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Klassendag voor 100 Poeldijkse kinderen

Scholieren naar museum en Tomatoworld
Vrijdag 13 september bezochten ruim 100 Poeldijkse kinderen van groep 7-8 van de scholen Verburch-hof, De Nieuwe Weg en de
Daltonschool op Klassendag het Westlands Museum en Tomatoworld. De kinderen kwamen op de fiets uit Poeldijk en kregen in het
museum en bij Tomatoworld een leuk programma.

(lees verder op pag. 4)

AGENDA
27 sept. 20.30 uur		
Gevleugelde Vrienden klaverjassen
Verenigingsgebouw
30 sept. 19.30 uur		
Gevleugelde Vrienden biljarten
Verenigingsgebouw
5 okt. 10.00-11.30 uur		
Boeken, platen en creamarkt		
Hervormde Kerk, Fonteinstraat
5 okt. 20.30-01.00 uur		
Woodstock Tribute Night			
De Veiling Poeldijk
									(zie nummer 19, pag. 21)
6 okt. 13.00-17.00 uur		
Stijldansen o.l.v. Frans Visser		
Bowling Ockenburg
12 okt. 09.00-11.00 uur		
Inzameling kleding werkgroep MOV
Kerkplein, Voorstraat
12 okt. vanaf 10.30 uur		
Onderlinge Vriendschap Herfstmarathon Restaurant Vrienden
				Klaverjassen en jokeren			(zie pag. 23)
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Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.350 thuis bezorgd en 500 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan
Goeijenbier (hoofdredacteur), Peter van Iersel (penningmeester), Gabrielle Zwinkels (secretaris).
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Etiènne Zwinkels (website en
sociale media).
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo.
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Kopij Poeldijk Nieuws
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws?
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171), Erik van der Sande (0625575372) of Koos Verbeek (06-53714151).
Website:
www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:
bezorging@poeldijknieuws.nl
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redactie@poeldijknieuws.nl
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advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij:
dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken)
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___________________________________________________
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Zakelijk: € 25,00

Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes
___________________________________________________
Staat u ook achter Poeldijk Nieuws?
Het maken van ons dorpsblad kost geld. Wilt u achter Poeldijk
Nieuws staan? Maak dan uw bijdrage direct over op NL95 RABO
0343 6024 15 t.n.v. Poeldijk Nieuws. Richtbedrag per woonadres
per jaar is € 27,50. Méér mag natuurlijk ook: wij investeren uw
geld in uw Poeldijk Nieuws.
Poeldijk Nieuws digitaal
Wilt u Poeldijk Nieuws liever digitaal ontvangen? Dat kan, laat
het ons weten via info@poeldijknieuws.nl en u kunt ons dorpsmagazine elke 14 dagen online lezen.
Privacy
Poeldijk Nieuws respecteert de nieuwe privacywetgeving (AVG)
en stelt nooit data van haar lezers aan derden beschikbaar.
GEVRAAGD: Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s,
boeken, landkaarten en alles over de Westlandse kerkgeschiedenis.
J.N.M. van Leeuwen Voorstraat 14-5, 2685 EM Poeldijk - Tel. 0174 246148
lions.lr@kabelfoon.nl

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI

Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174 625459
PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.
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Alarmnummer: 112
Politie Westland: 0900 8844,
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk, www.politie.nl
Gemeente Westland: 140174
Dr. Schijen 0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw 0174 247373, noodlijn 0174 241947
Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808

Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
Wij hebben tijdelijk het spreekuur niet beschikbaar.
Verloskundigen: 06 24713713
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174 630358
Sociaal makelaar Poeldijk: Helma van der Wijden 06 40 73 73 99,
mail: h.v.d.wijden@vitiswelzijn.nl
Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999
Dierenbescherming Westland: 0174 630863
Embrasse uitvaartverzorging: 0174 - 257474
Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26
Peuteropvang Hummeloord: 0174 243859,
e-mail: info@peuteropvanghummeloord.nl
Pieter van Foreest: 015 515 5000,
www.pietervanforeest.nl
Wonen, zorg, behandeling en thuiszorg.
Wijkverpleging: Team Poeldijk Thuis, Rijsenburgerplaats 25

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.
JOS VRANKEN
Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520
GemeenteBelang Westland

Ideeën, vragen en opmerkingen: vraag@gemeentebelangwestland.nl

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:
JOHN WITKAMP 06 52588023
E-mail: info@lpfwestland.nl
Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:
Nico van Rijn tel.nr. 06-23029692
Mauro Steentjes tel.nr. 06-25107851
Peter Duijsens tel.nr. 06-53401068
Rob Joosten tel nr. 06-42276103
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Bij bridgeclub No Smoke

Bridgecursus voor beginners
Bridgeclub No Smoke in Poeldijk start in november
weer een cursus voor beginners. De cursus wordt
op woensdagavond gegeven in De Backerhof, Wittebrug 2 in Poeldijk. Aanvang 19.30 uur op woensdag 13 november.

Bakkerij Van Malkenhorst

De kosten zijn € 45 voor 12 lessen, inclusief lesmateriaal. Voor
informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Jeanneke
Smit, telefoon 416610, of email: cjsmit@kabelfoon.nl.

Aanbiedingen geldig van
23 september t/m 5 oktober

Woudkorn

2e brood halve prijs

Verse eierkoeken
4 + 2 gratis

Marsepein crème cake
van €8,25 voor €6,75

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

week 47 20/11 25/11
100 gram rosbief + 100 gram
beenhamsalade,
slechts € 3,99
bij aankoop van
3 kogelbiefstuk,
gratis steakmes!
week 4827/11 2/12
gourmet express,
per persoon
slechts € 6,75

Vieringen De Terwebloem

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

slechts € 4,99.
(kunnen hier wat

Vrijdag 27 september 19.00 uur: maandsluiting
Hervormde
Gepieten
bij?)
meente, ds. J. Voorwinden.
en ja ik ben nog
Dinsdag 1 oktober 19.00 uur: Rozenkransgebed.
steeds dringend
Vrijdag 4 oktober 15.00 uur Woord- en communieviering
op zoek naardoor
een
Rafael Maria Theuvenet.
verkoopster.

Geldig van 23 t/m 28 september
Geldig
van 20 t/m 25 november
KEURKOOPJE

Geldig van 30 sep. t/m 5 okt.
Geldig
van 27 nov. t/m 2 dec.
KEURKOOPJE

500 gram
GRAM rosbief
GEKRUID+GEHAKT + gourmet
4 KAMPIOENTJES
100
express,
4 ROOMSCHIJVEN
SLECHTS 3 BETALEN
100
gram beenhamsalade
per persoon
€
8,45
SLECHTS
slechts € 3,99
slechts € 6,75
VLEESWARENKOOPJE

VIERING 4-JARIG BESTAAN!

BIJ BESTEDING VAN € 10,-,
100aankoop
GRAM BOTERHAMWORST
+ hele
bij
van
grillworst
GRATIS
STUKJE GRILLWORST!
100
GRAM
CERVELAATWORST
3 kogelbiefstuk
slechts € 4,99
€ 2,75 MAALTIJD VAN DE WEEK
SLECHTS
gratis
steakmes!
400 GRAM PEEN EN UI
MAALTIJD VAN DE WEEK
MET HACHEE
400 GRAM JACHTSCHOTEL
SLECHTS € 3,95
wij zijn op zoek
naar
een part-time medewerker.
SLECHTS
€ 4,95

Marco
vanvan
derder
Hout,
keurslager
marco
hout,
keurslager
ELK WEEKEND
HELE GRILLWORST
Voorstraat
53, Poeldijk
- Telefoon
0174-245262
Voorstraat
53, Poeldijk
- Telefoon
0174-245262
€ 5,50
www.marcovanderhout.keurslager.nl
www.marcovanderhout.keurslager.nl
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(vervolg voorpagina)
In het museum was aandacht voor de geschiedenis van buitenplaatsen in het Westland. De
kinderen konden ook
aan de slag, ze persten
potjes alsof ze dat al jaren deden en zaten als
de kooplieden vroeger
in de banken voor het
kopen van producten
en kregen een rondleiding door de tuin. De
glastuinbouw kreeg bij
Tomatoworld volop aandacht, ook het belang

om goed om te gaan met grondstoffen en
energiebronnen. Na de leerzame ochtend
vertrokken ze rond het middaguur weer
naar Poeldijk en school. Wij bedanken de
vrijwilligers van het museum en Tomatoworld van harte voor hun inzet om deze
grote groep kinderen zo’n mooie ochtend
te bezorgen. Werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk.

Jeu de Boulen bij Jan van der Knaap
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Weer de
hoogste
waardering!

Afscheid met hart en ziel

5

Klanten geven
ons deze cijfers:

Algemeen

9,3

Bron: Consumentenbond juni 2019
Internet
en Mobiel
Bankieren

Sjef Noordermeer

Service

8,7

Natascha van Zeijl-Vis

8,8

Van der Meer Verzekeringen

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

Tel.: 0174-257474
info@embrasseuitvaart.nl

-

APK
Reparatie
Onderhouderhoud
Nieuwe/Gebruikte auto’s

Autobedrijf Hans Kleiss
Jupiter 6
2685 LR Poeldijk

0174 24 27 92
info@autokleiss.nl
www.autokleiss.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!

Havenstraat 27,
Monster

Aanbieding geldig: 25 t/m 28 september

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

van 5,95

€3,95
APPELCAKE TAARTJE
Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk
Monsterseweg 92, 2685 LK Poeldijk

Ambachtelijk roombotercake taartje,
met zoete stukjes appel

0174 - 27.00.90

www.bakkerijvdberg.nl
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H. Bartholomeus		
Adventskrans:
Kerstmis is dichtbij

Show Vogelvereniging Westland

Door Pieter Broch Voorstraat 111
2685 EK Poeldijk
H. BARTHOLOMEUS
Telefoon: 0174-245058
Banknummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875
Secretariaat open: dinsdag 09.30-12.00 uur
		
donderdag 09.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor Max Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
Tel. 0174-764338, email: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werker Els Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
Tel. 06-36 286 952, email: geelen@rkwestland.nl
Website: www.rkwestland.nl
E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat: Dijkstraat 25, 2675 AV
Honselersdijk, Tel: 06-51 477 580, email: info@
rkwestland.nl
R.K. PARO
CHIE

Poeldijk

Elk jaar kunnen we van eind
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‘Een mooi, maar bewerkelijk november
ding’
genieten

van

een mooie
in de H.
Bartholomeuskerk. Op de
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Afscheid nemen in huiselijke sfeer

Uitvaartcentrum Lupine
“Het Familiehuys”
Monsterseweg 92
2685 LK Poeldijk
T. 0174 - 27 00 90
info@lupine.nl
www.hetfamiliehuys.nl
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ren. Zo sprak hij tot de vogels, vroeg of zij stil wilden zijn tijdens
het bidden en vroeg de wolf om de mensen niet meer aan te
vallen. Daarom werd de feestdag van Sint Franciscus, in 1929, ook
Werelddierendag. Als parochiefederatie willen wij dit feest ook
vieren op 4 oktober in de St. Adrianus kerk in Naaldwijk om 19.00
uur. De pastores van de federatie gaan voor en wij vieren onze gemeenschappelijkheid. U bent allemaal van harte uitgenodigd, het
pastorale team van federatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin.

