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AGENDA

Poeldijker in beeld
De missie van een gedreven Poeldijker:

‘Duik de Noordzee schoon’
Door Nelly Schouw-Zaat

Ben Stiefelhagen (66) en zijn partner Klaudie Bartelink (48) wo-
nen op het uiterste randje van Poeldijk aan de Zuyt Bruyn, een 
stille straat met stijlvolle woonhuizen achter de Nieuweweg 
tegen Den Haag. Hun beroep: diepzee duiken. Hun missie: de 
Noordzee gezonder maken. Dat doen zij met hun hoofd, hun 
hart en hun handen. Tussen hun expedities en hun maritieme 
trainingen door vertelt Ben, aangevuld door Klaudie, aan Poel-
dijk Nieuws over de vervulling van deze droom.

Begin juli vertrokken Ben en Klaudie en met hen een groot team 
van biologen, fotografen, filmers, archeologen en artsen voor een 
tiendaagse duikexpeditie naar de Doggersbank. Een bijzonder ge-
bied 350 kilometer uit de kust van Den Helder. Doel: zoeken naar 
scheepswrakken, onder meer de Hr.Ms.013, de laatste nog niet 
gevonden Nederlandse duikboot, die met 35 opvarenden verging 
in de Tweede Wereldoorlog. Ben: ‘Het is niet bekend wat er met 
die boot is gebeurd. We weten dat het schip was ingezet als pa-
trouillevaartuig rond de Noorse wateren. Het voer niet voortdu-

2, 3 en 4 augustus Varend Corso Westland Aan de waterkant
9 aug. 09.30-12.00 uur Digi-inloop computerhulp De Backerhof
10 aug. 09.30-12.30 uur Bar- en housesale Café De Luifel Dr Weitjenslaan 28
2 t/m 8 september  Collecte Kankerbestrijding Aan uw voordeur (zie pag. 5)

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

rend onder water, dat kon met dat schip niet. Het was geen on-
derzeeër die lang onzichtbaar kan blijven. Een duikboot heeft dat 
vermogen niet. Het schip kan op een mijn gevaren zijn, maar het 
is ook niet uitgesloten dat het vanuit de lucht zichtbaar was en 
het door een vliegtuigbom is geraakt. Ons team werd ingezet om 
te onderzoeken waar het wrak lag en aan de hand van aanwijzin-
gen ter plaatse na te gaan wat precies het lot was dat de 013 trof.’

‘Enorm veel lood van vissers op zeebodem’
Het duikteam ‘Get wet’ van Ben Stiefelhagen 
heeft zijn sporen verdiend. In tal van oceanen 
en zeeën deden zij onderzoek naar scheeps-
wrakken. Deze expeditie leidde helaas nog 
niet tot de ontdekking van het gezochte 
scheepswrak 013. Maar leverde wel een schat 
aan kennis en informatie op over de onderwa-
terwereld, voor zover die kennis al niet voor-
handen was. De Noordzee ligt nog steeds vol 
met scheepswrakken. Die zijn niet de belang-
rijkste oorzaak van de vervuiling van de zee, 
dat is het afval dat zich rond die wrakken op-
hoopt. Zoals het kunststof van de vissersnet-
ten rond wrakken en in de compartimenten 
van zo’n wrak. (lees verder op pag. 3)
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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 29 juli t/m 3 aug. Geldig van 5 t/m 10 augustus

KEURKOOPJE
4 DUITSE BIEFSTUKKEN 

SLECHTS € 6,95
VLEESWARENKOOPJE
BIJ AANKOOP VAN 
150 GRAM RAUWE HAM

GALIA MELOEN GRATIS!
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM WESTLANDSE 
SCHOTEL

 SLECHTS € 4,75

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

KEURKOOPJE
4 KIP MINUTE STEAKS

SLECHTS € 6,95
VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM LEVERKAAS

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

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)

Plastic vergaat niet. Het duurt ruim zestig jaar voordat het door 
het zeewater is verteerd.  Maar ook het lood van de visserij. ‘Elke 
hengel die door een amateurvisser wordt uitgeworpen, bevat 
een loodblokje’, aldus Ben. ‘Dat zorgt er voor dat de lijn onder 
water blijft. Het verdwijnt in de bodem. Lood is een giftig me-
taal en door de enorme hoeveelheid die door de beroepsvisserij 
en de sportvisserij wordt gebruikt en in zee terecht komt, wordt 
niet alleen de onderwaterwereld vervuild, maar tast het ook de 
gezondheid van de dieren aan. De Noordzee is door allerlei oor-
zaken niet meer gezond. Er is voor de Nederlandse vissers onder 
andere geen haring meer te vinden in de Noordzee. De Hollandse 
Nieuwe komt uit Noorwegen!’

Boek ‘In de diepte’ 
De missie van Ben Stiefelhagen is dan ook: duiken naar scheeps-
wrakken en deze schoonmaken. Het wrak mag blijven waar het 
is, maar het moet ontdaan worden van haken, lijnen, loodresten, 
netten en ander schadelijk spul waar vissen in verstrikt raken en 
die de biotoop vervuilen. De afgelopen jaren heeft een team van 
75 vrijwilligers, duikers en andere deskundigen al heel veel be-
reikt op het gebied van een schone Noordzee. Ook  vraagt Ben 
aandacht voor verbeteringen in de visserij-cultuur. Het vissen 
met lood zal in 2029 verboden zijn, het liefst in internationaal 
of Europees verband. In artikelen die Ben Stiefelhagen schreef 
voor vakbladen en voor publicaties voor belangstellenden pleit 
hij voor een spoedig herstel van de onderwaterwereld. Het boek 
‘In de diepte’ dat een indrukwekkend beeld geeft van de prach-
tige natuur onder water, is samengesteld door onder meer Ben 
Stiefelhagen en Klaudie Bartelink en vanzelfsprekend voorzien 
van schitterende foto’s die door Klaudie als professioneel duikfo-
tografe zijn gemaakt. Meer informatie: info@getwet.nl.
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0174 - 27.00.90

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

Afscheid met hart en ziel
Sjef Noordermeer

Natascha van Zeijl-Vis

   Tel.: 0174-257474
     info@embrasseuitvaart.nl

Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

0174 - 29 29 26
www.silene-uitvaart.nl

Poeldijkse peuters en ouderen zoeken elkaar op

Jong & oud verbinden
De peuters van Kinderopvang Simba brengen al een aantal jaar 
bezoekjes aan de ouderen in De Terwebloem. Sinds dit jaar is 
dat uitgebreid met uitjes van 2 of 3 bewoners die op bezoek 
gaan bij het kinderdagverblijf. De afstand tussen De Terwe-
bloem en Simba is te belopen, dit maakt het mogelijk met een 
aantal bewoners gezellig op visite te gaan.

De bewoners van De Terwebloem nemen kaakjes mee voor de 
kinderen en doen gezellig mee met de activiteiten. Ze spelen 
spelletjes met elkaar, knutselen samen en de ouderen genieten 
van de kinderen die buiten spelen. De kinderen reageren heel 
spontaan op de visite, de ouderen kijken meestal eerst de kat uit 
de boom. Meestal is dan het ijs snel gebroken en zijn de ouderen 
zeer enthousiast over de verbinding met de kleuters en anders-
om. Peuters associëren contact met de senioren met hun eigen 
oma en opa. Ouderen met de eigen kleinkinderen. Een mooi 
tweezijdig effect dat positief uitpakt. De kinderen van Simba kij-
ken uit naar de bezoekjes aan De Terwebloem en de ouderen 
zien uit naar een bezoek aan de kinderopvang. Kortom, een mooi 
voorbeeld van jong & oud verbinden in Poeldijk.

Correcties en aanvullingen
Annemiek Koremans schreef haar vaste column Ons Dorp (zie 
het vorige nummer van Poeldijk Nieuws) vanaf haar vakantie-
adres in Portugal. Voor de vele vaste lezers van haar columns 
was dat natuurlijk duidelijk. Maar? Er had boven moeten 
staan: ‘Door Annemiek Koremans’, waar ter wereld zij ook is. 
Poeldijk Nieuws hoopt dat Annemiek genoten heeft van haar 
vakantie! 
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 31 juli t/m 3 augustus

LIMONCELLO SLOF
Crunchy koekbodem met zachte en romige cheesecake, 
bereid met een vleugje citroen. Lekker fris en zomers!

