
 

17 juli 2019
4e jaargang, nr 15

AGENDA

Hoe men toen feest vierde in Poeldijk

Pretpark vol herinneringen
Door Nelly Schouw-Zaat

Half september is Poeldijk een 
weekeinde lang een pretpark met 
herinneringen aan alles waar een 
mens blij van wordt. Op 14 en 15 

september kan iedereen in de Bartholomeuskerk de invulling 
zien van het landelijke thema ‘Plekken van plezier’ van vroeger 
(1920-1950) en nu. Het programma is bijna rond, de historische 
werkgroep werkt aan de laatste details rond de vele evenemen-
ten. ‘Alles draait dit jaar om hoe men in die drie periodes plezier 
had als men feest vierde. Dat wordt speciaal op Monumenten-
dag duidelijk gemaakt’, vertellen Cora van Dalen, voorzitter van 
de werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk en Wim Barend-
se, een van de organisatoren, aan Poeldijk Nieuws.

Wat verstaan we precies onder feesten en plezier maken met el-
kaar? Het programma laat een veelheid van leuke ideeën zien. Zo 
is er een grote expositie in de kerk met foto’s van kermis, optoch-
ten, bruiloften, sportwedstrijden en kampioensfeesten, carna-
val, communiefeesten en priesterhuldigingen. Van tochten met 
fietsen en brommers. Maar ook op de schaats naar Vlaardingen, 
kaartavondjes met buren, radioprogramma’s, toneel, oude films, 
een ijscokar, boerenjongens en recepten voor feestelijke lekker-
nijen en oudhollandse spelletjes. Verder treft men onder meer 
oude transistorradio’s en grammofoons aan. De werkgroep wil 
vooral het verleden met het heden verbinden. ‘Een voorbeeld: 
de schaatstochten vanuit ons dorp’, licht Cora van Dalen toe. ‘Het 
schaatsmuseum in De Lier verleent medewerking met een eigen 
expositie, maar daarbij vind je ook lekkere Vlaardingse moppen, 
die door de Poeldijkse bakkerij Van Malkenhorst worden gebak-
ken. We weten nu weer hoe deze koekjes smaken, want de bak-
ker heeft het originele recept gevonden!’

Actieve verenigingen
Het verenigingsleven van Poeldijk wordt actief betrokken bij Mo-
numentendag. Scouting Poeldijk houdt een vossenjacht, legt een 
kampvuur aan op het kerkplein en bouwt een klimtoren met ka-

(lees verder op pag. 3)

20 juli 10.00-12.30 uur  Boeken- en platenmarkt, open kerk Hervormde Kerk Poeldijk 
27 juli  om 21.00 uur  Laatste Feessie Café De Luifel  Dr Weitjenslaan 28
28 juli 11.00-16.00 uur  70e Wielerronde van Poeldijk  In het dorp 
10 aug. 09.30-12.30 uur  Bar- en housesale Café De Luifel  Dr Weitjenslaan 28

Elke dag    Uw bijdrage van € 27,50 aan uw  NL95 RABO 0343 6024 15  
    Poeldijk Nieuws

(Foto: Harry van Dijk)
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Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes___________________________________________________
Staat u ook achter Poeldijk Nieuws? 
Het maken van ons dorpsblad kost geld. Wilt u achter Poeldijk 
Nieuws staan? Maak dan uw bijdrage direct over op NL95 RABO 
0343 6024 15 t.n.v. Poeldijk Nieuws. Richtbedrag per woonadres 
per jaar is € 27,50. Méér mag natuurlijk ook: wij investeren uw 
geld in uw Poeldijk Nieuws. 

Poeldijk Nieuws digitaal
Wilt u Poeldijk Nieuws liever digitaal ontvangen? Dat kan, laat 
het ons weten via info@poeldijknieuws.nl en u kunt ons dorps-
magazine elke 14 dagen online lezen.

Privacy
Poeldijk Nieuws respecteert de nieuwe privacywetgeving (AVG) 
en stelt nooit data van haar lezers aan derden beschikbaar.

GEVRAAGD: Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s,
boeken, landkaarten en alles over de Westlandse kerkgeschiedenis. 

J.N.M. van Leeuwen Voorstraat 14-5, 2685 EM Poeldijk - Tel. 0174 246148 
lions.lr@kabelfoon.nl

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI
Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174 625459

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

BELANGRIJKE NUMMERS EN ADRESSEN
Alarmnummer: 112
Politie Westland: 0900 8844,
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk, www.politie.nl
Gemeente Westland: 140174
Dr. Schijen  0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw  0174 247373, noodlijn 0174 241947
Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808

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

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:
Marcel Zuidgeest, Raadslid CDA

marcelingrid@kpnmail.nl Tel. 06-13243733
Frans van Velthoven, Eliasdreef 91, Tel 0174-642196

fransvanvelthoven@hetnet.nl

GemeenteBelang Westland
Ideeën, vragen en opmerkingen: vraag@gemeentebelangwestland.nl

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.
JOS VRANKEN

Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

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

Peuteropvang Hummeloord: 0174 243859,
e-mail: info@peuteropvanghummeloord.nl

Pieter van Foreest: 015 515 5000, 
www.pietervanforeest.nl
Wonen, zorg, behandeling en thuiszorg.
Wijkverpleging: Team Poeldijk Thuis, Rijsenburgerplaats 25

Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:
Nico van Rijn tel.nr. 06-23029692

Mauro Steentjes tel.nr. 06-25107851
Peter Duijsens tel.nr. 06-53401068
Rob Joosten tel nr. 06-42276103

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:
JOHN WITKAMP 06 52588023

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

Familiebericht: 
1/8 pag.: € 35,00
1/6 pag.: € 50,00 
1/4 pag.: € 65,00

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

Poeldijknieuwtjes:
Particulier: € 10,00
Zakelijk: € 25,00
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Geldig van 20 t/m 25 november Geldig van 27 nov. t/m 2 dec.

100 gram rosbief + 
100 gram beenhamsalade

 slechts € 3,99

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk 

 gratis steakmes!

gourmet express, 
per persoon

 slechts € 6,75

hele grillworst 
 slechts € 4,99

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

wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.

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

  

Geldig van 19 november t/m 1 december

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM GEGRILDE 
ACHTERHAM + 
100 GRAM AMBACHTELIJKE 
CORNEDBEEF

 SLECHTS € 3,99

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM JACHTSCHOTEL

 SLECHTS € 3,99

Vrijdag 23 november hebben wij 
een heerlijke proeverij voor kerst!

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROOKVLEES + 
150 GRAM FILET AMERICAIN

 SLECHTS € 4,75

KEURKOOPJE
HELE RING GEKOOKTE WORST 

 SLECHTS € 7,50

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

 SLECHTS € 9,95

  

Geldig van 15 t/m 20 juli Geldig van 22 t/m 27 juli

KEURKOOPJE
4 TESLABURGERS 
(HYBRIDE PRODUCT, 60% VLEES, 
40% RIJST)

 SLECHTS € 4,99
VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM GEBRADEN GEHAKT

SLECHTS € 1,95 
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM ANDIJVIESTAMPPOT 
MET GEHAKT

 SLECHTS € 3,95

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

KEURKOOPJE
4 TESSLAVINKEN  
(HYBRIDE PRODUCT, 60% VLEES, 
40% BONEN)

 SLECHTS € 4,99
VLEESWARENKOOPJE
HELE GRILLWORST

SLECHTS € 5,50
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM BIETENSTAMPPOT MET 
SPEKJES

 SLECHTS € 3,95

ELK WEEKEND  
HELE GRILLWORST  

€ 5,50

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Vakantietas
DE

BoordevolLekkers

6 STROOPKOEKEN 
 6 EIERKOEKEN 

10 WITTE PUNTJES 

HOEK DUIVENTORENSTRAAT / GEESTWEG NAALDWIJK, T 0174 62 55 56 I VOORSTRAAT 79, POELDIJK, T 0174 24 52 37 

 WWW.BESTEBAKKERIJ.NL

€10,-
VAN €12,85
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(vervolg voorpagina)

belbaan in de pastorietuin. Sint Genesius, de toneelgroep, speelt 
eenakters. Pius X en De Phoenix treden muzikaal op, de rockband 
The Doors en het koor FOcalicious ook. De kerktoren kan worden 
beklommen via een nieuwe veilige trap. Hedendaags vermaak is te 
vinden bij een expositie over Lego league. De jaarlijkse boottocht 
over De Gantel is altijd een succes, die ontbreekt dan ook niet. Drie 
scholen in Poeldijk met bijna tachtig leerlingen uit groepen 7 en 8 
nemen deel aan de speciale ’klassen dag’ op vrijdag 13 september. 
Zij bezoeken het Westlands Museum en Tomatoworld in Honselers-
dijk, waar een compleet programma voor hen is samengesteld. In 
de komende nummers van Poeldijk Nieuws meer informatie over de 
Monumentendagen met ‘Plekken van plezier’ in Poeldijk. 

(Foto's: Harry van Dijk)
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Adverteren in Poeldijk Nieuws is voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws komt elke 14 dagen fullcolour op bijna 3.350 privé- én  
zakelijke adressen in groot-Poeldijk en gaat naar 500 digitale abonnees.

Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of  
Erik van der Sande (06-25575372)

Westland Verstandig: Visie centrum 
Poeldijk moet er nu snel komen  
Al een tijdje wordt gewerkt aan de visie van Poeldijk. Nu het Bisdom 
de plannen van de Bartholomeuskerk niet wil doorzetten, is in ieder 
geval een duidelijke koers uit te zetten. Het voormalige Dario Fo-
gebouw zou appartementen moeten worden en het deel van de 
Wittebrug wat nu Perspektief gebruikt, zou herontwikkeld kunnen 
worden. De Voorstraat zou nog meer allure gegeven moeten 
worden. Ook zouden de verkeers- en parkeerstructuur grondig 
aangepakt moeten worden. In De Leuningjes / Veiling dient de 
WOS in te trekken en dat geeft dan garantie dat de gemeente-
investeringen in dat gebouw in de afgelopen jaren hun rendement 
wel opleveren. Snelheid is geboden!
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. 

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

Vrijdag 19 juli 15.00 uur: Woord- en communieviering door 
André Zwinkels.
Vrijdag 26 juli 19.00 uur: Maandsluiting Hervormde Gemeente 
door ds. B. Schoone.

Nederlands dameselftal na 2-0 winst op Italië
(Foto: Koos Verbeek)

BBQ Kerkenveiling
(Foto's: Koos Verbeek)
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4 KRENTEN-
BOLLEN + 4 
EIERKOEKEN

4 GEVULDE 
KOEKEN

www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 17 t/m 20 juli

4 voor
€4,00

4+4 
gratis

0174 - 27.00.90

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

Afscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

 54 JANUARI 2017

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

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T (0174) 28 62 00

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

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

Tijd: 15.30 - 17.00 uur

Waar:  
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/ 
inloopspreekuur

23 juli 2019
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H. Bartholomeus  
Voorstraat 111
2685 EK Poeldijk
Telefoon: 0174-245058
Banknummer: NL 91 RABO 01422 06 334

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

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

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

‘Jeugd heeft toekomst én heden’ 

Geloven met elkaar
Door diaken Walther Burgering

Eind juni vierden we de geboorte van een 
nieuw gebeuren rond alle jeugdigen 

in onze parochiefederatie: het Jon-
gerenEvent ‘Meet Up”. 21 jongeren 
waren actief met workshops, eucha-
ristievieren, samen eten en karaoke. 
“Meet Up” was een zeer geslaagd 

evenement waarbij vooral opviel hoe 
jongeren enthousiast zijn, genieten én 

ook in stilte met aandacht het mysterie kun-
nen vieren. Het kan een jaarlijks gebeuren worden, dat aansluit 
bij de jeugd van tegenwoordig. De jeugd die over het algemeen 
liever gevoed wordt door ‘events’, dan door de wekelijkse kerk-
gang. Aan ons de taak om dit goed te organiseren.

We horen het vaak: “De jeugd heeft de toekomst”. Paus Franciscus 
zegt hierover: “De jeugd heeft niet alleen de toekomst, maar ook 
het heden.” Ik denk dat hij gelijk heeft. Wij moeten nu aandacht 
schenken aan alle mensen die jonger zijn dan wij. Wij moeten nu 
jeugdigen in onze armen sluiten en volwaardig deel laten zijn van 
de geloofsgemeenschap. Wij moeten nu investeren in kinderen en 
jongeren die mogen groeien in geloof. Wij moeten nu voorbeeld 
zijn voor opgroeiende jonge mensen.

Toen het pastoraal team begin dit jaar op teamdag was stonden 
we stil bij het thema jongerenpastoraat in onze parochiefedera-
tie. Eén van de onderdelen die we bespraken was hoe we onze 
eigen jeugd hadden ervaren, in persoonlijke ontwikkelingen maar 
ook kerkelijk. Hoewel onze jeugd verschilde en de tijd totaal an-
ders was, waren er ook belangrijke gelijkenissen. Eén opvallen-
de conclusie was dat we allemaal een voorbeeldfiguur hadden 
ontmoet die ons de weg van het pastoraat had laten zien en een 
rol speelde in onze keuze en roeping tot pastor. Voorbeeldfiguren 
zijn ook nu  enorm belangrijk voor jongeren. In eerste instantie 
spiegelen tieners zich aan elkaar, vriendschappen zijn van levens-
belang. Daarnaast trekken zij zich op aan mensen dichtbij hen. 
Dat kunnen leraren zijn, trainers, leiding van scouting of musical 

en natuurlijk: ouders en grootouders. Pastores en andere gelovi-
ge volwassenen hebben hierin ook hun plaats. Vroeger was deze 
plek vanzelfsprekend en alom tegenwoordig. Nu moeten we die 
positie vaker bevechten en is de tijd die we met jeugd kunnen 
doorbrengen beperkt. Tóch is en blijft dit van belang. Geloven 
moet je namelijk ook leren, net als fietsen, praten en lopen. En 
daar heb je dus anderen, volwassenen, voorbeeldfiguren en aan-
spreekpunten bij nodig.

Dat betekent ook dat we het góede voorbeeld moeten zijn. Wat 
dat precies is, is voor eenieder anders. We zijn immers allemaal 
anders gebakken. Als we dichtbij onszelf blijven en openstaan 
voor vragen van jongeren én hen vertellen waarom we bidden, op 
bedevaart gaan of zondag in de kerk zijn, ontstaat er negen van 
de tien keer interesse, een gesprek en wordt de interesse gewekt 
in een manier van gelovig leven die onder druk staat in een steeds 
stressvollere samenleving. Geloven is ook rust vinden in Iemand 
anders, die het dagelijks leven overstijgt. Geloven is je toever-
trouwen aan het Mysterie, dat fundament geeft aan ons bestaan. 
Geloven is weten dat je het niet alleen af kunt in het leven. Gelo-
ven is niet altijd makkelijk. Het roept vragen op, die om antwoord 
vragen. Je hebt er vaak echt anderen bij nodig. Dat geldt ook voor 
jonge mensen. Mogen wij er voor elkaar zijn, niet alleen in de toe-
komst, maar juist ook in het heden. Uiteindelijk zijn we maar een 
keer jong. Geldt ook hier niet: jong geleerd, oud gedaan?

Dankwoord pastor Kwee 
Beste mensen, hartelijk dank voor alle condoleances die ik mocht 
ontvangen naar aanleiding van het overlijden van mijn vader op 4 
juni. Zoals velen van u hebben opgemerkt, was zijn overlijden kort 
na het overlijden van mijn moeder, op 16 maart. Zijn heengaan 
was onverwacht. Nog maar net hadden we zijn inboedel overge-
bracht van de serviceflat naar zijn kamer in zorginstelling Tabitha. 
De volgende dag overleed hij. Zij hebben beiden een mooie leef-
tijd bereikt. Mijn moeder werd 92, mijn vader 98 jaar. Ze waren 
73 jaar getrouwd. Ook de uitvaartplechtigheid van mijn vader 
heeft, net zoals die van mijn moeder, in besloten kring plaatsge-
vonden. Dit op uitdrukkelijk verzoek van hen beiden. Veel dank 
voor al uw aandacht, medeleven en gebeden. 

Oogstdankdag Heiloo 4 september
Woensdag 4 september, thema: ‘Leef mee – deel mee’. 10.30 uur 
Eucharistieviering. 13.30 uur Danklof met processie. Voorganger: 
pastoor Jaap Steenvoorden. Vanuit Naaldwijk is er busvervoer. 
Voor informatie en deelname kunt u contact opnemen met: Kees 
Groenewegen, tel. 513497 of Peter van der Knaap, tel. 293936

15 augustus viering in H. Machutus kerk Monster

Maria ten Hemelopneming
‘Er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, be-
kleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd 
een kroon van twaalf sterren.’ Woorden van een visioen van de 
apostel Johannes in zijn gevangenschap op het eiland Padmos 
ons overgeleverd in het boek ‘Openbaringen’. God heeft de 
Moeder van Jezus in zijn heerlijkheid opgenomen om voor altijd 
in zijn nabijheid te leven, onttrokken aan dood en duisternis. 
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   Bestuur, Medewerksters en Oudercommissie 
   van Peuteropvang Hummeloord
   Wensen u een voorspoedig 2017 
  met veel speelplezier 
  voor alle peuters                    
  

                
                            

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’ 

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

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

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

 
GEFELICITEERD MET HET 1 JARIG BESTAAN

                          NICO JANSSEN

begeleiDing
interiM ManageMent
coacHing
strategiscHe Plannen
ProDuctontWiKKeling

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

advies & management
gezondheidszorg

…van dakkapel tot compleet project

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl…van dakkapel tot compleet project
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jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl

…van dakkapel tot compleet project

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

Wij wensen u voor                   

het nieuwe jaar…

Bijzondere dagen

Fijne ontmoetingen

Mooie herinneringen 

Gezondheid & Vrede

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29
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Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29
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Wij helpen u deze te realiseren

Maria heeft een bijzondere plaats in het leven van veel mensen. 
Hoeveel kaarsen worden er niet bij haar opgestoken? Zij is de 
moeder van Jezus en daarom de moeder van alle christenen. Met 
onze vragen en zorgen, onze blijdschap en dankbaarheid kunnen 
wij altijd bij haar terecht. Op dit Mariafeest nodigt zij ons uit om 
haar Zoon te volgen op zijn weg van recht en vrede. Dat betekent 
oog hebben voor de kleinen en kwetsbaren in ons midden. Het 
Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming vieren wij op donder-
dag 15 augustus feestelijk in de H. Machutus kerk in Monster: 
Aanvang 19.00 uur, na afloop is er een lichtprocessie naar de 
Lourdesgrot. In de andere Westlandse parochies wordt dit Maria-
feest gevierd in het weekeinde van 10 en 11 augustus. 