Zaterdag 12 oktober op kerkplein

Inzameling gebruikte kleding
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV

Donderdag 3 oktober 19.00 uur: Rozenkrans bidden.
Donderdag 10 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering.
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).
Vervoer naar de kerk om vieringen bij te wonen
In de parochie wordt gevraagd of het mogelijk is gebracht en gehaald
te worden om vieringen in de kerk bij te kunnen wonen. Als u niet
op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan er voor vervoer
worden gezorgd. U wordt dan met de auto gehaald en weer thuisgebracht. Contactpersoon is Jan van Dijk, tel: 06- 40 917 565.

De werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede van de Bartholomeusparochie houdt zaterdag 12 oktober een inzameling van
gebruikte kleding. Inleveren kan tussen 09.00-11.00 uur op het
kerkplein aan de Voorstraat 111 in Poeldijk. Leden van de werkgroep staan klaar met een vrachtauto om uw kleding, schoenen,
tassen te ontvangen, graag in plastic, goed dichtgebonden zakken. Opbrengst van de inzameling is bestemd voor onze missionarissen en projecten van ontwikkelingswerkers uit Poeldijk die
werken over de hele wereld. Voor de aanbrengers van kleding
zijn lootjes beschikbaar.
Er worden 3 lootjes getrokken waarmee een prijsje te winnen is.
Winnende nummers worden in de volgende Poeldijk Nieuws gemeld. Heeft u kleding om in te leveren breng het dan bij ons voor
het goede doel. Bent u niet in de gelegenheid om de kleding zelf
aan te brengen, bel dan om het op te laten halen, met Mieke Janssen (24 65 92) of Jos Grootscholten (245330). Doet u ook mee om
zoveel mogelijk kleding aan te brengen om onze vier projecten in
de derde wereld te kunnen blijven steunen? Wij rekenen op u!

Kerkberichten

Weekeinde 28 en 29 september, 26e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de H. Machutuskerk Monster.
Zondag 11.00 uur: eucharistieviering met Bartholomeuskoor.
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Arie van Vliet, Siem
Scheffers, Aad van Schie, Jopie Verbeek-van Leeuwen, Agaath
Zwinkels-van Leeuwen, Koos van der Ende, Wim van Dijk en Marie van Dijk-Bol, overleden familie Van der Loos-van Leeuwen,
Nico van Kester en familie.
Weekeinde 5 en 6 oktober: 27e Zondag door het jaar .
Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering met cantor. Voorganger:
pastor Max Kwee. Intenties: voor slachtoffers van oorlog en geweld.
Zondag 11.00 uur: woord- en communieviering met Bartholomeuskoor. Voorgangers: VOLT-groep Monster. Intenties: Toos van
der Valk, Jacoba van der Valk, Riet van Holsteijn-van den Ende en
dochter Corrie en overleden familieleden, Gré de Kok-Nederpelt,
Piet van der Zanden, Leny Broch-van Oosten, Jan Enthoven en
zegen over ons gezin, Nic van der Knaap, Roos van der Knaap-van
den Berg, zoon Hans en overleden familie.
Kerk open
Iedere woensdag is de kerk van 13.30 tot 15.00 uur open, om
zomaar even binnen te lopen voor een stil moment, alleen of met
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.
Vieringen De Backerhof

7

Chris van Waes is gediplomeerd
juwelier en antiquair.
Hij koopt uw goud en zilver,
voor een goede prijs.

Uw vertrouwen waard

Wilt u goud of
zilver verkopen?
Geopend wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur en za 11.00 - 17.00 uur.
Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl

www.chrisvanwaes.nl
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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

haald met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres: Jan.van.
Geest@live.nl, of 06 – 49 417 025. Voor vervoer naar de maandsluiting in De Terwebloem kunt u bellen met Mw. Stijger tel.: 28
00 57.

Kerkproeverij

Een goede voorbereiding

Hoewel een ieder élke zondag van harte welkom is in de kerk
willen wij dat op zondag 29 september extra benadrukken. Landelijk wordt dan de actie “Kerkproeverij” gehouden en wordt
leden van kerken gevraagd iemand uit te nodigen om mee te
gaan naar de kerk. Ook als u geen persoonlijke uitnodiging ontvangt bent u natuurlijk van harte welkom om diensten bij te wonen. Misschien bent u nog nooit in een dienst geweest of is dat
al heel lang geleden. Dan is deze zondag een mooie gelegenheid
om dat (weer) eens te doen.

Een belangrijke gebeurtenis bereid je goed
voor: een bruiloft, geboorte, maar ook
een doop. Een gebeurtenis die belangrijk is voor de kerkelijke gemeente. Die
je meemaakt met familie en vrienden
die komen. Zoals bij alle voorbereidingen kun je je verliezen in details. Dat
geeft een hoop drukte vooraf. Is de doopjurk klaar? Wie brengt het kindje binnen?
Kun je iets doen dat de kans op huilen vermindert? Het kan zo
maar doopstress opleveren.

Er wordt helemaal niets van u verwacht en je kunt gewoon komen
zoals je bent. In de Hervormde kerk aan de Fonteinstraat 6 bent u
van welkom in de dienst die om 10.00 uur begint. Een dienst zoals
elke zondagmorgen en u kunt dan een eerlijke indruk krijgen van
onze gemeente en van de dienst. De nadruk ligt in de dienst op de
Woordverkondiging, dat wil zeggen dat het gaat om uitleg van de
Bijbel. Natuurlijk wordt er ook met elkaar gezongen en gebeden.
De avonddienst om 19.00 uur is een zangdienst waarin bekende
liederen worden gezongen. In deze dienst ligt de nadruk op het
met elkaar zingen en is er een korte uitleg over een Bijbeltekst.
Na de dienst is er gelegenheid nog even koffie of thee met elkaar
te drinken.

Door ds. J.W.J. Guis

Als predikant vang je in de gesprekken weleens iets van zulke dingen
op. Nu ons eigen kindje gedoopt wordt, komt het opeens op een
heel andere manier aan de orde. Het zorgt ervoor dat je nog eens
goed nadenkt over wat het doopsacrament zeggen wil. Is het een
kerkdienst met mooie symboliek voor één dag, of heeft het betekenis voor heel het leven? En hoe dan?
Het geeft me rust als ik bedenk wie de belangrijkste handeling verricht met de doop. Dat is niet de predikant, dat zijn niet de ouders,
maar dat is God Zelf. Het gaat namelijk om het geloof dat Hij Zijn
beloften onderstreept en het teken daarvan geeft in de doop. Wij
mogen ons bezighouden met de details. Maar de kern is een belofte
van God. Die is niet voor één dag, maar voor een heel leven. Al zou
je het een poos vergeten, op die belofte kun je altijd terugvallen. Dat
te bedenken lijkt me de beste voorbereiding.

Kerkdiensten

Zondag 29 september
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, kerkproeverij.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, zangdienst.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te spreken in de ontmoetingsruimte van de kerk onder het genot van koffie, thee of
limonade.
Zondag 6 oktober
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J. Henzen, Wateringen.
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en nevendienst voor kinderen van de basisschool.
Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u ge-

Catechese voor jongeren van 12 t/m 16 jaar
Woensdag om 19.30 uur: Bijbelkring waarin eenmaal per 2 weken
met elkaar het boek Exodus wordt gelezen en besproken. Start
donderdag 3 oktober om 20.00 uur. Maandelijkse gesprekskring
rondom stukken uit het Johannes Evangelie. Start donderdag 26
september om 20.00 uur. Jongerengesprekskring start in overleg.
Alle kringen worden gehouden in het kerkelijk centrum, Fonteinstraat 6. Eenieder is van harte welkom! U of jij hoeft geen lid
te zijn van de Hervormde gemeente Poeldijk. Nadere informatie
bij: ds. J.W.J. Guis, tel.: 240939 of dhr. J. Bogaard, tel.: 242570.
Contact met de kerk
Is er om welke reden dan ook pastorale hulp gewenst of wilt u
meer weten over kerk en gemeente? Neemt dan contact met ons
op. Dit kan via de mail: bogaardij@hotmail.com of tel.: 242570.
Open kerk
Zaterdag 5 oktober is de kerk open van 10.00 tot 11.30 uur voor
een ieder die behoefte heeft aan een gesprek of een 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 is er weer een maandsluiting
gehouden in De Terwebloem. Ds. Voorwinden uit ‘s-Gravenzande
zal de meditatie verzorgen en het koor Immanuel o.l.v. Jan Bogaard zal enkele liederen ten gehore brengen. We hopen weer
op een goed uur met elkaar. Namens de commissie gemeenten
werk.
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Zaterdag 5 oktober

Boeken-, platen- en crea-markt
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Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen

TE KOOP

RENHUI
HEwoonwijk
In kindvriendelijke
gelegen,

Royale en goed onderhouden
tussenwoning met zonnige voor- en
goed onderhouden en ruime tussenTemet
Koop
achtertuin gelegen aan een woonerf in
woning
dakkapel aan de voor- en
een populaire, groene, kindvriendelijke en
achterzijde en grote zonnige achtertuin.
rustige woonomgeving met grote speeltuin
De woning ligt op korte afstand van het
BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
voor de deur.
strand en duinen!
S

Op de platenzolder is er verkoop van alle soorten muziek, Lp’s,
singletjes, oude 78 toeren platen en heel veel Cd’s. Op de Creamarkt vindt u gebreide en gehaakte artikelen, knuffels, poppenkleertjes, knutselspullen, kaarten en hobbyboekjes. U kunt ook
zelf meedoen als u een gezellig uurtje creatief wilt zijn. De opbrengst is bestemd voor renovatie van het dak van de kerk.

