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AGENDA

(lees verder op pag. 4)

Het wordt een hele karavaan, die over veertien dagen 
vanuit Poeldijk naar Hongarije vertrekt. Er gaan drie 
pony’s mee en speciale wagens geschikt voor de dres-
suurproeven en marathonwedstrijd. Nathalie’s vader 
Wim van der Ende (64) gaat mee en natuurlijk haar 
partner Jeroen Karman, met wie Nathalie een doch-
tertje Jessy (5) heeft. Het gezin leeft deze weken totaal 
naar het WK toe. Trainen, paarden verzorgen, karren 
onderhouden en tussendoor het gewone dagelijkse 
leven. Willem van der Ende maakt zoveel mogelijk tijd 
vrij voor een optimale voorbereiding en laat de zorg 
van zijn autoreparatiebedrijf over aan zijn vaste men-
sen. Nathalie moet werken en haar inkomen verdie-
nen bij Welkoop in ’s-Gravenzande. Mennen van paar-
den en training met haar dieren vraagt al haar vrije 
tijd. 

‘Slapen in vrachtwagen op de camping’
‘De men-sport is niet te vergelijken met het springen 
waar veel geld omgaat in paarden en prijzen,’ zegt 
Nathalie. ‘Wij krijgen in het gunstige geval prijzen-
geld, maar daarvan kun je nooit alle onkosten betalen. 
Neem de gezondheid van de dieren. Bij wedstrijden 
meten artsen steeds de conditie van de paarden: hart-
slag, lichaamstemperatuur en doen bloedproeven. 
Zo’n reis naar Hongarije doe je niet in één dag,- wij 
rekenen op drie. De rit moet onderbroken worden 

Poeldijker in beeld
Met vader Willem twee aangespannen paarden mennen

Poeldijkse Nathalie van der Ende stuurt haar paarden op WK
Door Nelly Schouw-Zaat

Een half jaar geleden had Nathalie van der Ende (37) uit Poeldijk nog geen flauw idee dat zij deze maand in Hongarije zou meedoen 
aan de wereldkampioenschappen mennen met twee aangespannen paarden. Het wordt nu werkelijkheid. ‘In de afgelopen maan-
den zijn mijn prestaties sterk verbeterd en mijn paarden in topconditie. Toch was ik eind augustus na de Nederlandse kampioen-
schappen heel gelukkig toen ik hoorde dat ik geselecteerd was. Voor mij is het de eerste keer dat ik aan een WK mee doe. Natuurlijk 
wil ik winnen, maar het gaat mij nu vooral om het mee doen aan zo’n groot evenement’.

14 sept. 09.30-12.00 uur  Digi Inloop Computerhulp     De Backerhof  
14 en 15 september  Open Monumentendagen Poeldijk In en rond de kerk (zie pag. 20)
           
21 sept. 10.00-11.30 uur  Open kerk, boeken, platen en creamarkt   Hervormde Kerk Poeldijk
           Fonteinstraat 6
25 sept.  13.00-15.00 uur  College van Burgemeester en   

 Wethouders Westland bezoekt Poeldijk
5 oktober 20.30-01.00 uur Woodstock Tribute Night     De Veiling Poeldijk
           (zie pag. 21)  
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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 9 t/m 14 september Geldig van 16 t/m 21 september

KEURKOOPJE
500 GRAM KIPDIJFILET 

SLECHTS € 5,95

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROOKVLEES + 
150 GRAM EIERSALADE

SLECHTS € 3,95

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM BIETENSTAMPPOT 
MET SPEKJES

 SLECHTS € 4,50

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

KEURKOOPJE
4 RUNDERHAMBURGERS

SLECHTS € 5,00

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM ACHTERHAM

SLECHTS € 2,95

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM SPRUITENSCHOTEL 
MET KIPDIJFILET

SLECHTS € 4,50

ELK WEEKEND 
HELE GRILLWORST 

€ 5,50

De recreatie en seniorensport 

Badminton in Honselersdijk
Woensdag 4 september is bij Badmintonvereniging Honselers-
dijk (BVH) het nieuwe badminton seizoen gestart. Vanaf 20:30 
is iedereen weer welkom om flink tegen de shuttles te slaan. 
Bij BVH kan je als je binnenkomt direct meespelen. Wij vragen 
voorlopig niet of je lid wil worden. 

Meespelen en daarmee plezier hebben in het badmintonspel 
staat bij BVH voorop. Lid worden komt dan vanzelf. BVH is vooral 
een vereniging voor recreanten en senioren; alle activiteiten zijn 
daarop gericht. 

Informatie over BVH op: www.bvhonselersdijk.nl. Direct reageren 
kan via: info@bvhonselersdijk.nl. 

Reünie leden en oud-leden op 8 november 

Quintus Badminton 40 jaar
Badmintonvereniging Quintus in Kwintsheul viert feest. In au-
gustus 1979 werd de vereniging opgericht en bestaat komend 
seizoen dus 40 jaar! Dat wordt uiteraard gevierd. Vrijdag 8 no-
vember is er een reünie, die begint om 18.30 uur. Men is vrij de 
hele avond binnen te lopen, het duurt tot in de kleine uurtjes. 

Vanaf 19.30 uur is er dan de moge-
lijkheid voor alle (oud-)leden om te 
badmintonnen. Dit is geheel vrijblij-
vend. Ben je oud-lid en heb je geen 
racket meer, dan zijn er leenrackets. 
Vanwege het 40 jarig jubileum krij-
gen mensen, die besluiten in de 
maand september lid te worden, een 

eenmalige korting van € 40,00 op de contributie. Geef je zo snel 
mogelijk op voor de reünie via nieuws@quintus-badminton.nl.  

Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: Rafael Maria Theuvenet (06 21 444 747).
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 24 57 89.

Vrijdag 13 september 15.00 uur: Eucharistieviering door pastor 
Max Kwee.
Woensdag 18 september 10.30 uur: viering KSW door Rafael Ma-
ria Theuvenet.
Vrijdag 20 september 15.00 uur: woord- en communieviering 
door pastoraal werker Els Geelen.
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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

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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om de dieren te verzorgen, te laten lopen, voeren, water geven. 
Wij logeren in de wedstrijdweek niet in dure hotels en slapen in 
vrachtwagens op een camping. Heel gezellig, er zijn deelnemers 
uit de hele wereld bij elkaar en zo houd je het betaalbaar’. Vanaf 
haar 7e is Nathalie al met paarden bezig. Vader Willem en zoon 
Jim hadden toen vooral liefhebberij in karten en autoracen. Wil-
lem reed ook al graag met aangespannen paard. ‘Ik vond het een 
oude-heren-sport’, lacht Nathalie. Ik zag mijn vader wel eens een 
foutje maken in de dressuur en zei daar wat van. ‘Weet je wat?’ 
zei hij toen. ‘Begin jij er maar mee’. Moeder Anita, ook al dol op 
paarden en haar koetsiersdiploma haalde, hielp haar. Haar ge-
zondheid laat het niet meer toe actief mee te doen, vooral ach-
terop de kar staan waarbij steeds moet worden meegestuurd, 
wordt haar te zwaar. Dat doet vader Willem nu, hij en zijn dochter 
vormen een hecht team. 

‘Beste menners ui de hele wereld aan de start’
De WK-wedstrijden duren drie dagen, op de eerste dag de dres-
suurproeven. De jury kijkt vooral naar het gedrag van de paarden 
die foutloos verschillende figuren moeten lopen. De tweespan-
paarden worden dan ook getraind op samenwerken, gang er in 
houden, de juiste bochten synchroon te lopen en versnellingen 
nemen. Nathalie en haar vader moeten dan gekleed zijn in au-
thentieke kostuums. Het moet alles bij elkaar een mooie beheers-

te presentatie worden. Op de tweede dag een parcours met hin-
dernissen, heuvels, sloten en tussen palen en hekken rijden. ‘Je 
moet dat parcours goed kennen, want tijdens het rijden moet je 
op tijd de paarden precies met de goede snelheid de hindernis-
sen kunnen nemen. De marathon is op een groot buitenterrein. 
Ik doe die het liefst en mijn paarden zijn daar ook uitstekend 
geschikt voor. Ze herstellen zich heel snel na een wedstrijd. Het 
komt voor dat artsen een kwartier na een wedstrijd de dieren 
komen keuren aan mij vragen of zij al hebben gereden of nog 
moeten beginnen. Zo soepel schakelen zij terug naar hun norma-
le gedrag na een inspannende wedstrijd’. De derde dag is de dag 
van het foutloos rijden tussen kegeltjes en bolletjes, ook weer 
in klassieke kleding en speciale wagen. Alle wedstrijdonderde-

len worden streng beoordeeld, er 
zijn maximale en minimale tijden 
waarop de parcoursen kunnen 
worden afgelegd en die meetellen 
in de totale puntenscore. Wat ver-
wacht Poeldijkse Nathalie van deze 
uitdaging? ‘Nou, het zou natuurlijk 
prachtig zijn als we in de hogere 
categorie terecht komen, maar 
het wordt spannend en zwaar. De 
beste menners uit de hele wereld 
komen aan de start. Mijn vader is 
de jongste niet meer, maar razend 
enthousiast. Hij is mijn grootste 
sponsor en steun. Ik ben alleen 
al blij dat ik voor het WK geselec-
teerd ben. En onze paarden? Die 
staan natuurlijk te trappelen!’
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 11 t/m 14 september

APPEL-KANEEL SLOF
Krokante koekbodem met heerlijke stukjes appel, 
wat kaneel en toefjes slagroom! 