Kerkberichten 
Weekeinde 20 en 21 juli: 16e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk Monster. 
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met volkszang en cantor. 
Voorganger: pater Janssen. Intenties: Barbara Helderman en 
overleden familie, Dolf Barendse en Ploon Barendse-van der 
Klugt, Jeanne van Dijk-Dekker.
Weekeinde 27 en 28 juli: 17e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: Woord- en communieviering met volkszang 
en cantor. Voorganger: VOLT-groep Poeldijk. Intenties: Herman 
van den Ende, Jeanet Heuchemer, Jo Alsemgeest-Hogervorst.
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met volkszang en cantor. 
Voorganger: pastor Vijftigschild. Intenties: Gerard Thoen en zo-
nen, voor een 92-jarige.

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

Vieringen De Backerhof
Donderdag 25 juli 19.00 uur: Woord- en communieviering met 
Trees van der Sande-Rodijnen.
Donderdag 1 augustus 19.00 uur: Rozenkrans bidden.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u ons attent maakt op mensen, die 
graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen, 
of ziek en aan huis gebonden zijn (tel.245058).
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Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
De Veiling, Julianastraat 49, 2685 
BB Poeldijk 
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/zangkorendeosacrum
Bank: Rabobank Westland Naaldwijk
Rekening: NL83 RABO 0142 2105 52

Agenda 

In de kerk
Zaterdag 20 juli, 19.00 uur: geen viering.
Zondag 21 juli, 11.00 uur: viering met cantor. 
Zaterdag 27 juli, 19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 28 juli, 11.00 uur: viering met cantor.

Voor Charlie en de chocoladefabriek

Kinderkoor zoekt musicalsterren!
Woensdagmiddag 4 september start Kinderkoor Westland met 
audities voor de hitmusical ‘Charlie and the Chocolate Factory’. 
Heb jij altijd al eens 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.

Wij hebben namelijk een passende rol voor ie-de-reen! Waar? De 
repetities zijn elke woensdagmiddag in ons repetitielokaal De Vei-
ling. De uitvoering van de musical staat ingepland op zaterdag 21 
maart 2020. De kosten zijn voor projectleden eenmalig € 25,00. 
Acteer, zing en dans jij met ons mee?

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

In ieder geval een stap verder…

Helemaal top!
Door ds. J.W.J. Guis 

‘Bedankt meneer, helemaal top!’ Afgelo-
pen week sloot iemand het telefoon-

gesprek met mij af met deze woor-
den. Was het misschien een verkoper 
die een goede deal met me gesloten 
had? Was het een onbekende die 
ik onverwachts met iets geholpen 

had? Je zou in ieder geval een positief 
gesprek verwachten als het zo eindigt. 

Maar niets was minder waar. Ik belde met de 
klantenservice van een niet nader te noemen provider.

We waren erachter gekomen dat de telefoon in de pastorie niet 
werkte. Althans, niet op het nummer dat het zou moeten doen. 
In plaats daarvan ging de telefoon over als we het oude nummer 
intoetsten dat we in Ridderkerk hadden. Vreemd, een 0180-num-
mer in een 0174-regio. De meneer van de klantenservice begreep 
het ook niet. ‘Dit zou eigenlijk niet moeten kunnen, ik ga het eens 
voor u nakijken’.  Hij zag wel dat er iets mis was, maar kon het niet 
gelijk oplossen. Dat was wat teleurstellend. En u kunt misschien 
meevoelen dat ik me verbaasde over zijn afsluiting: ‘Bedankt, he-
lemaal top’. Dat was het nu juist niet. Er was een storing en die 
zat er nog steeds. Wat kon hij bedoelen? Na enig denken kwam 
ik tot de conclusie dat zijn positieve reactie te maken zou kunnen 
hebben met het feit dat we in ieder geval een stap verder waren. 
Het probleem was bekend en zou aan de juiste technici worden 
doorgegeven. Misschien klonk er ook wel iets door van verwach-
ting: als het eenmaal op de juiste plek is, dan wordt het echt wel 
opgelost.

Persoonlijk hoop ik dat laatste ook. Dat het wordt opgelost en 
meestal is het ook wel waar. Eerst moet het probleem bekend zijn 
en dan kom je een stap verder. Het lukt niet altijd. Sommige pro-
blemen blijken te groot. Maar positief zijn over die eerste stap 
kan geen kwaad. Positief dat je in ieder geval weet waar je zijn 
moet met je probleem. Daar zit toch een kern van waarheid in. 
En ik dacht aan het geloof en dat ik weet dat ik met de dingen 
waar het echt op aan komt bij God mag komen. Ik zie niet altijd 
gelijk verandering. En toch vertrouw ik erop dat het bij Hem op de 
goede plek is. Zo gek was die afsluiting van dat telefoongesprek 
nog niet.
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Poeldijk

Wilt u helpen ogen en 
oren van Poeldijk te zijn?

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

Door Poeldijkers voor 
de veiligheid van 
Poeldijkers

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl

Kerkdiensten
Zondag 21 juli
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Zondag 28 juli
10.00 uur: ds. L. den Breejen, Delft.
19.00 uur: ds. A.J.M. Molenaar, Woudrichem.
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en ne-
vendienst voor kinderen van de basisschool.

Maandsluiting “De Terwebloem”
Vrijdag 26 juli om 19.00 uur is er weer een maandsluiting in De 
Terwebloem. Ds. Schoone zal de meditatie verzorgen en het duo 
Ada Spaans en Huub Uittenboogaard verlenen muzikale mede-
werking, u bent van harte uitgenodigd. We hopen weer op een 
gezegend uur met elkaar! Namens de  commissie gemeentewerk.

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

Contact met de kerk
Is er om welke reden dan ook pastorale hulp gewenst of wilt u 
meer weten over de kerk en de gemeente neem dan gerust con-
tact met ons op. Dit kan via de mail: bogaardij@hotmail.com of 
tel. 0174-242570.

Open kerk
Zaterdag 20 juli is ervoor de laatste keer voor de vakantie “open 
kerk”. Dit kerk is dan van 10.00-11.30 uur open voor eenieder die 
behoefte heeft aan een gesprek, een vraag heeft, of gewoon trek 
heeft in een kop koffie of thee. Van harte welkom!

Gebedsbijeenkomst 20 juli
Voor de “open kerk” op de 3e zaterdag van de maand is er een 
gebedsmoment ingepland waarvoor een ieder van harte wordt 
uitgenodigd. In dit half uur brengen wij onze dank en onze noden 
voor het aangezicht van God. Dat kan door hardop of in stilte mee 
te bidden. Het is telkens weer een rijke ervaring om dat met elkaar 
te delen. Kom er gerust bij!  Zaterdag 20 juli van 09.30-10.00 uur. 

Oud papier
De oud-papiercontainer staat van 24 juli tot en met 27 juli op: Mon-
sterseweg 112, Poeldijk, naast hotel-restaurant Unicum-Elzenhagen.

Zaterdag 20 juli open kerk, boeken- en platenmarkt

Van de bazaar-commissie
Zaterdag 20 Juli is er Open Kerk en verkoop van boeken, puzzels, 
Lp’s en cd’s. Kom eens langs en bekijk onze grote voorraad; er is 
vast wat voor u bij. De bazaarcommissie is volop bezig met de 
voorbereidingen voor de Bazaar 2019. De data kunt u alvast in 
uw agenda noteren: 31 oktober, 1 en 2 november. 

Grote Verloting
De loten voor de grote verloting zijn klaar en kunnen weer ge-
kocht worden. De loten kosten € 1,00 per stuk en een boekje kost 

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

2681 XV MONSTER
Golfslag 17

TE KOOP

2685 AH POELDIJK
Bloemenstraat 26

DE REALISTISCHE MAKELAAR
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In gezellige, kindvriendelijke en autovrije 
straat gelegen kluswoning met 3 slaap-
kamers en zonnige achtertuin gelegen 
op het Zuidwesten. De woning is gelegen 
nabij het centrum van Poeldijk en diverse 
uitvalswegen richting het Westland, Den 
Haag en Rotterdam.
Vraagprijs: € 190.000,- k.k.

In de populaire, kindvriendelijke en ruim 
opgezette woonwijk ‘Grote Geest’ en 
op steenworp afstand van het strand 
en de duinen gelegen royaal en perfect 
onderhouden geschakelde 2-onder-1 
kapwoning.

Vraagprijs: € 545.000,- k.k.