TE KOOP

EENGEZIN

Elke 1e en 3e zaterdag van de maand staat de kerk tussen 10.0011.30 uur open Tijdens de open kerk is er ook boekenmarkt,
met boeken over religie, kerkgeschiedenis, algemene geschiedenis, politiek, maar ook detectives, romans en kookboeken. U
vindt er ook puzzels en dvd’s voor een lage prijs.

OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.

Vraagprijs: € 350.000,- k.k.
Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen

Volg ons via:

T 0174 28 60 80

Gevraagd:

Hulp in de huishouding.
Uren en dag kunnen we in onderling overleg regelen.
Mijn telefoonnummer is: 0174-627507.

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

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

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

zijn al
en
ct

BEL VO
OMTRENT

www.borgdorff.nl
Volg ons via:

Poeldijk Nieuwtje

Openingstijden:

HU

Gezocht

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

we print with passion

DEZE KWALITEIT,
EIT, NERGENS GOEDKOPER
NERGENS GOEDKOPER

H

JUMBO
ROOMBOTER
STROOPWAFELS
Pak 12 stuks

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Hallo
ELKE
DAGlaagsteprijsgarantie
EURO’S GOEDKOPER
Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

donderdag van 9.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
25 SEPTEMBER 2019
100174-764338
tel.
email: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werkster E. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
tel.
06 3628
6952van
email:
geelen@rkwestland.nl
Dirigent:
Steven
Wieren
Secretaris: Toos deParochie
Vreede Website: www.rkwestland.nl
0174 – 245238 E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat:
Kantoor en repetitielokaal:
Dijkstraat
25, 2675 AV Honselersdijk
De Veiling, Julianastraat
49, 2685
Tel: 06 5147 7580 / email: info@rkwestland.nl
BB Poeldijk
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Kerkberichten
Website: www.deosacrum.nl
Weekeinde
7 en 8 januari: Driekoningen (A).
Facebook: www.facebook.com/
Zaterdagavond
19.00 uur: geen viering! Er is een viering in de
zangkorendeosacrum
Heilige
Machutuskerk
te Monster.
Bank: Rabobank
Westland
Naaldwijk
Zondagochtend
11.000142
uur:2105
Driekoningenviering
m.m.v. het
Rekening: NL83 RABO
52
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor B. Lansbergen. Intenties:
Adrie van Zijl, Piet van Veen, Geert van Vliet, Aad Broch,
Geertruida
Agenda van Huik-Grossat, Greet Bron.
Weekeinde
14 en 15 januari:
2e zondag
door het
jaar
(A).Support.
Vrijdag 27 september
- 11 oktober:
stemmen
Rabo
Club
Zaterdagavond
Elke dinsdag 19.00 uur: woord- en communieviering met
volkszang
en uur:
cantor.
Pastoraal
medewerker mw. Els
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Veiling, repetitie
Vrouwenschola.
Geelen.
Intenti
es:repetitie
jaargetijde
Ard Enthoven, jaargetijde Leny van
20.00-22.00
uur:
Concertkoor.
Nierop,
overleden familie Van der Elst, Niek Duijndam.
Elke woensdag
Zondagochtend
uur:
Eucharisti
eviering1, 2,
m.m.v.
14.30-14.00 uur: D11.00
e Veiling,
zingen
voor groepen
3 en 4.het
Bartholomeuskoor.
Pastor
Kwee. vanaf
Intenti
es: Uit
16.00-17.00 uur: DeVoorganger:
Veiling, zingen
voor M.
kinderen
groep
5.
dankbaarheid
bij het 60-jarig huwelijk van Kees en Leny van
Elke donderdag
Marrewijk-Barendse,
overleden
familiePopkoor
Van Marrewijk,
overleden
20.00-22.00 uur: De Veiling,
repetitie
Fine Tuning
familie Barendse, Roverleden
familie Van
der Loos-van
Leeuwen,
epetitie Kamerkoor
Couleur
Vocale Hooizolder
overleden ouders achter
en familie
Van der 11,
Elst,Monster.
Leida Vriend-Vlaar en
Emmastraat
jaargeti
jde voor dochter Daniëlle, Theo van den Berg.
Elke vrijdag
Iedere
woensdag
is de kerk
van 13.30-15.00
uur open, om zo19.30-22.00
uur: repetitie
dames
en heren
maar even binnenBartholomeuskoor.
te lopen voor een stil moment, alleen of met
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Jac. v. Zeijl & zn.

grond, bagger
bagger en
grond,
en beschoeiingswerken
beschoeiingswerken
Naaldwijk 0174-623400
Naaldwijk
0174-623400
Baggerwerken,
Baggerwerken, Maaiwerken,
Maaiwerken,
Beschoeingsswerken 06-20301432

Beschoeingswerken 06-20301432

• Baggerwerk in sloten,
• Sloten graven en dempen
en grachten
• Aanleggen
engrachten
verbreden
•vijvers
Baggerwerk
in sloten,
vijvers en
• •Eigen
depot
voor
bagger
van
dammen
Eigen depot voor baggerspecie
specie
• Leveren en afvoeren van
Maaiwerk
bermen
en slootkanten
• •Maaiwerk
vanvan
bermen
en
grond,
zowel over de weg
•slootkanten
Beschoeiingen en damwanden
als over water
• •Beschoeiingen
en dam
• Brede rijplaten te huur
Sloten graven
en dempen
wanden

• Aanleggen en verbreden van dammen
• Leveren en afvoeren van grond,
zowel over de weg als over water
• Brede rijplaten te huur

staan: ‘A.D.’ en dan een jaartal. Nee,
dan gaat het niet over die krant. De vermelding ‘A.D.’ staat voor Anno Domini,
in het jaar des Heren. Het is de mededeling: in het jaar van de Heer (bijvoorbeeld 1800) is dit pand hier gebouwd of
In de kerk
Zaterdag 28 septemberopgeleverd. Midden in ’s-Gravenzande,
19.00 uur: geen viering.waar ik woon, staat het restaurant ‘De
Zondag 29 september Spaansche Vloot’. Daar staat op ‘A.D.
1642’.Bartholomeuskoor
Indrukwekkend dat
hetde
gebouw
11.00 uur: dames en heren
zingen
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er
zo lang
staat.van Henri Carol.
XI al
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’Het
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en niet
heren
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dan13
bijvoorbeeld:
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je mee
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oktober?‘Ik maak tijd voor jou’.
Maar dat betekent dat we de beschikbare tijd anders verdelen.
Nieuwe tijd erbij kunnen we niet maken.
Door diaken Ronald Dits
Tijd is ons gegeven, nu, het nieuwe jaar 2017. Tweeduizend en
zeventi
geleden
is het
dat Jezus geboren
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of zal
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ouderen
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hetaan
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105dat
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is
misschien
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Maar
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Alsmaar
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digheden, er toch op te vertrouwen dat de Heer met ons is. Vlak
voor
kerstmis,
vierdeGeef
zondag
vansnel
de Advent,
hebben
we
Heb jij
zin om op
te de
helpen?
je dan
op! Mail
je naam,
gehoord:
‘Hij heet Immanuël’,
hetgeen betekent
‘God met ons’.
leeftijd, woonplaats
en telefoonnummer
naar info@M25West‘God
metmet
ons’,
moeten ‘Oogstdankdag’.
we ons daar eigenlijk
bij voorstelland.nl,
alswat
onderwerp
Deze activiteit
telt
len?
hij de
erbij
als ik boodschappen
doe? Is
hij erbij
ik op
mee Is
voor
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stage. Neem
gerust
een als
vriend
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drink? Waarom niet eigenlijk? Hij kent
vriendin
mee om
te helpen!
ons, Hij weet wat wij doen, Hij weet wat ons bezighoudt. We
mogen er op vertrouwen dat Hij er altijd is. Hij wil ons altijd de
goede wegen wijzen. Hij wil met ons genieten van het leven in
goede tijden, en ons troosten, steunen en bijstaan in moeilijke
tijden. Niet alles zal onmiddellijk opgelost worden. Niet elk gebed wordt verhoord zoals wij het willen. Zo werkt het niet. God
zal verhoren op zijn manier, op zijn tijd, volgens zijn wijsheid. De
kunst voor ons is, om te vertrouwen op zijn wijsheid. Ook in het
nieuwe jaar, dat ons gegeven wordt. Anno Domini. Wij wensen
u een gezegend en mooi 2017.

Oogstdankdag in Monster

Heeft u verkoopplannen?
Enkele redenen waarom u
voor ons moet kiezen:

Vieringen in De Backerhof
Donderdag 12 januari 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor
√ Persoonlijke aandacht
M. Kwee.
√ Hoog
Donderdag
19 percentage
januari 19.00snel
uur:verkocht
Rozenkrans bidden. Dhr. J.
√ Uitstekende woningpresentatie
Brabander.

√ Eigen website van uw woning

√ Hoge klantwaardering
Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u het secretariaat attent maakt op
personen, die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn. (tel.245058).

Arnold Spoelplein 101 • Mauritskade 61 • Den Haag • 070 - 346 84 00
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of kijk op www.korporaalenbertels.nl
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Jongeren bij gemeente aanmelden vóór 20 oktober

WieBenieuwd
verdientnaar
de Uitblinkersprijs?
de
Benieuwd
naar
de verschillende
verschillende
soorten
soorten Opti-flor
Opti-flor phalaenopsis?
phalaenopsis?