2e
halve 
prijs

van 10,45
€7,95

R 1 3 5 

2 4 6 

R 1 3 5 

2 4 6 

R 1 3 5 

2 4 6 

R 1 3 5 

2 4 6 

Trekking loterij Scouting Poeldijk
Hoofdprijs: Stedentrip, aangeboden via de Rabobankactie
Lotnr. 2183 Marleen van den Berg, Monster
1e prijs: diner voor 2
Lotnr. 3456 Hilde Paalvast, ‘s-Gravenzande
2e prijs: Theater bon 
Lotnr.2898 Jack, Poeldijk
3e prijs:  High Tea Intratuin
Lotnr.1374 Richter, Den Haag
4e prijs: Slagersbon
Lotnr.1159 Oma Dieneke, Den Haag
5e prijs:  Bol.com bon
Lotnr. 2349 A.A.B. van der Knaap, Poeldijk
6e prijs: Bioscoopbon
Lotnr. 3214 Alex (Explorers)
7e prijs: Slagersbon
Lotnr.1353 C. Post. Poeldijk
8e prijs: Bol.com bon 
Lotnr. 1519 Dallinga, Poeldijk
9e prijs: Bioscoopbon
Lotnr. 1581 Sven, Poeldijk

Alle prijswinnaars kregen persoonlijk bericht. De trekking is op 
12 juni belangeloos verricht door Notaris Michels van Westland 
Partners.

Collectanten gezocht voor Poeldijk

Collecte kankerbestrijding
Voor de collecteweek van 2 t/m 8 september zoeken wij nog 
collectanten. Er zijn dit jaar 3 mensen gestopt en er zijn 3 men-
sen tijdens de collecteweek op vakantie. Dus wil je meehelpen 
met collecteren meld je aan, misschien loop je wel in je eigen 
straat.

Dat kan door te bellen met Jos Oosenbrug (06-23 819 312) of 
Adrie Vellekoop (06-23 252 558). Een e-mailtje naar amvelle-
koop@caiway.nl kan ook, dan nemen wij contact op. Kom ook bij 
de gezellige club van meer dan 40 collectanten. Check de foto van 
de aanstormende jeugd die zich ook inzet voor het KWF.
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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

Met de pelgrimerende kerk 

Samen op weg gaan
Door pastoor Jaap Steenvoorden

‘Wij zijn samen onderweg, alleluia.’ Dat zon-
gen wij in de gebedsviering voorafgaan-

de aan het zomerkamp van de scouting 
in Naaldwijk. ‘Samen op weg gaan’ is 
niet alleen een sleutelwoord voor de 
vakantietijd, maar ook voor wat kerk-

zijn ten diepste betekent. Het Tweede 
Vaticaans Concilie drukt het wezen van 

de wereldwijde katholieke gemeenschap uit 
met de term: ‘Pelgrimerende Kerk’. Ja, de kerk is 

Gods volk dat onderweg is. Wij gaan met Christus door de tijd, 
van generatie op generatie. Met Hem verbonden in het Heilig 
Doopsel. Gevoed door zijn Geestkracht in ons persoonlijk gebed. 
Geïnspireerd door de Heilige Geest als wij in de naam van Jezus 
in de kerk samenkomen voor de viering van de Heilige Eucharistie 
waarin de Heer ons voedt met Woord en Sacrament. 

Zo ontvangen wij geestelijk voedsel voor onderweg, dat ons bezielt 
tot daden van naastenliefde en werken van barmhartigheid. Maria 
draagt als titel: Moeder van de kerk. Zij is de moeder van Jezus en 

daarom de moeder van alle christenen. Op 15 augustus vieren wij 
het hoogfeest van Maria ten hemelopneming. Haar opneming met 
heel haar wezen in Gods Heerlijkheid is de bekroning van haar leven 
in verbondenheid met haar Zoon op aarde. Mensen op vakantie zul-
len merken dat het in veel Europese landen een vrije dag is en groots 
gevierd wordt, niet alleen in de kerken maar ook met openluchtvie-
ringen, processies en soms met vuurwerk! Bij ons is het geen vrije 
dag. Daarom vieren wij het in het weekeinde daarvoor, 10 en 11 au-
gustus in onze parochies. Op de dag zelf, donderdag 15 augustus is 
er een feestelijke viering in de H. Machutuskerk Monster met beken-
de Marialiederen. Lourdes ligt aan de rivier de Gave en Monster aan 
de Gantel. Monster zouden wij daarom klein Lourdes aan de Gantel 
kunnen noemen, want achter de kerk staat een prachtige Lourdes-
grot waar wij na de H. Mis onder het zingen van het bekende Lour-
deslied in processie naar toe gaan, als ‘Gods volk samen onderweg.’ 
Alle aanwezige pastores van het team gaan in deze viering voor. 

Ook pastor Martien Straathof is hier nog bij. Onlangs aanvaard-
de hij een benoeming als pastoor van de Sint Maartenparochie in 
Noordwijk en omgeving. Acht jaar was hij met hart en ziel werk-
zaam in het Westland, met name in de parochies van Wateringen 
en Kwintsheul. Wij zullen zijn vriendelijke pastorale bewogenheid en 
voor iedereen begrijpelijke woorden gaan missen. Voorgangers in 
de kerk zijn ook voorbijgangers. Pastor Straathof is naar een andere 
plek in het bisdom geroepen en zo gaat zijn weg verder. Wij danken 
hem voor zijn trouwe inzet en hartelijke collegiale houding! Hem 
wensen wij Gods Zegen toe in zijn nieuwe verantwoordelijkheid als 
pastoor van 7 kerken en leider van een pastoraal team met 4 men-
sen. Het afscheid van pastor Straathof is op zondag 25 augustus in 
de Sint Josephkerk in Wateringen, De Kolenkit om 11.00 uur. Ook wij 
als samenwerkende parochies in het Westland en Hoek van Holland 
met 12 kerken gaan verder met een team van 2 priesters, 2 diakens 
en 1 pastoraal werkster. Het bisdom heeft ons toegezegd op zoek te 
gaan naar een opvolger van pastor Straathof, maar deze zal zeker 
nog niet per 1 september beschikbaar zijn. 

Dat betekent een verdere verzwaring van het takenpakket van de le-
den van het pastoraal team, waarvan er 2 parttime zijn (Mw. Geelen 
en diaken Burgering). Het is een heel gepuzzel om alle roosters rond 
te krijgen en de planning van alle activiteiten is verre van eenvou-
dig. Maar wij voelen ons gedragen door de Geest die als wind in de 
zeilen, het schip van de kerk in de vaart zal houden. Wij weten ons 
zeer gesteund door de parochianen die deelnemen aan het leven 
van de kerk. Wij worden ook bemoedigd door duizenden mensen 
die als vrijwilliger actief zijn in onze parochies. Voorts zijn wij blij met 
de ‘rustende’ pastores die ons assisteren. Ik wens u/jou een goede 

4 7 DECEMBER 2016

Adventskrans: Kerstmis is dichtbij            
Door Pieter Broch

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

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

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

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

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

Afscheid nemen in huiselijke sfeer

Uitvaartcentrum Lupine 
“Het Familiehuys” 
Monsterseweg 92
2685 LK Poeldijk

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

www.hetfamiliehuys.nl

Afscheid nemen in huiselijke sfeerAfscheid nemen in huiselijke sfeer
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Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

zomer toe als tijd van rust en ontspanning. Dat wij nieuwe energie 
en geestkracht mogen opdoen voor de weg die voor ons ligt. Heel 
bijzonder gaan wij ervaren wat het betekent om pelgrimerende kerk 
te zijn, als wij op bedevaart gaan naar Kevelaer, ter gelegenheid van 
het 200-jarig bestaan van deze tocht vanuit het Westland.

