en dirigente Ine Vranken-Grootscholen naar het bedrijf van Jan
Knoppert in ’s-Gravenzande. Het gaat daar niet alleen om deel
waar de firma prachtige lelies kweekt, ook om nevenactiviteiten
waarbij verschillende dieren de aandacht trekken. Een wandeling daar is dan ook heel erg aantrekkelijk. De dames kregen een
rondleiding, er werd kennis gemaakt met de Alpaca’s, heel aaibaar, en waar haring werd gevoerd aan de pinguïns! Na rondgang
en koffiepauze, vertrokken de dames naar Intratuin voor een gezellige en geanimeerde lunch.
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Wilt u helpen ogen en
oren van Poeldijk te zijn?
Heeft u een uurtje per
week tijd om mee te
helpen Poeldijk leefbaar
en veilig te houden?

Po e l d i j k

Door Poeldijkers voor
de veiligheid van
Poeldijkers

Havenstraat 27,
Monster

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl

Herenstraat 68,
Wateringen
0174 - 29 29 26
www.silene-uitvaart.nl

Ook uw haarwerk specialist
Heuchemer Kappers
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 1 t/m 6 juli

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

0174 - 27.00.90

3 voor

Afscheid met hart en ziel

€4,50

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

Tel.: 0174-257474
info@embrasseuitvaart.nl

SAUCIJZENBROODJES
SPECIALITEIT! Onze saucijzenbroodjes worden bereid
met gehakt van onze lokale slagerij. Te lekker!

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

zaterdag 31 augustus kunt u nog inschrijven. De bedevaart sluiten
we af met een feestelijk diner en nemen wij afscheid van hem,
onze geestelijk adviseur. Feest en afscheid gaan goed samen! Kijk
op www.westlandsebedevaarten.nl.

Poeldijk

Zaterdag 31 augustus

Afscheid pastor met bedevaart
Voor de vieringen op 1 en 2 juni is in
alle kerken van onze parochiefederatie bekend gemaakt dat pastor
Martien Straathof per 1 september door de bisschop is benoemd tot pastoor van de parochie Sint Maarten in Noordwijk,
Noordwijkerhout, Sassenheim,
Warmond en Voorhout. Martien
Straathof komt al sinds zijn militaire
dienst in Lourdes. Op bedevaart-gaan zit
hem als het ware in het bloed. Toeval of niet, onze jubileumbedevaart naar Kevelaer is de laatste waar wij als het Westland
met hem samen op weg zijn.
Een mooiere afsluiting van zijn pastoraat in het Westland kunnen we hem niet geven! Ook de bisschop en andere leden van
het pastoraal team waaronder pastoor Jaap Steenvoorden zijn er.
Hoe mooi is het dat je dit pastoraat afsluit met één van je geliefde
activiteiten, Samen op weg, samen pelgrimeren. Laten we met
velen aanwezig zijn en Martien Straathof een waardig afscheid
geven. De 2-daagse bedevaart is volgeboekt; voor de 1-daagse

Melden vieringen digitaal
Het aanmelden voor
doopviering, Eerste H.
Communie en Vormsel
kan nu digitaal. Op www.
rkwestland.nl staat onder
Contact een blokje ‘Formulieren’. Op het formulier aanmelden kunnen
de gegevens van het kind
en het gezin ingevuld
worden. Het formulier wordt digitaal bezorgd het juiste parochiesecretariaat. Zij zorgen er voor, dat de aanmelding bij de verantwoordelijke personen terecht komt en in behandeling genomen
wordt.

Kerkberichten

Weekeinde 6 en 7 juli: 14e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige
Machutuskerk Monster.
Zondag 11.00 uur: Woord- en communieviering met dames en heren Bartholomeuskoor. Voorganger: pastoraal werker Els Geelen.
Intenties: Harry en Grarda Heuchemer, Koos van der Ende, Wim
van Dijk en Marie van Dijk-Bol, Leny Broch-van Oosten.
Weekeinde 13 en 14 juli:
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met Cantor. Voorganger:
pastor Max Kwee. Intenties: Piet van der Arend en overleden familie Van der Arend-Damen, Jeanet Heuchemer, Jan van Paasen,
Gré de Kok-Nederpelt.
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met dames en heren Bartholomeuskoor. Voorganger: pastor Max Kwee.
Intenties: Bert Wensveen, Jacoba van der Valk, Lenie Gregoire-Zuijderwijk, Piet van der Zanden, Gerard Goeijenbier en Riet
Goeijenbier-van Kester.
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.

Wij zijn op zoek naar
technische collega’s!
Elektromonteur

Sales Engineer

3D tekenaar

Projectleider

Kijk voor alle vacatures op: certhon.com/werken-bij
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Vieringen in De Backerhof
Donderdag 11 juli 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor Max
Kwee.
Donderdag 18 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. 24 50 58).

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

Agenda

Zaterdag 6 juli		
13.00 uur: krantenactie in de dorpscentrum, stapelbouw.
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.

ABC Westland 444
2685 DE Poeldijk

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

Wil jij als vakantiekracht een leuk zakcentje
verdienen, neem dan overdag contact op met
Willem Nowee op telefoonnummer 0174 412 790.

In de kerk
Zaterdag 6 juli       
19.00 uur: geen viering.
Zondag 7 juli       			
11.00 uur: dames en Heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de
viering.
Zaterdag 13 juli   
19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 14 juli		
11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen de Missa
Pontificalis van Don L. Persosi.

De vakantie komt eraan...
Door Toos de Vreede

Met de zomervakantie in zicht, nadert ook het einde van het
koorseizoen. In het weekeinde van 13 en 14 juli sluiten we seizoen 2018/2019 af. Vrijdag 12 juli is de laatste repetitie van het
Bartholomeuskoor. Na afloop is er een borrel en een hapje voor
alle koorleden. Zondag 14 juli om 11.00 uur zingt het koor in
onze eigen kerk de Missa Pontificalis van Don L. Perosi.

F

o

t

o

g

r
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06-42301383
rolfvankoppen@gmail.com
www.rolfvankoppenfotografie.nl
Events

Familie

Bruiloften

Website

Fotografie
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In de zomervakantie zingt het koor natuurlijk ook nog. We zijn
immers niet allemaal tegelijk weg en zijn we bij voorkomende
uitvaarten. Enne...vast een voorsprongetje, voor na de zomervakantie... Een nieuw seizoen is een mooie gelegenheid je aan te
sluiten bij een nieuwe club voor een nieuwe hobby.... Hebt u er
weleens over gedacht om te gaan zingen....? Twijfel niet langer en
probeer het gewoon! Heeft u vragen over het koor mail dan naar:
zangkoren@deosacrum.nl.

Kinderkoor zoekt musicalsterren!
Woensdagmiddag 4 september start Kinderkoor Westland met
audities voor de hit musical ‘Charlie and the Chocolate Factory’.
Heb jij altijd al willen schitteren in een échte musical? Ben je
tussen de 5 en 13 jaar? Meld je dan, vóór 28 augustus aan via
het e-mailadres kinderkoorwestland@gmail.com.

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

Het woord ‘liefdegave’

Wees op uw hoede
Door ds. J.W.J. Guis

Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet
geeft in tegenwoordigheid van de mensen
om door hen gezien te worden Mattheüs
6:1a. Als je het kunt missen is het mooi
om iets aan een goed doel te geven. Er
is keuze genoeg. Ter bestrijding van ziekte of om armoede tegen te gaan. In de tijd
van Jezus was dat ook zo. Maar Hij verbindt er
gelijk een waarschuwing aan.
De woorden van de Heere Jezus leggen vaak iets bloot van de motieven van mensen. Dat is soms confronterend, maar ook heilzaam.
Geef je iets weg uit liefde? Gericht op de ander? Of gaat het ook om
het aanzien, dat anderen zien wat je allemaal doet? Voor je het in de
gaten hebt, sluipt dat laatste erin. Mooi is dan het woord liefdegave.
Dat brengt tot de kern terug. Dan gaat het niet om veel of weinig.
Maar om het motief. Liefde tot God en liefde tot de naaste.

Kerkdiensten

Wij hebben namelijk een passende rol voor ie-de-reen! Waar?
De repetities vinden elke woensdagmiddag plaats in ons repetitielokaal. De uitvoering van de musical
is zaterdag 21 maart 2020. Kosten?
Projectleden betalen eenmalig € 25.
Acteer, zing en dans jij met ons mee?