De gemeente Westland is trots op Westlandse Uitblinkers: jongeren die zich veelbelovend of onderscheidend inzetten voor
de Westlandse
samenleving.
Met de ‘Uitblinker’
zetten wij deze
Ga
Ga langs
langs bij
bij uw
uw bloemist
bloemist of
of tuincentrum!
tuincentrum!
jongeren in het zonnetje. Tot 20 oktober kunnen kandidaten
voor deze waarderingsprijs worden voorgedragen. De gemeente wil zo ook andere jongeren stimuleren om vrijwilligerswerk
te doen en daarmee het verschil te maken.
Kent u een jonge held die belangeloos de (sport)vereniging helpt,
of voor mensen in de eigen omgeving zorgt? Meld hem of haar
vóór 20 oktober aan voor de Uitblinker via: www.uitblinkerwestland.nl. Een jury beoordeelt alle inzendingen. Daarna kunt u stemmen op de genomineerden. De prijs wordt eind dit jaar uitgereikt.
Je wordt niet zomaar een Uitblinker. Om daarvoor in aanmerking te
Een Batenburg
Techniek
onderneming
komen gelden regels. U mag alleen jongeren
aanmelden
die
tussen
Een Batenburg
Techniek
onderneming
6 en 23 jaar zijn, in het Westland wonen, zich belangeloos inzetten
en hiervoor niet eerder met een prijs beloond zijn. Daarnaast voldoet hij/zij aan één of meer van de criteria:
•	De jongere zet zich vrijwillig in of deed dat voor een ander,
door vrijwilligerswerk of mantelzorg;
• De jongere heeft een bijzondere (helden)daad verricht;
•	De jongere heeft een goed initiatief voor de Westlandse saMeer
www.optiflor.nl
menleving
genomen;
Meer weten?
weten?
www.optiflor.nl
• De jongere heeft een uitzonderlijk talent;
•	De jongere onderneemt activiteiten die inspirerend kunnen
zijn voor anderen.
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Gasinstallaties
Gasinstallaties
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Nieuweweg
Nieuweweg 57
57 -- Poeldijk
Poeldijk -- Tel.
Tel. 0174
0174 -- 245671
245671
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gloednieuwe
gloednieuwe Volkswagen
Volkswagen
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bus automaat
automaat
In
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NIEUW: Kundalini Yoga
iedere dinsdagavond
19.30 - 21.00 uur

Zen &Zo

De weg ... begint bij jezelf

Reiki Helingsavond
7 oktober 19.30 - 22.00 uur

The agri and foodZENtrum
centrevoorofbewustwording
the world

Reiki I
11 & 12 oktober
10.00 - 17.00 uur
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Coaching
● Hypnose
bouwkavels
vanaf
ca.
2.000
m
bouwkavelsOpleidingen
vanaf
ca.
2.000
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Reiki Helingsavond
● Therapie ● Trainingen
5 augustus 19.30 - 22.00 uur
TE
TE HUUR:
HUUR:
Wat ‘beweegt’ jou?
bedrijfshallen
en
bedrijfshallen
en kantoren
kantoren
Hooggevoelig?
Ontdek het
zelf! GRATIS workshop
17 oktober 19.30 - 22.00 uur

Meer weten? www.optiflor.nl

Ruijtbaan
Ruijtbaan 44 Poeldijk
Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl
info@robvreugdenhil.nl

Masterclass: Energetic Regression Plus+
19 & 20 oktober
10.00 - 18.00 uur

Havenstraat 55
2681 LC. Monster
www.ZENenZo.nl

www.abcwestland.nl
www.abcwestland.nl || 0174
0174 28
28 92
92 82
82
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Door Koos van Leeuwen

Een praatje bij een plaatje

Van de drukte in en om de Westlandse fruit- en groenteveilingen
zijn honderden kiekjes in omloop gebracht. Veel exemplaren gingen verloren, anderen zuinig bewaard. Echte liefhebbers sprongen
er vanzelfsprekend zorgvuldig mee om. Dat geldt vooral mensen
die het Westland in vakanties en bij uitstapjes bezochten. Dagjesmensen en toeristen keken hun ogen uit: vrachten lekkernijen
op schuiten aangevoerd. Voor ons Westlanders ‘dagelijkse kost’,
voor mensen van over de grens was dat iets heel bijzonders. Zo zijn
er verscheidene vooroorlogse foto’s in omloop met stempels van
buitenlandse fotobureaus achterop. We denken dan vooral aan de
jaren dat producten per schuit werden aangevoerd: grof gezegd
de periode 1890 tot 1970. In laatstgenoemd jaar werd Poeldijks
tweede officiële veilingaccommodatie gesloten (1929-1969) en
nam het Westland in 1970 bezit van de nieuwe fusieveiling Westland Noord in de Dijkpolder Poeldijk.
Een veiling waar geen ruimte meer was voor tuinders die hun
oogst per schuit aanvoerden. Het kwam erop neer dat kwekers
gedwongen werden om voor vervoer van producten een auto aan
te schaffen. Het schilderachtige aanzicht van de Westlandse veilingen was daarmee voorgoed foetsie. Juist die gevarieerde kleuren,
vormen en geuren bood de vreemdeling iets spectaculairs. Ook de
wat chaotische aanblik in de veilinghavens had dermate veel aantrekkingskracht dat voorbijgangers niet zelden ‘een stop’ inlasten.
Het ditmaal in ons Poeldijk Nieuws opgenomen veilingtafereeltje,
vervaardigd door de Haagse fotograaf Koper uit de Resedastraat,
is daar een uitstekend voorbeeld van. Schuitjes liggen kriskras door
elkaar afgemeerd, voor aankomende vaartuigen is er bijna geen

doorkomen meer aan. Iedere tuinder probeert, ná de veilingklok, zo
snel mogelijk te lossen. De twee heren op de achtergrond lijken er
vrede mee te hebben dat het nog even duurt alvorens zij kunnen
lossen.
Ondanks dat de meeste kwekers of medewerkers van hen volop
werk hadden in de tuin, werd er uiteraard rekening mee gehouden
dat men aan de veiling nogal wat tijd kwijt was. Uren die in wezen
niet konden worden gemist, maar zonder regels loopt alles nu eenmaal vast. Het was niet anders, geduld was ook toen al een schone
zaak. Voor wat betreft het veilinggebeuren ligt die tijd intussen ver
achter ons, omstandigheden zijn gewijzigd en veilingverenigingen
opgeheven. Dat de bakermat van de Nederlandse glastuinbouw nu
zelfs een fruit- en groenteveiling moet ontberen, blijft een blunder
van de eerste orde. Er zijn nog altijd honderden Westlanders die
deze dagelijkse attractie tot zich zouden willen nemen. Vraag het
aan het op het ‘voorschip’ staande stoere manneke dat direct om
zou kijken zodra hij Jan de Vette zou horen roepen. Het is een van
de laatste vooroorlogse jaren als deze Jan, toen 12 of 13 jaar jong,
de oogst van die dag met medewerker Willem van der Knaap aan
het lossen is. Een Poeldijker die toen bij Jan’s vader Kees de Vette
werkzaam was.
Druiven, pruimen en perziken inkomstenbron
De in 1894 te Vlaardingen-Ambacht ter wereld gekomen Kees komt
bij zijn huwelijk met Gijsbertha Verdel in Poeldijk te wonen en gaat
in 1923 aan de slag in de tuinbouw. Hij is daarmee voor zover bekend de eerste De Vette die zich in ons dorp vestigt. Zijn echtgenote
komt al in 1929 veel te jong te overlijden, vader Kees met vijf kleuters achterlatend. Enige tijd later vindt hij in Hendrika van der San-

rust in het ziekenhuis. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 27
december in de H. Bartholomeuskerk waarna Piet is gecremeerd in
crematorium Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgesto16 18 JANUARI 2017
SEPTEMBER
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ken naar de andere kant van het aardse25leven,
in het2019
vertrouwen
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.
de niet alleen een nieuwe moeder voor zijn kinderen, het is tevens
een maatje dat een kolfje naar zijn hand is. Saampjes verwelkomen
zij nog eens vijf kinderen, waarmee een tiental compleet is. Zoon
Jan is de enige jongen tussen negen meisjes. Dat hij daar niet onder
heeft geleden is hem nog altijd aan te zien. Aanvankelijk huurt vader Kees een aantal jaren een kwekerij, alvorens hij op 13 mei 1937
een perceel aan de Voorstraat koopt. Via een akte, verleden bij de
Wateringse notaris H.J. van Wessem, krijgt hij vanaf die datum de
zeggenschap over een kwekerij met daarop 16 serres, 3 muurkassen
en een warenhuis, parallel lopend langs de ‘Lange Sloot’. Een bedrijf
waar vooral druiven, pruimen en perziken inkomstenbron zijn. Eind
jaren vijftig doet De Vette sr een stapje terug ten faveure van zoon
Jan, een dertiger die qua teelten zijn vaders voetsporen blijft volgen.
Met de Monsterse Jeanne Groenewegen bouwt Jan een gezinnetje
op dat intussen al weer is uitgevlogen. Ondanks dat er na deze foto
tientallen jaren zijn verstreken, het jeu de boules Jan tot voor kort in
conditie hield, doet hij het nu wat rustiger aan. De statige Jan heeft,
ook na het heengaan van zijn Jeanne, mede dankzij het hechte gezin
zijn rug recht weten te houden. Zijn houding op dit briljante kiekje
verraadt die aanleg reeds…..
‘We schreven één, negen, drie en acht,
bij de aanvoer van deez vruchtenpracht.
Voor elk oogstrelend,
nimmer vervelend,
niemand had een teloorgang verwacht’.

•

Stomeri·
Stomerij

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

ISW Irenestraat weer in actie voor West
Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)
In het eerste kwartaal van 2016 haalden de ruim 400 leerlingen van ISW Irenestraat € 8000 op voor 2 Westlandse verpleeghuizen, De Terwebloem en Vlietzicht. Leerlingen en medewerkers gaven na aﬂoop aan nog een keer in actie te komen voor
Westlandse senioren. Aan de ene kant wordt zo goed mogelijk
gezorgd voor bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen, aan
de andere kant blijkt dat er toch steeds te weinig geld is om het
de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. De school zocht
samenwerking met verzorgingshuis De Opmaat in Monster.
In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er 3 acties om een op(zonne)Brillen
audicien
contactlenzen
optometrie
Brillenglazen
brengst voor De Opmaat te realiseren die enigszins in de buurt
komt van de opbrengst in 2016.
Medewerkers van De Opmaat gaan met de opbrengst de huiskamers belevingsgericht maken: zo inrichten als bewoners vroeger
gewend waren. Dementerende cliënten leven in gedachten in
de tijd dat ze nog een stuk jonger waren. Hun leefomgeving zo
inrichten als vroeger geeft hen een veilig en herkenbaar gevoel;
bewoners zullen zich ook sneller thuis voelen en zich beter kunnen ontspannen. Gezamenlijke huiskamers worden zo huiselijk
mogelijk ingericht met veloursgordijnen, vitrage, gordijnkoorden,
behang, vloerkleden, vintage meubeltjes en accessoires.
Lesnacht aan eindexamenkandidaten
Een van de drie acties Herenstraat
is de traditi
onele
lesnacht t.aan
0174 29examen31 40
info@linneWeever.nl
15
f. 0174 29 68 20
WWW.linneWeever.nl
2291 BB Wateringen
kandidaten: de leerlingen
betalen om donderdag 23 februari in
de nacht les te krijgen van docenten van school die dat vrijwillig doen. Net als vorig jaar is de actie met de hoogste opbrengst
een loterij. Leerlingen hebben allemaal loten meegekregen om
te verkopen (aan familie, buren, mensen van de sportvereniging). Er zijn 6000 loten en meer dan 20 prijzen. Alle loten en
prijzen zijn via sponsors betaald (hoofdsponsors zijn net als vorig
jaar Malkenhorst Makelaars en Boksman BV), waardoor de prijs

