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AGENDA

In de eerste week van de zomervakantie had de Verburch hand-
bal- en voetbaljeugd in de leeftijd van 8 tot en met 13 jaar een 
fantastische kampweek in het Limburgse Wanssum. Het kamp, 
al jaren georganiseerd door stichting de Meulenbeek en dat 
onder leiding staat van Theo Verbeek was net als de afgelopen 
jaren tot in de puntjes perfect geregeld, waardoor kinderen en 
leiding een onvergetelijke week konden beleven. Na maanden 
voorbereiding gingen zondag 21 juli 55 kinderen en 12 begelei-
ders van de voetbal- en handbaltak van Verburch een week be-
leven die de boeken in zal gaan als één van de succesvolste uit 
de geschiedenis. Nog nooit was Verburch met zo’n grote groep 
kinderen op kamp! Een succesje dat wij hopen de komende ja-
ren steeds verder te verbeteren. 

17, 24 en 31 aug. Bar- en housesale Café De Luifel Dr Weitjenslaan 28
09.30 tot 12.30 uur
2 t/m 8 september  Collecte Kankerbestrijding Aan uw voordeur
5 sept. 20.00 uur Bingo Tis Gezellig Saturnus 10, Poeldijk
7 sept. 14.30-18.00 uur WK Sjoelen bij Tis Gezellig Saturnus 10, Poeldijk 
14 en 15 september Open Monumentendagen Poeldijk In en rond de kerk (zie pag. 16)
Elke dag Uw bijdrage van € 27,50 aan uw NL95 RABO 0343 6024 15  
 Poeldijk Nieuws

Zoals elk jaar heeft het kamp een thema. Waar we ons afgelopen 
jaar nog in Het Wilde Westen waanden waren we dit jaar met z’n 
allen op een reis rond de wereld. Dit was meteen te merken bij 
aankomst op het sportpark van SV United, plaats van het kamp. 
Alle kinderen moesten in een meterslange rij om door de dou-
ane te gaan. Gelukkig kon iedereen zonder problemen door en 
werden er geen zakken snoep ingehouden door de marechaus-
see van Stichting de Meulenbeek. Het was druk: maar liefst 230 
kinderen. Naast Verburch meer clubs uit het Westland en omstre-
ken zoals Westlandia, Lyra, Quintus, Odis, Altior en AVGV. Een leu-
ke onderlinge strijd tussen de clubs én gelegenheid om nieuwe 
kampvrienden te maken.  

(lees verder op pag. 19)

Verburch Zomerkamp 2019 in Limburg:  

Reis rond de wereld Verburch-jeugd handbal en voetbal
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Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.350 thuis bezorgd en 500 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan 
Goeijenbier (hoofdredacteur), Peter van Iersel (penningmees-
ter), Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Etiènne Zwinkels (website en 
sociale media).
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo.
___________________________________________________
Kopij Poeldijk Nieuws 
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171), Erik van der Sande (06-
25575372) of Koos Verbeek (06-53714151).
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken) 
Poeldijk Nieuws is niet aansprakelijk voor gevolgen van  
fouten in advertentieteksten.
___________________________________________________

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

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

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

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

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

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

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

fransvanvelthoven@hetnet.nl

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

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

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

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

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

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

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

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

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

100 gram rosbief + 
100 gram beenhamsalade

slechts € 3,99

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk 

gratis steakmes!

gourmet express, 
per persoon

slechts € 6,75

hele grillworst 
slechts € 4,99

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

wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.

week 47 20/11 - 
25/11
100 gram ros-
bief + 100 gram 
beenhamsalade, 
slechts € 3,99

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk, 
gratis steakmes!

week 4827/11 2/12
gourmet express, 
per persoon 
slechts € 6,75

hele grillworst, 
slechts € 4,99.
(kunnen hier wat 
pieten bij?)

en ja ik ben nog 
steeds dringend 
op zoek naar een 
verkoopster.

  

Geldig van 12 t/m 17 augustus Geldig van 19 t/m 24 augustus

KEURKOOPJE
ALLE SOORTEN 
VARKENSKARBONADES 

ELKE 4e GRATIS!
VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM CERVELAAT + 
100 GRAM GEROOKTE KIPSALADE

SLECHTS € 2,75
MAALTIJD VAN DE WEEK
2 TORTILLA’S NAAR KEUZE

 SLECHTS € 3,95

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

KEURKOOPJE
HAAS OP STOK

ELKE 4e GRATIS!
VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROSBIEF + 
100 GRAM EIERSALADE

SLECHTS € 4,25
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM MACARONI

SLECHTS € 3,95

ELK WEEKEND 
HELE GRILLWORST 

€ 5,50

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Speciale weekend aanbieding
16 & 17 augustus: 

Overheerlijke Tompouce
3 + 1 gratis

23 & 24 augustus: 

Fris Vruchtenslofje
3 + 1 gratis

Bakkerij Van Malkenhorst

‘Westlands grootste evenement kan niet zonder ons’ 

Reddingsbrigade bewaakte Corso
In het eerste weekeinde van augustus was traditiegetrouw het 
Varend Corso Westland. Die dagen verzorgde de reddingsbriga-
de de bewaking vanaf het water en waren drie boten en een 
auto paraat voor het verlenen van eerste hulp. In totaal waren 
er 27 vrijwilligers van verschillende reddingsbrigades actief tij-
dens het Varend Corso. De boten van de Nationale Reddings-
vloot zijn gestationeerd in Delft, ’s-Gravenzande en Zoetermeer. 
Op de Rijnmond dag bood ook de Vlaardingse Reddingsbrigade 
ondersteuning.

Vorig jaar was Reddingsbrigade Nederland coördinator, dit jaar 
pakten de brigades Delft, ’s-Gravenzande en Monster de hand-
schoen op. Niels de Winter (Delft), Erik Willems (’s-Gravenzande) 
en Roel Batelaan (Monster) kijken terug op een geslaagd evene-
ment. “De samenwerking onderling, met de organisatie, Delfland 
en politie is prima verlopen. We waren vooral preventief aan-
wezig en hoefden gelukkig nauwelijks te assisteren bij serieuze 
problemen. Volgend jaar zijn we er uiteraard weer bij, Westlands 
grootste evenement kan niet zonder onze aanwezigheid.” zegt 
een woordvoerder namens de drie brigades.
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 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

0174 - 27.00.90

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

Poeldijk Nieuwtje
Wegens omstandigheden te koop:

3 keer gebruikte scootmobiel 
Merk: Sterling 425 

Nieuwprijs € 2.190,00  
Vraagprijs € 1.500,00 Inclusief verzekering.

Telefoon: 06-15443571

Dinsdag 3 september

Tennissen tijdens Rondje Poeldijk
Jaarlijks maakt het tennistoernooi op het Onings Tennispark 
deel uit van het Rondje Poeldijk. Iedereen vanaf 18 jaar kan 
meedoen, ook niet-leden en ook niet Poelukkers. Het toernooi 
is dinsdag 3 september van 09.45 tot ca. 16.00 uur. Deelname is 
€ 10 inclusief lunch. 

Als iedereen is voorzien van koffie, start het toernooi om 10.00 
uur. Er worden alleen dubbels gespeeld, vier keer 
een half uur. Rond 12.00 uur verzorgen wij 
een brunch. Lijkt het je leuk mee te doen 
- alleen opgeven kan ook - en ben je en-
thousiast? Opgeven bij Ria van Leeuwen 
toernooi@verburchtennis.nl of schrijf je 
naam op het bord in ons clubhuis. Wij 
hopen er een gezellige dag van te maken!