Negen bijeenkomsten op maandagavonden

Kennismaken met de Bijbel
Door diaken Ronald Dits

In september start een groep mensen met een reeks bijeenkom-
sten waarin zij kennis gaan maken met de Bijbel. Onder mijn lei-
ding gaan we op zoek naar de opbouw van de Bijbel, de beteke-
nis van de verschillende verhalen en wat ze kunnen betekenen 
voor de moderne mens. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor 
mensen die de Bijbel beter willen leren kennen en nog weinig 
in de Bijbel lazen. Je hoeft geen achtergrondkennis van de Bijbel 
te hebben.

De bijeenkomsten zijn op maandagavonden, de eerste is 9 sep-
tember, wij komen samen van 19.30-21.30 uur. Vervolgbijeen-
komsten zijn op 7 oktober, 11 november, 9 december en volgend 
jaar op: 6 januari, 3 februari, 2 maart, 6 april en 11 mei. Waar 
de bijeenkomsten zijn hangt nog af van de deelnemers. Op dit 
moment zijn er al zes deelnemers met een lichte voorkeur voor 
’s-Gravenzande. Hebt u interesse, wilt u deelnemen of heeft u 
vragen, stuur mij een e-mail: dits@rkwestland.nl

Kerkberichten 
Weekeinde 3 en 4 augustus: 18e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk Monster.
Zondag 11.00 uur: woord- en communieviering met Bartholo-
meuskoor. Voorganger: diaken Ronald Dits. Intenties: Jaargetijde 
Roos van der Elst, Theodorus Bentvelzen en Josephina Bentvel-
zen-Dolmans en hun kleindochter Sofie Kerklaan, Jan Enthoven 
en zegen over het gezin.

Weekeinde 10 en 11 augustus: Maria ten Hemelopneming
Zaterdag 19.00 uur: woord- en communieviering met volkszang 
en cantor. Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk. Intenties: overle-
den ouders Brabander-Greve, Wim en Wil Twigt-Brabander en 
Annie Brabander, Jopie Verbeek-van Leeuwen.

Stomeri·

• eneen

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

Stomerij
Onze stomerij kan al uw kleding, 

gordijnen, beddengoed e.d.  
reinigen. Snelle en goede service! 

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

Vrijdag 2 augustus 15.00 uur: Woord- en communieviering met 
diaken Ronald Dits.
Dinsdag 6 augustus 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 9 augustus 15.00 uur: Eucharistieviering en ziekenzalving 
door pastor Martien Straathof.

Pastor Straathof gaat op 9 augustus voor het laatst in de 
Terwebloem voor. Ook mensen die niet in De Terwebloem wonen 
kunnen meedoen aan de ziekenzalving. Graag vóór 5 augustus 
opgeven bij de receptie, tel. 741 700. Iedereen is welkom!

Zondag 11.00 uur: eucharistieviering met volkszang en can-
tor. Voorganger: pastor Martien Straathof. Intenties: Ria Ba-
rendse-Batist, Jacoba van der Valk, Gerard Goeijenbier en Riet 
Goeijenbier-van Kester, Jopie Verbeek-van Leeuwen.

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 in De Backerhof
Donderdag 8 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met pastor 
Martien Straathof.
Donderdag 15 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).

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)
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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 3 augustus, 19.00 uur: geen viering.
Zondag 4 augustus, 11.00 uur: dames en heren Bartholomeus-
koor zingen de Messe Laus tibi Christe van Federico Caudana. 
Zaterdag 10 augustus, 19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 11 augustus, Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 
11.00 uur: viering met cantor.

Zaterdag voor Kerst: 21 december 

Kerst Sing-in Concertkoor Westland
Het is nog maar net zomer en Concert-
koor Westland denkt al weer aan Kerst. 
Een paar weken geleden zijn de repetities 
gestart voor een Kerst Sing-in. We willen 

de zaterdag voor Kerst op 21 december een gezellige happening 
organiseren, waarbij iedereen welkom is om mee te zingen met 
populaire kerstliederen, van de Herdertjes tot Chestnuts roas-
ting on an open fire, van All I want for Christmas tot jingle bells. 

Wil je nog meezingen en repeteren? We repeteren op de dinsdag 
vanaf 20.00 uur in het repetitielokaal in “De Veiling”. We starten 
weer met onze repetities na de zomervakantie op dinsdag 3 sep-
tember. Heb je zin om aan te haken… wees er snel bij… Stuur een 
email naar concertkoorwestland@gmail.com.

...direct voor u aan de slag!

Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief!!

Bel 0174 730 179

Herckenrathstraat 52
2681 DG Monster

info@directmakelaar.nl
0174 - 730 179

www.directmakelaar.nl

  

Uw woning verkopen? 
Ook tijdens de 

vakantieperiode staan 
wij voor u klaar. 

Maak een afspraak 
en ontvang een GRATIS 

waardebepaling en 
korting op de 

opstartkosten.

VERKOOP • AANKOOP • TAXATIES • VERHUUR
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The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

ING  67 49 94 256
G-rekening  99 60 86 048
BTW nr  8006.95.288.B.01
KvK  27232515

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling/reparatie
H APK /roetmeting

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

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 
Veiling. De uitvoering van de musical staat ingepland op zater-
dag 21 maart 2020. De kosten zijn voor projectleden eenmalig € 
25,00. Acteer, zing en dans jij met ons mee?
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Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6, tel. 243663
Predikant : Ds. J.W.J. Guis 
             Jan Barendselaan 199, 2685 BS Poeldijk
             Tel. 0174-240939
Kerk.bureau : Verburghlaan 38, tel. 242570
  E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba  : mw. M. van der Pot-Cloose
  De Noorderhoek 23
  2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank : NL36 INGB 0003 9117 70
  NL09 RABO 0135 3652 36
  T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk

Toekomst is aan de aarde

Man on the moon
Door ds. J.W.J. Guis 

Vroeger had ik een muziekalbum van 
R.E.M. dat heette: Man on the moon. 

In een refrein dat ik pas weer eens 
hoorde, wordt gezongen: ‘If you be-
lieved they put a man on the moon, 
man on the moon’. Het zinspeelt op 
het feit dat veel mensen niet konden 

geloven dat astronauten werkelijk op 
de maan waren in 1969. Inmiddels is het 

vijftig jaar later en zullen weinigen er nog 
aan twijfelen dat dit echt gebeurd is. Overal in de media lees en 
zie je reportages die ons mee terug nemen naar die eerste stap 
op de maan.

Ik heb dat moment niet bewust meegemaakt. Voor veel mensen is 
dat anders en ze zullen de beelden van toen niet snel vergeten. In 
een ochtendkrant die ik lees, werd gekeken naar de toekomst. Is het 
niet wenselijk en haalbaar om opnieuw naar de maan te gaan en 
misschien ook wel naar Mars? Als je je erin verdiept, kom je onder 
de indruk van de wetenschappelijke en technische mogelijkheden. 
Wat voor mogelijkheden heeft de toekomst niet voor ons in petto?

Als dominee vond ik het leuk om eens te lezen wat theologen in 
1969 van dit alles vonden. Dat was opgetekend in een reportage 
in een ander nieuwsblad. De één was ertegen, de ander had geen 
bezwaar. Wat mij als gelovige bijbleef, was de opmerking dat de 
Bijbel ook spreekt over de toekomst van zon, maan en aarde. Zon en 
maan zullen wellicht wegvallen. Maar de aarde wordt vernieuwd 
naar de belofte van God. Als ik denk aan het refrein van R.E.M. heb 
ik geen enkele moeite om te geloven dat de mens op de maan was. 
Maar dat haalt het niet bij mijn vertrouwen dat de toekomst is aan 
de aarde. Vernieuwd en wel. 

Kerkdiensten
Zondag 4 augustus
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Zondag 11 augustus
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.

Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en ne-
vendienst voor kinderen van de basisschool.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan 
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u 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 of wil 
jij meer weten over kerk en de gemeente? Neem dan contact met 
ons op. Dit kan via: bogaardij@hotmail.com of tel. 0174-242570.