Zondag 7 juli
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis
Zondag 14 juli
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis
In de ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en nevendienst voor kinderen van de basisschool.
Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u gehaald met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres: Jan.van.
Geest@live.nl of 06 – 49 417 025.
Contact met de kerk
Is er waarom dan ook pastorale hulp gewenst of wilt u of wil jij
meer weten over de kerk en de gemeente neemt u dan gerust
contact met ons op. Dit kan via: bogaardij@hotmail.com of tel.
24 25 70.
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Introductie nieuwe dominee Hervormde gemeente

Uit de pastorie Jan Barendselaan
Door ds. J.W.J. Guis

Sinds twee weken wonen mijn vrouw en ik in Poeldijk en voelen ons elke dag meer thuis. Natuurlijk is verhuizen druk. Alle
spullen die je hebt, gaan weer eens door je handen; je kunt gelijk wat opruimen en alles een nieuw plekje geven. Ik beperk
me vooral tot mijn boeken. Dat gaat niet zo snel, want bijna elk
boek dat ik pak blader ik even in. Zo duurt het even voor alles
staat, maar het is ook fijn om er de tijd voor te hebben.

Zo raakt ons huis steeds meer
gevuld en we genieten van de
opgeknapte pastorie! We genieten ook van de omgeving. Mooi
om een stukje te wandelen of te fietsen. Iemand vroeg mij: wat
voor grond is dat eigenlijk in Poeldijk? Zandgrond? Geestgrond?
Ik moest bekennen dat ik het nog niet wist en in geen van mijn
boeken kan ik daar het antwoord op vinden. Daarom wissel ik het
maar af, de studeerkamer en af en toe naar buiten. Iets leren kun
je overal.
Open kerk Poeldijk
Zaterdag 6 juli van 10.00-12.30 uur is de Hervormde Kerk aan de Fonteinstraat in Poeldijk
weer open voor een gesprek of luisterend
oor bij een kopje koffie of thee. Als u vragen
heeft over het geloof of als u meer wilt weten over de kerk bent u van harte welkom.

10

3 JULI 2019

Zaterdag 6 juli van 10.00 tot 12.30 uur

Collecte voor Poeldijkse boot: van 8 tot en met 13 juli

Boeken- en platenmarkt

WOW Corsoboot gaat weer varen!
Door Rolf van Koppen

Er is markt, met boeken, puzzels en Dvd’s,
en op de Platenzolder vind u meer dan
1.000 oude elpees, een voorraad singletjes,
heel veel Cd’s en weer nieuwe oude 78 toeren platen. Alle soorten muziek, religieus,
klassiek, populair, country, rock, jazz, kinderliedjes en zeldzame collectors items voor
een lage prijs. Iedereen is welkom. Koffie en thee staan voor u
klaar. De opbrengst gaat naar renovatie van het kerkdak.
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OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.
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DE REALISTISCHE MAKELAAR

Aanmelden kan via ineko@live.nl of Carolienpersoon@outlook.
com. De bouwploeg met een paar heuse Blauwkonters staat te
trappelen. Geluidtechnicus Tom van Leeuwen zorgt voor een vrolijke noot, voor en tijdens het Varend Corso. En ik, Rolf van Koppen,
help dit jaar Corsoboot Poeldijk met de PR, communicatie, foto- en
videoverslagen. Volg ons op Facebook. WOW, helpt u ons mee om
de Corsoboot Poeldijk te laten stralen op 2, 3 en 4 augustus?

WONINGE

TE KOOP

Allereerst dank aan de sponsoren die al hebben bijgedragen aan
de Poeldijkse boot, Arie, Hans en Theo bedankt voor jullie inzet
hiervoor. Om er weer iets moois van te maken hebben we ook
de hulp van alle Poeldijkers nodig. Er wordt in heel Poeldijk een
collecte gehouden in de week van 8 tot en met 13 juli. Wie helpt
ons daar bij?

HERENHUI

S HOEK

Te Koop

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

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.
T 0174 28 60 80

www.borgdorff.nl
Volg ons via:

T 0174 28 60 80

www.borgdorff.nl

Poeldijks Nieuwtje

Gezocht: een 'verloren' bril.
Bij het uitstappen zeer waarschijnlijk naast de auto gevallen.
En door iemand meegenomen? Diegene heeft er niets aan,
want het is een zonnebril op sterkte. Terugbrengen, desnoods
in de brievenbus, zou heel fijn zijn. Plaats : De Boerstraat nr.
36 Poeldijk, bril is gevallen naast zwarte Mercedes die voor de
garage stond.

Westland Verstandig: Centrumplan Poeldijk
moet nu snel komen. Is ten onrechte niet
opgenomen door College in Voorjaarsnota
Het centrumplan Poeldijk is er nog niet. Opvallend is dat in de
Voorjaarsnota het centrumplan ook niet is opgenomen, ook niet
in de financiële paragraaf. Hetzelfde geldt voor de mogelijke
samenvoeging van de WOS en de Leuningjes. De vraag is dan ook
wat dit College voor ogen heeft staan. Poeldijk kent een aantal
knelpunten (o.a. te drukke Jan Barendselaan, parkeertekort in
Voorstraat), maar het centrum met zijn mooie straten en woningen
ziet er natuurlijk erg goed uit, maar het kan en moet nog beter
en dat kan ook. Ook de bestemming van het Dario Fo-gebouw
tot goedkope senioren- en startersappartementen lijkt geen al te
lastige beslissing. Actie dus en niet langer alleen maar praten!
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.

Varend Corso Poeldijk (Foto: Harry van Dijk)

Verzorgd door team en onze Zonnebloemsterren

Boottocht om nooit te vergeten
Door Janny Thoen

De uitnodiging voor de bootdagtocht op 19 juni
was het begin van een bijzondere dag. Woensdagmorgen zou het volgens de berichten mooi
weer worden, maar het regende, en niet zo
zuinig. Jammer! In drie bussen reden wij naar
Leiderdorp, waar wij aan boord van de River
Queen gingen. Wat loopt zo’n boot dan snel
vol. We hadden allemaal een goede plaats met
prachtig uitzicht. Welkom aan boord met een lekker kopje koffie
en een heerlijk gebakje.
Daarna kwam de zon en werd het prachtig weer. Ook het uitzicht
was prachtig, een mooie vlakte gras met aan de einder een dorp;
een prachtig schilderij. Mooie boten langs de kant en in de haven. Koeien die bij elkaar bescherming zochten voor de donkere
wolken… Een boottocht om nooit te vergeten. Een verhalen-bingo over Poeldijk en het Westland. Na deze leuke verhalen-bingo
hadden we ook gesprekstof over de tijd van toen. De lunch: soep,
broodjes, een kroket, alles heerlijk verzorgd door het team van
de boot en onze Zonnebloem-sterren; geweldig hoe jullie samen-
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In dankbare herinnering
Piet Persoon

In memoriam
Corry van Dijk-Dekkers

Door diaken Ronald Dits

Door pastor Max Kwee

Op 19 december is, op 85-jarige leeftijd, Petrus Cornelis Persoon
in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft overleden. Piet is geboren op 15 januari 1931 en opgegroeid in Poeldijk aan de
Wateringseweg. Het tuindersgezin bestond uit 11 kinderen. Zijn
vader overleed toen Piet zes jaar oud was. In zijn jeugd heeft hij
daarom in een internaat in Oudenbosch gewoond. Na het doorlopen van de Lagere Tuinbouwschool ging hij werken in het tuindersbedrijf van het gezin Persoon. Piet kende zijn latere echtgenote
Annie (ook uit Poeldijk) al langere tijd, maar opeens sloeg de vonk
over. Ze trouwden op 3 september 1959 en gingen wonen naast
het ouderlijk huis. Piet startte zijn eigen tuindersbedrijf. Samen
met Annie kreeg hij drie zonen en
later vier
kleinkinderen.
Piet
werkten.
De liedjes
van Han met
was een harde werker met veel humor,
tot
op
hoge
leeft
ijd
was
accordeon brachten nog meer
hij nooit ziek en zijn zonen genoten
van een onbezorgde
gezelligheid.
We konden jeugd.
meeHobby’s had Piet in die tijd weinig.
In 1994
Pietverzorgde
en Annie
zingen
uit gingen
het goed
wonen in de De Boerstraat en zijn boekje,
zonen zett
en het bedrijf
Er
bedankt!
In devoort.
middag
kwam meer tijd om met zijn boot te
varen nog
en teeen
bridgen,
maar met
Piet
volgde
tombola
bleef daarnaast ook doorwerken. Ook
hij met
Annie
etsendat
en
vele ging
mooie
prijzen.
Ik ﬁdenk
met de kleinkinderen beleefden zij
leuke uitjes.
Daarnaast
iedereen
wel met
een prijskwam
naar
er tijd voor reisjes naar het buitenland.
Vanaf
78e
begontocht
Piet
huis ging.
Nazijn
een
mooie
door het Groene
stonden
problemen te krijgen met zijn gezondheid,
waarbijHart,
hij een
grote
bussen weer
klaar. hij
Hoe
steun had aan zijn vrouw Annie.de
Uiteindelijk
overleed
in krijalle
gen
die
chauffeurs
het
voor
rust in het ziekenhuis. De uitvaartplechtigheid vond plaats op el27
kaarwaarna
om opPiet
zo’nis gecremeerd
kleine plek te
december in de H. Bartholomeuskerk
in
ons weer
crematorium Ockenburgh in Den draaien?
Haag. PietZeis brachten
de brug overgestohuis.
Zonnebloem
Poeldijk,
ken naar de andere kant van het naar
aardse
leven,
in het vertrouwen
heel
erg
bedankt
voor
al jullie
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.
goede zorgen namens alle gasten aan boord!