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

Vrijdag 16 augustus 15.00 uur: Woord- en communieviering door 
diaken Ronald Dits.
Vrijdag 23 augustus 15.00 uur: Woord- en communieviering door 
André Zwinkels.

38 Poeldijkers schrijven naar college B&W 

Bezwaar tegen kappen bomen 
In een bezwaarschrift vragen 38 Poeldijkers het college van 
B&W van het Westland waarom gezonde, gezichtsbepalende en 
straks historische bomen rond de De Boerstraat 44 in Poeldijk 
worden gekapt. De bewoners stellen dat niet gebleken is dat 
de bomen een gevaar voor de omgeving zijn en de gemeente 
niet duidelijk maakt dat de bomen er een andere plek krijgen. 
“Over historische bomen in het Westland kunnen we kort zijn. 
Historisch of monumentaal worden op grond van leeftijd zal in 
het Westland utopie zijn,” zo stellen de Poeldijkers. 

De kaalslag aan de Verburghlaan enkele jaren terug dreigt vol-
gens de bewoners nog groter te worden met de  kap van circa 95 
bomen, ook op en rond de groen- en speelvoorziening. Bij kap-
pen hoort normaal een herstel- of herplantplan. Voor iedere te 
kappen boom moet er volgens het coalitieakkoord een, of zelfs 
twee nieuwe voor in de plaats komen om het Westland “groener” 
te maken. Het is de bewoners niet duidelijk of en waar bomen 
herplant worden; zij vragen zich af wat er wordt bedoeld met ‘in 
de wijk’. Bomen kappen tijdens het beroep zou volgens hen ge-
tuigen van grove minachting van de burger. De Poeldijkers vragen 
B&W dringend de vergunning te vernietigen of aan te houden. Zij 
vinden het ‘zeer passend in overleg met de buurtbewoners (par-
ticipatie) een voor alle partijen passende oplossing te realiseren’. 
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 14 t/m 17 augustus

4 AARDBEIENSCHELPJES
Krokante schelpjes van bladerdeeg met banketbakkers-
room en heerlijke Hollandse aardbeien!

2e
halve 
prijs

van 9,00
€7,50

4stuks

Afscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

Omdat er liefde bestaat 
is er geen voorbij...

Wij hebben op 27 juli jl. mijn lieve vrouw, onze 
zorgzame moeder en trotse oma uitgeleide gedaan 
en voorgoed afscheid van haar genomen.

Carla Bol-Stam
was een vrouw die vele vrienden had getuige de 
grote belangstelling tijdens de condoleanceavond 
en de uitvaart. De vele reacties in de vorm van 
bloemen, kaarten, brieven en woorden waren hart-
verwarmend en doen ons beseffen dat zij bij velen 
een plaats in hun hart heeft gekregen.
Dit alles is voor ons een grote troost en helpt ons 
om zonder haar verder te gaan.
Ons rest dankbaarheid voor wat wij van u mochten 
ondervinden en wij kunnen daarom alleen nog maar 
zeggen dank, heel veel dank.

John Bol
Kinderen en kleinkinderen

Poeldijk, augustus 2019

In dankbare herinnering: 

Carla Bol-Stam (70) 
Door pastor Martien Straathof    

Carla werd op 9 juli 1949 in Den Haag geboren en groeide op in 
Poeldijk. Ze doorliep de huishoudschool en kwam te werken als 
koffie juf bij het ministerie van Landbouw. Daar werd ze intern op-
geleid tot planologisch tekenaar. Carla kreeg verkering met John 
Bol en trouwde in maart 1979. Het jonge stel kreeg een flatwoning 
in de Irenestraat. Samen werden ze de trotse ouders van Mark, 
Kitty en Gonny. In 1984 betrokken ze het huis met tuin aan de Dah-
liastraat. Carla was zorgzaam voor haar gezin en had daarnaast 
verschillende baantjes in de huishouding. Ze kon goed vooruit kij-
ken, had een groot inlevend en organiserend vermogen, wist wat 
er nodig was en handelde naar wat op dat moment goed was. Ze 
kon ook goed luisteren, je kon je verhaal bij haar kwijt. 

Het maakte haar bij velen geliefd. Zij werkte 12,5 jaar bij Careyn 
thuiszorg. Haar grote hobby was toneelspelen. In 1980 kwam ze bij 
St. Genesius spelen en werd de spil van de vereniging. Souffleren, 
bestuursfuncties, jury zijn, ze pakte het op. Ze heeft heel wat ty-
petjes neergezet en groeide uit tot de ‘grande dame’ van het toneel. 
Met haar rollen vermaakte zij velen en een spiegel voorgehouden. 
Ook was Carla vrijwilliger bij De Zonnebloem. Ze hield ook van stijl-
dansen, kaarten maken, puzzelen, fietsen, kleding verstellen, kerst-
shows en crea-doe beurzen bezoeken. De kleinkinderen hadden ook 
haar aandacht: Carla had altijd een fotoboekje met foto’s van haar 
‘rijkdom’ bij zich, om te laten zien. Ze was trots op haar gezin. Naast 
oppassen en meegaan naar bijvoorbeeld zwemles hielden opa en 
oma ook van kamperen met hun kleinkinderen bij de boer.  

Begin juli vierden wij, nietsvermoedend de 70ste verjaardag van 
Carla. Een echt mensenmens die weet wat leven is en het graag viert 
met allen die haar lief zijn. Niet lang daarna werd ze lichamelijk ziek 
en moest zij in het ziekenhuis opgenomen worden. Het werden 14 
dagen tussen hoop en vrees. Maandag 22 juli is Carla in het zieken-
huis gestorven. Zaterdag 27 juli kwamen wij met velen samen in de 
H. Bartholomeus voor haar uitvaart en begrafenis. Mag Carla na 
een welbesteed leven rusten in vrede. Wij wensen John, het gezin en 
de familie kracht en troost toe bij het dragen van het gemis van haar 
zo vertrouwde aanwezigheid.
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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

Dank ...... bij afscheid

Onze wegen gaan uiteen
Door pastor Martien Straathof 

 Het was in juni 8 jaar geleden dat onze pa-
rochiefederatie Sint Franciscus tussen duin 

en tuin is opgericht. Bij de start waren 
wij met 300 deelnemers uit alle paro-
chies van de federatie op bedevaart 
naar Lourdes. Het is daar, dat ik voor 
het eerst een grote groep Westlanders 

mocht ontmoeten. In Lourdes, onder toe-
ziend oog van Maria, werden wij als paro-

chianen van 11 parochies aan elkaar gegeven 
om met het pastoresteam te groeien in geloof. Nu, na acht jaar 
neem ik afscheid. Omdat ik toen met een bedevaart binnenge-
haald ben als pastor en lid van het team, ga ik jullie nu met een 
bedevaart verlaten. 