2e
halve 
prijs

van 8,90
€7,50

€1,40
voordeel

0174 - 27.00.90

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

Afscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

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

Tijd: 15.30 - 17.00 uur

Waar:  
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/ 
inloopspreekuur

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

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

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

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

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

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

Praktische hulp in moeilijke tijden
Door pastor Max Kwee 

Zoals een aantal van u wel weet, was 
het aan mijn thuisfront het laatste 
jaar heftig. In april 2018 werd mijn 
moeder opgenomen op een gesloten 
afdeling wegens dementie. Gelukkig 
was het nog niet heel erg met haar. 
Je kon nog een min of meer gewoon 

gesprek voeren en zij herkende je zeker 
nog. Mijn vader bleef achter in de ser-

viceflat. Hij viel heel vaak. Dus beiden vroe-
gen nogal wat van mijn aandacht. Het is allemaal best heftig. In 
die periode heb ik iets gehad aan een boek en aan een inloophuis. 
Het boek is: ‘De heldere eenvoud van dementie’ van de schrijver 
Huub Buijssen. Hij beschrijft heel goed welke soorten dementie er 
zijn, hoe de demente persoon het  beleeft, waarom de demente-
rende zich op een bepaalde manier uit en hoe je het beste met 
hem of haar kan omgaan. Hoe je het beste kan reageren, wat je 
beter wel en niet kunt doen. Hele praktische adviezen dus. 

Daarnaast ging ik graag naar het Inloophuis Mantelzorg in hetzelf-
de pand als Inloophuis Carma (Dijkweg 21, Naaldwijk). Dit pand is 
op alle woensdagochtenden en één woensdagavond per maand 

Inloophuis Mantelzorg. Zie ook:  www.mantelzorginloopwestland.
nl. Het allerbelangrijkste is, dat je daar goed je verhaal kwijt kan. 
Men luistert goed en leeft echt mee; de medewerkers zijn ervaren 
in verpleging/verzorging, maatschappelijk werk en terminale zorg. 
Men is bescheiden in het geven van adviezen. Maar als je daarom 
vraagt, zal men ze best geven. 

In maart is mijn moeder overleden en in juni mijn vader. Er zijn vele 
boeken over rouw en rouwverwerking. Dit boek vond ik prettig: 
‘Troost’, met als ondertitel: ‘Als je iemand mist’, van Hella van der 
Wijst, bekend van tv. Het boek helpt je in je eigen rouw. Het helpt 
ook de anderen, die er om heen staan. Ook hier: wat kan je beter 
wel zeggen, wat niet? Wat kan je beter wel doen, wat niet? In onze 
parochies is er veel ziekte en rouw. Ook in uw eigen familie- en vrien-
denkring krijgt u er, vroeg of laat, mee te maken. Misschien kunnen 
mijn ervaringen en mijn hulpbronnen van de afgelopen tijd u er mee 
helpen. We kunnen elkaar helpen. Door oprechte aandacht. Door 
welwillendheid. Door er bij stil te staan: hoe kan ik er het beste voor 
de ander zijn, terwijl ikzelf niet over mijn grenzen ga? We vertrou-
wen er op, dat de Heer ons daarbij vasthoudt en op de goede wegen 
leidt. 

Gouden jubilarissen én vrijwilliger Sjaak Mens

Viering Bartholomeusfeest
Zondag 25 augustus 
hebben wij ons jaarlijkse 
Bartholomeusfeest gevierd. 
Het Bartholomeuskoor 
zong tijdens de feestelijke 
viering waarin pater Frans 
Valentin voorging. Pater 
Valentin vierde zijn 50- jarig 
priesterjubileum in onze 
kerk en Kees en Leny van 
Leeuwen vierden dat zij 50 
jaar getrouwd waren. Twee 
gouden jubilea, waardoor 
het allemaal extra feestelijk 
was! Aan het einde van de 
viering werd een trouwe 
vrijwilliger met een 
parochiepenning verrast. 
Dit keer was dat Sjaak Mens. 
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29
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Wij helpen u deze te realiseren

Sjaak zorgde er 26 
jaar lang voor dat wij 
met heerlijke warme 
voeten kerkdiensten 
konden bijwonen.

Sjaak onderhield al die 
jaren de ketels voor de 
vloerverwarming. Na de 
grote verbouwing van 
de kerk werden er drie 
ketels in cascade ge-
plaatst die geschakeld 
moesten zorgen dat wij 
geen koude voeten kre-
gen. Hij is een van de 
vrijwilligers die achter 
de schermen werkte. Nooit op de voorgrond maar heel belang-
rijk. Je hoefde hem nooit aan te sturen. Hij hield het zelf in de ga-
ten en waar nodig verving hij  onderdelen of verhielp de storing. 
Bovenal zorgde hij ervoor dat alles goed draaide. Sjaak had veel 
verstand van zaken en we zullen hem missen. Eind maart namen 
wij afscheid van hem met een parochiekaars, ook een parochie-
penning is zeker op zijn plaats. Natuurlijk ontbreken bloemen 
niet; ook het bruidspaar en pater Frans Valentin werden in de 
bloemetjes gezet. Daarna was er een gezellig samenzijn achter in 
de kerk met koffie en thee.

Moeten we volgend jaar weer een route organiseren?

Bartholomeusfietsroute 
Wanneer is het nu goed fietsweer? Regen, wind, 30 graden, het 
is nooit goed. Maar ondanks de hitte zijn er toch nog 98 fietsers 
gestart om de befaamde Bartholomeusroute te fietsen op zon-
dag 25 augustus. Het was ditmaal een route door veel nieuwe 
wijken, het mooie groen van het Westland; een route waarop 
je bijna overal de Bartholomeuskerktoren kon blijven zien. Een 
goede 35 km door de omliggende dorpen van Poeldijk. Met een 
controlepost onderweg in Ockenburg, met Els en Petra en een 
bekertje fris, was het goed vertoeven. 

Op papier was de route 100 % in orde, toch reed een aantal fiet-
sers verkeerd, maar de route was zo dat je de weg naar de Poeluk 
weer gauw vond. Bij het eindpunt, de scouting zoals ieder jaar, 
werd het weer een gezellige boel met de muziek van Chris. Het 
broodje knakworst ging er bij iedereen in. Zo ook de nodige bier-
tjes en glaasjes wijn en fris want het was erg dorstig weer. Het 
fietscomité heeft zijn best gedaan om er een mooie dag van te 
maken en dat is zeker gelukt. Op één mevrouw na, die door een 
val met de fiets toch nog naar het ziekenhuis moest. Wij wensen 
haar veel beterschap. De vraag is nu of we volgend jaar weer een 
fietsroute  organiseren omdat het aantal deelnemers ieder jaar 
terugloopt en wij dit jaar in een dieptepunt zitten. Het fietscomi-
té gaat in beraad. 

Spelenderwijs uw kerk steunen! 
Zaterdag 9 november houdt de stichting kerkenveiling een 
kaartmiddag in de aula van de ISW school aan de Margrietlaan. 
Wij beginnen om 13.00 uur, de koffie staat klaar om 12.30 uur. 
Er is ook een verloting met veel mooie prijzen. De stichting ker-
kenveiling hoopt dat wij met velen een leuke kaartmiddag heb-
ben. Tot zaterdag 9 november.
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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

Thema: Vrede verbindt over grenzen

Vredesweek 21 tot 29 september 
Door Jan van Paassen, MOV-Poeldijk

Een week, waarin Pax aandacht vraagt voor het moedige vre-
deswerk van bijzondere mensen in verschillende conflictgebie-
den in de wereld. Ook een week, waarin we samen met duizen-
den mensen door heel Nederland, vreedzaam samenleven in 
onze eigen omgeving willen bevorderen. Dit jaar is het thema: 
Vrede verbindt over grenzen.

In de woord- en communieviering 
van zaterdag 21 september om 
19.00 uur en zondag de 22ste sep-
tember om 11.00 uur wordt aan-
dacht besteed aan dit thema. De 
deurcollecte na afloop van de vie-
ringen is bestemd voor het werk 
van Pax in conflictgebieden over de 
hele wereld. In Kwintsheul wordt 
op 29 september, na de viering van 
09.30 uur extra aandacht geschon-
ken aan de Vredesweek. Na de vie-
ring is er een optreden van Wilma 
Tangel, gitariste, die in de stiltetuin 

kort optreedt. De heer Khaldon, Syriër van geboorte en die al eni-
ge tijd in Nederland woont, vertelt een kort verhaal over vrede. 
Om 11.45 uur is er een wandeling om met elkaar over vrede te 
praten. Diaken Walther Burgering heeft namens de regio MOV 
deze Vredes bijeenkomst na de eucharistie viering op zondag-
morgen in de Andreas parochie in Kwintsheul georganiseerd. 
Komt u ook naar deze bijeenkomst: Iedereen kan iets voor en aan 
vrede doen!