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 
€ 15,00 voor 15 loten. Er zijn in totaal 4.500 loten. U kunt loten 
kopen 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 zorgen er voor 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 zwar-
te damesfiets Batavus Old Dutch. Die  kosten € 5,00 per stuk; er 
zijn in totaal 200 loten. U kunt deze net zoals de loten van de grote 
verloting bestellen. DE punten, punten van Bakkerij Het Stoepje, 
kassabonnen van Hoogvliet, etc. zijn nog steeds van harte welkom.
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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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Na 45 jaar werken in het onderwijs

Spectaculair afscheid van Juf Roos
16 juli 2019 zal voor juf Roos de boeken in gaan als een dag om 
nooit te vergeten; haar laatste werkdag in het onderwijs. Zij be-
gon bijna 45 jaar geleden in het onderwijs, nu houdt het voor juf 
Roos op. Alle kinderen van De Nieuwe Weg verzamelden zich op 
het plein, onthaalden de juf en zongen haar toe, zoals normaal 
gesproken alleen Sinterklaas dat mag beleven. 

Voor de nietsvermoedende Roos begon de dag als iedere andere 
werkdag, ware het niet dat een lichte kriebel te voelen was. Op 
school werd zij verwelkomd door de collega’s. Op de vraag hoe ze 
zich voelde antwoordde zij: ‘Het is wel heel raar, de tijd is voorbij 
gevlogen!’ Roos werkte altijd met erg veel plezier en verlaat het 
onderwijs ook met een lach. ‘Ik werk nog steeds met erg veel 

Westland Verstandig: Omgevingsplan Poeldijk 
krijgt langzaam maar zeker gestalte   
Na een aantal bijeenkomsten met inwoners krijgt het door de gemeente op te 
stellen omgevingsplan voor Poeldijk eindelijk gestalte. Westland Verstandig wil 
graag dat de Voorstraat weer een gezellige allure krijgt met bankjes, oudhollandse 
lantaarnpalen, meer groen. Ook dat het voormalige Dario Fo-gebouw gebruikt 
gaat worden voor goedkope huurwoningen voor senioren en starters, dat een 
deel van het Wittebrugterrein anders wordt ingericht, het gebied rondom de 
Bartholomeuskerk anders wordt ingericht, een andere verkeersdoorstroming 
waarbij o.m. de Jan Barendselaan wordt ontzien en het voortbestaan van de 
Leuningjes wordt veiliggesteld door de huisvesting van de WOS en het Huis van de 
buurt (Vitis en bibliotheek). Hebt u nog andere ideeën, laat het ons weten.

Onze burgerkantoren in Naaldwijk en ‘s-Gravenzande zijn in augustus gesloten. 
U kunt ons wel altijd bellen op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

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. 

Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691 KX ’s-Gravenzande

plezier en ben erg blij dat ik mag stoppen met 
dit gevoel!’

Prachtige zee van rozen in lokaal 
Terwijl de kinderen klaar stonden op het plein 
kwam juf Roos uit haar lokaal over de rode loper 
het plein op. Met gejoel en applaus zorgden de 
kinderen voor een oorverdovend onthaal. Toen 
zongen alle kinderen een lied  voor haar bege-
leid op de drums door Raf uit groep 6. Een bij-
zonder moment voor de trotse kinderen en  vooral voor juf Roos 
een moment om nooit te vergeten! De hele dag kwamen alle kin-
deren van de school een roos bij de juf brengen, wat zorgde voor 
een prachtige zee van rozen in het lokaal. Na schooltijd namen 
ook ouders de moeite om juf Roos nog één keer te bedanken voor 
haar bewezen diensten. Namens juf Roos wil ik iedereen bedan-
ken voor de prachtige dag!
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The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

ING  67 49 94 256
G-rekening  99 60 86 048
BTW nr  8006.95.288.B.01
KvK  27232515

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling/reparatie
H APK /roetmeting

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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Praktijk voor Relatiecoaching
www.patrickwesdorp.nl   tel:0621819842

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

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

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

heeft en verdient?
 

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

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

je relatie onderhoud nodig heeft.
 

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

Herken je dit?

Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur,  
zaterdag 11.00 - 17.00 uur.

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

Wilt u goud of 
zilver verkopen?

Chris van Waes is gediplomeerd  
juwelier en antiquair.  

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

Uw vertrouwen waard

Hongaars koor Budapesti Lantos Kórus 

Op bezoek in het héle Westland  
Door Peter van Leeuwen

Al vanaf 1969 heeft ons Westland een band met het Boeda-
pester Jeugdkoor, ook nu dat koor anders heet. Eind november 
maakt het koor weer haar opwachting in onze streek en werkt 
mee aan de uitvoering van de Krönungsmesse in Naaldwijk en 
een groots slotconcert in De Veiling in Poeldijk mét andere ko-
ren. Wat een feest gaat dat worden, zoveel kwaliteit op één po-
dium! Noteer alvast: zondag 24 november 11.00 uur in Naald-
wijk, 19.30 uur in Poeldijk!

Als we uitgaan van zo’n 50 koorzan-
gers, inclusief partners en vrienden, 
hebben we al zo’n 40 bedden geregeld 
bij particulieren. We zijn er dus nog 
niet helemaal, maar het enthousias-
me is groot en mensen reageren vaak: 
‘O ja, daar heb ik al van gehoord!’ 
Ronduit top is dat het een echt West-
landse aangelegenheid wordt, met  
gastgezinnen mét logeerbedden in 
Naaldwijk, ’s-Gravenzande, Poeldijk 
en De Lier! Achter de schermen wordt 
hard gewerkt aan het oprichten van 
een Jubileumkoor, een gelegenheids-
koor dat alleen voor dit jubileum uit 
de grond gestampt wordt. Dat moet 

bestaan uit mensen die in 1969 en bij latere ontmoetingen iets 
met dat koor van doen hadden: als koorlid, gastouder of alles er 
tussenin. Het begin is er: acht namen staan op de lijst!

Logeerbedden én vrijwilligers gezocht…
O, en dan zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Hoe meer we 
zelf doen, hoe overzichtelijker de kosten. Stoelen neerzetten in 
De Veiling, bij de garderobe staan, glaasjes drank klaarzetten, 
dat werk. Maar ook het koor naar Amsterdam of Den Haag be-
geleiden. Effe bijspringen hier of daar in die dagen? Die lijst is 
nog maagdelijk! Nog geen naam die erop prijkt, mogen we jouw 
naam noteren, of op een van die andere lijsten? Geef Peter een 
belletje: 06 - 50 224 781.
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Behoudens bezoekjes aan Neerlands kust en duinen, kunt u nau-
welijks een toepasselijker zomertafereeltje voorgeschoteld krijgen 
dan dit toppertje. Hoewel glasopstanden niet waarneembaar 
zijn, is het in twijfel trekken van de locatie pure tijdsverspilling. 
Het schitterende plaatje gunt u en mij een onvergetelijke blik op 
het eeuwenoude verbindingsbruggetje dat Poeldijk een directe 
verbinding gaf met Honselersdijk. Een bruggetje dat slechts door 
wandelaars en fietsers kon worden aangedaan, hoewel bokken- 
en hondenkarren in vroeger jaren ook meermalen op het eenvou-
dige plankje tussen de houten leuningen zijn gesignaleerd. Het 
pittoreske bruggetje was voor ingezetenen van beide dorpen on-
telbare jaren de enige manier om elkaar zonder omwegen snel te 
kunnen bereiken. 

Via de Nieuweweg was men behoorlijk meer tijd kwijt, terwijl 
er van Vogelaer en Zuidwijckweg vóór 1970 nog in geen enkel 
adressenboek een vermelding stond. Stokoude gegevens vertel-
len ons dat het Poeldijksepad heel geleidelijk aan is ontstaan. 
Een van de belangrijkste redenen was het ontbreken van een 
katholieke kerk te Honselersdijk. Om de hen opgelegde zon-
dagsplicht te kunnen vervullen waren veel katholieke Dijkenaars 
op de Poeldijkse Bartholomeuskerk aangewezen. Ook Heule-
naars misten voor 1870 een eigen kerk, die was dus ook niet 
voorhanden. Voor het gros van de Dijkenaars was Naaldwijk te 
ver en viel daarom af bij hun keuze voor kerkbezoek. Niet ver-
geten mag worden dat men voor bezoekjes aan de kerk in de 
achttiende en negentiende eeuw veelal op de benenwagen was 
aangewezen. 