De jubileumbedevaart, 200 jaar Westlandse bedevaart naar Keve-
laer, is  mijn afscheid van het Westland. Op verzoek van de bisschop 
ga ik per 1 september als pastoor/moderator in de St. Maartenpa-
rochie in Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout en 
Warmond werken. Een grote uitdaging  waar ik met geloof en ver-

trouwen naar uitkijk. Afscheid nemen valt niet mee, vooral als je 
in de loop van de tijd veel met elkaar hebt meegemaakt. Mensen 
die trouw iedere week of met regelmaat in de weekeindevieringen 
waren, het is familie geworden. Een familie met  Christus als middel-
punt. Christus is de liefdesband die je persoonlijk kunt ervaren maar 
die tegelijk universeel is. De kostbare momenten in de doordeweek-
se vieringen, het deed ons goed. Het deed ons groeien in geloof. 

Momenten zoals de gesprekken bij de koffie of de stilte vóór de vie-
ring en de maandelijkse aanbidding, waarin God de ruimte kreeg 
tot ons te spreken. De gesprekken bij de voorbereiding bij één van 
de Sacramenten. De vele doopjes van jonge kinderen en de Eerste 
Heilige Communie waarbij ik iedere keer dacht: “God laat ons niet in 
de steek, Hij schenkt de kerkgemeenschap ook vandaag nog nieuw 
leven.” Indrukwekkend waren mensen die zich als volwassenen lie-
ten dopen en vormen. De gesprekken bij de voorbereiding en hun 
getuigenissen in de viering waren iedere keer ontroerend. Door de 
jaren heen ben ik gevraagd vóór te gaan bij heel veel uitvaarten. 
Voorafgaand aan de uitvaart ben ik menigmaal gebeld voor de zie-
kenzalving. Het vertrouwen dat ik kreeg, juist in momenten waar-
in mensen kwetsbaar zijn, beschouw ik steeds weer als bijzonder. 
Wie ben ik, dat ik mensen in kwetsbare momenten mag bijstaan en 
daarbij iets van Gods aanwezigheid mag doen ervaren? De stukjes 
in  het parochieblad en in Poeldijk Nieuws, gesprekken achterin de 
kerk, aan de keukentafel of die mail met bemoedigende woorden en 
het telefoongesprek, op het juiste moment. Vaak gaf u terug er iets 
aan gehad te hebben. Ik heb het graag gedaan. Ik ben mij bewust 
dat ik ook steken heb laten vallen, dat ik er niet was, daar waar ik er 
voor u als pastor had moeten zijn. Samen met u onderweg, mochten 
wij groeien met elkaar in geloof. Dank daarvoor. Het gaat u goed, 
wetend, gelovend dat de Heer met ons mee gaat.

Patroonsfeest H. Bartholomeus
Zondag 25 augustus vieren wij het 
jaarlijkse patroonsfeest van de Heilige 
Bartholomeus. We beginnen om 11.00 
uur met een feestelijke eucharistievie-
ring waarin pater Frans Valentin voor-
gaat. Pater Valentin viert zijn 50-jarig 
priesterfeest in deze feestelijke viering 
met het Bartholomeuskoor. Tijdens de 
viering worden trouwe vrijwilligers/
sters in het zonnetje gezet. Na afloop is 
er koffie en gelegenheid pater Valentin 
te feliciteren.  

Familiekamer Silene 
Rijsenburgerplaats 27
2685 GA Poeldijk
(nabij de Terwebloem)

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

Afscheid nemen en thuis zijn
Familiekamer Silene.
Een fijne huiskamer om na een 
overlijden, in alle rust en privacy, 
bij uw dierbare te zijn.
Silene biedt een intieme, sfeervolle 
 omgeving en heeft alle comfort 
om samen te zijn met uw naaste 
familie en vrienden.

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl
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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
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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

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN

H
U

IZ
EN

APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
U

IZEN

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S H

O
EK

H
U

IS

H
EREN

H
U

IS

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

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

HUIS
Gezocht

Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

S

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 

HUISEENGEZINSHUISEENGEZINS

H
EREN

H
U

ISHUIS

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

SHUIS

EEN
G

EZIN
S

H
U

IZ
EN

HUIS H
U

IZ
EN

HUISHUIS
Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUIS

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

WEGENS GOEDE 

VERKOOPRESULTATEN 

HEBBEN WIJ RUIMTE 

VOOR NIEUW 

AANBOD!

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN

H
U

IZ
EN

APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
U

IZEN

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S H

O
EK

H
U

IS

H
EREN

H
U

IS

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

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

HUIS
Gezocht

Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

S

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 

HUISEENGEZINSHUISEENGEZINS

H
EREN

H
U

ISHUIS

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

SHUIS

EEN
G

EZIN
S

H
U

IZ
EN

HUIS H
U

IZ
EN

HUISHUIS
Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUIS

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

WEGENS GOEDE 

VERKOOPRESULTATEN 

HEBBEN WIJ RUIMTE 

VOOR NIEUW 

AANBOD!

www.bas1s.nl | Voorstraat 18 
2685EM Poeldijk | 0174-246000

Ontwerp 
 

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

Bartholomeusrit zondag 25 augustus
Natuurlijk is er die dag ook weer de traditionele fietstocht voor 
jong en oud, al weer voor de 38ste keer! Tussen 12.30- 13.30 uur 
kunt u bij de Bartholomeuskerk starten. We fietsen door mooie 
plekjes in het Westland, zodat het volop genieten is! Voor een 
natje en een droogje is bij de stempelpost onderweg gelegen-
heid. Op het scoutingterrein aan de Arckelweg in Poeldijk is 
het eindpunt van de fietstocht. U kunt daar met een hapje, een 
drankje en muziek even bijpraten. We hopen op goed weer en 
dat vele liefhebbers meefietsen en een leuke middag met elkaar 
hebben. De inschrijfkosten zijn € 4,50 voor volwassenen en € 1,50 
voor kinderen tot 14 jaar.

Kerkberichten 
Weekeinde 17 en 18 augustus: 20e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de H. Machu-
tuskerk Monster. 
Zondag 11.00 uur: Woord- en communieviering met volkszang en 
cantor. Voorganger: pastoraal werker Els Geelen. Intenties: Bert 
Wensveen, Gré de Kok-Nederpelt, Kees van den Bogaert en Greet 
van den Bogaert-Scholtes, Piet van der Zanden, Jan van Marre-
wijk, Nic van der Knaap, Roos van der Knaap-van den Berg, zoon 
Hans en overleden familie.

Weekeinde 24 en 25 augustus: 21e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met volkszang en cantor. 
Voorganger: pastor Martien Straathof. Intenties: Herman van 
den Ende, Jo Alsemgeest-Hogervorst.
Zondag 11.00 uur: Patroonsfeest: eucharistieviering met Bartho-
lomeuskoor. Voorganger: pater Frans Valentin, die deze dag zijn 
gouden priesterjubileum in onze kerk viert. Intenties: Jaargetijde 
Ria Barendse-Batist, uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk, 
overleden leden families Van Leeuwen en Grootscholten, leven-
de en overleden familie Van Paassen-van Kester-Oosterveer, Bar-
bara Helderman en overleden familie, Leny Broch-van Oosten.

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

Vieringen De Backerhof
Donderdag 22 augustus 19.00 uur: Woord- en communieviering 
met Trees van der Sande-Rodijnen.
Donderdag 29 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).