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

Westland Verstandig: Per 16 september is het Westland Verstandig
Burgerkantoor ’s-Gravenzande verhuisd naar het trapgevelhuisje
aan het Marktplein 10. Iedere dag geopend tussen 13.00 uur en
15.00 uur en ook op afspraak buiten deze tijden
Na een korte verbouwing betrekt het Burgerkantoor ‘s-Gravenzande van Westland
Verstandig op 16 september a.s. het nog in de 80-jarige oorlog (1639) gebouwde
huisje met trapgevel aan het Marktplein. De oude locatie Langestraat 131 maakt plaats
voor een mooi nieuw gebouw wat goed past bij het Rijksmonument van de Spaansche
Vloot dat er naast staat.Vanwege de grote belangstelling is het Burgerkantoor
‘s-Gravenzande per 16 september iedere werkdag open tussen 13.00 uur en 15.00 uur
en daarbuiten op afspraak. Westland Verstandig-fractieleden of -fractiemedewerkers
staan u dan te woord over een concreet idee of probleem en u kunt er natuurlijk altijd
terecht voor een algemeen praatje en een bakkie koffie of thee. De officiële opening
komt later nog. Ons Burgerkantoor in Naaldwijk blijft waar het nu is in Naaldwijk aan
de Prinses Julianastraat 43a. Dat kantoor is open op dinsdag, woensdag en donderdag
tussen 13.00 uur en 15.00 uur en de fractie vergadert daar vaak in de avonduren. U
bent daar natuurlijk ook welkom.
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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en kleding naaien. Tot haar laatste levensjaar ging zij koper poetsen in de kapel van het klooster op het Westeinde. Jan overleed In
1996 en Bep ging alleen verder. Zij verhuisde kort daarvoor naar de
Voorstraat, naar een leuk huis met een tuin vol bloemen. Ze genoot
van de zeven kleinkinderen; voor elk van hen schreef ze veel in een
dagboek. Er werden foto’s bijgeplakt en zo kreeg elk kleinkind (als ze
18 jaar werden) uiteindelijk vier dagboekjes met herinneringen aan
oma, door de kleinkinderen liefdevol ‘omi’ genoemd.

Na het overlijden van onze geliefde zoon en broer

Marcel Enthoven
volgde een indrukwekkend afscheid.
Nu is het stil.
We denken aan de afgelopen periode
waarin Marcel ziek was.

In 2007 ontmoette Bep Nol Greve. Ze trouwden en hadden samen
nog negen mooie jaren, totdat Nol overleed. Lichamelijk werd Bep
zwakker maar ze hield met veel mensen contact, ook door een spelletje op haar mobiele telefoon. Ze ging ook op pad met haar autoo
tje. De laatste maanden werd Bep heel zwak totdat zij overleed. De
uitvaartplechtigheid was 29 augustus in de H. Bartholomeuskerk,
waarna Bep is begraven op de parochiële begraafplaats. Daar is
zij verenigd met de dierbaren die haar in de dood zijn voorgegaan.
Daar mag zij rusten, in de liefde van God, in zijn huis van licht en
liefde.

We denken aan alle mensen die Marcel
ondersteunden en met ons meeleefden.
We zeggen u hiervoor hartelijk dank.
Martien en Corry Enthoven
Broers en zussen

In dankbare herinnering:

Bep Greve-de Wijs (82)
Door diaken Ronald Dits

Op 23 augustus is op 82-jarige leeftijd Elisabeth Maria Agatha
Greve-de Wijs thuis in Poeldijk overleden. Bep werd geboren op
29 november 1936 en groeide op in Honselersdijk. Bep was het
op-een-na-oudste kind in een gezin met 10 kinderen. Ze was zorgzaam voor haar broers en zussen, vooral voor jongste broer Koos.
Ze ontmoette Jan Jongmans, trouwden in 1958 en gingen wonen
in Den Haag, op een zolderkamer. Het gezin werd uitgebreid met
een zoon en een dochter.
Na drie jaar kwam er een huis beschikbaar in de Bloemenstraat in
Poeldijk. Daar was ruimte voor nog twee dochters; helaas verloren
zij hun oudste dochter in 1963 door een auto-ongeluk. Bep was een
zorgzame moeder met veel aandacht voor mensen om haar heen.
Zij nam graag deel aan het gemeenschapsleven zoals carnaval,
waarvoor zij ook kleding naaide. Jan had een voetenzettersbedrijf,
een van zijn vrachtwagens werd opgetuigd voor het carnaval. Daarnaast was Bep actief in de parochie, als lector, met koffie schenken

Dank u wel dat u er was voor onze lieve, zorgzame
moeder en oma

Nel van der Valk-Oosterveer
En...
Dank u wel dat u er was voor ons
met welgemeende woorden
gesproken en gezongen
Door de stilte die u liet vallen
Met prachtige bloemen
Met een arm om ons heen
Met een lieve kaart
Door er te zijn...
We voelen ons erdoor getroost en het heeft het
afscheid bijzonder gemaakt.
Kinderen en kleinkinderen
familie Van der Valk
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Tijdens Rondje Poeldijk in de Voorstraat

Geweldig jeu de boules toernooi
Door Jan van Rossen en Piet de Quaasteniet

Zowat 400 deelnemers kwamen naar de
Voorstraat in Poeldijk. Van hotel Saint
Vincent tot tante Toos bij de kerk was
een lange jeu de boules baan, 50 banen
in totaal. Om 7 uur begonnen met 16
clubleden achter de firma Steringa aan
met schoppen en harken. Om half 9 een lekker bakkie bij bakkerij Van den Berg met een plak cake, bedankt weer! Alles nog
even nagekeken met de politie voor de veiligheid en de afzettingen. Om even na half 1 kwam onze burgemeester Bouke Arends
de eerste bal werpen. Onder veel belangstelling van de pers, op
de WOS was al een mooie uitzending te zien.

15

Namens onze club gaven wij een mooi kistje druiven geschonken
door ons lid Aad Zuidgeest. De burgemeester wilde met onze
sport kennismaken en liep met de voorzitter rondje Poeldijk en
Jan langs de banen. Hij keek z’n ogen uit en maakte met veel deelnemers een praatje. Veel bewondering voor Christien en Mart
Kok voor al het werk bij de indeling van de deelnemers. Ook onze
micro Marcel Brand deed het weer voortreffelijk, ook de EHBO
bedankt, klasse toch? Om 5 uur de prijsuitreiking waarbij Koos
Janssen een geweldig optreden verzorgde. Van der Valk & De
Groot, heeft met Scouting Poeldijk en de firma Steringa het dorp
weer van het zand ontdaan.
Mogelijk gemaakt door Hans van Tol van Tamoil Tanqplus en Venvo
zonwering uit Wateringen bedankt daar voor. De prijsuitreiking: er
was werkelijk een zee aan prijzen geschonken door de middenstand.
Onze voorzitter Arnold van Winden en Pia van Noord riepen de prijzen af, intussen kregen al onze deelnemers twee belegde broodjes
en een krentenbol uitgereikt, geschonken door Jumbo Ard Boere.
Sponsors Snackpoint Voorstraat en supermarkt Jumbo voor de inwendige mens: wij danken hen en iedereen die deze dag tot een
succes maakten. Zie ook op www.97pjdb.nl een uitgebreid verslag.
Eerste klaverjasmiddag op 25 september
Er waren nog meer activiteiten voor de leden van Jeu de Boules
Verburch ’97. Op de warme zaterdag van 31 augustus werd er op
het sportcomplex een heerlijke BBQ georganiseerd door de activiteitencommissie. Mooi als je zo de ruimte hebt, van het weer
geniet en voor en na de BBQ een balletje kan gooien. 25 september is start de eerste klaverjasmiddag in het nieuwe seizoen. Iedere laatste woensdag van de maand. Start: 13.30 uur, Jeu de Boules
kantine Arckelweg. Kosten p.p.: € 3,00, inbegrepen kopje koffie of
thee. Voor iedereen vrij om erbij te zijn.

Zomerbloemen tentoonstelling Oude Kerk Naaldwijk
(Foto: Koos Verbeek)
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Postduivenseizoen zit er op

Biljarten en klaverjassen
Het vliegseizoen van de postduiven zit erop, weer tijd voor de
andere activiteiten in ons clubgebouw. Vanaf maandag 30 september starten we met de biljartcompetitie. Hebt u zin om op
maandagavond te biljarten, dan bent u van harte welkom. We
beginnen om 19.30 uur.
Vanaf vrijdag 27 september gaan we klaverjassen, wij zoeken
mensen die het leuk vinden ook mee te doen. Het eerste boompje begint om 20.30 uur. Voor de activiteiten hoeft u geen lid
te zijn van de postduivenvereniging. Hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Voor inlichtingen Hans van Koppen, 06-36 074 838.

met een fijn gevoel weerin
naarWestlands
huis. Jammer voor museum
de heer De Bra- Ka
Klaverjassen
bander dat hij viel en uiteindelijk toch niet mee kon varen; wij
In
de wintermaanden
organiseert
het Westlands
Museum
hopen
dat hij weer helemaal
is hersteld.
Alle vrijwilligers
vaneens
De W
per maand klaverjaswedstrijden. De eerstvolgende keer is op
Zonnebloem: hartelijk dank voor jullie goede zorgen. Ondanks de
donderdag
19 januari.
Dan dag.
kunt u gezellig klaverjassen en tusnattigheid was
het een fijne
sen de drie rondes door het museum en de historische tuin bezoeken. 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 islost
inclusief
bezoek
aan het museum
koﬃe of thee.
Arcade
probleem
scootmobielen
DeenWittebrug
op
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.
0174 – 62 10 84.
Door een onzerTelefoon:
redacteuren

Andere plek voor opladen

Het plan om twee ontmoetingsruimten in De Wittebrug in te
richten voor het opladen van scootmobielen gaat niet door.
Poeldijk Nieuws berichtte eerder hierover. Nadat bewoners bij
Vestia hadden geklaagd ging de corporatie opnieuw met de bewoners om de tafel en zijn meerdere suggesties besproken.