Kerkberichten 

Weekeinde 14 en 15 september: 24e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk Monster. 
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met dames en heren Bar-
tholomeuskoor. Voorganger: pastoor Jaap Steenvoorden. Inten-
ties: Ria Barendse-Batist, Bert Wensveen, Piet van der Zanden, 
Jan van Marrewijk, voor overleden ouders Van Holsteijn en over-
leden ouders  Van den Ende en de dierbare overleden familiele-
den en uit dankbaarheid voor een 92-jarige, Gerard Enthoven, 
Aad van Leeuwen en overleden familie.
Weekeinde 21 en 22 september: 25e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: Woord- en communieviering met cantor en 
volkszang. Voorganger: VOLT-groep Poeldijk. Intenties: Herman 
van den Ende, Jo Alsemgeest-Hogervorst.
Zondag 11.00 uur: Woord- en communieviering met de Vrou-
wenschola. Voorganger: pastoraal werker J. Batist. Intenties: 
Barbara Helderman en overleden familie, Henk van Kester en 
Leny van Kester-Grootscholten, Leny Broch-van Oosten, Gerard 
Goeijenbier en Riet Goeijenbier-van Kester. 

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 19 september 19.00 uur: : Rozenkrans bidden.
Donderdag 26 september 19.00 uur: Woord- en communievie-
ring door Trees  van der Sande-Rodijnen.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u ons attent maakt op mensen, die 
graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen, 
of ziek en aan huis gebonden zijn (tel.24 50 58).
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TE KOOP

2681 RR MONSTER
Emmastraat 82

TE KOOP

2691 XB ‘S-GRAVENZANDE
Van Gochstraat 31
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BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 
OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.
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WEGENS GOEDE 

VERKOOPRESULTATEN 

HEBBEN WIJ RUIMTE 

VOOR NIEUW 

AANBOD!

Op steenworp afstand gelegen van het ge-
zellige centrum van ‘s-Gravenzande, goed 
onderhouden en lichte eengezinswoning 
met nokverhoging, dakkapel en ruime 
zonnige achtertuin.

Vraagprijs: € 259.000,- k.k.

Prachtige vrijstaande woning met 
karakteristieke jaren ‘30 stijldetails en 
hedendaagse luxe. Dit perfect onderhouden 
herenhuis met zonnige achtertuin is 
gelegen in de directe nabijheid van het 
centrum van Monster en het strand én in 
slechts 10 minuten bent u in Den Haag.
Vraagprijs: € 500.000,- k.k.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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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

Woensdag 11 september
Vanaf 13.30 uur:  audities voor de Musical Sjakie en de Chocola-

defabriek.
Zondag 22 september: middag uit met de koorfamilie.
Elke dinsdag:  
19.00-19.45 uur: De Veiling, repetitie Vrouwenschola.
20.00-22.00 uur: repetitie Concertkoor.
Elke woensdag  
14.30-14.00 uur:  De Veiling, zingen voor kinderen van groepen 

1, 2, 3 en 4.
16.00-17.00 uur: De Veiling, zingen voor kinderen vanaf groep 5.
Elke donderdag  
20.00-22.00 uur:  De Veiling, repetitie Popkoor Fine Tuning 

 Hooizolder achter Emmastraat 11, Monster, re-
petitie Kamerkoor Couleur Vocale.

Elke vrijdag  
19.30-22.00 uur: repetitie Dames en Heren Bartholomeuskoor.

In de kerk
Zaterdag 14 september         
19.00 uur: geen viering.
Zondag  15  september          
11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen de Messe 
brève no. 7 in C van Charles Gounod. 
Zaterdag 21 september      
19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 22 september   
11.00 uur: de Vrouwenschola zingt tijdens de viering.

Verslag Deo Zomerkamp 2019  
Maandag 26 augustus om 09.30 verza-
melden we bij de Veiling. Het was een 
flinke drukte. Iedereen had er weer veel 
zin in. Om 10.00 vertrokken we met de 
bus met 58 kinderen en 4 leiders richting 
Lunteren. De rest van de leiding en de 
kookstaf ging met auto’s. Bij aankomst 
moest iedereen zich laten registreren 
op “Camping Deo d’Italia” Je kreeg een 
kaartje met je kamer- en bednummer en 
je kon speciale wensen  voor slaapplaats, 
maaltijden en diëten melden.  Toen ie-
dereen zijn bed had gevonden en opge-
maakt konden we gaan lunchen. Daarna 
was het de hoogste tijd dat de groepsin-
deling voor de Italië-week bekend werd.

Pizza bakker “Mario” was he-
lemaal in paniek. Zijn pizza’s 
waren gevallen en konden niet 
meer geleverd worden aan de 
klanten. De kinderen zochten de 
verschillende Pizza-punten bij el-
kaar en kwamen er zo achter bij 
wie ze in het groepje zaten: De 
groepsnamen waren Italiaanse 
steden: Palermo, Napels, Rome, 
Venetië, Milaan, Turijn, Floren-
ce en Pisa. De eerste opdracht 
was een kampdans instuderen 
die de hele week terug zou ko-
men. Vervolgens deden we het 
Pizzaloopspel. Aan het eind van 
de middag knutselden we een 
masker bedoeld voor het gemaskerd bal. Die avond deden we 
Kampthema-verkenningsspelletjes. Daarbij werd het kamplied 
2019 ingestudeerd. Aan het eind van de avond had het VO nog 
een dropping. Gezien het tijdstip van thuiskomst van twee van de 
drie groepen bleek het terugvinden van het kamphuis nog niet zo 
heel eenvoudig. 

Dinsdag
Fris en fruitig stonden we op. Na het ontbijt eerst zingen voor de 
jarige Nienke en daarna maakten we een groepsfoto, allemaal in 
het nieuwe kampshirt dat de avond ervoor gedrukt werd.. Op het 
programma vandaag stond de sportdag en het geweldige Mario 
en Luigi Gelati spel. Voor wat extra verkoeling gingen we na een 
wat late lunch naar het Zwembad in Lunteren. Een mooi open-
lucht zwembad waar iedereen zich prima vermaakte en heerlijk 
kon afkoelen. We mochten lekker lang in het zwembad blijven 
want het diner stond pas om 19.00 uur gepland. Na een flinke 
regenbui konden we gelukkig nog even naar het bos om met de 
kinderen van de Basisschool en Rode Pimpernelspel te spelen. 
Voor de jongelui van het voortgezet onderwijs was er deze avond 
een heuse pub-quiz. Het lukte de leiding helaas niet om als eerste 
te eindigen bij deze Quiz. 



10 11 SEPTEMBER 2019

Woensdag
Na het opstaan, ontbijt, corvee en de snoepwinkel deden we 
een toeristische speurtocht met spelletjes naar het Gardameer 
Via  Sicilië, Vaticaanstad, Florence, Pisa en Venetië kwamen we in 
Piechiera del Garda (zwembad) aan. Ook vandaag hoge tempera-
turen, dus een afkoelend zwembad was zeer welkom. Het Maf-
fiaSmokkelspel na het avondeten werd onderbroken door een 
flinke onweersbui. Supersnel was iedereen na de 
fluit terug in het Kamphuis. Toen het weer rus-
tig was vervolgden we ons smokkelspel. Na 
het fluitsignaal, bleek dat niet alle groepen 
compleet waren en konden we dus niet 
terug naar het Kamphuis. Cédric was er 
niet en we konden hem niet alleen in het 
bos achterlaten. Op een boom zat een 
brief over een ontvoering. We hadden een 
uur de tijd om hem te vinden. In groepjes 
volgden we een route/levenslijn met 
opdrachten en schrikeffecten. Uitein-
delijk liep alles goed af.

Donderdag
Weer een jarige vandaag. Iris kreeg de 
verjaardags-aubade en natuurlijk een 
kadootje. In de ochtend deden we het Giro 
d’Italia NS Spel. In Italië zijn vele wegen die naar R o m e 
leiden. Helaas is de Giro ook belast met dopingschandalen. De ren-
ners doen er alles aan om zo snel mogelijk tussen de steden heen 
en weer te reizen. Als je doping betaalt aan de Maffia ben je vrij om 
te reizen, maar het is ook te proberen om zwart te reizen. Je loopt 
dan wel het risico door de artsen gecontroleerd te worden. Bij wan-
betaling is er de mogelijkheid van “omkopen met een fles Grappa” 
Aan het einde van het spel geldt hoeveel Deo-dollars je nog hebt, 

hoeveel routes je hebt gelopen en of je de fles Grappa nog hebt. Na 
de lunch is er het grote “Casino di Campione” met Jack Nero, Piú 
alto/piú basso, Roulette, Prendi una carta en Macchina per frutta 
vivente. In de avond was er de Bonte avond/ Gemaskerd bal, waar 
alle groepjes een Romeo en Julia-act opvoerden. Geweldig om te 
zien hoe verschillend dit gespeeld kan worden. Verder waren er 
leuke optredens van Street Dance en moppentappers.De avond 
werd afgesloten met een heuse disco. Het was super gezellig.

Vrijdag
Twee jarigen vandaag: Isabelle en Jiri. Helaas de laatste dag 
alweer. Dat betekent koffers pakken, kamers opruimen en ve-

gen en al het spelmateriaal inpakken. Er was nog 
tijd voor een fantastisch eindspel “Levend Risk 

in Italia”. Na het spel was er de lunch en de 
prijsuitreiking. 