Rondje Poeldijk, vrijdag 6 september

Verburch ’97 Jeu de Boules 
Door Piet de Quaasteniet

De eerste bal geworpen door burge-
meester Bouke Arends komt steeds 
dichterbij: om 12.30 uur kunnen we 
dat bewonderen in de Voorstraat. 
Vóór die tijd, om 07.00 uur, zit Loon-
bedrijf Steringa van Plaats 26 al op 
zijn tractor om het zand van de Jeu 
de Boules banen te verdelen, hij wordt daarbij geholpen door 
10 tot 15 mannelijke vrijwilligers van Verburch ’97 Jeu de Bou-
les. Om 09.00 uur krijgen we een bakkie koffie met een lekkere 
koek van bakker Van den Berg, rond 11.00 uur liggen al de ba-
nen er dan weer keurig bij. 

Om 09.00 uur maken zo’n 10 vrijwillige dames van Verburch 
’97 Jeu de Boules bij supermarkt Jumbo van Ard Boere zo’n 400 
lunchpakketten van 2 broodjes en een eierenkoek of krentenbol 
hapklaar, gesponsord door de Jumbo. Vanaf 11.00 uur kunnen 
deelnemers zich aanmelden op de parkeerplaats van Dario Fo, 
daar worden de deelnemerskaarten verdeeld, met als extra 
een bon van Snackpoint voor een kroket of frikandel. Weer een 
sponsor waar we blij mee zijn. Bijna alle middenstandszaken in 
de Voorstraat doen hier aan mee. 

Aanmelden kan tot 28 augustus per e-mail: verburch97@hot-
mail.com voor € 5,00 p.p. Diverse teams hebben zich al aan-

gemeld: Buurtpreventie Poeldijk 
en Verburch Tennis. In het Kassie 
bij de prijsuitreiking zorgen spon-
soren Venvo zonwering (Naald-
wijk) en Hans van Tol van Tan-
qplus-Argos (Poeldijk) voor een 
optreden van de Westlandse zan-
ger Koos Janssen. Meer hierover 
in het volgende Poeldijk Nieuws. 
www.97verburchpjdb.nl.
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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 
Zondag 25 augustus 
11.00 uur: Viering in Bartholomeuskerk van het Patroonsfeest/
Bartholomeusfeest.
Maandag 26 augustus 
10.00 uur: vertrek Kinderkoor naar Zomerkamp vanaf De Veiling.
Vrijdag 30 augustus:  
17.00 uur: thuiskomst Zomerkamp kinderkoor bij De Veiling.

In de kerk
Zaterdag 17 augustus         
19.00 uur: geen viering.
Zondag 18 augustus          
11.00 uur: viering met cantor.
Zaterdag 24 augustus     
19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 25 augustus   
11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen de Missa 
Festiva van A. Gretchaninoff.

Zaterdag voor Kerst: 21 december 

Kerst Sing-in Concertkoor Westland
Concertkoor Westland denkt al aan 
Kerstmis. De eerste repetities voor een 
Kerst Sing-in zijn achter de rug. We wil-
len de zaterdag voor Kerst op 21 decem-
ber een gezellige happening organiseren, 

waarbij iedereen welkom is om mee te zingen met populaire 
kerstliederen, van de Herdertjes tot Chestnuts roasting 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 De Veiling. We starten weer met repetities na 
de zomervakantie op dinsdag 3 september. Heb je zin om aan te 
haken? Wees er snel bij! Stuur een email naar concertkoorwest-
land@gmail.com.

58 kinderen naar Lunteren

Zomerkamp Kinderkoor  
Maandag 26 augustus vertrekken 58 kin-
deren met leiding en kook-staf richting 
Lunteren voor een heerlijk zomerkamp. 
De kinderen logeren in groepsverblijf De 
Wildwal voor een week van sporten, spe-

len en natuurlijk ook zingen. Het kampthe-
ma is voor de kinderen nog niet bekend, 
maar ze kunnen ervan verzekerd zijn dat 
het een geweldige week gaat worden.

Het kamphuis ligt lekker in het bos en heeft een mooi speelterrein. 
De kampcommissie was flink in de weer met het uitwerken van 
de sporten en spelen. De kookstaf sloofde zich uit om een heerlij-
ke dinerlijst samen te stellen. Het woord is nu aan de kinderen… 
Koffer inpakken, slaapzak/dekbed, pyjama, stevige schoenen en 

knuffel mee en instappen! Hopen 
dat iedereen zijn goede humeur 
meeneemt en we een fijne week 
met veel gezelligheid en gezond-
heid hebben. Natuurlijk hopen 
we op lekker kampweer. Na vijf 
dagen komen we vrijdag 30 au-
gustus om 17.00 uur terug bij De 
Veiling. Veel plezier allemaal!

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?
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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

In het verborgen gemaakt
Door ds. J.W.J. Guis

Bij de titel zou je kunnen denken aan het 
maken van dingen die het daglicht niet 

kunnen verdragen. Maar daarnaar is de 
verwijzing niet bedoeld. Het gaat hier 
om een stukje uit Psalm 139 en niet om 
dingen, maar om mensen. De dichter 
spreekt over zichzelf. Hij looft God, om-

dat hij op een wonderlijke manier in het 
verborgen, in de moederschoot, gemaakt is.

Ik schrijf dit stukje op een plek waar die woorden gisteren klonken. 
Gewoonlijk schrijf ik aan mijn bureau, maar nu niet. Nu schrijf ik voor 
een keer vanuit een kraamsuite in het ziekenhuis. Ons dochtertje, ne-
gen maanden verborgen in de moederschoot, werd gisteren geboren. 
Vandaar dat we die oude woorden van Psalm 139 met elkaar lazen.

Ons kindje niet langer verborgen! Wat een wonder om haar nu te 
zien! Tegelijk denk ik aan de Psalm. God zag haar al die tijd. En Hij 
ziet haar nu. Dat geldt voor alle mensen. Dat staat los van leeftijd 
en omstandigheden. De dichter van de Psalm denkt aan de weg die 
voor hem ligt. Daar is ook nog veel verborgen. Maar niet voor God. 

Hij bidt daarom of God Hem wil leiden. Dat gebed mogen we over-
nemen; met vertrouwen, want voor Hem is niets verborgen.

Kerkdiensten
Zondag 18 augustus
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Zondag 25 augustus
10.00 uur: ds. D. van Vreeswijk, Zevenhuizen.
19.00 uur: dhr. G.J. Pellikaan, Maasdijk.
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 
zwarte 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 har-
te welkom.

...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

20 18 JANUARI 2017

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

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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Open Monumentendag, Poeldijkse schoolkinderen naar:

Tomato World en Museum
Door Nelly Schouw-Zaat    

Ongeveer 100 leerlingen van 2 groepen 8 van de Verburch-hof, 
Daltonschool met leerlingen uit groep 7 en 8 en Nieuweweg-
school met groep 8, zijn vrijdag 13 september te gast bij het 
Westlands Museum en Tomato World in Honselersdijk. Dat in 
het kader van de landelijke Open Monumentendagen, waar-
voor Poeldijk zich ook dit jaar inspant om de jeugd te betrekken 
bij historie én toekomst van de tuinbouw in deze streek. 

Alle kinderen worden rond 09.15 uur ontvangen door directeur 
Ton Immerzeel van het Westlands Museum en Cora van Dalen, 
voorzitter van de werkgroep Historie St. Bartholomeus. Voor de 
wagenschuur wordt een bijzondere klassenfoto gemaakt. De to-
tale groep wordt dan in twee groepen verdeeld: leerlingen van de 
Verburch-hof wandelen naar het bedrijf Tomato World. Zij krijgen 
er een rondleiding en worden op de hoogte gebracht van de mo-
derne teelttechnieken in dit supermoderne bedrijf. 