Over het grasland naar de kerk
Omdat de landerijen tussen Poeldijk en Honselersdijk in vroeger eeu-
wen veelal grasland lieten zien, liepen de kerkgangers via dat wei-
land naar de Poeldijkse kerk. Uiteraard waren de diverse percelen 
niet in handen van één pachter, meerdere gezinnen oefenden er het 
edele beroep van agrariër uit. Daarom moesten kerkbezoekers op zo-
wel de heen als terugreis verscheidene malen een klaphekje openen 
en sluiten om hun doel te kunnen bereiken. Hekjes die tussen de boe-
renbedrijven waren geplaatst om te voorkomen dat koeien, schapen, 
paarden en mogelijk nog ander vee de perceelgrens van de buurman 
zouden overschrijden. Dieren die niet schroomden het grasland met 
enige regelmaat te besmeuren met een stevige boerenvla, paarden-
vijg of soortgelijke heerlijkheden. Gevolg was dat de dames/heren 
die een kerkbezoek aan Poeldijk prefereerden boven bezoekjes aan 
verder gelegen oorden, hun kijkers goed de kost moesten geven om 
die lekkernijen te omzeilen. Reeds lang ontslapen Dijkenaars ver-
trouwden mij destijds toe dat zij op laarzen ter kerke gingen en de 
schoenen pas in het kerkportaal aantrokken. Op de thuisreis vond 
dat ritueel dan in omgekeerde volgorde plaats. Omdat vrijwel ieder-
een dezelfde route nam ontstond er via hun (minimaal) wekelijkse 
reisje geleidelijk aan een vooralsnog naamloos paadje dat steeds 
minder gras liet zien. De naam Poeldijksepad is pas na de Eerste We-
reldoorlog via een raadsbesluit door de Naaldwijkse gemeenteraad 
vastgesteld. Voor die tijd waren de nog schaarse bewoners, onder 
meer luisterend naar de namen Van der Knaap, Mooiman, Barendse, 
Verbeek en Scheffers, officieel woonachtig aan het Nieuwland. Een 
zeer toepasselijke naam voor landerijen die in de loop der negentien-
de eeuw van weiland tot tuinland waren getransformeerd. 
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Dijkenaars die vanuit hun dorp de Poeldijkse kerk bezochten, heb-
ben door de komst van hun eigen kerk aan de Dijkstraat (1907), 
de straatnaam Poeldijksepad dan ook niet meer meegemaakt. Er 
wordt van uitgegaan dat het Poeldijksepad nu plusminus een eeuw 
oud is. Een eeuw waarin er hoogstzelden zoveel moois gelijktijdig 
onderweg een ‘stop’ heeft ingelast op het houten verbindingsbrug-
getje. Of het charmante trio op afspraak naar een van Westlands 
meest pittoreske plekjes was afgereisd of er sprake was van toeval, 
staat niet opgetekend. Feit is dat de fotograaf ter hoogte van de 
familie Broch moet hebben gestaan om de drie Poeldijkse zusjes te 
kunnen vereeuwigen. Zusjes die bij de entree van Poeldijk zorgden 
voor een schitterend visitekaartje van hun dorp. 

Drie Poeldijkse meisjes, ‘toppies’ voor deze rubriek 
Omdat de opname zo’n zestig jaar oud is, kunnen jongemannen zich 
de reis naar Poeldijk beter besparen. Aanstalten maken om een der 
knappe ‘grietjes’ nog aan de haak te slaan, is vanzelfsprekend achter 
het net vissen. Met als decor de Bartholomeuskerk en woonhuis plus 
schoorsteen van de familie Van der Knaap, poseren om 11.20 uur 
drie dochters van de familie Schets. Voor meerdere Poeldijkers zal het 
een hernieuwde kennismaking betekenen, anderen zien hen nu voor 
het eerst. Van links naar rechts poseren de zusjes Ineke, Nandy en Ria 
Schets. Meisjes die hun vader (politieman in de gemeente Monster) 
door een ernstig ongeval, al op veel te jonge leeftijd moesten missen. 
Een gebeurtenis die door hen levenslang wordt meegedragen!    

‘Het bruggetje van toen is niet meer, 
de sloop ervan deed menigeen zeer.
Het werd historie,
vergane glorie.
Vandaar dit pareltje van weleer’.

Daar voelt uw kind 
zich thuis! 

Dagopvang & buitenschoolse opvang
 in Monster en Poeldijk. 

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

Professionele opvang in een 
huiselijke sfeer
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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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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Kavels kerkenveiling 
Indrukwekkende excursie naar Friese windmolens. Kopers van 
kavels op de kerkenveiling door Koos van Leeuwen beschikbaar 
gesteld, genoten van een fantastische dag, door Koos en zijn 
vriendin Leny tot in de puntjes toe geregeld. Een goede uitleg 
en het bezoek aan de windmolens (90 meter hoog) was zeer 
indrukwekkend. Door de uitleg van de excursieleider gingen we 
met veel opgedane kennis huiswaarts. 
(Tekst en foto’s: Koos Verbeek) 
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Mooie stenen in de Voorstraat. Vernieuwing?

Grenzen verleggen: hier en daar!
Door Annemiek Koremans

Teruggekeerd uit het zonnige, roerige, jeugdige, vrije, vriendelij-
ke, relaxte en strand- en rots rijke Albufeira. Wat een verademing 
tussen wildvreemde mensen met zoveel warmte, vriendelijkheid 
en humor. Logies in een prachtig appartement van mijn vriendin, 
waar op de dag van aankomst een voor een week gehuurde Mey-
ra scootmobiel (leverancier Westland) werd afgeleverd. Was toch 
geen verrassing van de gemeente? Met deze scootmobiel de stad 
verkend, met een bootje op zee de Portugese kust geïnspecteerd, 
met een auto in de Algarve op zoek naar woningen van de beken-
de Molletjes en andere grootheden uit televisieland. Niets mense-
lijks is mij vreemd. 

Prachtige golfvelden in de Algarve, maar de grootste verrassing was 
toch de Cataplana vis uit de Cataplana pan als streekgerecht uit de 
Algarve. Drink daarbij Esperante, Portugese bubbelwijn met fruit, 
een soort Sangria. Zie, hoor en waardeer daarbij je tafelgenoten, 
deel je humor, maar ook je zorgen en twijfels en je hebt een onver-
getelijke diamantenmiddag. 

Samenleving
Natuurlijk is Portugal zeer ontoegankelijk door hoge stoepranden en 
kleine kasseien. Vier scootmobielen en vier rolstoelen gezien. Ou-
deren en minder mobiele mensen bewegen zich vast minder, maar 
worden wel meer door hun familie verzorgd. Ook hier zie je dat bij 
nieuwe wijken rekening wordt gehouden met op- en afritten, brede 
deuren en geen drempels onder de doorgangen. Omdat ik sinds 4 
maanden een nieuwe scootmobiel van de gemeente in bruikleen 
heb, twijfelde ik lang. Hoe ga ik me daarin straks in Portugal ver-
plaatsen? Met je eigen scoot ben je afhankelijk van rolstoelvervoer 
van en naar vliegveld Faro. Dat zie je hier dus nauwelijks en ik ben 
blij dat ik de uitdaging aanging om mét een 
rolstoel de reis naar Portugal te ondernemen. 
Zóveel meer vrijheid om met hup rolstoel in auto 
te gaan varen, eten, rijden.…

Ondersteuning reizen met beperkingen
Rotterdam The Hague Airport, wat een topvlieg-
veld. Transavia wat een top vliegmaatschappij. 
Met mijn toenemende beperkingen vanaf 2000 
heb ik op advies altijd gereisd met KLM vanaf 
Schiphol. Zij hebben een enorme professionele 
ondersteuning en hulp voor reizigers met een be-

Ons Dorp
hoefte aan ondersteuning, van inchecken tot plaats in het vliegtuig 
en van het vliegtuig tot bagageband of taxi. Met mijn ervaringen 
kan ik jullie vertellen dat het fijn is dat ze er zijn, maar het werkt 
niet. Vliegveld is te groot, aansluitingen worden gemist, reizigers 
vergeten, loosmeldingen… Veel te veel tussenschijven en de klant 
zit in een rolstoel te wachten. Ik wil niemand afschrikken, maar het 
kostte mij iedere keer veel tranen. Op de site van Schiphol staat de 
ondersteuning niet meer. Zou het verbeterd zijn nu ze met vrijwilli-
gers werken? Lang leve de professionalisering.