Corry werd geboren op 23 mei 1931 in Hoeven, Noord-Brabant. Ze
groeide op de boerderij op, samen met twee broers en twee zussen.
Na de lagere school werd duidelijk dat ze het boerenleven niet zag
zitten. Schooljuﬀrouw, dat leek haar wel wat. Op haar 12e jaar ging
ze dus naar de nonnen in Oudenbosch, op de kostschool. Na haar
opleiding kon ze al snel aan de slag op een school in Bosschenhoofd.
Een zus van Corry en een zus van Tinus van Dijk schreven met elkaar. In het begin van de oorlog bezocht ze Poeldijk, en leerde zij
Tinus kennen. Op 5 maart 1957 traden Corry en Tinus in het huwelijk. Ze kon al snel aan de slag op de Bartholomeus jongensschool
in Poeldijk. Het overdragen van kennis en begeleiden van kinderen
135
R
R135
was haar passie,
R 1 3 5 haar lust en haar leven. Ze was er ook erg goed
4
in. Niet alleen 222het
lesgeven zelf, maar ook de manier waarop ze
46
6
46
omging met de kinderen, maakte indruk. Ze was een lieve, actieve
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, waardoor onder meer Nederland al vroeg geen geheimen meer voor
hen had. Het werk en de zorg voor het gezin wist Corry met veel
kunst-R 1en
vliegwerk met elkaar te combineren. Op haar 61e stopte
35
zij met werken, maar loslaten was moeilijk. Tien jaar lang kreeg
246
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 dementie verre van plezierig, waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem ging wonen. Op 20
december is haar leven dan ten einde gekomen.

Een warm hart voor Zonnebloem Poeldijk

Dank aan onze sponsors
Door Els Duijnisveld

Woensdag 19 juni hadden we onze bootdagtocht met 112 gasten en 14 vrijwilligers. Zoals in het artikel van Janny Thoen hebt
kunnen lezen was het een fantastische dag. Om de bootdagtocht betaalbaar te houden, hebben we op de boot een tombola georganiseerd. We kregen ruim 200 prijzen gesponsord:
van een fietstas, een Phalaenopsis, lakanthuriums tot een flesje
(zonne)Brillen
optometrie
Brillenglazen
advocaat.
Van eenaudicien
wasbon,contactlenzen
een bloemetje,
een wol
pakket, kalanchoe, tot een fruitschaaltje.
Allemaal geschonken door onze sponsors die Zonnebloem Poeldijk een warm hart toedragen.. Bakkerij Van Malkenhorst, Bakkerij Van den Berg, Duijnisveld BV, Fred van Zeijl, Greeve Citrus,
de IJssalon, Jan van Luijk, Jumbo Boere, Heuchemer Kappers, de
Knip Inn, Levoplant, Slagerij Marco van der Hout, Doornekamp,
Michel Vis, Optiflor, Oto Tol, Paul van der Knaap, Peter Kouwenhoven, Piet Kuijvenhoven, Pure Flower, Tante Toos, de Steigerbloem, Van Tol, hartelijk bedankt! Mede door uw bijdrage kijken
gasten en vrijwilligers van Zonnebloem Poeldijk terug op een hele
mooie en gezellige dag op het water in het Groene Hart.
Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

t. 0174 29 31 40
f. 0174 29 68 20
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Door Koos van Leeuwen

Een praatje bij een plaatje

Werd kortgeleden de Nieuweweg vanaf Poeldijk naar Honselersdijk voor het voetlicht gebracht, nu is het de beurt aan het weggedeelte dat Poeldijk, via het Dekkershoekje, een regelrechte verbinding met Loosduinen geeft. Een verbinding die door de jaren
heen altijd in stand is gebleven. De vervoermiddelen waarmee de
dorpen in grootmoeders tijd werden aangedaan wijken echter behoorlijk af van wat zich nu over ‘s-heren wegen en paden voortbeweegt. Het plusminus negentig jaar oude plaatje van Poeldijk laat
ons de oude Rijksstraatweg zien die zijn naam alle eer aandoet.
Een weg met keien/stenen die, de opname gunt ons een prima
beeld, keurig is aangelegd. Ondanks het wat druilerige weer is er
geen plasje op de aan weerszijden goed aflopende straat te zien.
De foto maakt ons ten overvloede duidelijk dat de bedrijvigheid op
het water groter is dan op de openbare weg. Slechts een kerel op
een bakfiets vanuit - en een eenzame fietser naar - het dorp geven
blijk dat de Nieuweweg er niet voor niets ligt. Daarentegen toont de
Nieuwe vaart ons verscheidene zwoegende schippers die op het water trachten hun boterhammetje te verdienen. Stuk voor stuk ingrediënten die voor wat levendigheid zorgen. Terwijl wat silhouetten
van woningen aan de Monsterseweg het decor vormen, zijn de nog
altijd bestaande huizen aan de Vredebestlaan herkenningspunten
die ons wegwijs maken in het Poeldijk van toen.
Poeldijk had ooit zelfstandig brandweerkorps
Van voor naar achter hebben we zicht op de imposante woning van
de familie N. van Kester, vervolgens het onderkomen van W. van
den Bos. Een woning die op 25 oktober 1931 door een vlammenzee

werd getroffen. De brandweer was toen binnen weinige minuten
ter plekke en kreeg het fikkie snel onder controle. Men wist echter
niet te voorkomen dat de woning van Van den Bos zwaar werd beschadigd. Het vuur had zodanig huisgehouden dat afbraak van de
woning sneller plaatsvond dan waarop de familie vóór de brand had
gerekend. In die jaren beschikte Poeldijk nog over een zelfstandig
brandweerkorps. Het brandspuithuisje met alles erop, erin en eraan
stond vele jaren aan de Voorstraat ter hoogte van het tegenwoordige ijswinkeltje. Het witte zijgeveltje voorbij de toen verminkte vroegere boerenwoning maakt deel uit van huize ‘Landszegen’. Een villa
die de Haagse jonkvrouw Knaape in 1912 op haar perceel tuinland
liet bouwen. Haar streven was zowel kwekerij als bouwwerk voorlopig te verhuren, iets dat haar niet eens al te veel moeite kostte. Drie
gebroeders Valstar, Kees, Wim (Willem) en Toon (Anton) zagen wel
heil in het bedrijf en de fraaie woning. Officieel schijnt het echtpaar
Willem Valstar-van Spronsen degene te zijn geweest die ‘Landszegen’ als huurder het langst in bezit had. Op het moment dat de op
leeftijd gekomen jkvr. Knaape haar bezittingen van de hand wilde
doen, kreeg de familie Valstar de eerste kans het ’boeltje’ te kopen.
Omdat de prijs hen wat te gortig was, zagen zij van de koop af en
namen hun intrek in een wat eenvoudiger woning. Niet veel later
kon zij het opvallend ruim uitgevallen optrekje slijten aan Johan
Franken, een familie die zich al snel thuis voelde aan de knusse Vredebestlaan. Ook aan het tijdperk Franken kwam een einde omdat
geen mens ter wereld aan de man met de zeis weet te ontsnappen.
Unieke innovaties in en aan Poeldijkse N211 (Nieuweweg)
Verscheidene families hadden de kapitale woning later in bezit,
waaronder Leo Duyndam, Westlands bekendste wielrenner ooit.

3 JULI 2019

Omdat weg en baanwielrenner Leo een Franse schone aan de haak
sloeg, werd ‘Landszegen’ op haar uitdrukkelijk verzoek van de kopgevel verwijderd. Het maakte plaats voor het haar wat bekender
in de oren klinkende ‘L’enclave’, een afgebakend stukje land in een
vreemde land. Verder richting Monsterseweg zien we de woning
van H. van Kester, later de erven Van Kester. Een pelotonnetje dames en een duo heren die de achter de woning liggende kwekerij
gezamenlijk runde. Zij begaven zich in hun lange leven, de dames
werden allemaal plusminus negentig jaar, zelden op het vrijerspad.
Logisch gevolg was dat zij niet voor enige aanwas van de Poeldijkse
burgerij zorgden. De dames Van Kester hadden een aardige bijnaam
die hier niet gebezigd zal worden. De voor veel dorpelingen nog altijd bekende hoofdzuster Magda van de voormalige meisjesschool
is er, wat cryptisch gezien, alleraardigst in verwerkt. Hoe dan ook;
de familie Van Kester leefde lang en gelukkig aan de Nieuweweg/
Vredebestlaan. Dat is uiteindelijk van onschatbare waarde bij ons
bovengronds verblijf op deze planeet. De eens zo eenvoudige Poeldijkse straatweg, nu bekend als N211, werd op 1 november 2018
als eerste CO2-negatieve weg van Nederland in gebruik genomen,
een unieke gebeurtenis. Diverse innovaties zijn in de weg verwerkt,
zoals schimmels die teer uit het oude asfalt verwijderen, warmteopwekking uit het
fietspad, CO2 besparing en wegverlichting die in
de nachtelijke uren dimt.
Zo ziet u maar weer; soms wordt
een dorpeling in het zonnetje gezet,
een andere keer wordt het dorp zelf
onder de aandacht van een groot
publiek gebracht. Ook dat kan verkeren…
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Heeft u verkoopplannen?
Enkele redenen waarom u
voor ons moet kiezen:
√
√
√
√
√

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

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

‘De provincie is best
in haar sas,
een oude weg in een
nieuwe jas.
Uitstekend gedaan,
ook Poeldijk voldaan.
Doeltreffender dan de weg ooit was’.