De groepen van de scholen Nieuweweg en Dalton blijven in het 
museum en worden in vier groepjes verdeeld. Zij krijgen van alles 
te zien in het Museum met de nadruk op de historische waarde 
van de tuinbouw in de Westlandse geschiedenis. Rond half elf 
komen de leerlingen van de Verburch-hof school vanaf Tomato 
World in het Museum en krijgen limonade, fruit of koek. De an-
dere groepen vertrekken dan naar Tomato World. Leraren en ou-
ders zorgen voor begeleiding; om half twaalf vertrekken de kin-
deren weer naar Poeldijk.

Nog 15 logeerbedden nodig

Jubileumbezoek Hongaars koor 
aan het Westland
Door Peter van Leeuwen 

De befaamde Kettingbrug 
die de stadsdelen Boeda en 
Pest met elkaar verbindt 
staat zonder veel fanta-
sie symbool voor de band 
tussen het Westland en 
de Hongaarse hoofdstad in 
de afgelopen 50 jaar. Over 
en weer waren er in koorver-
band meerdere bezoeken, door 
de daaruit voortgekomen vriend-
schappen hebben  veel mensen die reis ook privé ondernomen. 
Het Budapesti Lantos Kórus komt in november weer naar het 
Westland om dit jubileum meer kleur te geven. Het gaan fantas-
tische dagen worden…

De gastgezinnen lopen als een trein: zeker 40 bedden staan al 
klaar voor Hongaarse koorleden. We hebben nog 10 à 15 bed-
den nodig, dus bel Trees Persoon (06-25063471), Marijke van 
Os (0174-627609) of Ria van Leeuwen (06-15074307). Over het 
samenstellen van een Jubileumkoor wordt ook druk gepraat: ie-
dereen die ook maar iets met korenuitwisselingen van doen had, 
wordt nadrukkelijk gevraagd zich aan te melden en mee te doen. 
Mooi toch, om oude bekenden te ontmoeten of nieuwe vriend-
schappen in de steigers te zetten?

Zondag 24 november is in De Veiling een fantastisch slotconcert, 
waarin meerdere koren voor het voetlicht zullen treden. Natuur-
lijk ook het Hongaarse. Die middag en avond kunnen we een 
berg vrijwilligers gebruiken voor allerlei hand- en spandiensten: 
klaarzetten van stoelen, in de gaten houden van de garderobe, 
inschenken van de pauzedrankjes én opruimen na afloop. Wil je 
ons helpen? Je bent meer dan welkom! Mail of bel: peetvl@cai-
way.net, 06 – 50 224 781).

Westland Verstandig luistert, 
geeft raad en zet zich voor u in  
Westland Verstandig ziet nog steeds dat CDA-wethouder Vreugdenhil liever heel 
veel kosten aan ingehuurde ambtenaren en externe bureaus uitgeeft, dan dat hij de 
huishulpuren in stand laat.
Meer handjes aan het bed en minder geld naar procesambtenaren en externe bureaus, 
daar is Westland Verstandig voor. Deze coalitie van CDA, VVD , LPF en CU-SGP denkt 
daar anders over. Om een aantal huishouduren minder aan zorgbehoevende inwoners 
te behoeven toe te kennen worden 6 extra ambtenaren ingevlogen en wordt nu weer 
een extern adviesbureau ingehuurd. Dit is echt verkeerd en moet stoppen. Een motie 
in die richting haalde het niet omdat met name CDA, CU-SGP, VVD en LPF tegen waren. 
Jammer, maar Westland Verstandig blijft zich inzetten voor behoud van het aantal uren.
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
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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  

Adverteren in Poeldijk Nieuws 
voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim 
3.350 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. 
Ook zijn er bijna 500 digitale abonnees, die het magazine 
elke 2 weken ontvangen. 

Poeldijk Nieuws bewijst zich als een waardevol 
advertentiemedium voor de bovenlokale consumenten- én 
zakelijke markt! Als u nieuwe klantcontacten zoekt, 
is adverteren in Poeldijk Nieuws voordelig en doeltreffend! 
Vraag vrijblijvend om alle informatie en tarieven: 

Bel naar: 0174-700263 of
Erik van der Sande: 06-25575372 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171 of
Koos Verbeek: 06-53714151
Info bij: advertenties@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl

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 XT MONSTER
Slangekruid 78

TE KOOP

2685 AH POELDIJK
Bloemenstraat 26
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AANBOD!

In gezellige, kindvriendelijke en autovrije 
straat gelegen kluswoning met 3 
slaapkamers 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.

Op unieke locatie gelegen heerlijk groot 
en luxe herenhuis met royale achtertuin, 2 
balkons en eigen parkeerplaats. De woning 
is gebouwd in 2006 en is van alle gemakken 
voorzien. De woning is gelegen in een van de 
mooiste wijken van Monster en het strand en 
de zee liggen op een steenworp afstand. 
Vraagprijs: € 419.000,- k.k.4 4 JANUARI 2017

   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
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Wij wensen u voor                   

het nieuwe jaar…

Bijzondere dagen

Fijne ontmoetingen

Mooie herinneringen 

Gezondheid & Vrede



12 14 AUGUSTUS 2019

 

kwekerij 
a. scheffers & zn.

Spread Advertentie Poeldijker 2.indd   Alle pagina's 05-08-19   15:59



1314 AUGUSTUS 2019

 

kwekerij 
a. scheffers & zn.

Spread Advertentie Poeldijker 2.indd   Alle pagina's 05-08-19   15:59



14 14 AUGUSTUS 2019

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Terwijl deze regels aan het papier worden toevertrouwd (30 juli), 
is de warmste week van de laatste eeuwen tot vreugde van me-
nigeen voorbij. Voor gezonde mensen was het niet aangenaam, 
chronisch zieken en bejaarden moeten het als een zware last heb-
ben ervaren. Wat een heerlijke verfrissing zijn dan een regenbuitje 
en een graadje of vijftien minder warm eind juli. Mensen die het 
hele jaar aan de slag waren, hebben behoefte aan de meest ideale 
manier van verpozen. Daar horen aangename, wat gematigder 
temperaturen bij. Een minderheid kiest voor ‘zeer hete oorden’! 
Voor hen blijven landen rond de Middellandse zee en nog verder 
weg aantrekkelijk. De een kiest tijdens vakanties nu eenmaal voor 
bezoekjes aan het strand, een ander gaat prinsheerlijk (met boek!) 
onder een forse boom met dito kruin zitten, terwijl een derde niets 
liever doet dan musea bezoeken. Ieder zijn meug, dat is de charme 
van het leven! 

Het is voor vele Nederlanders ‘vaste prik’ hun langere vakanties in 
het buitenland door te brengen, terwijl zij Nederland nog niet eens 
goed hebben gezien. Toch lijkt er door de mooie zomers de laatste 
jaren een zekere kentering gaande. Zo laten dit jaar nogal wat men-
sen het buitenland links liggen om Nederland te (her-) ontdekken. 
Men laat zich vaak leiden door weersomstandigheden in vorige va-
kanties. Misschien rekenen te velen erop dat mooie zomers in Ne-
derland traditie worden. Dat valt nog te bezien, uiteindelijk is er hier 
nog steeds een zeeklimaat dat ons koele zomers en zachte winters 
voorspiegelt. 