Volgende vakantie
Balen, maar 31 augustus ga ik kuren in Slowakije. Allerlei baden, 
massages en therapieën. Wordt een geweldige vakantie, maar 
voorzie wederom een rampzalige reis met KLM en hulpverlening. 
Nog veel te overdenken en te regelen. Een goedkope last minute reis 
zit er helaas voor mij nooit in. 

Poelukse zaken
En toen was ik weer in de Poeluk. Opgehaald 
van vliegveld, welkomstcomité van familieleden 
in schoon huis met bloemen. Wie maakt het 
mee? Eerste verhalen, emoties, vermoeienissen. 
Lekker douchen, iedereen opzouten en kranten 
lezen. Ik zit al snel middenin het dorpsgebeuren. 
Bestuurlijk moet er toch nog wel wat gebeuren 
voor ons dorp. Actuele zaken: Poeldijk centrum is 
vernieuwd. In ieder geval vlak en mooie stenen. 
Vernieuwing? WOS wil graag naar De Veiling. 
Zou het gebouw en de schandalige investering nu 
rendabel kunnen worden? Heeft natuurlijk nog 
niets met sociaal cultureel leven te maken. Isla-

mitische school. Wat is de betekenis van onze grondwet? Arbeidsmi-
gratie Arckelweg. Werken oké, maar dat je ook nog een dak boven 
je hoofd vraagt is misschien iets te veel van het goede. Herindicering 
Huishoudelijke Hulp. Gaat het nu om het schoonhouden van de wo-
ning of welzijnswerk ter bestrijding van eenzaamheid? Voorjaars-
nota met natuurlijk weer gedraai over cijfers en bovenal tekorten 
in het sociaal domein. Waar is het bufferfonds WMO gebleven? In-
gezet voor herconstructie van de tuinbouw en het innovatiefonds. 
Hondenbezitters hoeven geen belasting meer te betalen. Arcade wil 
scootmobielen gaan herplaatsen in De Wittebrug in het kader van 
brandgevaar. Ze plaatsen gelijk alle elektrische keukenapparatuur, 
televisies, elektrische fietsen mee. Die kunnen namelijk ook spon-
taan in de fik vliegen. Gemeenteraad pakt eenzaamheid aan. Ik 
maar denken dat we daar al jaren mee bezig zijn met veel geld uit 
het sociaal domein. Wat me het meest aangreep was natuurlijk het 
overlijden van Bart, een jonge man uit De Lier. In zijn overlijdensbe-
richt stond: Laat de glimlach de wereld veranderen, maar laat de 
wereld niet je glimlach veranderen. We zijn weer thuis! 
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Woningcorporatie Arcade heeft de gemeente Westland vergun-
ning gevraagd om twee ruimten in De Wittebrug in Poeldijk in 
te richten als stalling en oplaadstation voor scootmobielen. Veel 
bewoners van De Wittebrug gebruiken een scootmobiel om zich 
te verplaatsen. Arcade wil tegemoetkomen aan de vraag om 
stallingsruimte. Maar de bewoners maken groot bezwaar tegen 
de plannen omdat de twee ruimten nu worden gebruikt voor 
ontmoetingspunten en groepsactiviteiten. Er zijn, zo vinden zij, 
betere en veiliger oplossingen mogelijk voor de bewoners van 
de huizen boven die ruimten.

Dolf Meijer, woonachtig in Hoek van Holland, heeft namens de 
bewoners bezwaar aangetekend tegen het besluit van Arcade. 
‘Mijn moeder woont in De Wittebrug’, licht hij toe. ‘De kwestie 
kwam begin juli aan het licht toen Arcade bekend maakte dat die 
stallingsruimte er moest komen en dat de aanvraag voor vergun-
ning bij de gemeente lag. Niemand van de bewoners wist hier 
iets van. Die voelden zich overvallen. Arcade had niet de moeite 
genomen er tijdig met de mensen over te spreken’.

Nog schrik van brand anderhalf jaar terug
Het afgelopen jaar zijn veel huizen in De Wittebrug opgeknapt en 
ook het parkeerterrein ligt er sindsdien prachtig bij. Het zou vol-
gens de bewoners logischer zijn geweest in de renovatie van vo-
rig jaar ook een goede stallingsruimte voor scootmobielen op te 
nemen. Er zijn diverse overkappingen rond het gebouw geschikt  

Arcade: ‘geen overleg met bewoners De Wittebrug, dat spijt ons’  

Ontmoetingsruimten opgeofferd voor scootmobiel-stalling?
Door een onzer redacteuren

voor die voorziening, bovendien zijn er enkele kantoorruimten 
leeg. Die hebben op dit moment geen enkele functie. ‘Geen won-
der dat de bewoners nu onthutst zijn dat twee leuke ruimten 
waarvan zij dagelijks gebruik maken nu opgeofferd worden aan 
dit plan van Arcade’, betoogt Dolf Meijer. ‘De indruk bestaat dat 
Arcade destijds de noodzaak voor onderdak van scootmobielen 
over het hoofd zag en nu twee ontmoetingsruimten wil opoffe-
ren voor die stalling’. Voor dit soort stallingen worden hoge eisen 
gesteld aan de brandveiligheid. Met de schrik van de brand die 
anderhalf jaar geleden De Wittebrug notabene in een stallings-
ruimte trof, vrezen de bewoners dat de woningen boven die nieu-
we plek weer gevaar lopen. Westland Verstandig stelde vragen 
over deze kwestie aan het college van B&W. Geadviseerd wordt 
Arcade vooralsnog geen vergunning te verlenen.

Arcade nodigt bewoners uit voor informatiebijeenkomst
Woningcorporatie Arcade Westland zegt tegen Poeldijk Nieuws 
in een toelichting dat het noodzakelijk is een goede en brandvei-
lige stallingsruimte te maken voor de 24 scootmobielen die in De 
Witteburg in gebruik zijn. Woordvoerder Femke van Veen: ‘Hier-
over hadden wij overleg met veiligheidsregio Haaglanden, bouw 
en woningtoezicht, WMO, de gemeente en Vitis. Er waren inder-
daad verschillende opties, maar die bleken niet uitvoerbaar. Wij 
erkennen dat wij in het verkenningsproces geen overleg hadden 
met de bewoners van De Witteburg. Daardoor is onrust ontstaan 
en dat spijt ons. Het was niet onze bedoeling. Arcade heeft daar-
om de bewoners uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst’. 

we print with passion

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

Poeldijk Nieuwtje
Kamer te huur gevraagd

Oud-Poeldijker (65 jaar) wil na 47 jaar graag terug naar zijn 
geboortedorp. Hij zoekt een bescheiden (ook qua huur) 

woonruimte: 1 ruime kamer met medegebruik van keuken, 
douche en wc. 

Zonodig is hij graag bereid de hoofdbewoner te helpen bij 
dagelijkse werkzaamheden in en rond het huis. 

