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AGENDA

(lees verder op pag. 3)

Een lang traject: inspraakbijeenkomsten, werkbezoeken, inven-
tarisatie van wensen, ideeën en oplossingen over het Centrum-
plan Poeldijk. Wordt deze ‘broedperiode’ voor de gemeente 
ook een zaak van lange adem bij de uitvoering van de plannen? 
Wethouder mr Cobie Gardien-Reinders in een exclusief inter-
view met Poeldijk Nieuws: ‘Wij willen begin januari een plan 
aan de raad voorleggen. Bij de uitvoering zijn wij afhankelijk 
van particuliere initiatiefnemers en grondeigenaren. Het colle-
ge hoopt natuurlijk dat de uiteindelijke aanpak niet lang op zich 
zal laten wachten’.

Een dag nadat de Koning op Prinsjesdag in zijn troonrede de rege-
ringsvisie op het nationale en internationale beleid uiteen zette, 
zet wethouder Gardien in het gemeentehuis met twee van haar 
medewerkers de puntjes op de i over het Centrumplan Poeldijk. 
Zoals Koning Willem Alexander het zei: ‘Mensen willen een be-
taalbare woning in een veilige omgeving’, zo benadrukt Gardien 
dat dit juist een van de speerpunten is in Poeldijk. ‘Uit alle reac-
ties van de Poeldijkse bevolking maken wij op dat mensen graag 
in Poeldijk wonen, liefst in goede woningen, met een groene 
omgeving, voldoende faciliteiten en verkeersvoorzieningen. Dat 
alles met zoveel mogelijk behoud van het dorpse karakter. Voor 
jong en oud en net zo goed voor mensen met een royaal inko-
men als voor minder draagkrachtigen. Die wensen en verlangens 
zijn de uitkomst van een bijzonder project. Vooruitlopend op de 
Omgevingswet die in 2021 in werking treedt, vroegen wij het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken toestemming dit proefproject te 
draaien. De pilot omvat intensieve participatie door Poeldijkers 
om uiteindelijk een omgevingsplan voor het dorp te maken: zo 
kan de inbreng van de bevolking ten volle benut worden’.

‘Poeldijkers goed woon- en leefklimaat garanderen’
De bundeling van ideeën van de Poeldijkse bevolking gebeurt in 
oktober. Zoals het er nu naar uitziet komt het Centrumplan na 
het Kerstreces in de gemeenteraad. Daarna wordt het omge-
vingsplan voor Poeldijk opgesteld; deze twee projecten staan 
niet los van elkaar. Cobie Gardien legt uit: ‘Nu wordt er op meer-
dere plekken in Poeldijk hard gebouwd aan nieuwe woningen. 

‘In januari beslist de raad over het definitieve Centrumplan Poeldijk’

Wethouder Cobie Gardien: ‘heel snel besluit Dario Fo’
Door Nelly Schouw-Zaat

11 okt. 09.30-11.30 uur  Digi-inloop     De Backerhof  
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
19 okt. 10.00-11.30 uur  Open kerk, boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk, Fonteinstraat
28 okt. t/m 2 nov.  Collecte Diabetes Fonds   Aan uw voordeur (zie pag. 10) 
5 nov. 13.30-15.30 uur  Repair Café    De Backerhof
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Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.350 thuis bezorgd en 500 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan 
Goeijenbier (hoofdredacteur), Peter van Iersel (penningmees-
ter), Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Etiènne Zwinkels (website en 
sociale media).
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo.
___________________________________________________
Kopij Poeldijk Nieuws 
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171), Erik van der Sande (06-
25575372) of Koos Verbeek (06-53714151).
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken) 
Poeldijk Nieuws is niet aansprakelijk voor gevolgen van  
fouten in advertentieteksten.
___________________________________________________

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

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

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

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

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

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

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

fransvanvelthoven@hetnet.nl

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

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

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

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

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

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

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

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

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

100 gram rosbief + 
100 gram beenhamsalade

slechts € 3,99

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk 

gratis steakmes!

gourmet express, 
per persoon

slechts € 6,75

hele grillworst 
slechts € 4,99

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

wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.

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

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk, 
gratis steakmes!