Met De Zonnebloem Poeldijk

Boottochtje door het Westland
Door Nel Reijntjes

Wakker worden met het vooruitzicht van een boottochtje door
de Westlandse wateren. Gordijnen open en oei, het weer ziet
er op 4 september niet zo goed uit, jammer, geen zon nog wel
droog. Vrijwilligers van De Zonnebloem zijn al vroeg op pad om
de mensen die niet zo goed ter been zijn thuis op te halen en
naar de aanlegsteiger bij De Terwebloem te brengen. Terwijl de
meeste gasten er zijn spettert het jammer genoeg al, maar niet
getreurd. Iedereen vind een plekje op de boot. Er was zoveel
animo dat het inschikken was, ook dat lukte, een volle boot dus.
Redelijk op tijd werd de motor gestart en gingen we er vandoor.

Er zijn nu andere ruimtes gevonden die geschikt worden gemaakt
als oplaadpunt. De Zonnebloem en ook de breiclub mogen hun
eigen zaaltjes behouden. Annie Bol, bewoonster van De Wittebrug: ‘iedereen is blij dat het probleem is opgelost. Toen de menvoor de hart-beweeggroep “Hartkracht”
sen van Arcade het nieuwe plan uitlegden brak er een groot applaus los bij de bewoners. Het is fijn dat Arcade goed naar ons
Ben jij een enthousiaste, sportieve vrijwilliger en heb
heeft geluisterd. Met elkaar kun je veel goeds bereiken!’
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.

Vrijwilliger gezocht

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

We voeren het zogeheten rondje Naaldwijk. Onderweg kregen
we koffie met een heerlijk gebakje. Schipper Johan van Spronsen
vertelde over wat we allemaal tegen kwamen. Vanaf het water
kijk je heel anders dan van de wal. Soms zaten gasten even te
denken, waar zijn we toch? In Naaldwijk was een andere boot op
drift geraakt en lag dwars in het water. De schipper moest toeren
uit halen, om in de regen die boot weer vast te leggen zodat wij er
door konden. Na de koffie kregen we een lekker sapje en de zoutjes stonden op de tafel. Als toegiftje kregen we nog een bakje met
heerlijk witte en blauwe Westlandse druiven. Met afmeren en de
gasten weer naar huis brengen was het een natte boel, toen viel
de regen wel hard. Maar ook dat is allemaal gelukt, iedereen ging
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Openingstijden: vrijdag 09.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur

Pure flower
verkoopt
bloemen!
Iedere vrijdag
en zaterdag

Bij ons
u terecht
voor mooie
boeketten,
creatief
staan
wijkunt
aan de
Slachthuiskade
4, met
een bloemenkraam.
U kunt bij ons bloemwerk
terecht voor mooie
boeketten,
losse bloemen en
en fleurige
kado’s.
fleurige arrangementen.
Buiten onze openingstijden zijn wij telefonisch of via de
Voor rouwbloemwerk
en bruidsbloemwerk
mail bereikbaar
voor bestellingen,
rouwbloemwerk en
kunt u ons ook telefonisch
bereiken
buiten openingstijden.
trouwbloemwerk.
Marja Brabander 06-53523092 info@pureflower.nl
Karin Koelewijn 06-51851715 www.pureflower.nl
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In dankbare herinnering
Piet
Persoon
Poeldijker
Ron Daalman beste sjoeler van 2019
Door
Ronald Ditskampioen Sjoelen
Rikdiaken
Vogelaar

Door Hans Nihot
Op 19 december is, op 85-jarige leeftijd, Petrus Cornelis Persoon
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Piet
kende
zijn latere echtgenote
Mauritz
(Ter
Heijde)
derde
met
229 punten.
Annie (ook uit Poeldijk) al langere tijd, maar opeens sloeg de vonk
over. Ze trouwden op 3 september 1959 en gingen wonen naast
het ouderlijk huis. Piet startte zijn eigen tuindersbedrijf. Samen
met Annie kreeg hij drie zonen en later vier kleinkinderen. Piet
was een harde werker met veel humor, tot op hoge leeftijd was
hij nooit ziek en zijn zonen genoten van een onbezorgde jeugd.
Hobby’s had Piet in die tijd weinig. In 1994 gingen Piet en Annie
wonen in de De Boerstraat en zijn zonen zetten het bedrijf voort. Er
kwam meer tijd om met zijn boot te varen en te bridgen, maar Piet
bleef daarnaast ook doorwerken. Ook ging hij met Annie ﬁetsen en
met de kleinkinderen beleefden zij leuke uitjes. Daarnaast kwam
er tijd 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 uitvaartplechtigheid vond plaats op 27
december in de H. Bartholomeuskerk waarna Piet is gecremeerd in
crematorium Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgestoken naar de andere kant van het aardse leven, in het vertrouwen
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.

Bij de dames werd Elly Dibbets (Monster) kampioen met 320 vóór
Tonie van Spronsen (’s-Gravenzande) met 216 punten. Derde
werd Joke Zwaneveld (Ter Heijde) met een score van 306. De beste sjoeler van 2019 met 375 punten is Poeldijker Ron Daalman
die blij was dat de grote wisselbeker in de Poelluk blijft. Op ruime
afstand volgde Gerrit van Spronsen (Ter Heijde) met 354 punten, derde met één punt minder werd Hans Nihot uit Monster.
Met het perfect georganiseerde toernooi en veertig spelers was
het bestuur van “Tis Gezellig”, dat dit WK voor de 11e keer organiseerde, zeer tevreden en het kijkt nu al uit naar het 12e WK
sjoelen in Poeldijk.
(zonne)Brillen
optometrie

audicien

contactlenzen

Brillenglazen

Ook uw haarwerk specialist
Heuchemer Kappers
0174 24 55 35
Rijsenburgerweg 2
info@heuchemerkappers.nl
t. 0174 29 31 40
info@linneWeever.nl
Herenstraat 15
www.heuchemerkappers.nl
f. 0174 29 68 20
WWW.linneWeever.nl
2685 EB Poeldijk 2291 BB Wateringen
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In memoriam
Corry van Dijk-Dekkers

5
17

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
zitten. Schooljuﬀrouw, dat leek haar wel wat. Op haar 12e jaar ging
ze dus naar de nonnen in Oudenbosch, op de kostschool. Na haar
opleiding kon ze al snel aan de slag op een school in Bosschenhoofd.
Een zus van Corry en een zus van Tinus van Dijk schreven met elkaar. In het begin van de oorlog bezocht ze Poeldijk, en leerde zij
Tinus kennen. Op 5 maart 1957 traden Corry en Tinus in het huwelijk. Ze kon al snel aan de slag op de Bartholomeus jongensschool
in Poeldijk. Het overdragen van kennis en begeleiden van kinderen
1 3 5 haar lust en haar leven. Ze was er ook erg goed
R
was haar passie,
R135
R135
in. Niet alleen 22het
lesgeven zelf, maar ook de manier waarop ze
4
46
6
46
omging met de2 kinderen,
maakte indruk. Ze was een lieve, actieve
en betrokken juf, streng edoch rechtvaardig. In de loop der jaren
schonk ze het leven aan Peter, de tweeling Theo en Mart en dochter
Irene. Ook zij mochten genieten van het kennis overdragen, waardoor onder meer Nederland al vroeg geen geheimen meer voor
hen had. Het werk en de zorg voor het gezin wist Corry met veel
kunst- en vliegwerk met elkaar te combineren. Op haar 61e stopte
R135
zij met werken, maar loslaten was moeilijk. Tien jaar lang kreeg
246
menigeen
nog bijles van haar. In 2015 bezocht zij nog een reünie
waar ‘juf Van Dijk’ vele oud-leerlingen van de Bartholomeusschool
en haar eerste klas uit 1959-1960 zag en sprak. De laatste jaren
waren door lichamelijke problemen en dementie verre van plezierig, waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem ging wonen. Op 20
december is haar leven dan ten einde gekomen.
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Puzzel nummer 20

Woordzoeker

Hans van den Broek: "samenwerking dorp stimuleren"

Vier oktober, Werelddierendag

Raad van Advies Poeldijk Nieuws

Streep alle woorden die met dieren te maken hebben op de lijst
door. Uit de overgebleven letters ontstaat een woord dat van
toepassing is. Stuur dit woord in en maak kans op een heerlijke
slagroomschnitt. Veel plezier!

“Ik heb het erg naar mijn zin als voorzitter van de Raad van
Advies van Poeldijk Nieuws. Elke vergadering weer zie ik hoe
betrokken Poeldijkse verenigingen bij dit succesvolle dorpsmagazine zijn. Niemand neemt een blad voor de mond en zegt het
ook als er iets niet goed is. Dat is mooi, bestuur en redactie vragen daar ook om, dat houdt hen scherp, daar wordt het blad
alleen maar beter van,” aldus geboren Poeldijker Hans van den
Broek.
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Oplossing met naam, adres en telefoonnummer binnen 14 dagen
naar: puzzel@poeldijknieuws.nl of: Poeldijk Nieuws, Voorstraat
111, 2685 EK Poeldijk. Suggesties voor een leuke puzzel of maakt
u er een? Gaat uw gang! Dan is ons blad echt van en voor alle
Poeldijkers.
CHIMPANSEE
DROMEDARIS
EEKHOORN
EVERZWIJN
EZEL
FLAMINGO
GAZELLE
GEIT
KAT

KNAAGDIER
KROKODIL
LAM
LEEUW
MUILDIER
NEUSHOORN
NIJLPAARD
OLIFANT
PAARD

Uitslag puzzel nr. 17: Zomersproeten. Van de 26 inzenders, die het
bijna allemaal goed hadden, is de
gelukkige winnaar Martien Verbeek, op de foto met de gewonnen
slagroomschnitt van bakkerij Van
Malkenhorst.