Leer uw kind stap
voor stap met geld
omgaan

u
Open n
ijs met
JongW as
lp
aa
bet

Open JongWijs met betaalpas en ontvang een
cadeaubon van € 7,50 te besteden bij The ReadShop.*

* Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl.

Van der Meer Verzekeringen

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

Ons Dorp

‘Er waren tranen’

Aan boord Zonnebloemboot door het Groene Hart

Het andere Amerika

Westland Bingo Poeldijk

Deze zomer is het zeventien
jaar geleden dat in Amerika mijn oom overleed. ‘Oom’
Grant Cook was getrouwd
met Catherine Zaat, een volle
nicht van mijn vader. Bij de begrafenis van Oom was de kist
bedekt met de Amerikaanse
vlag, als eerbetoon omdat hij
begin jaren dertig diende in de
U.S. Army Cavalry, de ruiterij
in het Amerikaanse leger. Na de Tweede Wereldoorlog ging hij
in de scheepsbouw werken, maar zijn hart lag nog altijd bij de
paarden. Met zijn vrouw, tante Catherine zorgde Grant dat de
familie in Nederland kort na de bevrijding niet vergeten werd.
Er kwamen van tijd tot tijd kledingpakketten bij ons thuis in
Kwintsheul.

Dit is een lang verhaal, ik waarschuw u vooraf. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid om te stoppen met lezen of het vele werk
van mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander tot u te
nemen. Vooral voor Poeldijkers boven de 60 wordt het een feest
der herkenning. Ik weet zeker dat ik er veel mensen een plezier
mee doe.

Door Nelly Schouw-Zaat

Hun dochter Rosemary Cook was een paar jaar ouder dan ik en
het was daaraan te danken dat ik enkele jaren na de oorlog Amerikaanse kleren droeg. Overgooiers en jurkjes van corduroy, dat
materiaal was er toen nog niet in Nederland. Tante Catherine en
Grant zorgden ook voor versnaperingen in het pakket, waar onze
hele familie blij mee was. Zelfgebakken vruchtencake, gedroogde
abrikozen uit hun eigen boomgaard en pijptabak voor de mannen.
Het had tot gevolg dat wij, kinderen in Nederland een fantastisch
beeld van Amerika kregen,- het bekende ‘land van de vele mogelijkheden’ en van ‘krantenjongen tot miljonair’. Toen ik onlangs
nog eens een brief in mijn handen had geschreven na de begrafenis van oom Grant Cook, werd mij duidelijk dat voor hen in de
eerste jaren daar het leven hard en moeilijk moeten zijn geweest.
Zoals gebruikelijk bij begrafenissen werden herinneringen opgehaald. Grants vrouw Catherine overleefde haar man nog enkele
jaren; ondanks haar broze gezondheid en hoge leeftijd wilde zij
niet veel met dokters en ziekenhuizen te maken hebben.
Kleine, literaire kunststukjes
Haar dochter Rosemary, trouwde met Edward Jackson, die ruim
een jaar terug overleed. Ik kende deze Edward als een aimabele man. Zijn brieven waren kleine literaire kunststukjes. Na het
overlijden van zijn schoonvader Grant Cook schreef Edward mij:
‘Ik denk dat die angst voor ziekenhuizen en de dood, bij Catherine
voortkwam uit haar vroege jeugd. Als zesjarig meisje zorgde zij
voor haar Nederlandse moeder, die terminaal ziek was. Catherine
sliep bij haar moeder in de slaapkamer en als de moeder wakker
werd ging Catherine warme melk maken en zorgde voor een warme kruik in haar moeders bed. Daarna ging zij zingen voor haar
moeder, ze had een lieve zachte mooie stem. Op die manier heeft
zij haar stervende moeder tot de laatste uren begeleid’. Ik heb ik
Catherine tweemaal ontmoet. De eerste keer nam ik als geschenk
een mooie Maria icoon mee. Jaren later, toen zij tóch nog opgenomen was in een verzorgingshuis, dacht ik aan haar leven en haar
zorg voor andere mensen, ook de zorg voor haar Nederlandse familieleden. Ik kocht een warme wollen stola voor haar en zij sloeg
die zorgvuldig om haar magere schouders. Er waren tranen…