€ 15,00 voor 15 loten. Er zijn in totaal 4.500 loten. U kunt loten ko-
pen door geld over te maken naar: NL25 RABO 0342 9076 03 t.n.v. 
Bazaarcommissie Poeldijk o.v.v. ‘loten’ en uw naam en adres. 

Wij zullen er voor zorgen dat de loten bij u afgeleverd worden. U 
kunt ook loten kopen bij: Mevrouw Van der Pot, De Noorderhoek 
23 Poeldijk, tel. 0174-24 02 82 of via: mirja@hetnet.nl.

Extra verloting van een fiets 
Naast de grote verloting, zijn er ook loten voor een prachtige 
zwarte damesfiets Batavus Old Dutch te koop. Die loten kosten 
€ 5,00 per stuk. Er zijn in totaal 200 loten. U kunt deze op de 
dezelfde manier als de loten van de grote verloting bestellen. DE 
punten, punten van Bakkerij Het Stoepje, kassabonnen van Hoog-
vliet, etc. zijn nog steeds van harte welkom.
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Vóór 6 september digitaal aanmelden

Aanmelden voor vormsel 2020
Door Els Geelen, pastoraal werker

Ook komend seizoen werken de vorm-
selwerkgroepen uit Wateringen/

Kwintsheul (Noord) samen met Poel-
dijk/Monster/’s-Gravenzande/Hoek 
van Holland (West). Kinderen die 
in 2015 of eerder hun Eerste Heili-
ge Communie hebben gedaan kun-

nen gevormd worden. Het Vormsel is 
zaterdag 15 februari 2020. Ben je 12 of 

13 jaar en wil je gevormd worden maar ben 
je nog niet gedoopt of je Eerste Communie gedaan? Neem dan 
contact op met geelen@rkwestland.nl of bel 06-36 286 952 voor 
meer informatie. 

Woensdag 26 en donderdag 27 juni waren er informatieavonden 
in Wateringen en ’s-Gravenzande over het vormsel. Als alle kin-
deren waarvan er een ouder was zich aanmelden hebben we een 
leuke groep. Hoe leuk is het als we proberen het aantal nog hoger 
te krijgen? Want hoe meer vormelingen, hoe meer je ziet dat je 
niet alleen bent, maar dat er meer jongeren zijn die iets met hun 
geloof doen. Hoe kan je aangemeld worden? Heel makkelijk…via: 
https://rkwestland.nl/aanmelden-vormsel want alle aanmeldin-
gen gaan vanaf nu digitaal. 

Tot wanneer kan je ingeschreven worden? 
Omdat wij als werkgroepen vormsel de data van de bijeenkom-
sten moeten gaan plannen, willen wij uiterlijk 6 september weten 
wie meedoen met de voorbereidingen. We plannen de bijeen-
komsten zo dat er 4 keer op maandagavond een bijeenkomst is 
en 4 keer op een woensdagavond. Zo hoef je niet 8 keer training 
of repetitie te missen. Het is nog niet zeker waar de avonden zijn; 
wij proberen 4 keer in Wateringen en 4 keer in regio West. Als je 
nog vragen hebt, neem dan contact op met vormselgroepnoord-
west@gmail.com. Wij kijken uit naar een grote groep enthousias-
te jongeren die gevormd willen worden.

Jeu de Boules Verburch ’97 doet mee aan toernooien

Keurige 4e plek bij kampioenschap
Door Piet de Quaasteniet

Ook bij Verburch ’97 Jeu de Boules is de zo-
mer nadrukkelijk aanwezig, op maandag- 
en zaterdagmiddag 24 en 29 juni moesten 
we het hek naar de Jeu de Boules dichthou-
den omdat de temperatuur boven de 30 

graden kwam. Maar buitenspelen kon je nog zat doen, met zo 
nu en dan een buitje zodat we naar binnen moesten vluchten. 
Ondertussen vond de prijsuitreiking plaats van de Westlandse 
Club Kampioenschappen in het seizoen 2018/2019 met een keu-
rige 4de plaats voor de spelers/sters van Verburch .

Begin mei was er de start van de buiten-
toernooien: in volkstuincentrum Madestein, 
De Lier, Westlandia, Den Hoorn. Er zijn nog 
toernooien te spelen in Kwintsheul, ’s-Gra-
venzande en Naaldwijk. Een heel gezellig 

toernooi is de uitwisseling van Verburch ’97 en de brullende stie-
ren uit Leiderdorp. Zij komen in de winter naar ons om een toer-
nooi binnen te spelen en Verburch ’97 gaat zaterdag 17 augustus 
om 12.15 uur naar Leiderdorp voor een toernooi tegen de Stie-
ren. Aanmelden graag op het mededelingenbord in de kantine.

Rondje Poeldijk: 400 deelnemers op 50 banen 
Om niet te vergeten: vrijdag 6 sep-
tember het jaarlijkse Jeu de Boules 
toernooi tijdens Rondje Poeldijk, 
met 50 banen en 400 deelnemers 
zal het weer druk zijn in de Voor-
straat. Ook dit jaar verricht een 
bekende Westlander de aftrap 
om 13.00 uur. Wie dat is maken 
wij nog niet bekend. Aanmelden 
kan bij: verburch97@hotmail.com 
kosten € 10,00 per koppel. Wil je 
nog oefenen, altijd welkom. Meld 

je aan als lid bij Jeu de Boulesvereniging Verburch ‘97. Verdere 
informatie kan je vinden op de website: www.97pjdb.nl.

93 x 138 mm, Poeldijk Nieuws

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

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

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

Ook unieke
eigentijdse

sieraden  
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Eigen broek ophouden kan door Vrienden van

Vrienden picknicken op Waterpop
Waterpop Wateringen krijgt geen subsidie 
en houdt dus al 42 jaar z´n eigen broek op. 
Door sponsoren, de omzet op het festival én 
door de Vrienden van Waterpop. Zij dragen 
Waterpop een warm hart toe en maken het 
door een jaarlijkse financiële bijdrage moge-

lijk dat het festival elk jaar weer georganiseerd kan worden.

In het verleden waren er meerdere ludieke acties om ruchtbaar-
heid te geven aan de mogelijkheid om Vriend te worden van het 
Wateringse festival. Er werd een romantisch ‘Diner voor twee’ 
verloot; de gelukkigen, met uitzicht op het veld, kregen een heer-
lijk dinertje voorgeschoteld. Ook kon je ‘Zeiken op Waterpop’ in 
een privé dixie met een unieke sleutel, zodat de gelukkige Vriend 
Van, niet in de rij hoefde voor toiletbezoek. 

Picknickmand
Dit jaar een nieuwe leuke actie. Zaterdag 10 augustus worden 
niet één, maar twee Waterpop picknickmanden weggegeven. 
Eén mand wordt verloot onder bestaande Vrienden Van, de 
tweede onder de nieuwe Vrienden die tussen nu en 10 augustus 
Vriend worden van Waterpop. Wil jij ook Vriend worden? Aan-
melden kan via: www.waterpop.nl. Daar alle details over hoe je 
kans maakt op de picknickmand en hoe je vriendschap koopt.

Elke 2e en 4e vrijdag in De Backerhof

Digi-inloop
Hebt u een vraag over het gebruik van uw 
computer, tablet of smartphone? Bijvoorbeeld 
over WhatsApp, fotobewerking, internetban-
kieren, Facebook of veilig internetten? En wilt 
u uw digitale kennis uitbreiden? U kunt elke 2e 

en 4e vrijdag terecht in de computerruimte in De Backerhof van 
09.30-12.00 uur. Digi-inloop wordt begeleid door Arie Kruijswijk en 
Tyrique Putto. Kosten € 2,50 per keer, inclusief consumptie.

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

Op de Westhof in Poeldijk

Afsluiting Modderweek Smallsteps
Eind juni was het tijd voor de landelijke modderweek bij Kinder-
opvang Smallsteps op de Westhof in Poeldijk. Elke dag genoten 
de kinderen van allerlei activiteiten met modder en water, heer-
lijk met dit mooie weer. 

Op vrijdag werd deze modderige week afgesloten met een heel 
modderparcours voor onze kinderen van het kinderdagverblijf en 
de peuterspeelzaal. Ze vonden het geweldig!
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Nog slechts éénmaal wordt er een feest van betekenis in ‘De Luifel’ 
georganiseerd. Dat was de voorbije weken meermalen het ‘kopje’ 
van een publicatie in verscheidene lokale weekbladen. Het nieuws 
zal niet veel Westlanders slapeloze nachten hebben bezorgd, toch 
zijn er nogal wat streekgenoten tussen twintig en negentig jaar 
die prachtige herinneringen hebben aan dat even buiten het oude 
centrum gelegen oergezellige dorpscafé. Een gelegenheid die, 
vooral vanaf tweede helft van de twintigste eeuw, met velerlei ac-
tiviteiten de aandacht op zich wist te vestigen. Een café ook dat, 
vooral in de weekeinden, aan de Dr Weitjenslaan heel wat leven 
in de brouwerij bracht. 