Mensen laten zich vaak beïnvloeden door weer in vorige vakanties
Ons land is verrassend mooi, dan moeten we natuurlijk wel de 
moeite nemen dat op te zoeken. Meerdere provincies bieden ons 
natuur om van te watertanden, met eldorado’s waarin vakantie-
vieren bepaald geen straf is. Afhankelijkheid van het weer blijkt 
jaarlijks bij de vakantieganger in spé een struikelblok bij hun keu-
zes. We hebben veel in de hand, maar weergoden zijn en blijven 
eeuwig ongrijpbaar. Het feit dat er in vakantieparken en campings 
volop activiteiten voor jong en oud zijn, is een extra pluspunt om 
wat dichter bij huis te blijven. Maar pas op als we weer eens een 
natte en koele zomer krijgen, dan vertrekt men het jaar daarop 
toch weer massaal naar verre landen. In dat opzicht was het ten 
tijde van deze opname allemaal een stuk eenvoudiger, keuzevrij-
heid qua bestemming was beperkt. Over het buitenland werd in 
alle talen gezwegen, terwijl enkele weken nietsdoen in ons eigen 
land evenmin over de lippen kwam. Af en toe een dagje uit was 
voor de doorsnee Westlander min of meer gemeengoed. Dat er tij-
dens die superkorte vakanties met volle teugen werd genoten van 
nieuwe ervaringen, spreekt voor zich. Ook het gezelschap dat u aan 
het eind van de vijftiger jaren voor zover mogelijk recht in de ogen 
kijkt, zal zich geweldig hebben vermaakt tijdens hun bezoekje aan 
Nederlands grootste luchthaven Schiphol.

Personen van diverse ‘pluimage’
Omdat de burgerluchtvaart toen pas enkele tientallen jaren op ni-
veau in bedrijf was, zal het voor de Poeldijkse en Monsterse (jonge) 
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heren een schitterend uitje zijn geweest. De in de hangar opgestel-
de Vliegende Hollanders van de K.L.M. waren toen een enorme be-
zienswaardigheid, op luchtvaartgebied de absolute trots van ons 
land. Elk ‘luchtkasteel’ had bovendien een eigen naam en nummer, 
het eerste is onzichtbaar, het tweede ziet u geheel vooraan. Zo’n 
zestig jaar geleden werd dit tafereel door een onbekend gebleven 
fotograaf vastgelegd. Dat hij in zijn opzet en in een prachtige opna-
me is geslaagd, bent u vast met mij eens. Nu krijgt u met gezwin-
de spoed de namen van het gezelschap dat in verenigingsverband 
het reisje naar Schiphol en het verblijf op de luchthaven beleefde. 
Van links naar rechts zijn dat vooraan Kees Veerkamp, kapelaan 
M. van Blijswijk (blijkbaar nodig voor een eventueel geestelijk klus-
je op te knappen!), er tussenin een half koppie van de chauffeur 
verantwoordelijk voor de busreis. Vervolgens hebben we Poeldijks 
koster Daam van Dijk, Henk van de Sande, Nico Janssen, Bert Zwin-
kels, Piet van Os, Leo Paalvast en David Steentjes in beeld. Achter 
hen staan: Aad Gardien, Henk van Dijk, Anton Paalvast en Jan van 
Paasen. Nogmaals een viertal, te weten Hans van Leeuwen, Jan 
van Zijl, Kees(je) van Bergen Henegouwen en Jan van Ruijven. Rest 
mij het vijftal aan de vergetelheid te ontrukken het dichtst bij de 
‘vliegreus’: Piet Zuiderwijk, Gabriël van Bergen Henegouwen, Jan 
van Dijk, (Theo?) de Ruijt en Henk Grimbergen. Een groep die in de 
voorbije jaren, wegens de nijverheid van ene mijnheer Hein, helaas 
al flink is uitgedund….

‘Onder een Vliegende Hollander, 
staat een groep heertjes met elkander 
keurig opgesteld,
23 man welgeteld. 
Het gezelschap was blij én schrander’.

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

Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Hallo laagsteprijsgarantie

ELKE DAG EURO’S 
GOEDKOPER

4 VOOR

1100

JUMBO 
KAISERBROODJES
Wit of volkoren

LEKKERSTE BROODJE VAN NEDERLAND

we print with passion

0174 248 995   info@akxifo.nl   www.akxifo.nl
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Open Monumentendagen 14 en 15 september laten:

Iedereen genieten van plezier
Door Nelly Schouw-Zaat

Met muziekoptredens, films, een grote tentoonstelling, oude 
lekkernijen en allerlei activiteiten gaan de jaarlijkse Open Mo-
numentendagen in Poeldijk voor veel vertier zorgen. Op 14 en 
15 september gaan vele honderden bezoekers van dit alles ge-
nieten. Het landelijk thema ‘Plekken van plezier’ komt in Poel-
dijk in en rond de Bartholomeuskerk tot leven. Een dag eerder, 
vrijdag de dertiende gaan in het kader van de landelijke Klas-
sendag, zo’n honderd Poeldijkse schoolkinderen op pad om his-
torisch erfgoed te ontdekken.

Het programma staat vast en voorbereidingen in volle gang. ‘Wij 
beginnen kort na elke Open Monumentendag al na te denken 
over het jaar erna’, licht Cora van Dalen (werkgroep Historie Bar-
tholomeuskerk) toe. ‘Wij kunnen  ons verzekeren van de sympa-
thie en medewerking van de hele Poeldijkse samenleving. Van 
het verenigings- tot zakenleven, van musea tot verzamelaars uit 
de wijde omgeving. Binnenkort komt het officiële programma uit 
en worden medewerkers, belangstellenden en sympathisanten 
uit heel Poeldijk en omgeving uitgenodigd voor de officiële ope-
ning op zaterdag 14 september’.

Epicentrum feestvreugde
Zoals gebruikelijk is de Bartholomeuskerk het epicentrum van de 
feestvreugde. Bij de opening treedt het Phoenix klarinetkwar-
tet in de kerk op; ‘s middags buiten de slagwerkgroep van Pius 
X. De expositie  toont tal van mooie momenten van plezier in 
beeld. Zo is er een Lego League, niet de wedstrijd, maar het ma-

teriaal waaraan de 
Verburch-hof school 
het voorbereidende 
werk deed. Een plek 
van plezier van 2019, 
daar tegenover mo-
menten van vroeger. 
Zoals een collectie 
oude brommers en 
een vélocipède, een 
hoog-laagfiets be-
schikbaar gesteld 
door de ANWB. An-
derhalve eeuw ge-
leden was rijden op 
zo’n rijwiel een eve-
nement! Buiten de 
kerk staat een ijsco-
karretje, de Poeldijk-

se scouting maakt een kabelbaan in de pastorietuin en een vuur-
korf die een romantisch kampvuur voorstelt. Een groepje scouts 
brengt zelfs een nacht in de kerk door! Achterin de kerk staat een 
tafereel: een ouderwetse tent en hier zie je hoe de verkenner 
vroeger gekleed was. 