RINGSLANG
SCHILDPAD
SCHIMMEL
STINKDIER
WASBEER
WATERBUFFEL
ZEBRA

Van den Broek, al een aantal jaren woonachtig in Wateringen,
is sinds twee jaar voorzitter van de Raad van Advies van Poeldijk Nieuws. In die Raad zitten vertegenwoordigers van een variëteit aan verenigingen, kerken, koren, scholen en middenstand.
De Raad is door het bestuur van Poeldijk Nieuws ingesteld om
zoveel mogelijk betrokkenheid bij en draagvlak voor het blad te
organiseren. “Het is goed dat vertegenwoordigers van alles wat in
Poeldijk ‘verenigd’ is hun zegje over hún Poeldijk Nieuws kunnen
doen. Over inhoud, koers en financiën van het blad,” zegt Hans
van den Broek, die als onafhankelijk voorzitter de vergaderingen
van de Raad leidt.
Samenwerking verder stimuleren
“In onze vergadering van 10 oktober is er aandacht voor samenwerking tussen verenigingen onderling. Wij zien de wil bij verenigingen om ook onderling meer met elkaar samen te werken.
Ik denk dat dat goed is om de fundamenten van de Poeldijkse
samenleving verder te versterken. Het blad Poeldijk Nieuws wil
door inhoud de Poeldijkers meer binding met hun dorp geven.
Verenigingen zijn niet meer zo vanzelfsprekend en talrijk als vroeger, maar zijn nog altijd van groot belang. Natuurlijk in de eerste
plaats voor hun leden en aanhang, maar óók voor het dorp. Betere samenwerking tussen verenigingen, versterking van onderlinge verhoudingen én oog voor elkaar hebben is belangrijk. Daarom
proberen wij in de Raad van Advies het belang van samenwerking
in én tussen verenigingen op de agenda te krijgen. Ja, dat heet
met een modewoord ‘verbinding’. Ook, op die manier wil Poeldijk Nieuws zijn steentje bijdragen,” stelt Hans van den Broek.
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‘Een zeer geslaagde dag!’
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Jury onder de indruk zang Poeldijkse zangers

Oldtimer brommerfestival Poeldijk Ceciliakoor succesvol op koorfestival
Door Henk Mulder, Erik Brabander en Hans Hogervorst

Het begon zaterdag 7 september zeer zorgelijk regen, regen, regen, maar de weergoden waren ons goed gezind: rond 12 uur
werd het droog. De eerste brommers meldden zich en om 1 uur
stonden er rond de 200 stuks, geweldig. De rondrit begon om
13.30, uitgezet door de enige die dan kan: Hans Hogervorst.
Top, zeer mooie rit met als verassing de toren op rijden van de
bloemenveiling Honselersdijk, 19 meter hoog met uitzicht op
Delft, Rotterdam en het hele Westland was zeer leuk voor de
deelnemers. Langs het schuitvaren gereden en na ongeveer 25
km terug naar kassie. Alles liep zeer goed onder leiding en begeleiding van 11 beveiligers, die na afloop een heel mooi T-Shirt
met opdruk kregen, geschonken door Snoek Promo Poeldijk.
Een Indo Rockband ging spelen, het feest kon beginnen. In de
pauzes van de band draaide DJ Willem muziek uit de jaren ’70
en ’80. Toppie Willem. Daarna werden de prijzen uitgedeeld;
eerst waren er 350 haringen, geleverd door Nico de Jager en
geschonken door H. Mulder. Duurt 2,5 uur schoonmaken en 12
minuten om op te eten. Toen kwamen de snackjes geschonken
door Snacktaria ’t Harkje, super, top! De prijzen: eerst ging de
brommer er uit: hoofdprijs gewonnen door kleinkinderen Emily
en Charlotte van André en Joke Greve, zij waren natuurlijk super
blij. De twee kleinkinderen zijn heel talentvolle turnsters, in hun
klasse de beste van Nederland, ook top. Er waren rozen, geschonken door Van der Ende Rozen en nog vele andere prijzen, zoals 14
bekers voor de mooiste en lelijkste brommer. Prachtige klokken
met Logo brommer geschonken door de Brommerschuur, Jos van
der Voet. Met medewerking van sponsors Jumbo Boere, Puch
Museum (Leo van Kester), Van der Ende Rozen en vele anderen
was dit niet mogelijk geweest. Veel dank gaat uit naar deze mensen die ons elk jaar ondersteunen. Na enige drankjes en hapjes
en veel gepraat was het een zeer geslaagde dag.

Het Poeldijkse Ceciliakoor onder leiding van Ine Vranken verzorgde een succesvol optreden tijdens het Westlandse korenfestival
op 14 september in Naaldwijk. Er werden vier werken uitgevoerd:
‘Vrede’, Abba Vader’, een Marialied en ‘Heilig’ van Schubert. De
jury was onder de indruk van de prestaties van het koor.

Elke vrijdagmiddag zingt het Ceciliakoor tijdens de kerkdiensten
in De Terwebloem. Het was nu voor de eerste keer dat de koorleden – vooral dames in de leeftijd van 80 tot 97 jaar! – buiten
Poeldijk op een festival optraden. ‘Een heel bijzondere ervaring
voor onze zangeressen’, vertelt dirigente Ine Vranken-Grootscholten, die ook de piano- en orgelbegeleiding verzorgt. ‘We hebben
extra gerepeteerd, want het klinkt anders dan in De Terwebloem.
Wij hadden in Naaldwijk een groot podium, ik moest wennen aan
de concertpiano, maar het ging uitstekend en de beoordeling was
bijzonder gunstig’. Ine’s echtgenoot Jos Vranken jr leidde de programmaonderdelen in en gaf er toelichting op.
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(Foto's: Harry van Dijk)

Rondje Poeldijk
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In het Westlands Museum

Expositie Westlandse bedevaarten
Dit jaar is het 200-jarig jubileum van de ‘Broederschap van de
Westlandsche Processie naar Kevelaer’. Daarom organiseren
het Westlands Museum, de Westlandse historische verenigingen en werkgroepen een tentoonstelling over bedevaarten vanuit het Westland, toen en nu.

Een bedevaart is een reis naar een plaats met bijzondere betekenis voor een godsdienst. Doel ervan is divers: om na te denken
over leven en God, of om een gunst of genezing te vragen. Ook
om boete te doen voor zonden en met anderen het geloof te beleven. In de katholieke traditie is een bedevaart een reis naar een
plaats waar een heilige wordt vereerd, of waar volgens ooggetuigen verschijningen plaatsvonden, meestal van Maria, een engel
of andere heilige. In de Middeleeuwen waren Westlandse dorpen
bedevaartplaats waar mensen uit de verre omtrek naartoe kwamen. De Westlandse bedevaartplaatsen komen ook aan de orde
in de expositie, het accent ligt op plaatsen waar Westlanders naar
toe gingen. In Nederland Brielle, Heiloo en Amsterdam (Stille
Omgang). Qua buitenland is er aandacht voor reizen naar Kevelaer, Lourdes, Santiago de Compostella en Rome. De expositie is
dagelijks te bezichtigen van 13.00- 17.00 uur, niet op maandagen.
Het Westlands Museum, Middel Broekweg 154 in Honselersdijk.
Zie ook: www.westlandsmuseum.nl.

Bezoek Budapesti Lantos Kórus:

Foto’s ʽkoorrelatie’ gezocht!
Door Peter van Leeuwen

Nog twee maanden, dan staat een bus tjokvol Hongaren voor
de Poeldijkse poorten: Hongaarse koorzangers met aanhang.
Achter de coulissen wordt hard gewerkt hen warm te verwelkomen. Het onderdak voor zo’n vijftig bezoekers is geregeld en het
jubileumkoor groeit elke dag, nu circa 35 personen. De groep
vrijwilligers voor zondag 24 november is aan een injectie toe:
daar mogen nog mensen bij!
Heb je er lol in de zaal te helpen inrichten, thee en koffie te schenken en later een drankje, de garderobe in de gaten te houden, de
boel na afloop aan kant te krijgen? Allerlei hand- en spandiensten, kortom: gezelligheid? Bel me (06-50224781) en we zetten
je op de lijst. Hoe simpel kan het zijn! Iets anders: we willen die
zondag een fotohoekje inrichten met allerlei herinneringen aan

50 jaar Westland-Boedapest. Duik de archieven in, klauter de
vliering op en spit ‘t verloren hoekje om! Staat dat fotoalbum
nog voor het grijpen? Mogen wij een paar foto’s van je lenen om
een nostalgisch hoekje in te richten? Hoe meer foto’s, hoe groter
de hoek. Als je je naam en adres achterop schrijft krijg je ze weer
terug; zo zijn we ook wel weer. Broer Wil en ik, van de verste
uithoek van Poeldijk-Hollewatering, in 1969 nog niet ontsloten
- hadden alleen een veilingschuit om de bij ons logerende Hongaarse jongens, Ferenc en Ándras, in het dorp te krijgen! Mooie
tijden…

Uw woning verkopen?

...direct voor u aan de slag!

Ook tijdens de
vakantieperiode staan
wij voor u klaar.
Maak een afspraak
en ontvang een GRATIS
waardebepaling en
korting op de
opstartkosten.

Herckenrathstraat 52
2681 DG Monster
info@directmakelaar.nl
0174 - 730 179
Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief!!

www.directmakelaar.nl
Bel 0174 730 179

VERKOOP • AANKOOP • TAXATIES • VERHUUR
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Vitis Welzijn

Aanmelden op 27 september
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jassen als jokeren. Deze dag staat gepland op 12 oktober, aanvang is om 10.30 uur; de zaal is open om 09.30 uur.

Cultuurbus Westland naar Leiden
Cultuurbus Westland gaat woensdag 30 oktober naar Leiden.
Op het programma staan een rondleiding door Museum Volkenkunde en rondvaart door de Leidse grachten. Museum Volkenkunde, in een monumentaal pand, ia een van de oudste
volkenkundige musea in de wereld. De collectie heeft objecten
uit Oceanië, het Noordpoolgebied, Geisha, Boeddha, Mekka en
Leiden. Gidsen geven tekst en uitleg.
Na de lunch volgt een korte wandeling naar de rondvaartboot,
die door de mooiste grachten en singels vaart. De schipper vertelt over de rijke historie van Leiden. We vertrekken om 09.00
uur vanaf de bushalte bij de Albert Heijn in ’s-Gravenzande, om
09.15 uur bushalte Albert Heijn Naaldwijk. Kosten: € 62,- per persoon, met Museumkaart € 50,-. Inclusief bus, koffie of thee met
Leidse koek, entree, gidsen, lunch, rondvaart en fooi chauffeur.
Aanmelden en betalen: vrijdag 27 september, 10.00-10.30 uur in
wijkcentrum Larix ’s-Gravenzande; van 10.00-11.00 uur Hof van
Heden, Dijkweg 20 Naaldwijk. Per persoon maximaal twee deelnemers inschrijven.

Computerhulp in De Backerhof

Digi-inloop
Hebt u een vraag over uw computer,
tablet of smartphone, WhatsApp, foto
bewerken, internetbankieren, Facebook of veilig internetten? 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.