De einduitslag: 
Florence was eerste, Turijn tweede, Vene-
tië derde, Palermo vierde, Milaan vijfde, 

Napels zesde, Pisa werd zevende en Rome 
werd achtste. Om 15.00 uur gingen we met de 

bus weer richting Poeldijk. We kwamen rond 5 uur 
aan bij De Veiling. Het was een superleuke week!! Een leuke groep 
kinderen, een fijn kamphuis, schitterend weer en een superleuk 
thema uitgewerkt door de kampleiding. 
Ook de kookstaf heeft ontzettend z’n 
best gedaan. Wat was het lekker alle-
maal! Dank aan allen die de kinderen 
een onvergetelijk kamp hebben be-
zorgd. Een veel gehoorde opmerking 
bij de bus: volgend jaar ga ik weer 
mee….! Mooi toch?!
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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

Feestweek Rondje Poeldijk

Paradox aan einde vakantie?
Door ds. J.W.J. Guis

De vakantie is voor de meeste mensen 
weer voorbij. Voor mijn gevoel na-

dert het einde van de zomer. De 
scholen beginnen weer. Dat bete-
kent dat ook in de kerk het zoge-
heten winterseizoen aanbreekt. 
Intensief, maar ook mooi als Bij-

belkringen en catechese weer kun-
nen beginnen.

Bijzonder dat uitgerekend in deze week dat alles weer begint in 
Poeldijk een feestje wordt georganiseerd. Alsof niet het begin van 
de vakantie wordt gevierd, maar het begin van werk en studie. Ik 
vroeg me af of daar een bepaalde betekenis aan vastzit. Zou het iets 
zeggen over de mentaliteit van de inwoners? Over de ijver van het 
Westland? Op het eerste gezicht lijkt het een tegenstelling, maar 
als je er over nadenkt is het ook wel mooi. Je begint aan school en 
studie en werk met een glimlach en een feestje. 
Eigenlijk is er ook wel een overeenkomst met de kerk dacht ik. Elke 
werkweek begint immers met de zondag. Voor de christelijke ge-
meente een feestdag die herinnert aan de opstanding van Jezus 
Christus op de eerste dag van de week. Iets waarvan we zongen 
tijdens de zangdienst gisteren. Met gasten en gemeenteleden. Zo 
weet je weer waar het echt om gaat. En dat stemt inderdaad tot 
feestvreugde.

Kerkdiensten
Zondag 15 september
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, opening van het winterwerk. Medewer-
king: Chr. gemengd koor  “Immanuel”. Na de dienst is er gele-
genheid elkaar te spreken in de ontmoetingsruimte van de kerk 
onder het genot van koffie, thee of limonade.
19.00 uur: ds. M. van der Zwan, Westbroek.
Zondag 22 september
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, bediening van de Heilige Doop.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, themadienst het Onze Vader (1).
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. Voor vervoer naar de maandslui-
ting in De Terwebloem kunt u contact opnemen met Mw. Stijger 
tel. 280057.

Opening Winterwerk
Zondag 15 september staat de opening van het winterwerk cen-
traal. Na deze dienst starten diverse kringen en clubs, waarvoor u 
en jij van harte wordt uitgenodigd. Catechese voor jongeren van 
12 t/m 16 jaar wekelijks, de start is woensdag 18 september om 
19.30 uur. Bijbelkring waarin eenmaal per 2 weken met elkaar 
het boek Exodus wordt gelezen en besproken. Start donderdag 19 
september om 20.00 uur. Maandelijkse gesprekskring rondom 
stukken uit het Johannes Evangelie. Start donderdag 26 septem-
ber om 20.00 uur. Jongerengesprekskring start in overleg. Alle 
kringen worden gehouden in het kerkelijk centrum, Fonteinstraat 
6. Iedereen is van harte welkom! U of jij hoeft dus geen lid te zijn 
van de Hervormde gemeente te Poeldijk. Meer informatie bij: ds. 
J.W.J. Guis  tel.: 24 09 39 of dhr. J. Bogaard tel.: 24 25 70.

Doopdienst
Zondag 22 september om 10.00 uur zal in de morgendienst de Hei-
lige Doop worden bediend aan Sara Breugem en Elise Guis. Een 
feestelijke dienst waarbij u en jij van harte wordt uitgenodigd.

Themadiensten
De komende maanden zal er in de avonddienst waarin ds. Guis 
voorgaat aandacht worden besteed aan het volmaakte gebed: 
het “onze Vader”. Zondag 22 september is de eerste dienst daar-
over. Aanvang 19.00 uur. Wees welkom!

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 neemt u dan gerust 
contact met ons op. Dit kan via: bogaardij@hotmail.com of tel.: 
24 25 70.

Open kerk
Zaterdag 21 september is de kerk open van 10.00-11.30 uur voor 
eenieder die behoefte heeft aan een gesprek of ontmoeting, of 
meer wil weten over het werk van de Hervormde gemeente. Ook 
bent u welkom om gewoon even een kop koffie of thee te komen 
drinken.

Maandsluiting in De Terwebloem
Vrijdag 27 september om 19.00 uur wordt er weer een 
maandsluiting gehouden in De Terwebloem. Ds. Voorwin-
den uit ‘s-Gravenzande zal de meditatie verzorgen en het 
koor Immanuel o.l.v. Jan Bogaard zal enkele liederen ten ge-
hore brengen. We hopen weer op een goed uur met elkaar. 

Boeken-, Platen- en Crea-markt
Zaterdag 21 september is er van 10.00-11.30 uur de Boeken-
markt, met diverse boeken, puzzels en Dvd’s. Op de Platenzolder 
vind u meer dan 1.000 oude elpees, een nieuwe voorraad single-
tjes, Cd’s en ook veel 78 toeren platen. Alle soorten muziek, religi-
eus, klassiek, populair, country, rock, jazz, en zeldzame collectors 
items voor een lage prijs. Op de Creatief markt vind u zelfgemaak-
te producten. Een groot assortiment gebreide of gehaakte artike-
len, knuffels en veel meer. U kunt ook zelf een uurtje creatief zijn. 
Kom zaterdag kijken naar de grote verzameling boeken en platen 
of kom gezellig op de koffie of op de thee.
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Terwijl massa’s mensen nog nagenieten van een respectabel aan-
tal fraaie zomerdagen, is de onvermijdelijke herfst nu toch echt 
in zicht. Enerzijds jammer, anderzijds heeft elk jaargetijde haar 
charmes. Weliswaar begint voor weerkundigen de herfst al op 1 
september, terwijl de astronomische herfst pas omstreeks de 23ste 
een aanvang neemt. Omstreeks, omdat in genoemde kringen de 
zomer eindigt op het moment dat dag en nacht even lang zijn. Een 
omstandigheid die ietwat wisselend is. Wij weten niet beter dan 
dat de herfst op 21 september ingaat. Officieel vindt de wisseling 
van de seizoenen of jaargetijden in maart, juni, september en de-
cember op de 21ste van die maanden plaats. Bij het zien van dit 
excellente kiekje krijgt menigeen toch wel wat heimwee naar de 
voorlaatste eeuwwisseling, een tijd waarin dit kleinood tot stand 
kwam. Vooral bij hen die dagelijks bezig zijn om ons (West)land 
weer wat groener te krijgen, zullen de vingers gaan kriebelen. De 
rij bomen verkeert in onberispelijke staat, wellicht een teken dat 
de foto in de late lente werd gemaakt. 

In elk geval is het groen voor de komst van de fotograaf voor wind-
vlagen en ander onheil bespaard gebleven. De komende maanden 
zullen talrijke bomen, of we het nu leuk vinden of niet, hun aantrek-
kelijke ‘zomertenue’ weer in moeten ruilen voor een periode van 
kale takken. Op die bladerloze takken is het wonder der natuur ech-
ter al weer volop met de toekomst aan de gang. Knopvorming die 
laat zien dat we in het vroege voorjaar van 2020 het groen weder-
om van harte welkom kunnen heten. Voor dat het zover is zullen we 
herfst en winter moeten doorstaan, het onvermijdelijke gevolg van 
de seizoenswisselingen. 