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

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

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

  

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

KEURKOOPJE
3 KIP CORDON BLEU

SLECHTS € 5,00
VIERING 4-JARIG BESTAAN!
ROOKWORST

1 + 1 GRATIS!
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM BOERENKOOL-
STAMPPOT MET ROOKWORST

SLECHTS € 3,95

ELK WEEKEND 
HELE GRILLWORST 

€ 5,50

KEURKOOPJE
3 MALSE KOGELBIEFSTUKJES 

SLECHTS € 7,95
VIERING 4-JARIG BESTAAN!
RUNDERGEHAKT

2E 500 GRAM GRATIS!
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM ZUURKOOL-
STAMPPOT MET ROOKWORST

 SLECHTS € 3,95

PROBEER DEZE GEWELDIGE ACTIES EN PROEF HET VERSCHIL!

VIERT ZIJN 4-JARIG BESTAAN

Geldig van 7 t/m 12 oktober Geldig van 14 t/m 19 oktober

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Aanbiedingen geldig van  
7 t/m 19 oktober

Heerlijk herfstbrood
Voor €4,95

Ambachtelijke speculaasbrokken 
2e halve prijs

Huisgemaakt Hazelnoot  
Speciaalstaartje

van €9,55 voor €7,50

Bakkerij Van Malkenhorst
Met de groei van de bevolking moeten wij rekening houden in 
het omgevingsplan. Daarin moet immers geregeld worden wat 
er nodig is om Poeldijkers een goed woon- en leefklimaat te ga-
randeren: scholen, gezondheidszorg, verkeer, winkels, recreatie 
en verenigingsleven. Als die nieuwe huizen betrokken worden 
brengt dat een verschuiving in de woningmarkt met zich mee. 
Langs de Gantel en in Poeldijkerhout komt nieuwe woonruimte 
beschikbaar. Het lijkt erop dat die vooral betrokken gaat worden 
door Poeldijkers. Zij verlaten hun woning, die huizen komen vrij 
voor mensen die een woning zoeken. Veel zal afhangen van de 
woningcorporaties. In de gemeentelijke woonvisie is het zo gere-
geld dat in elk nieuw bouwplan 35% bestemd moet zijn voor so-
ciale woningbouw, voor lagere inkomens en starters. Dat zijn niet 
alleen sociale huurhuizen maar ook betaalbare koopwoningen. 
Het is niet makkelijk dat percentage te halen omdat in het ver-
leden al afspraken met projectontwikkelaars zijn gemaakt; toen 
was die Woonvisie er nog niet. De gemeente probeert er alles aan 
te doen daarin bij te sturen’.

‘Nadenken over beperkte ruimte in het Westland’
Heeft de uitspraak van de Raad van State over nieuwe bouwpro-
jecten en de uitstoot van stikstof gevolgen? Gardien: ‘Die PAS-
wet, ja. We hebben er in het Westland mee te maken omdat we 
ook Natura 2000 gebied hebben: Solleveld en Kapittelduinen. 
De Raad van State vindt dat de stikstofuitstoot door bouwen in 
die gebieden niet mag toenemen. Dat betekent niet dat er in het 
Westland niets meer kan; wij hebben vaak te maken met omzet-
ting van glastuinbouw naar woningbouw. Glastuinbouw stoot per 
definitie meer stikstof uit dan woningbouw. In die gevallen heb-
ben wij weinig last van de PAS wetgeving. Dat neemt niet weg dat 
het druk is in het Westland met zijn vele overvolle wegen. Met 
een bevolking die kan groeien van 108.000 nú, tot 120.000, mis-
schien wel 140.000 mensen in de toekomst, inclusief arbeidsmi-
granten die in het Westland wonen en werken. We moeten echt 
nadenken hoe wij omgaan met de beperkte ruimte!’ 

Poeldijk moet nog een paar maanden de adem inhouden als het 
gaat om de hamerslag op het Centrumplan. En niemand weet 
nu nog wat er op korte termijn gebeurt met ‘Perspektief’. Wet-
houder Gardien sluit wel af met een hartenkreet: ‘Ik wil dat er 
nu héél snel een beslissing komt over het Dario Fo gebouw’. Wat 
‘Perspektief’ betreft: vooral de bewoners van De Wittebrug voel-
den wethouder Vreugdenhil bij het bezoek van B&W aan Poeldijk 
danig aan de tand. Zij zijn de overlast en vandalisme van Perspek-
tief-bewoners meer dan zat. Eén bewoonster van De Wittebrug 
zei: ‘Als ik ergens anders een huisje vond was ik vandaag al weg!’ 
Intussen gaat het heien en metselen op de bouwplaatsen onver-
schrokken door. 