Deze oergezellige kaartdag is bij Restaurant Vrienden in de Voorstraat. Wij zorgen voor een behoorlijke tafel met mooie prijzen,
dat bent u van ons gewend. De inleg voor het klaverjassen is €
17,- per koppel en voor het jokeren € 8,50 per persoon inclusief
soep, koffie en broodje én natuurlijk een geweldige dag kaarten
in een mooie ambiance. Tot ziens op 12 oktober. Opgeven bij:
Theo Sta 06-13 842726 of Cor Mol 06-34 490 167.

Op vijf achtereenvolgende dinsdagen

De rozenkrans
Als oktober nadert zijn we gewend daar op dinsdagavond in de
grote kerk aandacht aan te geven. Daarom willen wij u samen
met onze trouwe bezoekers uitnodigen hieraan deel te nemen.
Onder leiding van Ine Vranken wordt de rozenkrans gebeden en
een aantal Marialiederen gezongen. Voel je vrij om voor de noden
van de wereld, de kerk en jezelf samen te bidden en te zingen.
Kom vanaf dinsdag 1 oktober de 5 dinsdagen om 19.00 uur een
kijkje nemen. Initiatiefnemer: Koos van Leeuwen, tel.: 28 05 95.

Digi-inloop wordt begeleid door Arie Kruijswijk en Tyrique Putto.
Kosten: € 2,50 per keer, inclusief consumptie.
Bingo
Zin in een gezellige bingomiddag? Elke zaterdag in de even weken
kunt u bingo spelen in De Backerhof. Start is om 14.00 uur, de
kosten zijn € 4,50 inclusief een kop koffie of thee. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Herfstmarathon klaverjassen en jokeren

Onderlinge Vriendschap
Door Cor Mol, voorzitter

De herfst is in aantocht, dat betekent dat wij van Onderlinge
Vriendschap druk in de weer zijn met het organiseren van onze
herfstmarathon, altijd een gezellige dag kaarten, zowel klaver-

Het Verburch-hoftheater speelt: Verrassing. Wat een geheimzinnigheid in Bosrijk. Dieren sluipen door het bos en smeden samen
een plannetje. Slingers worden voor de dag gehaald; de rode loper komt te voorschijn en Bas de beer bakt de lekkerste taart ooit!
Maar voor wie, is er misschien iemand jarig? Als je dat wilt weten,
kom dan naar de voorstelling op 16 oktober om 10.00 uur in het
atrium van de Verburch-hof. Alle peuters zijn van harte welkom!
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Ons Dorp
‘Treurige en ontevreden gezichten’

Vergeten dorp: Dudince
Door Annemiek Koremans

Mijn laatste werkweek in het staatskuuroord Diamant in het Slowaakse dorpje Dudince met haar minerale bronnen. Drie weken
uit Poeldijk, net nu al mijn kaart- en sportclubs weer zijn opgestart. Altijd een beleving een tijdje uit mijn vertrouwde comfort
zone te zijn. Nu kan ik wel vertellen dat ik er zelf voor gekozen
heb en het mij lichamelijk en geestelijk enorm goed doet. Met 18
Hollanders in een behandelcentrum, waar de lokale bevolking via
de verzekering één- of meerdaagse medische behandelingen met
overnachting ondergaat. Ook komen er veel Slowaken particulier
en je ziet er sporters. Jarenlang zagen we hier ook de president
van Slowakije met zijn vrouw inclusief bewaking.
De laatste keer was ik hier in 2015. Daarna was het onmogelijk omdat ik me niet zelfstandig kon verplaatsen. Dat is een voorwaarde
om mee te kunnen met de groep, ook al is er in het hotel verpleegkundige hulp. De geschiedenis van Slowakije is geënt op een communistisch regime. Natuurlijk is er veel veranderd; Slowakije is lid
van de Europese Unie en heeft de zelfde € als wij. Alleen werken ze
hier ook nog met centen. Daar staat tegenover dat er een vrouwelijke president aan het roer staat.
Het dorp
Dudince is een echt dorp. Een dorp zoals ik ook Poeldijk in een lang
verleden kende. Ze bestaan nog. De mensen zijn niet van het vrolijke: treurige en ontevreden gezichten. Ze blinken ook niet uit in ondernemingsgeest en wat mij telkens weer verbaast is dat ze geen

woord over de grens kennen. Als je maar stug iedere
dag mensen blijft begroeten
met ‘goedemorgen’ krijg je
met de meesten toch contact en gaan ze je zelfs groeten als ze jou zien. Nu ben ik
natuurlijk al een bezichtiging
op zich met die grote tractor
(scootmobiel) onder mijn
kont.
Programma
Bij aankomst ga je naar een
dokter die je medisch onderzoekt. In samenspraak
en op basis van je beperkingen wordt een programma met therapieën opgesteld. Mijn
programma: fitness, zwemmen, mineraalwaterbad, klassieke massage, reflexmassage, electromassage, onderwatermassage, aqua
gym en zuurstoftherapie. Zes dagen in de week hard werken, maar
met voldoende rust tussendoor.
Nieuws
Alleen al geen telefoon, geen verplichtingen, geen afspraken, geen
televisie ......... Ik ga mijn derde week in en zit op mijn vrije dag in
Hongarije aan de Donau. Het is fantastisch. Het Poelluks nieuws
komt niet bij me door. Vergeten dorp. Maar ik ben vast al weer thuis
als dit nummer uitkomt. Ik mis jullie wel hoor mensen! De een wat
meer dan de ander. Sommigen zelfs als kiespijn, maar ik verlang
weer naar mijn eigen paleisje en lieve mensen om me heen.
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Klaverjasdrive bij Vrienden
Donderdag 5 september was er een klaverjasdrive bij Vrienden als onderdeel van Rondje Poeldijk. Door de sluiting van de
Leuningjes in oktober 2015 kwam dit jaarlijkse evenement te
vervallen en werd weer opgepakt in samenwerking van de KBO
Poeldijk met klaverjasvereniging “Onderlinge Vriendschap”.
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Rabo Club Support

Uw stem is geld waard
Met Rabo Club Support investeert Rabobank in de samenleving
door clubs en verenigingen te ondersteunen. Stem jij ook op
ons, stem op onze club die Zangkoren Deo Sacrum heet. Ben je
lid van Rabobank Westland? Dan kun je van 27 september t/m
11 oktober stemmen op je favoriete vereniging en natuurlijk hopen wij op jouw stem.
Door twee van uw stemmen op ons uit te brengen bepaal je mee
welk bedrag Deo Sacrum ontvangt voor de clubkas. Mogen wij
ook op jou stem rekenen? Meer informatie: www.rabobank.nl/
clubsupport.

Rabobank Clubkas Campagne
Er waren 96 deelnemers en de sfeer was uitstekend, na afloop
was er voor iedereen een prijs. Alle sponsoren en de vrijwilligers
die de organisatie op zich hebben genomen hartelijk dank.

Rabo Club Support
Ook dit jaar steunt de Rabobank verenigingen in Poeldijk en dus
ook de KBO. Met Rabo Club Support vieren we samen de winst,
de echte winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen samenbrengen, talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen.
Elkaar verder helpen, daar heeft de hele maatschappij baat bij.
Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen.
Daarom geeft de Rabobank als coöperatieve bank ieder jaar een
deel van de winst aan verenigingen door het land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze doen: onze wereld, buurt voor buurt,
beter maken. Als u assistentie wilt bij het invullen zijn onze bestuursleden bereid om u te helpen. U meldt ons op welke verenigingen u wilt stemmen. Dat kan bijvoorbeeld naast de KBO de
turnvereniging van uw kleindochter zijn .

Stem op de Blauwkonters!
Bent u lid van de Rabobank? Let dan goed op:
van 27 september t/m 11 oktober is de stemperiode voor de Rabobank Clubkas Campagne.
Leden van de Rabobank ontvangen een persoonlijke code waarmee ze kunnen stemmen.
U krijgt 5 stemmen en kan maximaal twee stemmen op dezelfde
vereniging uitbrengen. Iedere stem is geld waard voor de vereniging. Stem op carnavalsvereniging de Blauwkonters!

Professionele opvang in een
huiselijke sfeer

Speerpunten
KBO-PCOB spreekt namens een brede achterban van 250.000 leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijke én lokale
beleidsmakers, zodat maatregelen ertoe leiden dat de positie van
ouderen gelijkwaardig is aan die van anderen. Onze leden worden actief betrokken bij opinievorming en standpunten. Speerpunten van KBO-PCOB zijn: Wonen, welzijn en zorg. Veiligheid.
Koopkracht. Digitalisering en zingeving.
Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Ervaring is gewoon een naam die wij aan onze fouten geven.”
(Oscar Wilde)
“De zin van het leven is dat ik er zin in heb.” (Paul Citroen)

KBO Poeldijk

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

Daar voelt uw kind
zich thuis!
Dagopvang & buitenschoolse opvang
in Monster en Poeldijk.
Bel 0174-243104 of kijk op www.kdvsimba.nl
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Open Monumentendag Poeldijk
(Foto's: Willem de Bruijn)
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“Het adres voor zonwering,
rolluiken en horren,
óók voor reparaties!”

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

Adverteren in Poeldijk Nieuws
voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim
3.350 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk.
Ook zijn er bijna 500 digitale abonnees, die het magazine
elke 2 weken ontvangen.
Poeldijk Nieuws bewijst zich als een waardevol
advertentiemedium voor de bovenlokale consumenten- én
zakelijke markt! Als u nieuwe klantcontacten zoekt,
is adverteren in Poeldijk Nieuws voordelig en doeltreffend!
Vraag vrijblijvend om alle informatie en tarieven:
Bel naar:
Erik van der Sande:
Wilfred Bronswijk:
Koos Verbeek:
Info bij:
Website:

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

Het Gouden Huis

Wees welkom bij een van deze activiteiten
*Wekelijkse dru yoga op de woensdagavond
*Avond Intuïtief met acrylverf op 4/10, 1/11 of 6/12
info via 06-12659513 Marike van Move & Create
*Familieopstelling avond op 12/11 of 12/12
info via 06-17118340 Tietsje van Alba Coaching
*Serie "Reis door de chakra's" begint 15/10
info via 06-53442139 Diny van Het Evenwicht.
*Klankschaal relax & ontspan avond 22/11
info via 06-45738618 Oesha van Always Rise &Shine
*Denk & Doe bewust(er) leven 11/1 2020
info via 06-12659513 Marike van Move & Create
Het Gouden Huis

www.hetgoudenhuis.nl

Tel: 06-22775858