Groen in overvloed
Mede ter herinnering aan de voorbije mooie zomerdagen krijgt u 
een plaatje onder ogen waarop bomen en struikgewas veruit de be-
langrijkste ingrediënten vormen. De getoonde bomen moesten al in 
de Eerste Wereldoorlog deels het loodje leggen. Zo’n ononderbroken 
rij bomen was in ons tuinbouwgebied bepaald geen uitzondering, 
zij hadden een zeer bijzondere functie. De aanplant ervan was door 
mensenhanden geschied om er beter van te worden. Dankzij het 
ruimschoots aanwezige groen was het dichte gewas uitstekend ge-
schikt als ‘beschermheer’. Het in de tuinbouw gekweekte groente en 
fruit werd door een bomenrij aanmerkelijk beter beschut tegen ha-
gel, storm en windvlagen. Om die dichte hagen te vormen kwamen 
vooral elzen, wilgen en er tussenin, als een soort ‘prikkeldraad’ voor 
het bijeenhouden van de bomen, meidoornstruiken in aanmerking. 
Het kwam de kwaliteit van de producten vanzelfsprekend ten goe-
de, dé doelstelling van hen die er direct mee te maken hadden. We 
moeten niet vergeten dat het tijdperk van serres en warenhuizen 
ten tijde van deze foto  absoluut nog in de kinderschoenen stond. 
Hier en daar trof men een enkel muurkasje aan, of was er wat glas 
op eenvoudige wijze voor een muur geplaatst. Maatregelen die de 
kweker hielpen met kwaliteit en productie, hen telkens een stapje 
verder brengend. Toen het glasareaal na 1910 steeds grotere vor-
men aannam, konden dit soort zeldzame plaatjes steeds minder 
worden geschoten. Het kwam in wezen goed uit dat hagen van 
groen niet meer onmisbaar waren, gewassen onder glas waren na-
tuurlijk minder afhankelijk van het weer. Jammer van het prachtige 
groen! Onze streek begon op dat gebied een eeuw geleden al aan 
haar aftakeling. Mede omdat het wegennet in het Westland nogal 
te wensen overliet, werden voorzichtige stappen ondernomen om 
daarin verbetering te brengen. In 1928/1929 was het helemaal raak 
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Nieuweweg 52
Honselersdijk

 

Molenlaan 14
Honselersdijk

Spantring 61
Wateringen

 

Molenstraat 174
Monster 

De Zeeuwlaan 11
Poeldijk

Hoflaan 101
's-Gravenzande

Verhuisplannen? Wij komen graag voor
een vrijblijvend oriënterend gesprek bij u
langs. U krijgt een gratis waardebepaling

van uw woning!!

☏ 0174 73 01 79
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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

toen het tracé Rijswijk-Hoek van Holland onder handen werd geno-
men. Vrijwel alle wegen en bruggen daar moesten, ten gunste van 
het toenemende (auto)verkeer, breder worden gemaakt. 

Gewijzigd aanzicht na reconstructies
Logisch dat de nu voor u liggende weg daarmee ook geconfron-
teerd werd. Zonder uitzondering werd van alle kwekers langs die 
wegen een, overigens betaalde, offertje gevraagd. Via het afstaan 
van een aantal m2 van hun eigendommen, kon het vele maanden 
in beslag nemende werk tot een goed einde worden gebracht. Even 
vanzelfsprekend was het dan ook dat er ter plekke geen boom kon 
overleven. Rijden we nu over deze weg, moeten we eens proberen 
ons een beeld te vormen van de smalle, onverharde weg (met in 
het midden een paardenpad) van toen. Niet eens een gemakkelijk 
karweitje! De opname werd vastgelegd op een moment dat een 
eenzame fietser en wat lopende figuren voor wat leven in de buurt 
zorgden. Voor het overige straalt het kiekje van de Poeldijkseweg 
een ongelooflijke rust uit. De denkbeeldige grens tussen de kerk-
dorpen Poeldijk en Wateringen ‘liep’ ter hoogte van de nog altijd 
bestaande Uithofslaan, een zeer oude laan waarvan de toegangs-
brug (rechts) nog juist zichtbaar is. De entree er naar toe, waaraan 
in vroeger jaren vrijwel uitsluitend kwekers woonden, is nu vanaf de 
openbare weg nauwelijks meer herkenbaar. Links het hekje en een 
stukje van de oude woning van het echtpaar Gerardus van Leeuwen 
(1843-1919) en Joanna van Ruijven (1846-1898), mijn overgrootou-
ders. Een woning die na verbreding van de weg, nu een kleine eeuw 
geleden, enkele meters dichter aan de weg kwam te staan. Een hu-
welijk dat, door het stichten van een behoorlijke welpenfamilie, oor-
zaak is geweest dat de omgeving van de Blauwebrug in Poeldijk en 
Wateringen vanaf 1910 steevast het ‘Leeuwenend’ werd genoemd. 
De huizenbouw daar bracht ons ter plaatse een totaal gewijzigde 
infrastructuur. Niet alleen het aantal ‘Leeuwen’ is mede daardoor 
drastisch gereduceerd, het kwam ook het landschappelijk karakter 
van onze dierbare streek bepaald niet ten goede…     

‘Ga met mij mee naar de Blauwebrug,
daar stond deze haag een eeuw terug.
Het was naar ik meen,
windvang nummer één.
Dat dit ooit terugkomt, lijkt me stug’.

Noot: 
In het vorige ‘Plaatje bij een praatje’ is een foutje geslopen. Het 
gaat om Jan van Paasen die als tweede van links staat vermeld. Jan 
zit echter naast Annie aan de buitenkant (rechts i.p.v. Cor), terwijl 
het mannetje in het zwart ineens niet meer bekend is. Opvallend, 
omdat de vier namen afkomstig zijn van de familie Van Paasen! 

Westland Verstandig: Zomervakanties weer 
voorbij en nu weer echt de schouders eronder  
Sedert de start van het nieuwe College van B en W is er weinig tot niets gebeurd. 
Met 6 wethouders en een heel leger aan nieuwe ambtelijke ondersteuners is 
dit natuurlijk schandalig. De collegeleden zijn alleen maar voor eigen eer 
en glorie in de weer en niet voor u als inwoners. Het regent klachten over 
de leefomgeving,  snelheid en wijze aanpak problemen, niet reageren, niet 
beetpakken van de echte zaken die de inwoners raken etc. etc. Wel heel veel 
mooie woorden, wethouders met mooie jurken en mooie pakken en natuurlijk 
altijd glimlachend. Dit College van CDA, VVD, LPF en CU-SGP verliest zich in 
het inschakelen van dure bureaus, daarmee ten onrechte aangevend dat 
onze ambtenaren niet in staat zijn dat werk te doen, het maken van visies die 
vervolgens in de kast verdwijnen en vooral veel PR-acties voor zichzelf om de 
inwoners de indruk te geven van harde werkers. Westland Verstandig wil het 
anders en beter en dat meer gekeken wordt naar het echte belang van onze 
inwoners en ondernemers.
Wilt u contact met ons, dat kan:
Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691 KX ’s-Gravenzande
06-53401068 / mail info@duijsens.net. 
Zie: www.westlandverstandig.nl. 
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   Bestuur, Medewerksters en Oudercommissie 
   van Peuteropvang Hummeloord
   Wensen u een voorspoedig 2017 
  met veel speelplezier 
  voor alle peuters                    
  

                
                            

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’ 

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

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

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

 
GEFELICITEERD MET HET 1 JARIG BESTAAN

                          NICO JANSSEN

begeleiDing
interiM ManageMent
coacHing
strategiscHe Plannen
ProDuctontWiKKeling

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

advies & management
gezondheidszorg

…van dakkapel tot compleet project

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

het nieuwe jaar…

Bijzondere dagen

Fijne ontmoetingen

Mooie herinneringen 

Gezondheid & Vrede

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

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

we print with passion

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

SPORTSTICHTING

Sportieve felicitaties aan de jarige
handbal- en voetbalvereniging Verburch

Het bestuur van 
Sportstichting Verburch

70 
jaar
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Vijf weken naar acht landen in alle werelddelen 

Poelukker (87) ging de wereld rond
Door Annemiek Koremans

Een oproep op tv voor deelnemers aan het SBS-programma “De 
wereld rond met 80-jarigen”. Nico Gregoire zat met zijn klein-
kind voor de tv en reageerde spontaan dat hem dat ook nog wel 
leuk leek. Stiekem had zijn kleinzoon hem aangemeld voor het 
programma. Na een eerste afwijzing mocht hij toch deelnemen. 
Uit de aanmelding van 1.200 mensen werden er uiteindelijk vier 
vrouwen en vier mannen van boven de tachtig jaar op Papendal 
gekeurd en geselecteerd. 

Na de selectie maakten de 8 deelnemers in Delft kennis met pro-
grammamakers, verpleegkundigen en presentator Dennis van der 
Geest. Het klikte meteen en iedereen had er van begin af aan ont-
zettend veel zin in. In totaal zouden ze met 23 mensen de reis gaan 
ondernemen van in ongeveer 5 weken de wereld rond. 

Onze wereldreiziger Nico
Op 17 mei vertrokken ze van Schiphol. Uitgezwaaid door familie 
hoorden ze daar pas waar de reis heen zou gaan. De wereldreis zou 
bestaan uit het bezoek van 8 landen verspreid over alle werelddelen. 
In ieder land stond een wens van een van de deelnemers centraal. 
Van Schiphol ging men naar Spanje vervolgens naar Mexico, Cuba, 
Canada, Zuid-Korea, Suriname en tussendoor naar Vietnam waar 
Nico’s wens werd gerealiseerd. Nico, onze wereldreiziger komt oor-
spronkelijk uit Honselersdijk, door zijn huwelijk met Lenie Zuijder-
wijk (een rasechte Poelukse) woonde hij het grootste deel van zijn 
leven aan de Nieuwstraat in Poeldijk. Helaas is Lenie hem drie jaar 
terug ontvallen. Een nieuwe fase brak aan in zijn leven. Het gemis is 
groot. Onze krasse oude knar heeft ondanks en met al zijn verdriet 
het leven opgepakt met steun, aandacht en liefde van zijn kinderen 
en kleinkinderen.