Zo was uitbater Felix de Groot in het midden van de jaren vijftig met 
grote regelmaat gastheer voor de wielervereniging ‘Westland Wil 
Vooruit’. In de wintermaanden waren er op zondag volop wedstrij-
den op de hometrainers, meestal in de achterzaal van het café. Het 
was dan vanaf 10.00 uur enkele uurtjes gezellig druk én spannend 
tussen rivaliserende cracks. Soms kwamen er ook wielerclubs uit de 
ons omringende steden op bezoek in de tijdelijk tot sportzaal om-
geturnde feestzaal. De renners raakten zo ook enigszins vertrouwd 
met de gemoedelijke sfeer in het café, hetgeen ook van invloed was 
op hun leefwijze in volgende jaren. Van die toenmalige coureurs zag 
menigeen elkaar later af en toe terug, dan echter nippend aan een 
pintje aan de bar. 

Onvergetelijke jaren
Omstreeks 1960, de ‘kroeg’ was intussen omgedoopt tot café ‘Cen-

traal’, zwaaiden Wil en Beer Silvis er de scepter. Het was de tijd dat 
ook schrijver dezes er, met een groep kornuiten, de drempel menig-
maal overstapte. Een tijd van ongekende bloei, door de eigenaar 
georganiseerde voetbalwedstrijden, jaarlijks met de bus naar de 
Acht van Chaam en feesten die er zijn mochten. Om de reis naar 
Chaam te kunnen bekostigen, spaarden de stamgasten de hele win-
ter hun overgehouden ‘klein geld’. Ieder had een (afsluitbaar) klein 
houten spaarkasje aan de wand en deponeerde er zondagavond 
wat overgebleven kwartjes en dubbeltjes in. Zo  kon het reisje wor-
den betaald, terwijl een eventueel restant vakkundig werd verbrast. 
Helaas zijn vele vrienden van toen ons reeds ontvallen. Maar voor 
bruiloften, vergaderingen en jubilea zetten opeenvolgende eigena-
ren uiteraard altijd hun beste beentje voor. Dat Elly en Henk Haze-
winkel in het begin der negentiger jaren, als laatste kasteleinsecht-
paar, het etablissement zouden gaan exploiteren, was uiteraard 
niet voorzien. Onder meer snel veranderende tijdsomstandigheden, 
gebrek aan een bekwame opvolger én leeftijd/gezondheid van het 
echtpaar Hazewinkel, waren doorslaggevende factoren die Elly en 
Henk deden besluiten er een punt achter te zetten. Alles op een rijtje 
zettend was het voor hen een moeilijke, maar juiste beslissing! Dat 
het ons zo vertrouwde café binnenkort haar deuren definitief gaat 
sluiten, betekent een aderlating voor Poeldijk. Het café was gene-
raties lang een gelegenheid met een grote groep vaste gasten. Per 
één augustus komt er een eind aan een kleine negentig jaren dienst-
verlening op diverse fronten. In die lange reeks van jaren hebben 
verscheidene eigenaren, elk op hun eigen wijze, hun uiterste best 
gedaan om in het café een huiselijke sfeer te scheppen. Met wisse-
lend succes, er waren perioden van grote bloei, maar ook wat ma-
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gere jaren werden opgetekend. 

Van start (Marie-Jan) tot finish (Elly en Henk)
Het karakteristieke gebouw werd in de eerste helft van jaren dertig 
door de Poeldijkse timmerman/aannemer Jan van Rijn gebouwd. 
Niet voor derden; het was bedoeld tot meerdere eer en glorie van 
hemzelf en zijn echtgenote Marie Groenendaal. Opzet was het im-
posante gebouw als pension te gaan exploiteren. Een job die me-
vrouw Van Rijn dan ook met liefde aanvaardde en jarenlang met 
verve heeft beoefend. In de beginperiode hielp Jan van Rijn, indien 
nodig, zijn echtgenote met het in goede banen leiden van een brui-
loft. Kort voor de komst van de feestelingen werd dit grandioze pla-
tje vervaardigd. U ziet met de klok mee: Riek Zuiderwijk, Dinie Vis, 
eigenaar Jan van Rijn, kookster mevrouw Schalke, Jan’s echtgenote 
Marie Groenendaal en Corrie Zuiderwijk. Terwijl Poeldijkse Jan vol-
doende werk had in zijn bouwonderneming, wilde zijn Marie ook 
gaarne iets interessants om handen hebben. Het kinderloze echt-
paar timmerde op die manier uitstekend aan de weg. Er waren in 
die (crisis-)tijd nogal wat veldstudenten (jongens van elders die hier 
het tuinbouwvak leerden), te Poeldijk werkzame onderwijskrachten 
die niet dagelijks op en neer konden reizen en vertegenwoordigers 
(agenten) van bedrijven die zaken deden in het Westland die er over-
nachtten. Zij konden in het gerieflijk ingerichte pension rekenen op 
een puike kamer, goed eten, dito ‘aangekleed’ ledikant en een uit-
stekende gastvrouw. Dat laatste kan zonder de minste twijfel ook 
worden gezegd van Elly Hazewinkel. Een gastvrouw die, samen met 
echtgenoot Henk, café ‘De Luifel’ ongekend populair heeft weten te 
maken. Een kleine dertig jaar hebben Elly en Henk er alles aan ge-
daan om in ‘De Luifel’ een ‘thuisgevoel’ te creëren. Dat het hen is 
gelukt zo’n lange reeks van jaren, veelal met musici, al het mogelijke 
te organiseren tot vermaak van de gasten, mag best bewonderens-
waardig worden genoemd. Niets was hen te dol, aanpakken was 
het parool! Elly/Henk, DANKJEWEL voor jullie ongekende gastvrij-
heid die meer dan een generatie Westlanders ten deel is gevallen. 
Zaterdag 27 juli worden de bloemetjes vanaf 21.00 uur nog een-
maal op niet mis te verstane wijze buitengezet. Het afscheid zal met 
enige weemoed gepaard gaan, herinneringen gaan evenwel een 
leven lang mee. Dat het doek gaat vallen, is het logische gevolg van 
het lot dat iedereen een keer zal treffen. Jaren komen, jaren gaan, 
het uiterlijk van ‘De Luifel’ blijft echter bestaan! Een geruststelling 
voor de stamgasten die in de toekomst het dan tot appartementen 
ingerichte voormalige café zullen passeren.   

‘Gestart als pension ‘Marie-Jan’,
 maakte ‘Beer’ er café ‘Centraal’ van.
Het kon niet meer op,
‘De Luifel’ werd top,
Elly/Henk gaan, tot spijt van de fan(s)’. 
 

Daar voelt uw kind 
zich thuis! 

Dagopvang & buitenschoolse opvang
 in Monster en Poeldijk. 

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

Professionele opvang in een 
huiselijke sfeer

 518 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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Poeldijk Bouwt
(Foto's: Willem de Bruijn)

Nieuwe bestrating Voorstraat klaar; Kerklaan vanaf 20 juli weer open.
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Met Poeldijkse vriendinnen op stap

Een andere omgeving...
Ik ben ons dorp even ontvlucht. Gewoon even, voor mijn plezier. 
Meer dorpsgenoten zullen de komende weken hun biezen pak-
ken. Vakantie! We moeten weer zo nodig van alles. Op 12 en een 
half kilometer hoogte boven de wolken in de zon gevlogen. Mijn 
benen in mijn nek en mijn koffie staat op het opklaptafeltje van 
mijn vriendin. Zoveel ruimte is er nu ook weer niet in de regulie-
re Boeing 737 van Transavia. 

Ons Dorp
Om 04.00 uur op met en naar mijn oudste en meest trouwe vrien-
dinnen naar de Algarve in Portugal. Ant en haar vriend wonen in 
Albufeira en daar wordt ik al jaren van harte uitgenodigd. Met 
haar zus Det, die ook aan een onderbreking toe is na een berg 
tegenslag de afgelopen tijd, hebben we de koe maar eens bij de 
horens gevat. Voor mij is het een uitdaging van jewelste om zon-
der vaste hulp en voorzieningen in het buitenland iets te gaan 
ondernemen. En mijn vriendinnen kennende hebben ze alles voor 
me over, maar dat zal ik echt zelf aan moeten geven. Ook door die 
eigenschap zijn het ook mijn beste vriendinnen, door dik en dun. 
Natuurlijk ook rasechte Poelukkers. Al ruim 50 jaar passeren we 
elkaar op onze levenspaden. Soms lopen we een tijdje meer inten-
sief met elkaar op, steunen we elkaar en delen we onze verhalen, 
vragen, onzekerheden, ervaringen en liefde in de verschillende 
fases van ons leven.  

Prachtige villa met zwembad
Voorspoedige reis vanaf Airport Rotterdam The Hague met per-
fecte rolstoel service van Transavia zijn we om 09.45 uur plaat-
selijke tijd in Portugal. Ook daar alles weer perfect geregeld. Op 
Faro stonden natuurlijk Ant en Klaas ons op te wachten. Warm 
welkom. Natuurlijk hadden ze gezorgd voor stationcar zodat ook 
de rolstoel meekon. Op naar huis. Een prachtige villa met zwem-
bad. Zelf ingelopen en uitgekropen. Wat een ervaring. In de mid-
dag met elkaar natuurlijk onze leeuwinnen aangemoedigd tegen 
de VS. Ondertussen bij hun toegankelijke appartement koffers 
afgegooid en de gehuurde scootmobiel afgeleverd. Daarna nog 
lekker met elkaar gegeten en bekaf onze koffers ingedoken. Ik ben 
gerust. Ik ben blij. Ik zit in een andere omgeving. Natuurlijk mis ik 
ons dorp, mijn eigen paleisje, mijn dorpsgenoten, maar wat is het 
hier gaaf. Ik ga genieten en het glas tot op de bodem leegdrinken. 
Voor iedereen fijne vakantie en gezond weer terug!