(Zie voor bezoek B&W ook pagina's 15 en 22)

(Vervolg voorpagina)

Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: Rafael Maria Theuvenet, tel.: 06 21 444 747.
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 245789.

Vrijdag 11 oktober 15.00 uur: Eucharistieviering door pastor Max 
Kwee.
Vrijdag 18 oktober 15.00 uur: Woord- en communieviering door 
pastoraal werker Els Geelen.
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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

15 oktober 2019

Scouting Poeldijk organiseert spookhuis, 25 oktober

Clubgebouw wordt ziekenhuis
Na het succes van vorig jaar organiseert Scou-
ting Poeldijk weer een spookhuis! Dit jaar ver-
andert ons clubgebouw in een ziekenhuis. Er 
zijn dokters en zusters om de patiënten beter 
te maken. Maar is dit wel wat ze écht doen, of 
worden de patiënten onderworpen aan allerlei 
experimenten? Kom jij ook vrijdag 25 oktober 

op ziekenbezoek? Maar pas op, ongelukjes zitten in een klein 
hoekje, voor je het weet is ontsnappen niet meer mogelijk.

Vrijdag 25 oktober, van 20.00-20.45 uur voor kinderen van 6 tot 
10 jaar (met ouders) en van 20.45-22.00 uur voor kinderen vanaf 
10 jaar. De kosten zijn € 2,- per persoon. Dit jaar werken we met 
tijdvakken. Je kunt een kaartje binnen een bepaald tijdvak kopen 
(bijv. van 20.00-20.15 uur). Zet ook in de reserveringse-mail wel-
ke tijd u wenst. Aan de deur kopen kan ook. Kaartjes reserveren: 
halloweenscoutingpoeldijk@hotmail.com.

Pensive en Retrovision verhuizen uit Maasland

Twee bedrijven naar Poeldijk
Tekstbureau Pensive en uitgeverij Retrovision zijn verhuisd naar 
Poeldijk. De bedrijven van tekstschrijver en auteur Fred Louter 
zijn sinds half september gevestigd aan de Voorstraat 65a. Re-
trovision aan de ’s-Herenstraat in Maasland blijft op afspraak 
open en beschikbaar voor verkoop van boeken en advies over 
het uitgeven van eigen boeken. Retrovision geeft vooral levens-
verhaalboeken en bedrijfsbiografieën uit. 

Naast Retrovison en Tekstbureau 
Pensive beheert Louter ook de 
Facebookpagina ‘Ons Maasland’. 
Ook die activiteiten worden nu 
gecoördineerd en uitgevoerd van-
uit Poeldijk, al zullen er voor ‘Ons 
Maasland’ minder vaak berich-
ten op Facebook gepost worden. 
Nieuwbakken Westlander Louter 
zegt meteen lid te zijn geworden 
van MKB Westland. ‘’De afgelopen 
jaren zijn mijn commerciële activi-

teiten op het gebied van zakelijke teksten  langzaam maar zeker 
richting het Westland verplaatst. Het is goed om nu heel kort ‘on 
the job’ te zitten”, aldus Louter. “Daarnaast is het natuurlijk geen 
straf om in het dynamische Westland te wonen en werken, waar 
ik  privé en zakelijk de afgelopen jaren inmiddels heel veel fijne 
contacten heb opgedaan.” Opmerkelijk genoeg gaf Louter met uit-
geverij Retrovision enkele jaren terug al een boekje uit met West-
lands idioom ‘Me klauwe benne vuil’. “Je zou dus kunnen zeggen 
dat met deze adreswijziging de cirkel rond is”, lacht Louter. Meer 
informatie: www.pensive.nl of www.retrovision.nl. 