Belangrijk onderdeel is een uitgebreide foto-expositie waar het 
thema in 1920, 1950 en nu in beeld wordt gebracht. Herinne-
ringen ophalen voor iedereen! Schaats- en ijspret,- nog zo’n 
ultieme belevenis voor jong en oud. Het schaatsmuseum in De 
Lier heeft de Poeldijkse werkroep attributen beloofd voor de ten-
toonstelling. ‘Oude en nieuwe schaatsen’ en natuurlijk beelden 

van tochten naar Vlaardingen, de Goudse pijpen én de Elfsteden-
tocht. Filmbeelden zijn te zien op een groot scherm. Bakker Van 
Malkenhorst laat bezoekers Vlaardingse moppen proeven. Op de 
tentoonstelling wordt een origineel linnen zakje getoond dat de 
schaatsers naar Vlaardingen aan hun riem bonden om die mop-
pen mee naar huis te nemen.

Bij een collectie met transistorradio’s, filmcamera’s en speelgoed 
kan men meedoen aan het spel ‘Spiraal’ en uit een grabbelton 
een cadeautje kiezen. Feestelijk is een fraaie trouwjapon uit de 
jaren ’50. Hogerop kan men onder begeleiding van de scouting de 
kerktoren beklimmen en op de klokkenverdieping uitleg krijgen. 
Beneden is een workshop haken, waar handwerkwinkel ‘Bij tante 
Toos’ het haakmateriaal beschikbaar voor stelt. Het koor Focali-
cious treedt zondagmiddag op met liederen uit de drie periodes; 
helemaal van deze tijd is de muziek van de rockband The Dorst. 
Andere muzikale herinneringen van vroeger komen boven door 
foto’s en originele instrumenten van het Poeldijkse orkest ‘Fris 
en Vrolijk’. Met nog een maand te gaan staan alle vrijwilligers in 
de startblokken om de Open Monumentendagen in Poeldijk tot 
plekken van plezier om te toveren.
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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

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

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
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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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Puzzel nummer 17
Raadsel:

Wie hoort bij wie?
Maak de stelletjes compleet; dat is de oplossing. Laat ook kinderen meepuzzelen, met elkaar kom je er uit. Stuur de gevonden stel-
letjes in en maak kans op een 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. Hebt u suggesties voor een leuke 
puzzel of maakt u er een? Van harte welkom! Dan is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.

HANS en 
PIPO en 

PORGY en 
BEATRIX en 
BASSIE en 

NICK en 
GERT en 
ELLY en 
BERT en 

JOZEF en 
SINT en 

SONNY en  
GEER en 

SASKIA en 
LAUREL en 

ARD en 
SIMON en 

CONSTANTIJN en  
SAMSON en 

Uitslag puzzel in Poeldijk Nieuws nr. 14, Vakantiebestemming: 
Noord-Holland. Oplossingen staan ook op: http://poeldijknieuws.
nl/het-blad/puzzel/. Van de 44 inzenders, die het bijna allemaal 
goed hadden, is de gelukkige winnares Myrthe Smit, op de foto 
met de gewonnen slagroomschnitt.

Jullie kunnen kiezen uit:  

ADRIAAN, BESS, CHER, CLAUS, ERNIE, GARFUNKEL, GERT, GOOR, 

GRIETJE, HARDY, HERMIEN, KEESSIE, LAURENTIEN, MAMMALOE, 

MARIA, PIET, RIKKERT, SERGE, SIMON.

Het ‘Slopje’ met oude kerk Poeldijk (Schilderij Ineke van der Knaap)

(Foto: RVD)
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nummers van dit jaar, afgelopen jaren en hits van nu. Een aan-
tal kinderen kreeg zelfs het podium om hun talent te tonen. Wij 
zijn trots dat een kind van Verburch is gescout voor De Formule, 
het label van Bombastic, nadat hij zijn rapvaardigheden mocht 
showen. Hij schijnt nog steeds buiten adem te zijn. Zaterdag was 
het alweer tijd om naar huis te gaan na een week vol sport, spel 
en heel veel plezier. De hele week was een heel groot fuifje dat 
wij als leiding en de kinderen niet gauw vergeten. Daarnaast was 
Verburch dit jaar ook nog erg succesvol: wij mochten maar liefst 
vier bekers mee naar huis nemen!

Dank aan besturen en Vrienden Verburch
Namens alle kinderen en ook de leiding van Verburch willen 
wij Theo Verbeek en de andere kampstafleden bedanken voor 

een fantastisch 
georganiseerd 
kamp, de andere 
clubs waarmee 
we er met z’n 
allen een hele 
gezellige week 
van maakten en 
ook de kinderen 
van Verburch die 
zich een week 
lang voortreffe-
lijk hebben ge-
dragen! Speciale 
dank gaat uit naar 
de Business club 
Vrienden van Ver-
burch en de bestu-

ren van handbal en voetbal die door 
sponsoring hebben bijgedragen aan 
het kamp, Mede hierdoor konden wij 
de kinderen een onvergetelijke week 
bezorgen! Nu hebben wij even rust, 
over een aantal weken begint de 
voorbereiding voor het zomerkamp 
van 2020 alweer. Houdt de site in 
de gaten voor meer informatie en 
wij hopen volgend jaar op nog meer 
animo voor het kamp. Tot volgend 
jaar! Met sportieve groet, de Ver-
burch kamp begeleiding.

(vervolg voorpagina)

Toen tenten waren ingeruimd, bedden opge-
blazen en opgemaakt stelden alle clubs zich 
door een optreden aan elkaar voor. Na de ope-
ning kon het kamp dan echt gaan beginnen. 
Ook dit jaar was er weer een strak schema dat 
perfect in elkaar zat. De hele week vol leuke 
activiteiten: dropping, spooktocht, voetbal-
toernooi, touwtrekkampioenschap, estafette, 
sport- en spelactiviteiten, bosspellen, fotospel 
én de waterspelen! Geluk bij een ongeluk op 

de warmste dag ooit in Nederland, 
waardoor wij van die hitte niet zo veel 
merkten. Het veld stond vol met grote 
springkussens met water erin en erop. 
Ook moest je uitkijken voor emmers 
vol water die je om de 10 seconden 
om je oren zag vliegen. Een lekker ver-
koelend en groot waterspektakel. 

Vier bekers voor succesvol Verburch
Vrijdagavond sloot DJ Bombastic tra-
ditioneel het kamp af en maakte er 
een ongelofelijk groot fuifje van voor 
kinderen en leiding. Met alle kamp-
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Varend corso 2019
Foto's Willem de Bruijn en Harry van Dijk
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Hittestress
Door Annemiek Koremans

Gespreksonderwerp nummer 1 in ons dorp de afgelopen maand: 
het weer! Wat hebben mensen, dieren en planten afgezien in de 
hitte van eind juli. Records werden achter elkaar verbroken. Wat 
was het spannend. Nederlandse temperaturen rondom de 40 gra-
den Celsius. Als nu nog iemand durft te ontkennen dat niet alleen 
de mensheid van het padje is, maar het klimaat eveneens is door-
gedraaid, dan weet ik het niet meer. Leve de economisering, onze 
welvaart, onze drang naar meer productie, meer consumptie, 
meer...

Wat beschrijven, bespreken, beoordelen en becommentariëren we 
anderen en zaken vanuit onze eigen luxe posities, belangen en mo-
raal. Onder het juk van de hitte hoorde, las en zag ik nog nooit zoveel 
invalshoeken over de verandering van ons klimaat. Verbazingwek-
kend als je er bij stilstaat. Maar ook veel nieuwe inzichten. Landelijk 
is er een klimaatakkoord met allerlei afspraken om onze CO2-uit-
stoot te verlagen en zo de opwarming van de aarde te beperken. Zo 
hebben ze het over waterstof, duurzaam bouwen, afvangen CO2 en 
windenergie. Natuurlijk heb ik veel te weinig kennis om hier iets zin-
nigs over te beweren. Daar hebben we deskundigen voor. Maar… ze 
beweren veelal iets anders. Nooit is er eens een eenduidige visie om 
zaken effectief en efficiënt aan te pakken. Mark Rutte zou zeggen: 
‘als je een visie wil moet je naar de oogarts’.