Vissen in Vietnam
Vol enthousiasme en dankbaarheid vertelt hij mij over zijn reis. Die is 
nog steeds moeilijk te bevatten, hij heeft zo veel beleefd, ondernomen 
en meegemaakt. Abseilen, helikoptervluchten, wildwaterbanen, onder 
water gelopen, yoga op een surfplank, dansen. Én: ….. vissen in Viet-
nam. De sfeer was zo goed, hij heeft een enorme bewondering voor 
alle mensen om hem heen. Je werd geleefd in die vijf weken, maar op 
een bijzonder leuke manier. Doodvermoeiend al die activiteiten, ook 

Ons Dorp

de jetlags. Je reisde echt de hele wereld rond. Je verbleef ergens drie of 
vier dagen en dan, hop het vliegtuig weer in. Nico’s droomwens netvis-
sen (vissen is zijn leven lang zijn grootste hobby) kwam in Vietnam uit. 
Dit zal hij nooit vergeten. Zijn vlucht boven het hooggebergte in Cana-
da maakte ook diepe indruk op hem. Alles was zo mooi en goed! De 
acht-delige serie van de reis rond de wereld voor tachtigjarigen is op 4 
september gestart. De uitzendingen zijn op SBS 6, woensdagavond om 
20.30 uur. Een serie met liefde en respect gemaakt over tachtigjarigen 
met hun verhalen, vreugde en verdriet en kracht om het leven te leven. 
Om zelfs op hoge leeftijd de mooiste activiteiten te mogen onderne-
men en niet alles vanzelfsprekend vinden. Nico chapeau!

 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
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I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl
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Corsoboot Poeldijk bedankt Jumbo Boere Poeldijk en alle gulle ge-
vers die ons via de collecte hebben gesponsord. Carolien Persoon 
(midden) en Tessa Meurs (links) zijn blij met de gift van mevrouw 
Wensveen. Er is ruim € 900,-- opgehaald. (Foto Rolf van Koppen)

Kindercollege en workshops 

Roald Dahl’s verjaardag
Zaterdag 14 september is er van 13.30-16.00 
uur een speciale Roald Dahl middag in Bieb 
’s-Gravenzande. Met de stichting iQ+ wordt 
die ter gelegenheid van de geboortedag van Roald Dahl georga-
niseerd. Stap in de magische wereld van Roald Dahl en ontmoet 
Sjakie van de Chocoladefabriek, Heksen, Mathilde en GVR. 

Zijn leven, boeken en kleurrijke personages staan dan centraal 
met knotsgekke feiten en geweldige weetjes. Een college door 
Ian Vingerling, groot fan van Roald Dahl. Aansluitend Roald Dahl-
workshops: schrijven in zijn stijl en je eigen MINpin boetseren. 
Het belooft een interactieve middag vol gniffelgave en griechel 
momenten te worden! Ben je fan van Roald Dahl? Wil je dit niet 
missen, reserveer je kaartje: www.bibliotheekwestland.nl. Kaart-
jes voor college én workshop: € 2,00 voor leden van Bieb West-
land en € 2,50 voor niet-leden.

Luister, denk en praat mee bij Bieb Naaldwijk

In debat over eenzaamheid
 
Stimuleren van ontmoeting en debat is een van de kerntaken 
van de bibliotheek, daarom houdt Bibliotheek Westland elke 
twee maanden een Bieb in Debat. Actuele onderwerpen wor-
den besproken onder leiding van Bram van Reeuwijk als debat-
leider. Kom langs en doe, denk of praat mee.

Deze keer is het thema Eenzaamheid, in aanloop naar Westland 
Ontmoet van 27 september tot 8 oktober waarbij tal van activiteiten 
georganiseerd worden om ontmoetingen te stimuleren. Muzikaal in-
termezzo wordt verzorgd door Maghen Hilgersum en aantrekkelijke 
sprekers zijn uitgenodigd. Vrijdag 20 september is de Bieb in Debat in 
Bibliotheek Naaldwijk van 19.30-21.00 uur. Toegang is gratis.

Nieuw scoutingseizoen staat voor de deur

Zomerkamp Grote Welpen
Hoi! Wij zijn de Grote Welpen van Scouting Poeldijk. We heb-
ben net ons spannende zomerkamp achter de rug. Met Eldra, 
de verhalenverteller, en Hadewijch Nortwaerts, de maffe heks. 
Ook was er een slechterik die over de wereld wilde heersen, 
de Almachtige. Gelukkig hebben we dat met hulp van Eldra en 
Hadewijch kunnen voorkomen. 

Binnenkort beginnen we weer aan een nieuw scoutingseizoen. 
Tijdens onze opkomsten doen we supergave dingen! We leren 
onze weg vinden met een kompas en bouwen knikkerbanen van 
karton om tegen elkaar te kunnen racen. Met hout en touwen 
bouwen we onze eigen schommel. Wil je een keertje met ons 
meedoen? Neem dan contact met ons op via grotewelpen@
scoutingpoeldijk.nl. 

Poeldijk Nieuwtje
Kamer te huur gevraagd 

Oud-Poeldijker (66 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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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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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

Uitgerust na de vakantie zijn wij nu weer 
ieder weekend open met onze Bloemenstal!

Vanaf september starten wij ook weer met onze
workshops. Iedere maand een leuk bloemstuk maken

of 4 x per seizoen! Voor meer informatie kunt u contact
opnemen, telefonisch of via de mail!

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

Adres: Slachthuiskade 4 

Openingstijden: vrijdag  09.00-18.00 uur
Bloemenstal: zaterdag 09.00-17.00 uur
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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  
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Puzzel nummer 19
Woordzoeker

Tuinplezier
Streep alle woorden op de lijst door; de overgebleven letters vor-
men iets dat je in de tuin goed kunt gebruiken. Stuur je gevonden 
woord in en maak kans op een heerlijke slagroomschnitt. Oplos-
sing met naam, adres en telefoonnummer binnen 14 dagen naar: 
puzzel@poeldijknieuws.nl of post: Poeldijk Nieuws, Voorstraat 
111, 2685 EK Poeldijk. Suggesties voor een leuke puzzel of maakt 
u er een? Kom maar op! Dan is ons blad echt van en voor alle 
Poeldijkers.

Uitslag puzzel in nr. 17 Wie hoort bij Wie:
Hans en Grietje
Pipo en Mammaloe
Porgy en Bess
Beatrix en Claus
Bassie en Adriaan
Nick en Simon
Gert en Hermien
Elly en Rikkert
Bert en Ernie
Jozef en Maria
Sint en Piet
Sonny en Cher
Geer en Goor
Saskia en Serge
Laura en Hardy
Ard en Keessie
Simon en Garfunkel
Constantijn en Laurentien
Samson en Gert

Van de 20 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, is de 
gelukkige winnaar Jos van Elswijk, op de foto  met de gewonnen 
slagroomschnitt.



1911 SEPTEMBER 2019

‘Gelukkig is ook dit avontuur weer gelukt!’

Scoutingkamp kleine welpen 
Zondag 28 juli ontvingen wij in Oosterhout 16 kleine welpen. Zij 
kregen eerder dit seizoen opdracht om een kist te brengen bij 
professor Aggmed. Het is een vreemde kist: hij praat, verdwijnt, 
verschijnt en geeft licht. We wisten niet zo goed wat we er mee 
moesten, dus we hebben de kist tot kamp vastgebonden in de 
kast. Eenmaal in Oosterhout aangekomen kwam de professor 
ons vertellen dat hij de kist pas vrijdagavond nodig had. Hij ver-
telde nog steeds niet waarom.

Toen de kist weer tegen ons ging praten kwamen we er achter 
dat er heel veel mensen in opgesloten zaten en dat professor Ag-
gmed helemaal geen lieve professor was. Hij wilde de kist vrijdag 
laten verdwijnen met alle mensen er nog in. Gelukkig kregen we 
van professor Inqist – hij was in de kist opgesloten - tips om de 
kist te kunnen legen, zodat iedereen eruit kon. Natuurlijk vertel-
den we dat niet aan de slechte professor.

De professor verdween in de kist
Van professor Inqist kregen wij een recept en spreuk om profes-
sor Aggmed te vangen. Hiervoor moesten we heel veel ingrediën-
ten verzamelen, want wat wij hadden was opgegaan aan het eer-
ste recept en de leiding had er mee gespeeld....Maar we konden 

nieuwe ingrediënten verdienen door zwemmen en spelletjes. 
Vrijdag kwam professor Aggmed de kist halen, maar wij waren 
sneller door de spreuk te zeggen. Aggmed verdween met een 
hoop rook in de kist en wij hebben de kist op het vuur gezet. Ge-
lukkig is ook dit avontuur weer gelukt! Lijkt het jou ook leuk zo’n 
tof kamp mee te maken? Kom dan naar onze open dag, of loop 
binnen op zaterdag even voor 14.00 uur. Wij hebben nog ruim 
voldoende plek bij de bevers (5-7) en  kleine welpen (7-9 jaar).