Op evenemententerrein De Wollebrand

Vrienden van het Westland
Tekst en foto’s: Harry Stijger

Vrijdag 14 juni was het muziekevenement Vrienden van het 
Westland op het nieuwe evenemententerrein van De Wolle-
brand. Er waren optredens van: Van Dik Hout, Jason Bouman 
met zijn Hazes Tribute, 2 Meter Peter band, tributeband Queen 
Forever met een geweldige show en Dj Jerome. Deze avond was 
gericht op een wat oudere doelgroep. Voor de jongeren was 
er een hardstyle festival Infinity Outdoor met een variatie aan 
dj-optredens.
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‘Westlandse Puk’ voor 1300 peuters

Puk zomertas voor peuters
Donderdag 11 juli reikte wethouder Ben 
van der Stee de eerste Westlandse Puk 
zomertas uit. In de tas zit Puk’s zomer-
boek met allerlei activiteiten voor peu-
ters. Ruim 1300 kinderen krijgen de tas in 
peutergroepen. Juist in de zomervakantie 
is er tijd voor ouders om met hun kinde-
ren extra leuke dingen te doen. Met de 

zomertas kunnen zij thuis en op vakantie op een speelse manier 
aandacht geven aan de ontwikkeling van hun peuter.

In Puk’s zomerboek staan tips voor uitstapjes in de buurt, leuke 
ideeën voor elke vakantieweek, spelletjes en  tips om voor te lezen 
en bewegen. Verder een leesboek, een spelletje en bon voor de 
bieb. Met de bon kunnen ouders bij de bibliotheek nog een boekje 
ophalen. De zomertas is een initiatief van Westlandse Peuterop-
vang Kwest, Simba, De lange Keizer, Okidoki, Bibliotheek Westland 
en de gemeente. De Westlandse Peuteropvang werkt met het 
voor- en vroegschoolse educatie programma Uk en Puk. Peuters 
genieten tijdens de opvang van de leuke en leerzame activiteiten.

Eens in de maand in Kolenkit Wateringen

Meedoen aan bibliodrama?
Door Els Geelen, pastoraal werker 

Vorig jaar september ben ik begonnen aan een opleiding tot 
professioneel begeleider Bibliodrama. Voor deze cursus heb 
ik een oefengroep gevormd van mensen die ik ken uit diverse 
werkgroepen. Niet altijd kan iedereen als we oefenen, eens 
in de maand in de Parochiezaal de Kolenkit te Wateringen op 
maandag van 20.00-22.00 uur. Het zou fijn zijn als de groep iets 
groter is. Daarom deze oproep. 

Nu hoor ik u/jou denken….bibliodrama, wat is dat? Bibliodrama 
is een methode om je eigen levensverhaal en Bijbelverhalen aan 
elkaar te spiegelen. Spelenderwijs en interactief ontdek je hoe 
het Bijbelverhaal jouw verhaal belicht, en hoe jouw levensverhaal 
meespeelt in de uitleg van het Bijbelverhaal. Omdat we soms ook 
tafels en stoelen gebruiken voor hoogteverschillen of een vreem-
de houding aannemen, zoek ik voor de oefengroep mensen die 
fysiek actief zijn zodat ik met de groep allerlei vormen kan oefe-
nen. Wil je aansluiten bij de oefengroep, neem dan contact op 
met geelen@rkwestland.nl of bel 06-36 286 952. 

Collecte Natuurmonumenten: bijna € 500,00 Poeldijk 

Ruimte voor wilde bloemen 
Tussen 23 en 29 juni waren vrijwilligers van Natuurmonumen-
ten op pad om te collecteren. De ruim 10.000 collectanten za-
melden in bijna 300 gemeenten geld in om wilde bloemen te 
redden, want die verdwijnen in hoog tempo uit ons landschap 
en dat is een groot probleem.

Ook in Poeldijk collecteerden enkele mensen en hoe, want ondanks 
dat 4 collectanten niet konden lopen haalden wij meer op dan vo-
rig jaar. Toen: € 492,11, dit jaar is er in Poeldijk € 496,82 opgehaald. 
Super bedankt collectanten Rob, Cobi, Ans, Nanda en Helen en u 
als gulle gevers. Ik organiseer de collecte in Poeldijk omdat ik het 
belangrijk vind dat de natuur gezond en divers blijft. Ik maak me 
zorgen om het verdwijnen van wilde bloemen en loop graag mee. 
Hou jij ook van de natuur? Geef je dan op als collectant voor de 
collecte van Natuurmonumenten 2020. Lucia Bekkers (06-33 918 
904). Zie: www.natuurmonumenten.nl/wilde-bloemen.

Volle kaart is een cadeautje waard

ZomerLeesBingo gestart 
Het is zomervakantie: tijd voor leuke 
dingen, tijd voor de ZomerLeesBingo! 
Tot 31 augustus kunnen kinderen weer 
meedoen met de ZomerLeesBingo. Met 
de bingokaart vol bijzondere, rare, gekke 

leesopdrachten van Bibliotheek Westland is lezen op z’n leukst! 
ZomerLeesBingo is voor alle kinderen van de basisschool. Lezen 
wordt een spel en maakt het in de vakantie extra leuk. Zo blijven 
kinderen ook in  de zomervakantieperiode lezen en dat is belangrijk 
voor hun leesniveau. 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in de vakantie niet lezen 1 
à 2 leesniveaus terugvallen: ‘de zomerdip.’ Om die te voorkomen 
moet er ook in de lekker lange zomervakantie gelezen worden. 
Voor het zesde achtereen volgende jaar organiseert Bibliotheek 
Westland de ZomerLeesBingo. Om hun kind te stimuleren kunnen 
ouders nu ook meedoen, want zien lezen doet lezen! Voor hen zijn 
er vier makkelijke opdrachten in groen zoals: lees een stripverhaal 
of lees je kind een verhaal voor. Samen lezen is tenslotte nog leuker. 

Volle kaart is cadeautje waard
De bingokaarten zijn in de bibliotheek verkrijgbaar. Daar staan 
natuurlijk ook stapels boeken klaar die voor de opdrachten gele-
zen kunnen worden. Is een opdracht af? Dan wordt ‘Bingo!’ ge-
roepen en je opdracht bij de balie afgestempeld. De volle kaart is 
een cadeautje waard; onder alle volle kaarten worden ook uitno-
digingen voor het eindfeest verloot.



1717 JULI 2019

Maakt u een logeerbed vrij van 21 tot 25 november? 

Bezoek Budapesti Lantos Kórus
Door Peter van Leeuwen

Zoals Poeldijk Nieuws onlangs meldde, bezoekt het Budapesti 
Lantos Kórus van 21 t/m 25 november het Westland, in het bij-
zonder Poeldijk. In 1969 (alweer 50 jaar geleden) was dat koor 
voor het eerst in Poeldijk; velen van ons koesteren die herin-
neringen tot op de dag van vandaag. Sterker nog: wie van de 
betrokkenen ondernam niet ooit een reis naar Hongarije om de 
banden met koorleden en hun familie aan te halen? De eerste 
aankondiging van een hernieuwd bezoek maakte de tongen in 
en rond Poeldijk weer los! 

Eén van de hoogtepunten van dat weekeinde is zondag 24 no-
vember. In ‘De Veiling’ wordt met een groots concert dat fees-

telijke weekeinde afgesloten. Heel graag willen we een Jubile-
umkoor op de been brengen: een koor van mannen en vrouwen 
die toen – nog als kind of jongere – meezongen of die Hongaar-
se koorleden over de vloer hadden. Iedereen die zich op één of 
andere manier betrokken voelt is van harte welkom. Of gewoon 
als je belangstelling hebt, waarom niet? Attendeer elkaar op dit 
evenement! Samen gaan we er een groot feest van maken! De 
Hongaarse koorleden en begeleiders worden voor 4 nachten bij 
particulieren ondergebracht. Van de eerste gastgezinnen zijn de 
gegevens inmiddels binnen! Voel jij er ook voor en heb je 1 of 
2 bedden beschikbaar? Effe de mattenklopper eroverheen en 
klaar-is-kees! Het kan een begin of voortzetting zijn van prachtige 
internationale contacten, een nieuw vakantiedoel….. Meld je aan 
bij Trees Persoon (06-25063471), Marijke van Os (0174-627609) 
of Ria van Leeuwen (06-15074307). Zij kunnen je nog meer infor-
matie geven over het hoe en wat! Aanmelden voor meezingen bij 
Peter van Leeuwen, peetvl@caiway.net of 06-50 224 781.