Aanleg watergangen en groen (Foto: Willem de Bruijn)
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 9 t/m 12 september

MARSEPEIN  
ROOMBOTERCAKE
Heerlijke roombotercake, dubbel gevuld 
en bekleed met marsepein!

van 9,40
€7,50

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

Westland Verstandig: Overlast gebruik deel 
van Witte Brug moet stoppen. Weinig vaart in 
Centrumvisie  
Al heel lang is sprake van overlast van enkele Perspektiefbewoners in de Witte 
Brug. Dat moet stoppen. Het beste is het gebruik te beëindigen/verhuizen. Het 
College heeft geen andere locatie. Aan verhuizing moet de komende tijd wel 
gewerkt worden. Maatregelen werken niet voldoende. Van de andere kant 
moeten deze mensen wel ergens opgevangen worden en op straat zetten geeft 
ook problemen. De komende tijd moet wel snel door het College een oplossing 
gevonden worden. Wellicht is op het terrein van Parnassia nog ruimte!
Na een vlotte start lijkt het ontwikkelen van een nieuw centrumplan te 
stagneren. Het zou goed zijn het voormalige Dario Fo-gebouw nu snel een 
woonbestemming te geven, de Voorstraat verder aan te pakken, groener en 
aantrekkelijker te maken en duidelijkheid komt over de toekomst Leuningjes 
met WOS, Huis van de buurt (Vitis en bibliotheek) etc.

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. 

 
 

 
-  APK 
-  Reparatie 
-  Onderhouderhoud 
-  Nieuwe/Gebruikte auto’s

Autobedrijf Hans Kleiss  0174  - 24 27 92 
Jupiter 6   info@autohanskleiss.nl 
2685 LR Poeldijk  www.autohanskleiss.nl

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist
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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

Waar liggen onze talenten?

Rembrandt van Rijn
Door diaken Walther Burgering

In de zomer heb ik een museumjaarkaart ge-
kocht. Je moet wat met je schaarse vrijetijd. 
Nee, ik was het al langer van plan, maar 
het kwam er nooit van. Het eerste museum 
was het Scheepvaartmuseum in Sneek; het 

tweede De Fundatie in Zwolle. Beide mooie 
musea. Al sinds de verbouwing van het Rijks-

museum wil ik daar naar toe gaan, maar ik kom 
er nog niet toe. En toen zag ik het oktobernummer van oecume-
nisch maandblad Open Deur. Thema: Rembrandt. 

Het thema in Open Deur is iets breder ingezet dan alleen Rembrandt 
van Rijn, en luidt voluit ‘De Bijbel in met Rembrandt’. Mooie ver-
halen over hoe de schilder Rembrandt de Bijbel herschrijft met zijn 
kunstenaarshand én met zijn geroerde hart. Vaker - zo lees ik - lopen 
er verschillende verhalen door elkaar in het schilderij of de ets die 
we van hem kennen. Zo leer je Rembrandt via Open Deur kennen 
als gelovige, twijfelaar, interpreteerder én Bijbelkenner…  Afbeeldin-
gen van de Verloren Zoon, de Babylonische koning Belsassar, Saul, 
Paulus, Petrus en Paulus, en de Storm op het meer werden wereld-
beroemd. Rembrandt geeft er zijn eigen draai aan. Natuurlijk door 
met lichtval te spelen, meer nog door datgene op te lichten dat iets 
vertelt over een andere passage in ons geloofsboek. Een verwijzing. 
Ik wist niet dat Rembrandt zó thuis was in de Bijbel!

Opvallend is ook hoe hij zichzelf afbeeldt. Onder andere als de Verlo-
ren Zoon, brassend met een glas wijn in de hand, zijn handen op de 
onderrug van Saskia, zijn vrouw. Lang leve de lol zouden wij zeggen. 
Beide feestvierders kijken direct de lens in met zo’n schalkse blik: 
‘Kom op, doe mee. Het leven is één groot feest, waarvan je kunt 
genieten.’ Ik dacht niet dat het Bijbelverhaal dáárover ging. Rem-
brandt vergelijkt zichzelf blijkbaar wel met die figuur uit deze para-
bel, en dan vooral in het zondige deel.