Alle gasten uit Boedapest hebben een logeeradres

Hongaars koor bezoekt Westland
Door Peter van Leeuwen

Zondag 24 november wordt het bezoek van het Budapesti Lan-
tos Kórus afgesloten met een spetterend concert in De Veiling 
in Poeldijk, waaraan meerdere koren meewerken. Eén van die 
koren is een speciaal voor deze gelegenheid in het leven geroe-
pen Jubileumkoor. Het is tenslotte precies 50 jaar geleden dat 
tussen Boedapest en het 
Westland een heel specia-
le band ontstond en in al 
die jaren waren heel veel 
mensen op welke manier 
dan ook betrokken bij de 
bezoeken over en weer. 
Vandaar: Jubileumkoor! 
Inmiddels meldden zich al 
meer dan dertig leden aan. 
Dat is  zeer veelbelovend! 

Kosteloos inschrijven kan 
nog tot en met zondag 29 
september: (06-50 224 781, 
of peetvl@caiway.net). Om 
het repertoire onder de 
knie te krijgen, moet 3 keer 
gerepeteerd (zondagen 3, 
10 en 17 november) wor-
den. Vrijwel zeker om 16.00 
uur in het oefenlokaal van 
Deo Sacrum in De Veiling in 
Poeldijk. Doe je mee? Dat 
het een groot feest wordt – 

een feest van herkenning – staat vast! Voor de volledigheid: alle 
Hongaarse bezoekers hebben eind november een dak boven hun 
hoofd. Met dank aan alle mensen, die zo spontaan op ons verzoek 
ingingen; wat een formidabele respons! Je mag je nog aanmelden, 
want reserve-adressen achter de hand, is niet verkeerd. Ook de lijst 
vrijwilligers in De Veiling (24 november) groeit. We kunnen nog wat 
werkende handen gebruiken, want er moet nog aardig wat gebeu-
ren om de zaal tot concertzaal te transformeren, de garderobe te 
bemensen, drankjes in te schenken, na afloop weer op te ruimen. 
Wij ontvangen u met open armen! 
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Arie van der Loos 30 jaar na zijn pensioen (Foto Rolf van Koppen)

Lezing ‘spreuken uit de Bijbel’

Monumentendag in Honselersdijk
“Ieder huisje heeft zijn kruisje”, “Beter een goede buur dan een 
verre vriend”, “De loftrompet blazen”.. U gebruikt vast weleens 
één van deze of vergelijkbare gezegdes. Weet u dat veel van de 
gezegdes en spreuken uit de Bijbel komen? Tijdens Open Mo-
numentendag houdt diaken Ronald Dits hierover twee lezingen 
(ca. 30/45 minuten). Waar vinden ze hun oorsprong en wat had-
den wij nooit gedacht bij sommige spreuken?

U bent van harte welkom op zaterdag 14 september, Dijkstraat 
25. Toegang is gratis.
11.00 uur: lezing diaken Ronald Dits.
13.00 uur: orgelmuziek (u kunt het orgel zien bespelen op de 
koorzolder).
14.00 uur: lezing diaken Ronald Dits.

Tentoonstelling met tegeltjeswijsheden en De Hofspelers
Tijdens Open Monumentendag heeft onze kerk uiteraard weer 
een tentoonstelling. Behalve de historie en monumentale infor-
matie over ons gebouw, is er uniek beeldmateriaal van Toneel-
groep ‘De Hofspelers’, een begrip in Honselersdijk! Ook kunnen 
de kinderen meedoen aan een wedstrijd met Tegeltjeswijsheden. 
Wij zijn de hele zaterdag open van 10.00-17.00 uur. Hopelijk mo-
gen wij ook u en jou begroeten!

Gezocht.... tegeltjeswijsheden
Ook u heeft misschien een geborduurde merklap in huis met 
een tekst zoals `Van het concert des levens heeft niemand een 
program ́, of  ́Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is ́. Voor Open 
Monumentendag zoeken wij  merklappen, tegels en schilderijen 
met dit soort spreuken. Het mag van alles zijn! Heeft u iets dat 
geschikt is voor onze tentoonstelling? Neem dan contact op met 
Angela Valentin: a.valentinvanbeek@gmail.com.

Basisschool De Nieuwe Weg

Feestelijke start schooljaar!
Maandag 2 september kwamen de kinderen met een extra 
brede lach op school. Ze werden namelijk als ware filmsterren 
onthaald op De Nieuwe Weg. Al voor schooltijd waren de leer-
krachten op het plein om hen  te ontvangen en samen, onder 
de ballonnenboog en over de rode loper, de school te betreden. 
Na een vakantie van zes weken staan kinderen soms te trap-
pelen om weer naar school te gaan. Anderen vinden het best 
wel spannend. Heb ik een lieve nieuwe leerkracht? Zijn lessen 
moeilijker nu ik een groep hoger zit? 

De Nieuwe Weg wil dat kinderen zich veilig voelen en met ple-
zier naar school gaan om te leren! Daarom werd de rode loper 
uitgerold, klonk ‘Kinderen voor Kinderen’ over het plein en zorg-
de DecoImprove voor een prachtige ballonnenboog. Door deze 
vrolijke start voelden de kinderen zich extra bijzonder en viel 
de grootste spanning al bij het betreden van de school van hun 
schouders.

Ook in de klassen was het een feestje. ‘Ik heb u zo gemist!’ zei Tygo 
uit groep 2. ‘Eindelijk weer met mijn vriendinnen!’ Een mooie uit-
spraak van Jill uit groep 5. Het enthousiasme en de blije gezich-
ten werkten erg aanstekelijk. We gaan er een prachtig schooljaar 

van maken, waar de 
kinderen veel leren, 
maar bovenal met 
erg veel plezier 
naar school toe 
komen!
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10 jonge Scheveningse en Haagse vrouwen exposeren 

Vrouwen Kunst Werk
VrouwenKUNSTwerk is een ten-
toonstelling naar aanleiding van 
100 jaar vrouwenkiesrecht. Het is 
pas 100 jaar zo dat vrouwen mo-
gen kiezen en gekozen kunnen 
worden. Het Zuiderstrandtheater 
en Kwekers in de kunst brengen dit 
onder de aandacht met de nieuwe 
Scheveningse opera Vrouw Houte-
been, de portrettenserie Vrouwen 
van Den Haag, de kindervoorstel-
ling Kaat Piraat en de tentoonstel-
ling VrouwenKUNSTwerk.

In VrouwenKUNSTwerk is werk te 
zien van 10 jonge vrouwelijke Sche-
veningse en Haagse beeldend kun-
stenaars. Zij lieten zich inspireren door het erfgoed in de ‘vrouwelij-
ke’ collectie van Muzee Scheveningen. Vrouwen die met een mand 
vol vis op het hoofd van Scheveningen naar Den Haag liepen om 
hun handel te verkopen, badkoetsen waarin vrouwen onbespied 
te water werden gelaten, haarsieraden van overleden dierbaren, 
badmode, de plooien van de mutsen van de Scheveningse dracht, 
Scheveningse nettenboetsters. De nieuwe kunstwerken worden 

gepresenteerd in de expositie 
VrouwenKUNSTwerk. Een ode 
aan de vrouw en haar strijd 
voor gelijke rechten. Tentoon-
stelling met werk van Jantien 
Baas, Tanja Engelberts, Jacqueli-
ne Leeuwenburgh, Larissa Sche-
pers, Jeannette Slütter, Marlous 
van der Toorn en Mickey Yang, 
van 27 september tot 1 decem-
ber bij Muzee Scheveningen, 
Neptunusstraat 90-92. 

5 oktober Flower Power in De Veiling Poeldijk

Woodstock Tribute Night 
Onlangs was het precies 50 jaar geleden dat het legendarische 
Woodstock festival plaatsvond. Met grote namen als Joe Coc-
ker, Melanie, Jimi Hendrix, The Who, Santana, Janis Joplin, Led 
Zeppelin en nog vele anderen was ‘Woodstock’ het bekendste 
en belangrijkste festival uit de hippie tijd. Zaterdag 5 oktober 
kunt u terug in de tijd om de muziek van dit geweldige festival 
opnieuw te beleven. De feestavond is in De Veiling in Poeldijk. 

Dat weekeinde is het ook exact één jaar geleden dat De Veiling 
heropende, een mooie gelegenheid dit met zoveel mogelijk Poel-
dijkers te vieren. Trommel je familie en vrienden op en waan u in 
het tijdperk van Flower Power. De Woodstock Tribute Band neemt 
u mee naar waar het begon, het weiland van melkveehouder Yas-
gur in Bethel. De ervaren 8-koppige band speelt moeiteloos de 
muziek van de artiesten die 50 jaar geleden op Woodstock optra-
den. Tussen de optredens klinkt er muziek vanuit de DJ Booth in 
een oude Chevrolet Truck. 

80% van de kaarten al verkocht 
Haal snel je tickets op bij Jumbo Boere in Poeldijk, want 80% van 
de kaarten is al verkocht. Tickets à € 15,00 (excl. fee) zijn ook nog 
verkrijgbaar via de website van De Veiling. Volg ons ook op Fa-
cebook voor diverse acties over deze spectaculaire Woodstock 
Tribute Night. Zaterdag 5 oktober, 20.30-01.00 uur in De Veiling 
Poeldijk. Tickets: www.deveiling.nl/woodstock of bij Jumbo Boe-
re Poeldijk. De Veiling Julianastraat 49, Poeldijk.