Telefoon: 06 - 53 694 374; e-mail: elkalen@kpnmail.nl
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Openingstijden: Maandag t/m Zaterdag
 08:00 tot 21:00 uur
 Zondag
 10:00 tot 19:00 uur

Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Hallo laagsteprijsgarantie

VERNIEUWDE RECEPTUUR,
HEERLIJK KROKANT

ELKE DAG EURO’S 
GOEDKOPER

Altijd vers afgebakken 

in de winkelAltijd vers afgebakken 

in de winkelAltijd vers afgebakken 
Altijd vers afgebakken 
Altijd vers afgebakken 

JUMBO 
STOKBROOD
Per stukPer stuk

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

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

Open nu 

JongWijs met 

betaalpas

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

 
Van der Meer Verzekeringen
Dijkstraat 2
2675 AX HONSELERSDIJK
T (0174) 63 04 90
E info@vdmverz.nl
I www.vandermeerverzekeringen.nl

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

Leer uw kind stap 
voor stap met geld 
omgaan

Zen &Zo
De weg ... begint bij jezelf

ZENtrum voor bewustwording 
& persoonlijke groei
Coaching  ● Hypnose 

Opleidingen ● Therapie ● Trainingen

Havenstraat 55
2681 LC. Monster
www.ZENenZo.nl

Reiki Helingsavond
5 augustus 19.30 - 22.00 uur

Lomi Lomi massage 1-daagse
24 augustus 10.00 - 17.00

Wat ‘beweegt’ jou?
5 september 19.30 - 22.00 uur

Zelfhypnose leren!
20 september 10.00 - 17.00 uur

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

Zentuïtie
15 & 22 september 
10.00 - 17.00 uur
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Puzzel nummer 16
Kinderpuzzel:

Disney figuren
Speciaal voor kinderen die vrij zijn van school en heerlijk thuis spelen deze Disney puzzel: Welk Disney figuur vinden jullie in de vet-
gedrukte kolom? Stuur die naam in en maak kans op een heerlijke slagroomschnitt. Veel puzzelplezier! Oplossing met naam, adres en 
telefoonnummer binnen 14 dagen naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. 
Suggesties voor een leuke puzzel of maakt u er een Van harte welkom! Dan is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.

Uitslag puzzel in nr. 14 Jaargetijde: heerlijk zonnebaden aan zee:

1. BADHANDDOEK
2. WINDSCHERM
3. ZWEMBROEK
4. FRISDRANK
5. GOLFSLAG
6. WATERIJS
7. BIKINI 
8. ZEESTER

9. ZANDKORRELS 
10. BRANDING
11. STRANDRUPS
12. WINDSURFEN
13. REDDINGSBOOT 
14. ZANDKASTEEL
15.ZONNEBRANDCREME
16. LUCHTBED

17. DUINPAN
18. PATATJE 
19. SURFPLANK
20. STRANDBAL
21. ZWEMVEST
22. WESTENWIND
23. VLIEGER

Oplossingen staan ook op: http://poeldijknieuws.nl/het-blad/
puzzel/. Van de 24 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, 
is de gelukkige winnares Daisy Vellekoop, op de foto haar vader 
Marien Vellekoop met de gewonnen slagroomschnitt.
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Vul de volgende woorden in:

FROZEN, HELLO KITTY, SPIDERMAN, MINIONS, MICKEY MOUSE, MY LITTLE PONY,  

CINDERELLA, NEMO, PRINCESS, DONALD DUCK, MOWGLI, MINI MOUSE
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Kleurplaat
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Hoe het Poeldijkse slachthuis een drumstel redde..

‘Fris en Vrolijk’ kon weer spelen
Door Nelly Schouw-Zaat

Wijlen Abraham (Bram) van der Linden en zijn collega musici 
van het Poeldijkse amusementsorkest ‘Fris en Vrolijk’ hadden 
het er moeilijk mee. Het drumstel, altijd een pronkstuk in de 
muzikale bezetting, was oud en der dagen zat. De vellen van de 
grote trom en het kleinere model waren hard aan vernieuwing 
toe. Maar ja, dat kostte geld en ofschoon het orkest in Poeldijk 
en de wijde omgeving optrad was de uitgave voor de amateur-
musici te groot om een nieuwe ritmesectie aan te schaffen. 
Maar in de directe omgeving was de oplossing nabij: het Poel-
dijkse slachthuis!

Het gebeurde in de laat vijftiger jaren. Francien van der Lin-
den-van der Ende, weduwe van Bram, kan het zich nog goed her-
inneren. Ze is nu 85 jaar, woont in een knus huisje in Monster en 
vertelt het verhaal aan Poeldijk Nieuws. Het wordt nóg actueler, 
want tijdens de Open Monumentendagen kan iedereen het his-
torische drumstel van ‘Fris en Vrolijk’ in volle glorie bewonderen. 
Dat in het kader van het thema ‘Plekken van plezier’.

‘Ik weet het nog goed’, begint Francien, ‘Bram en de andere le-
den van het orkest, repeteerden regelmatig in het zaaltje achter 
de ‘School met den Bijbel’ aan de Monsterseweg. Eerst vooral 
met mondharmonica’s, al gauw kwamen er meer instrumenten 
bij. Han Hagen speelde toen al mee op zijn accordeon. Ik weet 
nog een paar namen, Gerrit van der Meer, de jongens van Den 
Broeder en Teun Kors, die meededen. Ze speelden gitaar, een 
melodica, een ukelele en natuurlijk drum. Mannen en vrouwen 
speelden en zongen met elkaar. Ze hadden een herkenningsmelo-
die: ‘Wij zijn een fris en vrolijk clubje, tralala.’ Zij traden overal op 
met hun eigen show. Soms was het Tiroler muziek, dan country 
& western. Het was een echt succes. Ze waren vooral welkom in 
ziekenhuizen en sanatoria, die konden geen grote bedragen beta-
len, hooguit een onkostenvergoeding. Dus toen het drumstel het 
liet afweten omdat de vellen totaal versleten waren, was goede 
raad duur’.

Trommelvel van varkensblaas
Iemand uit het orkest wist een oplossing. Een trommelvel was in 
die tijd alleen goed als het van varkensblaas was gemaakt. Een 
gesprek met de leiding van het Poeldijkse slachthuis zette de zaak 
in beweging en er kwam materiaal beschikbaar. Varkensblaas als 
slachtafval kreeg een nieuwe bestemming. Nu heet dat recycling. 
De orkestleden waren blij. De vellen werden op de trommels ge-
spannen en brachten het goede geluid voort. Nu nog de naam 
van het orkest ‘Fris en Vrolijk’ er op schilderen, compleet met 
een fraai gestileerde G-sleutel. Het drumstel werd het visitekaart-
je van de band. Tot op de laatste dag van het orkest gaf het de 
juiste ritmes aan. ‘Fris en Vrolijk’ bestaat al lang niet meer. Het 
Poeldijkse clubje bracht talloze momenten van plezier. Daarom 
leek het de Werkgroep Historie Bartholomeus een aardig idee 
om dit unieke drumstel tentoon te stellen bij de expositie in de 
Poeldijkse kerk op 14 en 15 september. Ook foto’s van optredens 
zullen getoond worden. De drie dochters van Francien van der 
Linde, Caroline, Luciënne en Jacqueline, stellen die unieke inzen-
ding graag beschikbaar. 

Eten bij de nonnen in de gaarkeuken
Moeder Francien komt uit Ter Heijde, maar zij woonde jarenlang 
met haar man Bram in Poeldijk. Tijdens de Tweede Wereldoor-

log was Ter Heijde volledig bezet door de 
Duitsers en het dorp was onbewoonbaar. 
‘Veel Heijenaren hebben toen huisvesting 
gekregen in de Bloemenstraat en in De 
Leuningjes in Poeldijk. Je had een dak bo-
ven je hoofd, maar de angst van de oorlog 
spookt nog dagelijks door mijn gedach-
ten. Wij kregen eten bij de nonnen die de 
gaarkeuken aan de Voorstraat bijhielden. 
Zo hebben we het allemaal overleefd. Ik 
heb mijn man Bram leren kennen op het 
christelijke schooltje in Poeldijk en we 
hebben er jaren samen gewoond. Toen 
Ter Heijde weer herbouwd was, waren 
wij de eersten die een woning op De Heij 
kregen. Bram is 24 jaar geleden overle-
den. Maar de jaren met hem en zijn mu-
ziek zijn voor mij onvergetelijk’.

Orkest Fris en Vrolijk met accordeonist 
Han Hagen. Foto onder: Francien van der 
Linden.
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Met Zonnebloem Poeldijk naar Madurodam 

Onvergetelijke middag: ‘toppie!’
Door Mart. van der Knaap

Het is al weer enkele weken geleden dat we met de Zonne-
bloem op uitnodiging van de ING Bank naar Madurodam zijn 
geweest. Het was een onvergetelijke middag. Hoe we heel ont-
spannen door mini Nederland reden. Van de kaasmarkt naar 
de bloemenveiling de kassen met bloemen, zo naar Schiphol, 
de beroemde zeven molens op een rij, het Binnenhof, Paleis op 
de Dam. Te veel om op te noemen. Als je er nooit geweest bent 
ga er heen de moeite waard. 