DE LEKKERSTE 
KIPFILET

Vers gesneden 

in de winkel

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

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

Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Hallo laagsteprijsgarantie

DE LEKKERSTE 
KIPFILET

ELKE DAG EURO’S 
GOEDKOPER
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Puzzel nummer 15
Woordzoeker

Vakantiebestemming
Streep alle woorden die op de lijst staan door en uit de overge-
bleven letters ontstaat de naam van een van onze Nederland-
se provincies. Stuur die naam in en maak kans op een heerlij-
ke slagroomschnitt. Veel plezier! Oplossing met naam, adres en 
telefoonnummer binnen 14 dagen per mail naar puzzel@poel-
dijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 
2685 EK Poeldijk. 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.

G P R D N D N K T K A M E E L

I A E N I E A S R I I N U O O

R A G E J L E P P O J K P G R

A H I E L L N S D I K G K A D

F C E N P E H J N L N O E E D

R S R E A Z E O I A I G D R R

A N E O A A K U T W P H A I O

A R E H R G L E W N Z M C N L

V O B R D R O M E D A R I S S

E O S E O G N I M A L F E H L

I H A T N A R E E B S J I V C

O S W A T E R B U F F E L L E

O U R W P A A R D G E I L V O

L E G O V S J I N D A R B E Z

O N I P S L E G O V G N A L S

Oplossingen staan 
op: http://poeldij-
knieuws.nl/het-blad/
puzzel/. Van de 33 
inzenders, die het 
bijna allemaal goed 
hadden, is de geluk-
kige winnaar Riet de 
Brabander, op de foto 
met de gewonnen 
slagroomschnitt.

Chimpansee 
Dromedaris 
Eend
Everzwijn
Flamingo
Gans
Gazelle
Giraf
IJsbeer

IJsvogel
Kameel
Kikker
Konijn
Krokodil
Leeuw
Mug
Neushoorn
Nijlpaard

Oerangoetang
Olifant
Ooievaar
Paard
Pad
Reiger
Schaap
Schildpad
Slang 

Spin
Tijger
Vlieg
Vogelspin
Wasbeer
Waterbuffel
Waterhoen
Zebra
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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Kans op auto ti jdens 
Winter Was Weken 
Januari staat in het teken van de BOVAG Winter Was Weken bij 
Carwash Westland. Bij elke wasbeurt ontvangt u een kanskaart 
met kans op een auto ter waarde van €10.000 of een winter-
sportcheque.

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

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

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

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

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

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

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

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

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

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

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

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

fleurige arrangementen. 

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

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

Pure flower gaat op vakantie!
Tijdens de vakantieperiode zijn wij 3 weken gesloten, 
vanaf 3 augustus. Op vrijdag 24 augustus zijn we weer 
open en zien wij u graag weer terug bij onze Bloemenstal!

Vanaf september starten wij ook weer met onze 
workshops. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen via de mail of telefonisch.
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Tot 9 september in het Westlands Museum

Expositie ‘Kassen op buitenplaatsen’
Sinds 10 juli heeft het West-
lands Museum een nieuwe 
tentoonstelling met als onder-
werp de tuinkassen die op bui-

tenplaatsen stonden. Deze korte expositie is een aanvulling op 
de tentoonstelling ‘Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw’, die in 
de grote expositieruimte te zien is.

In de 17e eeuw ging de stedelijke elite in de zomermaanden 
steeds meer op het platteland wonen. De zeer rijken konden een 
zelfstandig landhuis en tuincomplex van meerdere hectaren laten 
aanleggen. Daar werd geëxperimenteerd met allerlei uitheemse 
en exotische planten. Voor nogal wat eigenaren van buitenplaat-
sen was het een sport om zo bijzonder mogelijke planten te gaan 
telen, zoals planten die door de VOC uit Indonesië en door de 
WIC uit Zuid-Amerika werden aangevoerd. Deze exoten hadden 
het zwaar in ons koele klimaat. Om ze de winter te laten door-
komen bouwde men speciale behuizingen. Daaruit ontstonden 
de eerste kassen die  soms ook verwarmd konden worden. Wim 
Duijvestijn, kunstenaar en vrijwilliger van het WM, selecteerde 
voor de expositie afbeeldingen van kassen en oranjerieën. Van 
deze voorlopers van latere tuinbouwkassen maakte hij schilderij-
en, die een chronologisch beeld geven van de ontwikkeling van 
de tuinkas van 1600 tot 1900. Zo is er een rechtstreekse lijn te 
zien van de experimentele buitenplaatskas uit de 17e eeuw naar 
de industrieel vervaardigde kassen van rond 1900. De expositie in 
de Wagenschuur van het museum duurt tot 9 september.

In memoriam

Nico van Lier (68)
Door Cora van Dalen, werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk

Met groot verdriet moesten wij 
onlangs afscheid nemen van 
Nico van Lier. Hij was jarenlang 
een belangrijke steunpilaar 
voor onze werkgroep bij het be-
heer en de ontsluiting van vele 
collecties. Zijn grote interesse in 
fotografie en zijn nauwkeurig-
heid en aandacht voor details 
waren voor ons van onschatba-
re waarde. Met Frank van den 
Burg digitaliseerde Nico jaren-
lang een fors deel van deze col-
lecties van onze kerk.

Allerlei technieken en experimenten werden gebruikt, dat leidde 
tot een vaak fantastisch resultaat. Nico’s  kennis van computers, 
internet en digitalisering kwam buitengewoon goed van pas en 
heeft ervoor gezorgd dat veel kostbaar en zeldzaam materiaal nu 
ontsloten en toegankelijk is. Nico was ook vele jaren vaste foto-
graaf van vele Open Monumentendagen en andere evenemen-
ten. Zijn grote passie voor fotograferen, vooral van de natuur was 
ongetwijfeld iedereen bekend en ook makkelijk bereikbaar ge-
maakt door Nico omdat hij elke mail afsloot met een link naar zijn 
fraaie fotoverzamelingen op internet. Van het kerkuiltje in onze 
kerktoren tot vele andere vogels en dieren die hij liefst ’s morgens 
voor dag en dauw vastlegde op de gevoelige plaat.

Nico werd het afgelopen jaar helaas geconfronteerd met de no-
dige lichamelijke problemen maar die beletten hem er toch niet 
van om nog heel veel werk te verzeten voor de werkgroep en te 
genieten van het leven. Zijn gezondheid ging helaas verder ach-
teruit waardoor ook autorijden in de laatste weken van zijn leven 
niet meer mogelijk was maar ook toen voerde zijn fiets hem toch 
nog bijna door het hele Westland. Met Nico hebben wij een zeer 
enthousiaste en getalenteerde vriend en collega verloren. Wij 
wensen zijn kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden heel veel 
sterkte in deze moeilijke periode.
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Moppen
Door Joey en Mila

“Ik ga dit jaar op vakantie naar zicht”. 

Vraagt de ander: “Waar ligt dat dan?” 

“Geen idee,  maar in de krant stond ‘lekker weer in zicht’”.  

Jantje belt Piet en vraagt: “Wat is je telefoonnummer?”  

Een bekeuring is een boete voor wat je fout doet. De belasting 

is een bekeuring voor wat je goed doet 

Opschrift op de deur van een reisbureau: 

doe ons een plezier en ga weg 

Waar koopt een boer zijn kleren? Bij een 

boer-tiek

Grote schommels
Door Amee en Oumayma

Twee keer per jaar hebben wij een hele leuke gymles: dan heb-
ben we 2 reuzenschommels. De  meester of juf duwt één van de 
twee schommels. Bij het begin als je er net op zit gaan de schom-
mels eerst heel langzaam en dan steeds harder, en dan gaat de 
meester één keer heel hard duwen. Maar als je dat niet durft dan 
mag je er af en gaan de anderen wel hard. 

De 1e schommel is gemaakt van de touwen en de dikke mat en 
een paar palen.

De 2e schommel is gemaakt van touwen en het trapezium onder-
ste boven.

En als jouw groepje niet 
op de schommel zit, 
heeft de meester een 
leuk spel voor je be-
dacht: trefbal waarbij 
je niet af kan zijn.

Wie kent de seizoenen?
Een kleuterjuf vraagt aan haar klas: wie 
van jullie kan de seizoenen van het jaar 
opnoemen? Jantje steekt zijn vinger op 
de juf zegt: zeg het maar Jantje. Jantje 
begint met herfst,  winter … maar voor de 
rest blijft het stil.  Dan vraagt de juf: waar 
blijven de lente en de zomer Jantje? Dat 
vraag ik me dus ook al af juf                                   

Poeldijkse scholen vertellen...
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Interview over zomervakantie met 
juf Ymke
Door Stijn en Soufian van de Openbare Daltonschool Poeldijk

Vind je de zomervakantie leuk?
Ja, ik vind het leuk maar hij duurt best lang.
Ga je dit jaar weer op vakantie?
Ja, ik ga naar Disneyland en Texel.
Waar wil je het liefst heen?
Het liefst wil ik naar IJsland en Noorwegen.
Wat ga je doen op vakantie?
In Disneyland ga ik in de attracties. Op Texel ga ik wandelen en 
naar de zeehonden kijken.
Hoeveel landen ben je op vakantie geweest?
In 12 landen: Amerika, Australië, Italië, Noorwegen, Zweden, 
België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Duitsland, Luxemburg en De-
nemarken.
Welk land vind je het mooist?
Noorwegen.
Wat vind je leuker zomervakantie of kerst vakantie?
De zomervakantie. Ik doe niet aan wintersport maar in het don-
ker is het wel gezellig. 
Dit is het einde van het interview.  