Ramen
In de hitteperiode besefte ik  dat we ook in Poeldijk zoveel glas heb-
ben. Kijk naar huisvesting van overheden, organisaties, bedrijven 
en burgers. Met buiten rond de 40 graden lijkt dit mij ook niet het 
meest effectieve en efficiënte woon- en werkklimaat voor het func-
tioneren van dier en mens. Wat zagen tuinbouwwerkers af in de 

Ons Dorp
kassen bij 55 graden. Al jaren leven we in de veronderstelling dat 
isolatie duurzaamheid verbetert. Nu blijken onze woningen veel te 
veel geïsoleerd te zijn, de warmte kan niet meer weg. Temperaturen 
van 30 graden in slaapkamers! Dan heb ik het nog niet over de air-
co’s die we massaal aanschaffen en die energieverslinders zijn. Of 
terrasverwarmers?

Tuintegels inleveren voor plantjes?
Ik zie het ene stuk groen na het andere verdwijnen voor huisvesting 
van burgers, organisaties en bedrijven. Ik hoor dit jaar niets meer 
over het wereldplan om een tuintegel in te leveren voor een plant-
je en een betere  afwatering. Afvalscheiding dan. Met alle moeite, 
beperkte voorzieningen en hulp van mantelzorgers worden papier, 
glas, batterijen, plastic en gft-afval uit mijn huishouden afgevoerd. 
Nu gaan ze minder vaak  ophalen. Dus als de ene bak vol zit en niet 
wordt opgehaald, gooien we het in de andere? Gezond leefklimaat: 
ik weet niet veel, maar ben mij wel bewust dat we anders moeten 
omgaan met ons productie- en consumptiegedrag, om een bijdra-
ge te willen en kunnen leveren aan een beter klimaat. Maar, hoe 
betrouwbaar is ons klimaatakkoord? Hoe betrouwbaar zijn onze 
deskundigen? Hoe transparant de verschillende belangen? Hoe 
belangrijkrijk vinden we onszelf en hoe ver hebben we grenzen al 
overtreden? 

Morgen gezond weer op! Dat die morgen nog heel lang mag duren. 
Daar zijn jullie en ik individueel en samen, lokaal en wereldwijd ver-
antwoordelijk voor. Het zou fijn zijn als overheden en bedrijfsleven 
de mensheid hierbij ondersteunen en tegemoet komen. Niet hun 
verantwoordelijkheden op het bordje van haar burgers schuiven en 
juridisch alles dichttimmeren om zich in te dekken tegen hun verant-
woordelijkheden en kosten. 

Al met al is het natuurlijk wél een fantastische zomer!
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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

‘Na 14 jaar voldaan aan verzoek Aad van der Knaap’

Piet de Vreede nieuwe 
penningmeester
Tijdens de Algemene Leden Verga-
dering op 30 april is Piet de Vreede 
benoemd tot bestuurslid en nieuwe 
penningmeester van de KBO Poel-
dijk. Voor wie hem niet kent stelt hij 
zich voor: “ik ben Piet de Vreede, 67 
jaar, getrouwd met Ria van Kester. Wij heb-
ben 2 dochters en 5 kleinkinderen. Omdat er destijds in Poeldijk 
nagenoeg geen koopwoningen waren en ik door een fusie bij de 
Rabobank in Naaldwijk moest gaan werken, zijn wij eind 1978 in 
Naaldwijk gaan wonen aan de Mozartstraat 15. 

Ik ben altijd wel actief gebleven in de gemeenschap van Poeldijk. 
Velen zullen mij kennen van het kerkkoor en de activiteiten voor 
en in het parochiebestuur van de Bartholomeuskerk. In het verle-
den was ik ruim 20 jaar administrateur van twee verenigingen van 
eigenaren aan de Jan Barendselaan. Toen ik stopte met werken 
eind 2015, heb ik me opgegeven als HUBA (hulp bij belastingaan-
giften) bij de KBO. Dit doe ik zowel in Poeldijk als Naaldwijk voor 
de diverse Ouderenbonden. Voor Poeldijk Nieuws heb ik de eer-
ste drie jaren de administratie verzorgd. Vanaf die periode ben ik 
ook “vrijwilliger thuisadministratie” bij Vitis Welzijn en help men-
sen een handje hun administratie op orde te houden/te krijgen. 
Hobby’s naast zingen: fietsen, tennis en jeu de Boule. Toen Aad 
van der Knaap mij 14 jaar geleden vroeg lid te worden van de KBO 
zei hij gelijk: we zoeken nog een penningmeester. Omdat ik toen 
nog werkte zei ik: vooral blijven zoeken! Nu, 14 jaar later, heb ik 
dan toch aan Aads verzoek voldaan. Met veel plezier ga ik mij de 
komende tijd inzetten voor uw KBO afdeling Poeldijk.”

Start kaartseizoen: 3 september
Het klaverjassen en bridgen van de KBO bij restaurant en par-
tycentrum Vrienden start dinsdag 3 september. Hopelijk heeft u 
allen dan genoten van de zomervakantie en heeft u, net als wij, 
weer zin om een heel seizoen gezellig te gaan kaarten. De brief 
aan de leden over de kosten van het kaarten wordt tegelijk met 
de Nestor bezorgd, rond 28 augustus. Als u nog geen KBO-lid 
bent of nog niet kaart kom eens kijken of vraag informatie.  Over 
bridgen kan dat bij Jeanne Brabander (246396), over het klaver-
jassen bij Aad van Dijk (242322).

Naar Brandweermuseum Hellevoetsluis en Tiengemeten

Uitgaansdag 18 september
Woensdag 18 september gaan we naar Hellevoetsluis en be-
zoeken het Nationaal Brandweermuseum, waar we ontvan-
gen worden met koffie met gebak. Hier is alles te zien over 
brand-  en rampenbestrijding.  Hierna genieten we van een 
heerlijk diner in Zuid-Beijerland. Na de warme maaltijd 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 te-
ruggegeven eiland. De kosten voor die dag zijn €  65,00 p.p. Op-
geven kan tot uiterlijk 6 september bij Corrie van der Voet (tel. 
247608, Irenestraat 104), of bij Lida Zuiderwijk (tel. 06 19038168, 
Beatrixstraat 119). Deelnemers ontvangen een brief met gege-
vens van de penningmeester en leden administratie.

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Ik breek niet als je me los laat, wel als je me laat vallen.”

“Geluk is een tussenstation tussen te weinig en teveel.”

TE HUUR 
BEDRIJFSRUIMTE 

Jupiter 15 - Poeldijk 
circa 100 m2 

€ 500,00 /mnd
Vragen 

info@vandenbergbouwconsultancy.nl 
of bel 06 22 51 74 75
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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.

 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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en haar eerste klas uit 1959-1960 zag en sprak. De laatste jaren 
waren door lichamelijke problemen en dementi e verre van plezie-
rig, waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem ging wonen. Op 20 
december is haar leven dan ten einde gekomen. 
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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