Uiterlijk 18 september aanmelden

Aanmelding vormsel 2019-2020
Door Els Geelen, pastoraal werker

Misschien dacht je er door de vakantie 
nog niet aan je aan te melden, daar-

om een herinnering. Ook komend 
seizoen werken de vormselwerk-
groepen uit Wateringen-Kwintsheul 
(Noord) samen met Poeldijk-Mon-
ster-’s-Gravenzande-Hoek van Hol-

land (West). Kinderen die in 2015 hun 
Eerste Heilige Communie hebben ge-

daan kunnen gevormd worden. Het Vormsel 
is op zaterdag 15 februari 2020. 

We hebben al veel aanmeldingen, het is nog leuker als de groep 
groter wordt. Hoe meer vormelingen, hoe meer je ziet dat je niet 
alleen bent, maar dat er meer jongeren zijn die iets met hun ge-
loof doen. Hoe kan je aangemeld worden? Heel makkelijk, via: 
https://rkwestland.nl/aanmelden-vormsel. Alle aanmeldingen 
gaan digitaal. Als werkgroep zijn wij al druk aan het plannen van 
de avonden; wij starten 30 september met de ouderavond. Op 2 
oktober is de eerste bijeenkomst al, wil je ook gevormd worden… 
geef je dan nu nog op maar uiterlijk op 18 september. We plan-
nen de bijeenkomsten zo dat er vier keer op de maandagavond 
een bijeenkomst is en vier keer op een woensdagavond. Zo hoef 
je (hopelijk) niet 8 keer je training of repetitie te missen. Het is 
nog niet zeker waar de avonden gegeven worden, maar we pro-
beren ze 4 keer in Wateringen te houden en 4 keer in regio West. 
Als nog vragen hebt, mail dan: vormselgroepnoordwest@gmail.
com. Wij kijken uit naar een grote groep enthousiaste jongeren 
die gevormd willen worden.
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Correcties en aanvullingen 
Door onjuiste eindredactie van het KBO Poeldijk Nieuws (Poeldijk 
Nieuws nummer 18) kan verwarring ontstaan over de kosten van 
een ‘eigen verklaring’ (kosten € 37,80 bij het CBR) en de kosten van 
een medische keuring, noodzakelijk voor de verlenging van een rij-
bewijs. 
De correcte tekst is: “De keuring bestaat uit beoordeling van licha-
melijke en geestelijke conditie en onderzoek naar functioneren van 
armen, benen en wervelkolom. Bloeddruk wordt gemeten, urine 
getest op suikerziekte en onderzoek van de ogen. Een medisch advi-
seur van het CBR beoordeelt of een verklaring van geschiktheid kan 
worden afgegeven. Bij Gloheca wordt de keuring voor 70-plussers 
aangeboden voor slechts € 25,00. Voor de keuring kunt u een af-
spraak maken bij Gloheca (070-3627222).”                       

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.

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

Vitis Welzijn
Computerhulp

Digi-inloop De Backerhof
Hebt u een vraag over het gebruik van uw 
computer, tablet of smartphone? Over 
WhatsApp, fotobewerking, internetbankie-
ren, Facebook of veilig internetten? En 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 bedragen € 2,50 per 
keer, inclusief een consumptie.

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

Vrijdag 27 september op de strandrups van het PGW 

Lekker uitwaaien op het strand!
Vrijdag 27 september kunt u in het kader van Westland Ont-
moet heerlijk een ritje met de strandrups van het Platform Ge-
handicapten Westland (PGW) op het strand maken. Deze activi-
teit is voor mensen met én zonder  lichamelijke beperking die 
gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel. 

Op de strandrups is plaats voor 
4 rolstoelen of scootmobiel ge-
bruikers met begeleiding en voor 
8 personen zonder hulpmiddel. 
Afhankelijk van het aantal deelne-
mers duurt een rit een half uur tot 

3 kwartier. U kunt op het terras van Moments Beach eerst genie-
ten van een kop koffie, thee of een glaasje frisdrank op kosten van 
het PGW. Voor de planning is wel noodzakelijk u van te voren aan 
te melden, via: l bronsw@kabelfoon.nl  of jeannettepesch@cai-
way.net,  graag voor vrijdag 20 september. Rittenplanning: 10.30 
– 11.15, 11.30 – 12.15, 13.00 – 13.45 en 14.00 – 14.45.
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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: “de minister moet ingrijpen!”

Koopkracht verder onder druk
Vier op de tien senioren ziet armoede toenemen. Zes van de 
tien mantelzorgers betaalt honderden euro’s aan kosten en ou-
deren zonder vermogen zijn financieel kwetsbaar, vooral nog 
niet gepensioneerden. De conclusies van het jaarlijkse koop-
krachtonderzoek van KBO-PCOB liegt er niet om. Directeur Ma-
non Vanderkaa: “Het kabinet moet écht met maatregelen ko-
men op Prinsjesdag.” 

Bijna drie op de tien senioren geeft mantelzorg. Van hen maakt 
zes op de tien kosten als ze hulp verlenen, zoals reis- en parkeer-
kosten en boodschappen. Dit gaat gemiddeld om zo’n € 600 per 
jaar. Manon Vanderkaa: “Dit zijn verborgen kosten. Mantelzor-
gers klagen niet veel en vinden het vanzelfsprekend. Maar der-
gelijke kosten blijven wel buiten beeld in de Nederlandse koop-
krachtplaatjes.”                                                                                                                     

Zorgmijding en groeiende kloof  
Vier op de tien ziet de armoede bij senioren in hun naas-
te omgeving groeien. Zeven op de tien senioren vinden dat er 
een steeds sterkere tweedeling is tussen wie voldoende geld 
heeft en een groeiende groep met te weinig geld om aan de 
samenleving te kunnen deelnemen. Zoals uitjes, sport en ver-
jaardagen, door de kosten. Ook zorg wordt vermeden: 18% 
van de senioren gaat daarom niet naar tandarts of fysiothera-
peut.                                                                                                                                    

Geen vermogen                                                                                                                                     
Een derde van de senioren heeft geen eigen vermogen en is daar-
door financieel kwetsbaar. Zij komen meer in de problemen bij 
een financiële tegenslag, hebben vaker schulden, liggen dubbel 
zo vaak wakker over hun financiële zorgen. Ze zien bijna twee 
keer zoveel af van artsenbezoek dan mensen mét eigen vermo-
gen, zo blijkt. Vooral de groep tussen de 55 en 67 is minder vaak 
financieel fit. In 2020 moeten pensioenfondsen waarschijnlijk 
korten. In het onderzoek, gehouden nog voordat de grote pensi-
oenfondsen met slecht nieuws kwamen, verwachtte 28% van de 
senioren al dat hun pensioen er in 2020 op achteruit zou gaan. 
59% denkt dat die gelijk blijft en 3% verwacht erop vooruit te 
gaan. Vanderkaa: “Ronduit dramatisch. Na jaren van niet-indexe-
ren volgt er nu korting. Compenseren is nodig om de groeiende 
financiële kwetsbaarheid bij groepen senioren tegen te gaan. De 
minister moet ingrijpen!”

Geen gedogen verlopen rijbewijs 
Het CBR heeft spoed- en voorrangsprocedures in gang gezet 
voor mensen die tijdig zijn begonnen met hun aanvraag verlen-
ging rijbewijs. Het ministerie werkt met CBR en de Rijksdienst 
voor het Wegverkeer (RDW) aan de invoering van administra-
tieve verlenging van het rijbewijs, voor 1 jaar, voor 75-plussers. 
Dan kunnen ze blijven rijden terwijl hun aanvraag in behande-
ling is en het CBR de achterstand inhaalt. Bedoeling is dat de 
regeling op 1 december in werking treedt.

Er is gevraagd om coulance voor mensen van wie het rijbewijs is 
verlopen maar “een gedoogconstructie vanuit handhavingsper-
spectief is niet mogelijk”, aldus minister Grapperhaus van Veilig-
heid en Justitie.  De regelgeving is helder; rijden met een ongeldig 
rijbewijs is en blijft strafbaar. KBO-PCOB probeert mensen die in 
problemen komen met hun rijbewijskeuring zoveel mogelijk te 
helpen. Manon Vanderkaa: “Dat blijven we doen tot de proble-
men tot het verleden behoren en de mobiliteit van senioren niet 
langer in het geding is.” Ondertussen is KBO-PCOB bezig met het 
inrichten van een meldpunt ‘schrijnende gevallen’. 

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                                                 
“De dwaas doet wat hij niet laten kan, de wijze laat wat hij niet 
doen kan.”
“Iemands vrijheid is niet onbeperkt: die eindigt waar schade aan 
anderen wordt berokkend.” (John Stewart Mill)
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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

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

DEZE KWALITEIT, NERGENS GOEDKOPER

Onze stroopwafels zijn al 
4 keer uitgeroepen 
tot beste product 

van het jaar!

JUMBO
ROOMBOTER 
STROOPWAFELS
Pak 12 stuks 

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

Onze stroopwafels zijn al  
4 keer uitgeroepen tot beste product  
van het jaar!

DEZE KWALITEIT,  
NERGENS GOEDKOPER