Bereiding: cheesecake- ijs met Oreo cookies 
Schraap het merg uit het vanillestokje en breng deze

 samen met de melk en bijna alle slagroom aan de kook. Doe 
de eidooiers met de suiker en het laatste beetje slagroom in 

een kom en klop dit kort door. Schenk het kokende mengsel al 
roerende op de eidooier massa en klop alles goed door. 

Giet het mengsel terug in de pan. Verwarm het op laag vuur en 
blijf roeren tot het mengsel dikker word. Om te controleren of 

het goed is, doop een spatel in de custard en trek er met je vin-
ger een streep door heen; als de custard niet meer doorloopt, 
is deze goed. De temperatuur moet ongeveer 80° C zijn, laat 

het mengsel vooral niet koken. Haal de custard van het vuur en 
schenk deze in een kom. Doe de roomkaas er bij en klop 
dat erdoor. Laat het mengsel afkoelen en een nacht in de 

koelkast staan. Giet de afgekoelde custard in de 
ijsmachine en draai dit tot ijs. Voeg aan het eind 

de stukjes Oreo cookie toe.

Oreo cheesecake ijs 
Door Dominique en Zoë

Ingrediënten:
1/2 vanillestokje

200 ml melk
150 ml slagroom 

2 eidooiers
125 gr suiker

150 gr roomkaas 
150 gr Oreo cookies grof gehakt

Lekker zomers watermeloen drankje
Door Jasmijn en Lizzy

Tijd 10 minuten, recept voor twee glazen.
Benodigdheden:
¼ watermeloen
Spa rood
Sap van halve citroen
Twee theelepels suiker

Bereiding:
Begin met het schillen van de watermeloen; misschien 
kunnen jouw ouders hiermee helpen. Snij daarna de 
watermeloen in stukjes. Haal daarna de zwarte pitjes 
weg. Schep de watermeloen met het citroensap en de 
suiker in een kom voor de keukenmixer. Mix het he-
lemaal totdat de watermeloen vloeibaar is. Giet een 
glas voor de helft met het watermeloensapje met deze 
hoeveelheid kun je ongeveer twee glazen vullen. Giet 
daarna de Spa rood erbij. Het is het lekkerste als dit 
lekker koud is. Smullen maar!
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Op uitnodiging van ING Bank

Zonnebloem naar Madurodam
Door Els Duijnisveld

Op uitnodiging van de ING bank mochten 
we dinsdag 9 juli met 15 Zonnebloemgasten 
naar Madurodam. Bij aankomst stonden 15 
medewerkers van ING ons bij de ingang al 
op te wachten. Voor iedereen stond er een 
rolstoel klaar en al snel vond elke gast een 
begeleider. Na een kopje koffie of thee met 
een heerlijk stukje appeltaart met slagroom 
werden alle gasten door een ING-begelei-
der rondgereden.

We boften met het weer, iedereen ging gezellig kletsend en ge-
nietend door miniatuurstad Madurodam. Zoals een Zonnebloem-
gast zei: ”Wat een heerlijke middag. Ik word lang niet elke dag 
door zo’n leuke jongeman rondgereden.” Aan het einde van de 
middag sloten we op het terras af met een drankje en konden 
we met elkaar nog nagenieten van een middag met een gouden 
randje. Als dank konden wij onze begeleiders van ING een doos 
Westlandse groenten aanbieden, geregeld door Léon Duijvesteijn 
en gesponsord door The Greenery.

Toen iedereen weer in de bus zat, werden we uitbundig uitge-
zwaaid door onze begeleiders en gingen op weg terug naar Poel-
dijk. Geniet allemaal van een fijne zomer en wellicht zien we u 
weer bij Rondje Poeldijk als we door het Westland gaan varen. 
Meer info vindt u in het boekje van Rondje Poeldijk.

Best onderhouden berm aan de Arckelweg

(Foto's: Willem de Bruijn)
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Meer weten? www.optiflor.nl

Benieuwd naar de exclusieve 
collectie Phalaenopsis 
van Opti-flor?  
O.a. bij Tuincentrum Ockenburgh  
kunt u kiezen voor  
mooie soorten uit onze  
vijf sterren collectie.

KBO Poeldijk

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

Steeds meer hete zomers…

Blijf alert en wees hitte de baas
De afgelopen jaren hebben we steeds te maken gehad met 
weerrecords. We kunnen er niet omheen dat het klimaat struc-
tureel aan het veranderen is en er steeds meer hete zomers 
komen. Onderzoek geeft aan dat vooral 65-plussers en mensen 
die ziek zijn, veel last hebben van hoge temperaturen. Zij moe-
ten extra alert zijn op uitdroging en oververhitting. Blijf de hit-
te daarom de baas! Om u goed te wapenen tegen de warmte 
geeft KBO-PCOB praktische tips over wat u kunt doen als het 
(te) warm wordt:

- Drink voldoende water, ook als u geen dorst heeft.
- Vermijd alcohol.
-  Vermijd inspanning: vooral tijdens de warmste uren van de 

dag (11 tot 15 uur).
-  Blijf uit de hitte. Blijf binnen tijdens de warmste uren van de 

dag of in ieder geval in de schaduw.
- Draag een hoed, zonnebril en lichte kleding.
-  Zorg voor koelte. Leg af en toe een koele handdoek in uw nek, 

neem een koele douche of bad. Een voetenbadje geeft door-
gaans veel verkoeling.

-  Laat de zonwering zakken of doe de gordijnen dicht van de 
kamers die veel zon krijgen.

-  Doe de ramen dicht als het buiten warmer is dan binnen 
(overdag) en zet ze open als het buiten koeler is ( ’s nachts en 
vroeg in de morgen).

-  Draag bij voorkeur katoenen kleding. Kunststof kleding neemt 
nauwelijks vocht op en veroorzaakt vaak een benauwd ge-
voel.

Ons belangrijkste advies: zie om naar elkaar! Bezoek op warme 
dagen een oudere in uw omgeving. Kijk of er voldoende gedron-
ken wordt en of er genoeg verkoeling is.

Hellevoetsluis, Zuid Beijerland en Tiengemeten

Uitgaansdag 18 september                             
Woensdag 18 september gaan we naar Hellevoetsluis en bezoe-
ken het Nationaal Brandweermuseum. Hier is van alles te zien: 
van handbrandspuit tot redvoertuig en geschiedenis van brand- en 
rampenbestrijding. Na de warme maaltijd in Zuid Beijerland varen 
we met de pont over naar het eiland Tiengemeten voor een bezoek 
aan het Rien Poortvliet museum, gehuisvest in een oude boerderij.

Dit museum is al weer 10 jaar gevestigd op dit aan de natuur 
teruggegeven eiland. De eerste belangstellenden voor die dag 
hebben zich al aangemeld. Opgeven kan vanaf nu tot uiterlijk 6 
september bij Corrie van der Voet, tel. 247608 (Irenestraat 104) 

of Lida Zuiderwijk, tel. 06-19038168  (Beatrixstraat 119). Deel-
nemers krijgen een brief met gegevens van de penningmeester/
leden administratie.

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                                                        
“Ik zou graag een sport doen, “bitterbal” lijkt me wel leuk.”
De sprinters in het wielerpeloton vallen vaak: “Het is jodium of 
het podium” (uitspraak van sprinter Dylan Groenwegen)w
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H. BARTHOLOMEUS    
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Telefoon 0174-245058
Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875

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

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

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Anno Domini
Door pastor Max Kwee

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

er al zo lang staat. 

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

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

Kerkberichten
Weekeinde 7 en 8 januari: Driekoningen (A).
Zaterdagavond 19.00 uur: geen viering! Er is een viering in de 
Heilige Machutuskerk te Monster.
Zondagochtend 11.00 uur: Driekoningenviering m.m.v. het 
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor B. Lansbergen. Intenti es: 
Adrie van Zijl, Piet van Veen, Geert van Vliet, Aad Broch, 
Geertruida van Huik-Grossat, Greet Bron.
Weekeinde 14 en 15 januari: 2e zondag door het jaar (A).
Zaterdagavond 19.00 uur: woord- en communieviering met 
volkszang en cantor. Voorganger: Pastoraal medewerker mw. Els 
Geelen. Intenti es: jaargeti jde Ard Enthoven, jaargeti jde Leny van 
Nierop, overleden familie Van der Elst, Niek Duijndam.
Zondagochtend 11.00 uur: Eucharisti eviering m.m.v. het 
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor M. Kwee. Intenti es: Uit 
dankbaarheid bij het 60-jarig huwelijk van Kees en Leny van 
Marrewijk-Barendse, overleden familie Van Marrewijk, overleden 
familie Barendse, overleden familie Van der Loos-van Leeuwen, 
overleden ouders en familie Van der Elst, Leida Vriend-Vlaar en 
jaargeti jde voor dochter Daniëlle, Theo van den Berg.
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om zo-
maar even binnen te lopen voor een sti l moment, alleen of met 
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

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

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