Door Annemiek Koremans

Boottocht Zonnebloem Poeldijk, woensdag 19 juni was voor velen
een dag met een gouden randje. Zonnebloem Poeldijk pakte weer
uit: een boottocht door het Groene Hart voor de minder mobiele
mens in ons dorp. Met 113 gasten, 14 vrijwilligers, accordeonist Han
Hagen en een vele prijzen reden wij met drie bussen naar Leiderdorp.
Daar lag een prachtige boot te wachten. U leest elders in deze Poeldijk Nieuws meer over de tocht; aan boord gingen we na de koffie met gebak met zijn allen aan de Bingo. In een verhaal over oud
Poeldijk kwamen de cijfers van 1 t/m 75 langs en moesten worden
aangekruist op de kaart. Hoe krijg je een massa stil: door Bingo
te spelen. Dit keer was het extra moeilijk; het ging niet alleen om
cijfers, maar ook om ohhh- en ahhh-momenten in het verhaal. De
tekst, voorgelezen door Hans van Dijk en Els Duijnisveld was een
groot feest van herkenning.
Oud (en nieuw) Poeldijk
Op een druilerige ochtend vroeg in de morgen, begroet de tuinder
zijn 4 man personeel. Mogge, begin maar snel met ballen rezen,
bromt hij. In het hoog seizoen loopt er ook nog een groot aantal
scholieren. Bij elkaar toch zo’n 20 man. Hij heeft zichzelf niet eens
meegerekend. Een groot bedrijf, dat moet tegenwoordig wel, wil je
je kop een beetje boven water houden. In huis is moeder de vrouw
bezig de mondjes van de 13 kinderen te voeden. Moeder is bezig in
huis, er moet heel wat opgeredderd worden in zo’n groot gezin. Pa
brengt de kistjes tomaten naar de veiling. Vroeger deed hij dat met
1 Westlandse schuit. Nu heeft hij ’n vrachtwagen. Op de veiling zie
je andere tuinders en je kletst met elkaar. Zo blijf je op de hoogte van
het wel en wee in het Westland.
In de tuin staan ook 36 aardbeiplantjes. Daar wordt in een zomer
gauw 40 kilo aardbeien van geplukt. Allemaal voor eigen eet. Er
staan in de boomgaard 25 fruitbomen, peren- en appelbomen. Ook
is er een deel beplant met zacht fruit. Rode bessen, zwarte bessen,
perziken en pruimen. Bij elkaar zo’n 70 stuks. Pastoor, dominee en
dokter delen mee in een goede oogst. In de kelder staat het vol met
wekpotten, een mooi gezicht, een voorraad voor de winter die er
zijn mag. Er staan 27 potjes aardbeienjam en 35 potjes rode bessen.
Krentvrij van school
De tuin heeft ook een boomgaard met druivenkassen. In 3 serres
staan Frankenthalers, in de andere Muskaat en Alicante. In Poeldijk
staat sinds de jaren 30 een standbeeld ter nagedachtenis aan Franciscus Verburch, de grondlegger van de Westlandse druiventeelt.
De krenttijd duurde een aantal weken. De hoogste klassen van de
lagere school kregen vroeger wel 19 dagen krentvrij om thuis te helpen krenten. Als je 10 trossen in een uur krentte, kon je heel goed
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krenten. Dit jaar hangen er bij opa wel 66 trossen aan één boom,
17 kistjes druiven gingen op een Roburwagen naar de schuit. Over
een klein padje en daar ging wel eens wat mis…En ja, als de dauw
van de druiven was, mochten ze eigenlijk niet meer naar de veiling.
In het Westland waren veel veilingen, een stuk of 11, waarvan 2
bloemveilingen. De bloemenveilingen zijn in het jaar 32 gebouwd.
De bloemenveiling in Poeldijk stond aan de Leuningjes. Het gebouw
heet nu Zalencentrum De Veiling.
Het gebouw van de oude Groenteveiling Poeldijk, is uit 29. Eind jaren
60 was de tijd van de grote fusies. Zo kwam ook Veiling Westland
Noord, de grootste groenteveiling, gevestigd in Poeldijk. Ook in het
straatbeeld is veel veranderd. Vroeger waren er veel kleine winkeltjes. We hadden 8 bakkers, bekende namen als Van Kleef, Wubben,
Bronswijk, Bom, Verbeek, Loomans, Schalke en natuurlijk Van der
Sande. Jeanne en Leo hadden het heerlijkste gebak en slagroomtaart. Bakkerij Van Malkenhorst zit er nu en heeft wel 23 soorten
brood. Ook hadden we wel 5 slagers, Scholtes, Scholten, Van Veen,
Van Seumeren en natuurlijk Van der Maarel. Eerst Daan en later zijn
zoon Jan. Onze enige slager in Poeldijk is nu Marco van der Hout,
aan de Voorstraat 53. Bij slager Marco heb je veel keus, er liggen 59
soorten vlees in de vitrine. Ook hadden we 6 melkboeren, Van der
Valk, Niek en Piet, Middelburg, Van Koppen, Vogels en Spitzer. Op
nummer 49 in de Voorstraat, begon Onings ooit met zijn bollen- en
zaadhandel. Ze zitten nu op het ABC terrein met 61 soorten bollen.
Op Monsterseweg 52 zit Duijnisveld. Zij maken stalen onderbouw
voor de kassen. Vanaf 1921 zaten ze op Gantel 18. Toen was de onderbouw van staal met een houten dek en gevels. Alles werd met de
schuit over het water vervoerd. Ook waren er veel sigarenboeren:
Koos van Dalen, Gram, Heskes, Grabel van Bergen en Eekhout. Ze
hadden wel 46 soorten sigaren en sigaretten. Tootje Delfgauw was
druivenprinses en had een drogisterij in de Voorstraat.. Tootje verkocht 12 lekkere luchtjes in haar kleine winkeltje, maar ook 7 soorten pleisters en asperines. De dames Heuchemer zaten verderop in
de Voorstaat, zij hadden een manufacturenzaak. Ze hadden wel 69
korsetten. Ook hadden ze 57 theedoeken, zakdoeken, vele knoopjes
en 43 ritssluitingen.
We gaan terug naar ons tuindersgezin. Vandaag is opa jarig en hij
wordt 75 jaar en oma is 74. Het hele gezin gaat in ’t sis naar opa’s
verjaardag. Daar gaat voor moeders heel wat werk aan vooraf. Er
moeten veel meisjes schoenen en nog meer jongensschoenen gepoetst, zo’n 28 paar. Daar zitten pa z’n tuinschoenen bij, die konden
wel een beurtje hebben. Opa loopt altijd op klompen, alleen op zondag naar de kerk draagt hij schoenen. Met een doos sigaren van 24
stuks gaat het gezin naar opa en oma, een paar huizen verderop.
Het tuindersgezin woont op nummer 56, opa en oma op 68. Alle kinderen van opa en oma zijn er al met hun mannen en vrouwen. Dat
zijn er bij elkaar 22, ook hebben ze nog 45 kleinkinderen, een heel
koppel. Dat maakt toch 67 man. Met opa en oma en broer Jan en
zijn vrouw, bij elkaar 71 feestgangers. Het feest wordt in de schuur
gevierd, want dit kan echt niet in huis. Bij opa schieten de tranen in
z’n ogen, als ze met z’n allen ‘lang zal hij leven’ zingen.
Elke tuinder had een eigen veilingnummer
Zoals vaak op een Westlandse verjaardag, zitten de mannen gezellig bij elkaar en ook de vrouwen zoeken elkaar op. De verschillende
soorten sigaretten staan op tafel. De gesprekken zijn divers, over hoe
hard de kinderen groeien. Cor heeft al schoenmaat 41 en de jongste
van het stel maat 33. Het gaat toch zo hard. Zelfs Ploontje draagt al
kledingmaat 38 en schoenmaat 39. Opa komt er gezellig bij zitten.
De mannen luisteren graag naar hem, want hij kan zo boeiend ver-
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tellen over vroeger. Hij vertelt dat toen veel hondenkarren gebruikt
werden als vervoermiddel. Later kwamen paard en wagen, handkar
en Westlandse schuiten om producten naar de veiling te brengen.
Bij scheepmaker Thijs van Waveren kon je een motor in je schuit
laten zetten. Het was druk op het water, soms kwam je wel 62 schuiten tegen op een tochtje naar de veiling. Er was voor veel mensen
werk op de veiling. Vroeger werd alles met de hand geschreven, nu
gaat alles op de computer. Er zijn de laatste jaren veel veranderingen, vindt opa. Opa vertelt dat elke tuinder een eigen nummer had.
Hij had veilingnummer 54. Dan vraagt Teuntje: “Opa, weet je nog
dat wij in 72 naar de Boerenleenbank in de Voorstraat gingen om
mijn spaarpot te legen? Er zat wel 48 gulden in.” Ja, dat weet opa
nog wel. Hij heeft het zelf nog aangevuld tot 50 gulden, een mooi
rond bedrag. Een steeds kleiner deel van de Poeldijkse bevolking kan
zich nog herinneren dat de Bartholomeusschool in 21 is gebouwd.
Weet je nog, zegt opa tegen zijn broer Jan, dat de gang van onze
jongensschool vol stond met klompen en dat de petten haakje aan
haakje hingen? Soms stonden er wel 42 paar klompen en hingen er
34 petten in de gang. En 44 jongens in een klas was geen uitzondering.
IJswagen stond op de Veilingbrug
Groentewinkels hadden we ook genoeg. Nederpel in de Voorstraat,
Joost Olierook in de Irenestraat, Zuijderwijk, Disselkoen, Joop Bakker
en de Markthof van Jaap. Je kon er wel 37 verschillende soorten fruit
en groenten vinden. Kappers waren Eekhout, Duijvesteijn, Kwakkenbos, Heuchemer en Van Druten. Er waren mensen die zich iedere ochtend lieten scheren bij de kapper, waar je jenevertje al klaar
stond. Als je naar huis ging, veegden ze 64 haren op. In de Poelluk
hadden ook een winkel met een eigenaar die bekend stond om zijn
opmerking “Jaja…..” De Driewielen aan de Jan Barendselaan. Bij
Kees in de winkel stonden wel 65 soorten drank. De fietsenwinkels
in Poeldijk zijn Van Tol, Vis en Van Swieten. Michel Vis zet dagelijks
14 elektrische en 15 gewone fietsen buiten! Wat hadden we vroeger
veel winkels in Poeldijk, zegt Opa. Je had toen ook al een ijssalon bij
Kruidenier Van der Zeijden aan de Verburghlaan met heerlijk schepijs. Ze hadden ook een ijswagen die stond vaak op de Veilingbrug.
Piet Jongmans zat in de ijswagen met wel 16 soorten ijs. Op een
zomerse dag wanneer ze van het strand af kwamen, verkocht hij zo
63 ijsjes. Nu hebben we ook weer een ijssalon. En dan had je ook het
winkeltje van Heppe nog. Ze verkochten vazen, 47 kop en schotels,
schemerlampen, beeldjes en zelfs 31 Kerstgroepen. Heel wat huwelijksuitzetten zijn bij Heppe gekocht. Jammer dat er zoveel winkels
uit het straatbeeld zijn verdwenen… Die dorpswinkels waren juist
zo gezellig! Nu vindt oma het wel genoeg en wil het eens over wat
anders hebben. Ja, zegt opa, ik heb een verrassing voor je. Hij gaat
even weg en komt terug met een grote bos rozen. Oma kan haar
armen er bijna niet omheen slaan en zegt: “Wat een grote bos” 51
zegt opa. “Wat ben je toch een lieverd” zegt
oma en geeft hem een zoen. Er beginnen
spontaan 58 familieleden te klappen
en 26 kleinkinderen staan te dansen
van plezier. Wat hebben we het toch
heerlijk zegt oma, volgende week
gaan wij weer naar De Zonnebloem.
Dan gaan we weer met veel gasten
varen. 73 dames en 55 mannen. En
in september gaan we heerlijk een
midweekje op vakantie naar zee. Ook
met De Zonnebloem. Dan gaan er 9 gasten van Zonnebloem Poeldijk mee. En nog
een aantal vrijwilligsters. Dat wordt vast ook
weer heel gezellig, ik heb er nu al zin in! Bingo!
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In memoriam:

Zaterdag 27 juli:

Agaath Zwinkels-van Leeuwen (88) Laatste Feessie in Café De Luifel
Door pastor Max Kwee

Agaath werd op 26 augustus 1930 in een tuindersgezin in Poeldijk
geboren. In het gezin kwamen er in totaal zes kinderen. In haar
jeugd werkte zij veel in de kassen van haar ouders. Na de oorlog
leerde Agaath bij het dansen Cor Zwinkels kennen. In 1954 zijn
ze getrouwd in de Poelukse kerk. Daarna zijn ze gaan tuinen aan
het Blauwe Hek te Maasdijk. Er kwamen al snel kinderen, zeven
in totaal. Klaverjassen, school, sporten, klaarstaan voor iedereen,
Agaath was altijd bezig. En op de zondagen waren er leuke uitjes.