Ook voor kinderen heel interessant. Zij kunnen schepen laden en 
lossen met containers. Treinen rijden rond. Er varen schepen er 
rijden auto’s op de snelweg, alles in miniformaat. Bovenal een 
groot woord van waardering voor de die vrijwilligers van de Zon-
nebloem die hun middag beschikbaar stelden. Het was weer niet 
een puntje op de i maar minstens drie-puntjes-op die i. De spon-
soring van the Greenery kwam niet zomaar aanwaaien. Dat was 
toch een idee van De Zonnebloem. En wat was die sponsoring?? 
Elke vrijwilliger van de ING Bank kreeg een grote 
doos met Westlandse producten. Dus óók recla-
me voor het Westland. De simpele krentenbol op 
de weg heen in de bus, het plantje dat we mee 
naar huis kregen als herinnering aan deze onver-
getelijke middag, toppie! Het was ‘n middag op 
hoog niveau van de Zonnebloem Poeldijk. Gewel-
dig bedankt!
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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.

Vitis Welzijn
Collegereeks in De Vereeniging De Lier: 

Scheepsbouw: bakens verzetten!
De Vereeniging biedt ontmoetingsplekken voor de actieve seni-
or en ziet persoonlijke groei niet afhankelijk van leeftijd. U kunt 
in een klein gezelschap meedoen aan activiteiten rond natuur, 
creativiteit, cultuur en bewegen. Ook heeft De Vereeniging in-
spirerende collegereeksen, kosteloos voor 55-plussers die wil-
len leren en andere senioren willen ontmoeten. De collegereeks 
De scheepsbouw moet de bakens verzetten! van vier lezingen 
wordt verzorgd door Oud Geleerd Jong Gedaan. 

Wat kunt u verwachten; logistieke ketens van de wereldecono-
mie waarin de scheepvaart opereert, snelle schepen, water- en 
civiele werken, routines van hijsoperaties en de energietransitie 
in de scheepvaart! De lezingen zijn in wijkcentrum ’t Anker aan 
het Baron Van Gentplein 31 in De Lier van 10.00-11.00 uur. Op 
donderdag 5 september: Reilen en zeilen in de scheepvaart, 19 
september: Razende schepen, 26 september: Ongelofelijke hij-
sers en op 3 oktober: De bakens verzetten. Aanmelden voor 1 
september, via 315045 op dinsdag t/m vrijdag van 09.00-14.00 
uur, of info@devereenigingwestland.nl.

Ontmoetingsgroep broers en zussen: Brussen
Deze ontmoetingsgroep is voor kinderen van 8 tot 12 jaar met 
een broer of zus met een beperking. In gezinnen met een kind 
met een beperking gaat het er vaak anders aan toe dan in ‘ge-
wone’ gezinnen. Als broer of zus is dat niet makkelijk. Tijdens de 
bijeenkomsten kunnen de kinderen ervaringen met elkaar delen, 
informatie krijgen wat er met hun broer of zus aan de hand is 
en leren omgaan met hun gevoelens. De groep bestaat uit maxi-
maal acht kinderen en wordt gegeven in de Noviteit in Monster, 
Havenstraat 16. Er zijn 4 bijeenkomsten van 14.00-15.30 uur op 
maandag 23, 30 september en 7 en 14 oktober. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden. Voor aanmeldingen en vragen: cursus@viti-
sjgz.nl, of 63 03 58.

Digi-inloop computerhulp

De Backerhof
Hebt u een vraag over het gebruik van uw 
computer, tablet of smartphone? Over 
WhatsApp, fotobewerking, internetbankie-
ren, Facebook of veilig internetten? Of wilt 

u uw digitale kennis uitbreiden? U kunt elke 2e en 4e vrijdag 
terecht in de computerruimte in wijkcentrum De Backerhof van 
09.30-12.00 uur. 

Digi-inloop wordt begeleid door Arie Kruijswijk en Tyrique Putto. 
De kosten zijn € 2,50 per keer, inclusief een consumptie.

Bingo
Hebt u zin in een gezellige bingomiddag? Elke zaterdag kunt u in 
de even weken bingo spelen in De Backerhof. Aanvang is 14.00 
uur, de kosten zijn € 4,50 inclusief een kop koffie of thee. Vooraf 
aanmelden is niet nodig.
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ISW Irenestraat weer in acti e voor Westlandse senioren
Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)

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

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

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

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

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
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KBO Poeldijk

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

KBO-PCOB start strijd: 

Tegen eenzaamheid in de zomer
De zomer is voor veel mensen een mooie periode, voor senioren 
vaak een tijd met meer eenzaamheid dan  anders, zo blijkt uit on-
derzoek van KBO-PCOB waaraan 1200 mensen deelnamen. 15% 
voelt zich in de zomer eenzamer dan in een ander seizoen. Daar-
om roept KBO-PCOB juli en augustus uit tot de maanden van 
strijd tegen zomereenzaamheid. Eenzame senioren spreken ge-
middeld acht dagen achter elkaar niemand. “Dat kan echt niet en 
dat wil niemand”, stelt Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB. 
“Daarom grijpen we de zomer aan zoveel mogelijk mensen op te 
roepen in de strijd tegen eenzaamheid, ook in de zomer.”                                                         

In Nederland voelen meer dan een miljoen mensen zich eenzaam, 
vanaf 65 jaar voelt 44% zich eenzaam. Van  ruim 500.000 mensen 
voelt 15%, dus 75.000, zich zomers nog eenzamer dan anders. 
Dat komt vaker voor in en rond grote steden, meer onder vrou-
wen dan mannen, alleenstaanden en mensen zonder kinderen. 
Veel mensen, ook kinderen, zijn op vakantie. Het is dan stiller, er 
zijn minder contacten en activiteiten om aan deel te nemen. Be-
strijden van eenzaamheid staat hoog op de agenda’s. Er zijn veel 
initiatieven om mensen met elkaar in contact te brengen.                                                                                                                 

Leren: een zinvolle tijdsbesteding?
Maak dan eens kennis met HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ou-

deren). Uit onderzoek blijkt, dat naarmate we ouder worden 
de capaciteit hebben steeds complexere denkprocessen aan te 
gaan. Leren is dus niet alleen voor jongeren! HOVO organiseert 
cursussen op academisch niveau, zodat volwassenen kennis kun-
nen vergaren op interessante onderwerpen zonder druk van ex-
amens. Leren zorgt voor een fris brein en een kritische blik op de 
wereld. Cursussen zijn overdag voor groepen leeftijdgenoten van 
maximaal 40 personen. Docenten hebben minimaal een acade-
mische opleiding en onderzoeks- of werkervaring. Naast opdoen 
van kennis, is er contact met anderen en verbreding van horizon. 
Een wereld gaat voor je open: kunst, geschiedenis, architectuur, 
muziek en nog veel meer. Informatie en cursusoverzicht: www.
hovorotterdam.nl

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                                              
Om je dromen waar te maken moet je wel eerst wakker worden.                                                            

Veel mensen zijn eenzaam. Daar is niets op tegen, het mag. Kom 
je ze tegen, zeg dan op zijn minst even: ‘Dag’ (Toon Hermans)
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Elektromonteur      Sales Engineer      3D tekenaar      Projectleider

Wij zijn op zoek naar 
technische collega’s!

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

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

TE KOOP

2681 BH MONSTER
Herenstraat 46

TE KOOP

2681 SE MONSTER
Rijnweg 107

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

Nabij het gezellige centrum gelegen 
karakteristieke, sfeervolle en verrassend 
ruime eengezinswoning met een zonnige 
achtertuin. De woning ligt op steenworp 
afstand van het strand!

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

Imposant statig herenhuis met een totale 
inhoud van circa 920 m3, is gelegen in 
het centrum van Monster. Het pand is 
vakkundig gerenoveerd met behoud van 
originele details. Op loopafstand van alle 
winkels en voorzieningen en nabij het 
strand, zee en de duinen.
Vraagprijs: € 598.000,- k.k.

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

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

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

   Uitstekende woningpresentatie