Zaterdag 27 juli gaat nog een het dak eraf aan
de Dr Weitjenslaan: na ruim 85 jaar sluit het
café haar deuren voorgoed. Lief en leed werd er
gevierd en doorstaan, velen kwamen en gingen.
De herinneringen blijven. Henk en Elly Hazewinkel zijn de laatste uitbaters, maar nemen geen
afscheid zonder een feestje: vanaf 21.00 uur die zaterdag is het
dan ook feest. Het laatste feessie..

Toen de kinderen uitgevlogen waren en de tuin van de hand was
gedaan, verhuisden ze naar Naaldwijk. Daar deden ze heel veel vrijwilligerswerk. Samen zaten ze op het kerkkoor Cantamus Domino,
reden maaltijden voor Tafeltje Dekje, verleenden mantelzorg in de
familie en pasten heel veel op de kleinkinderen. Ook bezochten ze
ouderen in de parochie en brachten mensen naar de kerk. Zij waren
ook vrijwilliger bij de vieringen in de Naaldhorst en Agaath zat bij
het Vrouwengilde. Samen maakten ze vele prachtige reizen.
Cor kreeg op een gegeven moment de ziekte van Alzheimer. Agaath
bleef optimistisch en krachtig ondanks dat ze zelf ook steeds meer
klachten kreeg door de ziekte van Parkinson. Zo lang mogelijk autonoom blijven, dat vond zij belangrijk. Vijf jaar geleden overleed
Cor; Agaath woonde inmiddels in De Witte Brug, terug in Poeldijk.
Ze had steeds meer zorg nodig en verhuisde naar De Terwebloem.
Op 4 mei werd ze getroffen door een herseninfarct. Op 25 mei is zij,
op 88-jarige leeftijd, overleden in revalidatiecentrum Westhoff. We
denken in dankbaarheid terug aan een sterke vrouw, die heel veel
van haar dierbaren hield. Het zorgen voor de ander stond centraal
in haar leven. Moge zij rusten in vrede.

Met een gastoptreden van feestjesbouwer en zingende betonmolen uit
Monster Mark Verkade. Wil je nog
één keer aan de Dr Weitjenslaan
in Poeldijk herinneringen ophalen,
proosten en keihard meezingen
met alles wat je kunt meezingen?
Dan ben je van harte uitgenodigd.
Meer informatie: www.cafedeluifel.
nl.

Zaterdagen 10, 17, 24 en 31 augustus:

Bar- en house-sale Café De Luifel
Sluiting van Café De Luifel houdt ook in, dat er nog veel inventaris is die nog een tweede leven kan gaan leiden. Daarom staat
de deur op de zaterdagen 10, 17, 24 en 31 augustus van 09.0012.30 uur open voor iedereen die nog graag iets uit dit legendarische pand wil kopen. Niet alleen uit het café, maar ook uit
de woning er boven heeft een teveel aan inventaris en ook die
is te koop.
Waar moet je dan aan denken? Van barkruk tot kaarsenkandelaar. Decoratie, keukenapparatuur, serviesgoed, glaswerk, alles
wat er in een café te vinden is. Ook op Marktplaats wordt inventaris aangeboden. Dit kan ook op die zaterdagen worden opgehaald. Noteer de data in je agenda en kom eens kijken, wat er nog
allemaal staat aan de Dr Weitjenslaan 28 in Poeldijk.

de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. De school zocht
samenwerking met verzorgingshuis De Opmaat in Monster.
In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er 3 acties om een opbrengst voor De Opmaat te realiseren die enigszins in de buurt
komt van de opbrengst in 2016.

3 JULI 2019

17

7 dagen mooie bloemen,
gegarandeerd

Medewerkers van De Opmaat gaan met de opbrengst de huiskamers belevingsgericht maken: zo inrichten als bewoners vroeger
gewend waren. Dementerende cliënten leven in gedachten in
de tijd dat ze nog een stuk jonger waren. Hun leefomgeving zo
inrichten als vroeger geeft hen een veilig en herkenbaar gevoel;
bewoners zullen zich ook sneller thuis voelen en zich beter kunnen ontspannen. Gezamenlijke huiskamers worden zo huiselijk
mogelijk ingericht met veloursgordijnen, vitrage, gordijnkoorden,
behang, vloerkleden, vintage meubeltjes en accessoires.

Klaverjassen in Westlands museum Ka
In de
organiseert
Westlands
Museumeneens
Op
dewintermaanden
foto v.l.n.r.: Summer,
Lisetthet
e, de
heren Pieterson
De W
per maand
klaverjaswedstrijden.
De eerstvolgende keer is op
Haas
(foto Van
Dommelen)

donderdag 19 januari. Dan kunt u gezellig klaverjassen en tussen de
rondes
en de
historische
tuingaat.
bevan
elk drie
verkocht
lotdoor
(€ 1 het
permuseum
stuk) 100%
naar
De Opmaat
zoeken. Voor
de winnaars
zijnvan
leuke
prijzen
winnen.
Hoofdprijs
is een
IPad tablet
€ 400,
2e te
prijs
een rondvaart
voor een groep van 15 tot 20 personen door het Westland, 3e
De kaartwedstrijd
begint
prijs
een wedstrijdbal
van om
ADO Den Haag met handtekeningen
13.30
inschrijven
vanaf prijzen zijn waardebonnen van
van
alleuur;
selecti
espelers. Andere
13.00
uur.euro
Inschrijfgeld
is € kapper, pedicure, bloemenzaak
25
tot 50
van bijvoorbeeld
4,00
en is inclusief
aan het museum en
koﬃ
e of
thee.
Lesnacht aan eindexamenkandidaten
of
kledingwinkel.
Opbezoek
www.isw.info/irenestraat
staan
alle
prijzen.
Een van de drie acties is de traditionele lesnacht aan examen- Inschrijving is voor iedereen vrij en u hoeft zich niet vooraf aan
te melden.
U vindt80
het
museum
aan de Middel Broekweg 154 in
kandidaten: de leerlingen betalen om donderdag 23 februari in Jan
Barendselaan
tijdelijk
kringloopwinkel
Honselersdijk.
0174 –hebben
62 10 84.
de nacht les te krijgen van docenten van school die dat vrijwil- De
derde actie,Telefoon:
veel leerlingen
daar al weer zin in, is net
lig doen. Net als vorig jaar is de actie met de hoogste opbrengst als vorig jaar de winkel Jan Barendselaan 80 (voormalige bloeeen loterij. Leerlingen hebben allemaal loten meegekregen om menwinkel De Kok). Een deel van de ruimte mag gebruikt worden
te verkopen (aan familie, buren, mensen van de sportvereni- en onze leerlingen gaan hier hun eerste verkoopervaring opdoen.
ging). Er zijn 6000 loten en meer dan 20 prijzen. Alle loten en Vorig jaar verkochten we vooral zelfgemaakte spullen en spullen
prijzen zijn via sponsors betaald (hoofdsponsors zijn net als vorig van school, dit jaar wordt het gecombineerd met een ‘kringloopjaar Malkenhorst Makelaars en Boksman BV), waardoor de prijs winkel’. De school heeft via ouders en medewerkers spullen ingezameld. Zo heeft Poeldijk eindelijk - zij het tijdelijk - een kringloopwinkel. Van 25 januari t/m 17 februari is de winkel open op
dinsdag (10.15-12.00), woensdag (12.30-15.15) en vrijdag (12.1514.15 uur). Daarna twee weken niet om in maart nog even open
te gaan om spullen te verkopen die door leerlingen in de lesnacht
de hart-beweeggroep “Hartkracht”
zijnvoor
gemaakt
Jumbo doet er alles aan om jouw ideale supermarkt te zijn. Ook als je graag
bloemen en om de kringloopspullen ‘leeg’ te verkopen. Dat
zal tussen
7 en 15 maart zijn. Op 15 maart is de trekking van de
in huis haalt. En bieden wij jou onze vaasgarantie. Zijn je bloemen ondanks
Benen
jijonze
eendeenthousiaste,
vrijwilliger
en heb
loterij
zal
opbrengst vansportieve
de actie bekend
zijn. Komt
u vooral
zorg binnen 7 dagen verwelkt? Dan krijg je gratis een nieuw boeket. Kijk
voor de met
je
affiniteit
ouderen?
Dan
zijn
wij
op
zoek
naardoel,
jou! en
langs
in
de
ti
jdelijke
kringloop,
ondersteun
het
goede
spelregels op jumbo.com/7zekerheden.
Je
begeleidt
dan
onze
fysiotherapeut
bij
het
geven
van
Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28
laat onze leerlingen verkoopervaring opdoen!
de hart-beweeggroep “Hartkracht” van Pieters
Behandel Praktijk. Deelnemers zijn mensen die na hun
hartrevalidatie begeleid willen blijven sporten.

Vrijwilliger gezocht

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur

uitzetten van alle lichten

”De Ster”
al
ecia u
p
s
n
Ookaalme
afh

JAN BARENDSELAAN 70
POELDIJK
TELEFOON 0174 - 244111

Waar?
met één schakelaar?
Gymzaal in basisschool de Verburch-hof
(gebouw Westhof), De Ruijtbaan 81 te Poeldijk.
Ben je geïnteresseerd?
info@lichtgeluiddomotica.com
Bel gerust voor meer informatie of om je aan
te melden naar Pieters Behandel Praktijk,
Eline Fredriksz (fysiotherapeut): 06 - 82 35 77 10.
licht - geluid - domotica

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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Puzzel nummer 13

Zomerraadsel

Oplossingen staan ook op: http://poeldijknieuws.nl/het-blad/
puzzel/. Van de 25 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden,
is de gelukkige winnaar Narda Nadorp, op de foto met de gewonnen slagroomschnitt.

Bedoeling is uit alle lettergrepen 23 woorden te vormen, die met
het strand te maken hebben. Er mag niets overblijven. Het is echt
een gezinspuzzel, dus papa’s, mama’s, opa’s en oma’s doe deze
puzzel gezellig met de kinderen. De eerste en de laatste letters
staan er al; als je de gevraagde letters naast zet? Dat is de oplossing. Heel veel succes! Stuur hem in en maak kans op een heerlijke slagroomschnitt. Veel puzzelplezier! Oplossingen met naam,
adres en telefoonnummer binnen 14 dagen naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111,
2685 EK Poeldijk. De winnaar krijgt een lekkere slagroomschnitt.
BAD - BAL - BED - BI - BOOT - BRAN - BRAND - BROEK - CRE
- DING - DINGS - DOEK - DRANK - DUIN - FEN - FRIS - GER
- GOLF - HAND - JE - KAS - KI - KOR - LUCHT - ME - NE - NI
- PA - PAN - PLANK - POST - RED - RELS - SCHERM - SLAG
- STER - STRAND - STRAND -SUR - SURF - TAT - TEEL - TEN
- TER - VEST - VLIE - WA - WES - WIND - WIND - WIND - IJS
- ZAND - ZAND - ZEE - ZON - ZWEM - ZWEM
B . . . . . . . . . K		
4e letter
W . . . . . . . . M		
8e letter
Z . . . . . . . K		
3e letter
F . . . . . . . K		
2e letter
G . . . . . . G		
3e letter
W . . . . . S			
6e letter
B . . . . I			
3e letter
Z . . . . . R			
1e letter
Z . . . . . . . . . S		
6e letter
B . . . . . . G		
4e letter
S . . . . . . . . T		
5e letter
W . . . . . . . . N		
9e letter
R . . . . . . . . . . T		
9e letter
Z . . . . . . . . . L		
2e letter
Z . . . . . . . . . . . . . E 10e letter
L . . . . . . D			
7e letter
D . . . . . N			
4e letter
P . . . . . E			
2e letter
S . . . . . . . K		
7e letter
S . . . . . . . L		
5e letter
Z . . . . . . T			
1e letter
W . . . . . . . . D		
5e letter
V . . . . . R			
4e letter
		
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. Uitslag puzzel in nr. 12 Verknipte dieren:
1 everzwijn
2 olifant
3 nijlpaard
4 panter
5 eekhoorn
6 tijger
7 eland
8 giraffe
9 antilope
10 zebra

11 ijsbeer
12 zeehond
13 struisvogel
14 krokodil
15 tapir
16 edelhert
17 rendier
18 stekelvarken
19 kameel
20 lama

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:
Erik van der Sande:
Wilfred Bronswijk:
Koos Verbeek:
Info bij:
Website:

0174-700263 of
06-25575372 of
06-21253171 of
06-53714151
advertenties@poeldijknieuws.nl
www.poeldijknieuws.nl

3 JULI 2019

19

Van 6 tot en met 14 juli

Luister, denk en praat mee bij Bieb in

Feest bij Verburch Tennis Event

Debat kunstmatige intelligentie

Van 6 tot en met 14 juli is op het Verburch Onings Tennispark
het Jumbo Boere Tennis Event met als thema Summertime! Dat
betekent dus al vóór de vakantie ondergedompeld worden in
een relaxed feestje. Het Event-team is druk bezig met de aankleding; naast een strakke toernooiorganisatie van onze planners, staat er ook een team klaar om naast het tennissen voor
extra sfeer en animatie te zorgen!

Het stimuleren van ontmoeting en debat is een van de kerntaken die de bibliotheek volgens de wet dient te vervullen. Daarom organiseert Bibliotheek Westland elke twee maanden een
‘Bieb in Debat’. Actuele onderwerpen worden besproken onder
leiding van Bram van Reeuwijk als debatleider.

Kom langs en doe, denk of praat mee. Dit keer is het thema
‘kunstmatige intelligentie’. Muzikaal intermezzo wordt verzorgd
door Maghen Hilgersum en aantrekkelijke sprekers zijn uitgenodigd. Vrijdag 5 juli is de Bieb in Debat in Bibliotheek Naaldwijk,
van 19.30-21.00 uur. Toegang is gratis.

Zo is er ook veel muziek met als klapstuk vrijdag 12 juli een spetterende Feestavond met DJ Danley! Maar ook zondagmiddag 7
juli en woensdagavond 10 juli is er een live DJ. Dus ook al tennis
je niet mee… gezellig wordt het sowieso! Kom gerust even langs
voor een hapje, drankje of het bekijken van een leuke tennis-pot!
Voor een pré-zomer-vakantie-feestje moet je deze week bij Verburch Tennis zijn! Iedereen is welkom, ook al tennis je niet mee.
Wil je het toernooi volgen, kijk dan op www.verburchtennis.nl.

Vieringen De Terwebloem

Geestelijk verzorger: Rafael Maria Theuvenet (06 – 57 319 910).
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 24 57 89.
Dinsdag 2 juli 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 5 juli 15.00 uur: eucharistieviering door pastoor Jaap
Steenvoorden.
Vrijdag 12 juli 15.00 uur: eucharistieviering door pastor Paul Linders.

Professionele opvang in een
huiselijke sfeer

Daar voelt uw kind
zich thuis!
Dagopvang & buitenschoolse opvang
in Monster en Poeldijk.
Bel 0174-243104 of kijk op www.kdvsimba.nl
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Correcties en aanvullingen
In Poeldijk Nieuws nummer 11 stond een artikel over historische
panden in Poeldijk. Bij de beschrijving van het Dario Fo gebouw
stond vermeld dat de bouw financieel mogelijk werd gemaakt
door Jacob Goeijenbier en zijn echtgenote die niet alleen land
beschikbaar stelden, maar
ook een gift van 20.000 gulden schonken. De naam Jacob Goeijenbier was onjuist.
De gulle gevers waren Petrus
Goeijenbier (1815-1897) en
zijn vrouw Maria Elisabeth
d’Erkenne (1839-1912).

•

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.

optometrie

audicien

contactlenzen

Brillenglazen

(zonne)Brillen

Stomeri·
Stomerij

Onze stomerij kan al uw kleding,
en een
gordijnen, beddengoed e.d.
reinigen. Snelle en goede service!

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

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

Benieuwd naar de exclusieve
collectie Phalaenopsis
van Opti-flor?

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

O.a. bij Tuincentrum Ockenburgh
kunt u kiezen voor
mooie soorten uit onze
vijf sterren collectie.

Meer weten? www.optiflor.nl

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

waa
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18 JANUARI 2017

KBO Poeldijk

naar
de verschillende
SilverBenieuwd
show met Tineke
Schouten

soorten
Opti-flor
phalaenopsis?
50-plus
Beurs
Utrecht
bij uw bloemist
tuincentrum!
Van 17Ga
totlangs
21 september
is weer deofjaarlijkse
50-plus Beurs in de
Jaarbeurs Utrecht. Woensdag 18 september is aansluitend, van
17.15-19.00 uur, de Silver show met Tineke Schouten, speciaal
voor KBO-PCOB. Toegang tot de beurs kost: € 5,-.
Combiticket Beurs & Show op woensdag 18 september € 19,95,
geen bestelkosten. Bestel uw tickets met voordeel: www.50plusbeurs.nl/kbopcob of telefonisch via: 026 - 377 97 36. Deze prijzen
gelden in de vroege voorverkoop tot 15 juli, daarna zijn de prijzen
hoger.

In campagne palliatieve zorg

Centrale verwarming
Gasinstallaties
“Het zit hem in één enkel ding: of wij elkaar vertrouwen
en of
Luchtbehandeling
we samen met elkaar aan vrede willen bouwen.” (Greet Broker-

hof-van der Was)

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
Katholieke bond van Ouderen
0174-212080
Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

KBO Poeldijk

Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5,
2675 BK Honselersdijk, telefoon: 0174-245789.
e-mail: kees@keesenleny.nl
Dekker van Geest Installaties B.V.
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Benieuwd naar de verschillende
soorten Opti-flor phalaenopsis?

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“De keuzes die we maken, bepalen wie we zijn. Niet de kwaliteiten
die we denken te hebben.”
Een Batenburg
Techniek onderneming
“Reisgenoten.
Het zit hem echt niet in couscous,
in kousenband
of
Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl
spruiten.
Door wat je eet en lekker vind, val jij er echt niet buiten.”

Techniek gaat
prima samen.

technisch installatiebedrijf

“Het zit hem ook niet in je haar, je huidskleur of je ogen. Dat is niet
van belang als mensen elkaar mogen.” Een Batenburg Techniek onderneming
“HetKlimaatinstallaties
zit hem niet in veel verstand of goed getrainde spieren, of je
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elkaar de ruimte geven.”

Een Batenburg Techniek onderneming

Het Ministerie van VWS is een campagne gestart over bewustwording en mogelijkheden van palliatieve zorg. Die vorm van
Meer weten? www.optiflor.nl
zorg en hulp is gericht op mensen in de laatste fase van hun
leven. Met ‘Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot
die tijd leef ik’, benadrukt de campagne dat als iemand uitbehandeld is, leven en zorg niet stoppen. Palliatieve zorg helpt
om deze periode zo positief mogelijk te maken en helpt mensen
nog te doen wat ze belangrijk vinden.
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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
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www.autobedrijfwvanderende.nl

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

technisch installatiebedrijf

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

The agri and food centre of the world
TE KOOP: Centrale verwarming
Gasinstallaties
bouwkavels vanaf ca. 2.000
m2
Luchtbehandeling
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bedrijfshallen enwww.dekkervangeest.nl
kantoren
Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82
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Repeteer mee voor Kerst sing-in en Westland Proms

Verlang je ook al weer naar Kerst?
Door Mirjam Halverhout

Laat het voorlopig vooral zomer
worden en blijven! Concertkoor
Westland start al met repetities
voor twee leuke uitvoeringen.
Op de dinsdagen wordt er vanaf
20.00 uur gerepeteerd in De Veiling in Poeldijk voor een Kerst
sing-in en voor de derde editie
van de Westland Proms. Zaterdag 21 december organiseren we
een Kerst Sing-in. We brengen een breed repertoire met kerstnummers die voor de meesten bekend zijn.
Tot de zomervakantie repeteren we nog op de dinsdagen 9 en 6
juli en pakken dan begin september de draad weer op. Ook starten we met repetities voor de 3e editie van de KUBO Westland
Proms in 2020. We repeteren hiervoor een gevarieerd programma, van opera tot filmmuziek, van pop tot licht klassiek. We repeteren op de dinsdagavond voor de Kerst Sing-in én de KUBO
Westland Proms. Kun je zingen en heb je zin om mee te doen?
Kom dan de sfeer proeven en repeteer gezellig mee. Zie ook: concertkoorwestland@gmail.com.

Om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten, werkt de
VB Westland samen met lokale organisaties die de klanten helpen weer op eigen benen te staan. Van onze klanten wordt verwacht, dat zij meewerken aan het oplossen van hun financiële
probleem. We noemen dat: “Geen pakket zonder traject”. Voedselhulp moet altijd tijdelijk zijn. Op de Open Dag kun je zien hoe
de voedselbank werkt en wat er bij komt kijken. De Open Dag
is van 13.00-tot 16.00 uur bij de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 47
Naaldwijk. Zie ook: www.voedselbankwestland.

In 1710 werden al aubergines en ananas geteeld

Lezing over botanicus Boerhaave
Donderdag 11 juli organiseert het
Westlands Museum een interessante
lezing over de Nederlandse botanicus
Herman Boerhaave. De lezing is in het kader van de tentoonstelling ‘Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw’ die nu in het museum
te bezichtigen is. De lezing wordt gehouden door bioloog Margreet Wesseling die recent een boek over Boerhaave uitbracht.

Voedselverspilling tegengaan en armoede bestrijden

Open dag Voedselbank Westland
Zaterdag 6 juli houdt
Voedselbank
Westland
een open dag in en bij
de Ontmoetingskerk in
Naaldwijk. Iedereen die geïnteresseerd is in het werk van de
voedselbank is van harte welkom. Wij zamelen voedsel in dat
anders verspild zou worden en delen dat uit aan de armsten in
de samenleving. Voedselbank Westland helpt elke week 150
huishoudens aan een voedselpakket. Streven is wekelijks zo’n
20 producten uit te delen die voldoen aan de Schijf van Vijf.

De Voedselbank Westland krijgt eten van een aantal bedrijven
in het Westland: bakkerijen en supermarkten, bedrijven op het
ABC-terrein in Poeldijk en anderen leveren groente en fruit. Ook
particulieren, scholen, kerken en charitatieve organisaties doneren producten en/of geld. Natuurlijk staat de voedselveiligheid
hierbij voorop.

Van 1709 tot 1730 was Boerhaave directeur van de Leidse Hortus. Uit zijn catalogus van plantensoorten blijkt dat daar al in
1710 aubergines en ananas werden gekweekt. In de zaaidagboeken staat dat Boerhaave in 1712 twintig soorten bonen en veertig
soorten basilicum zaaide. Op zijn landgoed Oud-Poelgeest legde
hij een grote bomenverzameling aan, met zeldzame soorten uit
Noord-Amerika en dertig soorten wilgen. Wesseling brengt over
het belang van Boerhaave voor de ontwikkeling van het plantgoed van nu. Aanvang lezing 20.00 uur; inloop 19.30 uur. Een
kopje koffie of thee bij aanvang inbegrepen. Aanmelding en betaling vooraf verplicht. Dat kan via: www.westlandsmuseum.nl (kijk
bij Agenda). Adres: Middel Broekweg 154 in Honselersdijk.
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Aan instellingen in het Westland én buitenland

Re-Sell doneert € 30.000,00

Kringloopwinkel Re-Sell is te vinden aan de Langestraat 115 in
’s-Gravenzande.

Kringloopwinkel Re-Sell heeft zaterdag 15 juni een bedrag van
€ 30.000 weg kunnen schenken. Tijdens een gezellige bijeenkomst met de Re-Sell medewerkers en genodigden, kon Re-Sell
13 organisaties weer een steuntje in de rug geven. De mooie en
indringende verhalen die wij deze middag hoorden, bevestigen
ons dat dit de weg is om de medemens te helpen.
Veel blije gezichten waren er na de uitreiking van de cheques.
Dit geeft alle vrijwilligers van Kringloopwinkel Re-Sell een extra
stimulans, om zich voor 100% vrijwillig, in te blijven zetten voor
goede doelen. De volgende organisaties kwamen in aanmerking
voor een donatie:
Organisatie			
Levin-zorg			
Rozenparkfestival			
Eva Demaya Stichting		
Girls Empowerment Foundation
Platform Gehandicapten Westland
Inloophuis Carma			
Agrinas				
Pieter van Foreest		
Stichting Tan-kids			
Pallia Zorgbureau			
Doel Delfland			
Stichting Awinbono		
Scouting Honselersdijk		

€€€€		
1000		
1000		
3000		
5000		
3000		
1000		
3000		
3000		
3000		
1000		
1000		
3000		
2000		

Te besteden aan:					
Fitnessapparatuur				
Rozenparkfestival 2019				
voedselpakketten					
Huisvesting en onderwijs wees- en albinomeisjes
Vervanging rolstoelbus Westland			
Wol voor Knitted Knockers				
Irrigatiekanaal en drinkwatervoorziening Laktesh
Sonnevanck 55 jaar				
Family coaching					
Duofiets						
Tuinmateriaal psychiatrische cliënten		
Faciliteren zorg- en kraamkliniek			
Aanschaf tent					

Boottocht en bbq kavel kerkenveiling (Foto's Koos Verbeek)
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Waar?
Nederland
Nederland
Malawi
Kenia
Nederland
Nederland
Albanië
Nederland
Tanzania
Nederland
Nederland
Ghana
Nederland
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Wilt u goud of
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De grootste collectie tegels …..

het mooiste sanitair …..

Uw vertrouwen waard
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

alle ruwbouwmaterialen …..
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Elke
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nde
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Chris van Waes is gediplomeerd
juwelier en antiquair.
Hij koopt uw goud en zilver,
voor een goede prijs.

en professioneel gereedschap

DAAR KAN JE OP BOUWEN!
De Zeeuw Bouwmaterialen B.V.- Slachthuiskade 30 - Poeldijk
tel (0174) 245516 - fax (0174) 243412 www.imabodezeeuw.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 8.00 - 17.00 uur, za 8.00 - 12.00 uur.