Tegenwoordig leggen we niet meer zo de nadruk op het verloren 
gaan van de zoon, maar besteden we meer aandacht aan de barm-
hartigheid van de Vader. Ook daarvan maakte Rembrandt een 

prachtige voorstelling, die we kennen uit het boek van Henri Nou-
wen: Eindelijk thuis. De barmhartigheid van de vader is zo groot, 
dat hij bijna onnavolgbaar voor ons is. Dat zien we goed terug in 
de reactie van de oudste zoon, die verongelijkt en boos is omdat 
zijn vader een feestmaal aanricht voor die schuinsmarcheerder van 
een broer van hem. Zoals zo vaak is de Bijbel hier oer-menselijk én 
mooi-goddelijk! Uiteindelijk gaat het om de buitengewoon grote 
barmhartigheid. Die maakt al het andere onschadelijk en lost het 
op in liefde.

Kunst moet je niet uitleggen, want dan maak je het kapot. Toelich-
ting krijgen we vier eeuwen later niet meer van Rembrandt. Com-
mentaren van kunstkenners heb ik niet gelezen. Toch denk ik dat ie-
dereen die met een gelovig hart spreekt iets kan uitdragen over wat 
God met mensen en met de wereld voor heeft. In de kerk proberen 
we dat elke keer weer als we samen vieren, onze naasten dienen en 
openstaan voor andere mensen. Ons gelovig hart laten spreken. En 
ernaar handelen. Dat is wat God van ons vraagt. Rembrandt heeft 
zijn talenten gebruikt om in zijn tijd uiting te geven aan wat in zijn 
hart leeft. Waar liggen onze talenten? Ik weet nog steeds niet wan-
neer ik naar het Rijksmuseum ga, maar heb een nieuwe stimulans 
nu een datum te prikken. Dat alles door dat themanummer over De 
Bijbel in met Rembrandt. 

Zondag 13 oktober: 

Oogstdankdag
 
Zondag 13 oktober om 
11.00 uur is er een feeste-
lijke viering met de heren 
van het Bartholomeus-
koor. Voorganger in de 
viering is pastor Max Kwee. 
Het thema van Oogstdankdag dit jaar is: “Dankbaarheid tonen.” 
De in natura ontvangen gaven voor Oogstdankdag worden na 
de viering bij de zieken en ouderen van onze parochie thuis of in 
het ziekenhuis of verpleeghuis bezorgd.  

Wij vragen diegenen, die bloemen, groenten, fruit of anderszins 
beschikbaar willen stellen, hun gaven op donderdag 10 oktober 
tussen 17.00-18.00 uur te willen afgeven in het kerkportaal. Zij 
kunnen ook bij u worden opgehaald. U kunt hiervoor bellen met 
Martien van Ruijven (247096) of onze koster Ted Barendse (06 – 
12 913964). Mensen die niet in natura kunnen bijdragen kunnen 
hun dankbaarheid tonen door een geldelijke bijdrage na afloop 
van de vieringen bij de uitgang van de kerk. De opbrengst van deze 
collecte komt ten goede aan de activiteiten van de M.O.V.-werk-
groep. Namens de hele parochiegemeenschap vragen wij ieders 
inzet en danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Na afloop 
van de viering drinken wij een kopje koffie of thee. 

Belangrijke data ter voorbereiding op het Heilig Vormsel
Maandag 14 oktober: parochiezaal van de St Joseph, Schaep-
manstraat 12, Wateringen. Van 19.15-20.45 uur.
2e jongerenbijeenkomst H. Vormsel.
Woensdag 30 oktober: kerkzaal OLV ten Hemelopneming, Iep-
straat 1  ’s-Gravenzande. Van 19.15-20.45 uur.
3e jongerenbijeenkomst H. Vormsel.
Maandag 11 november: parochiezaal van de St Joseph, Schaep-
manstraat 12, Wateringen. Van 19.15-20.45 uur.
4e jongerenbijeenkomst H. Vormsel.



79 OKTOBER 2019

Kerkwerksters in het zonnetje
Maandag 23 september zijn twee trouwe kerkwerksters in het 
zonnetje gezet omdat zij met dit werk stoppen. Helen van Os 
heeft dit ruim 20 jaar gedaan. Zij is begonnen toen pastor Hagen 
in Poeldijk pastor was met het schoonhouden van de pastorie 
en jaren later was zij op vaste maandagen bij het schoonmaken 
van de kerk actief. Ook Leny van Kester besloot te stoppen na 
maar liefst 60 jaar kerkenwerk! 

Leny vertelde dat zij 16 jaar was toen ze de kerk al hielp schoonma-
ken en alleen enkele jaren onderbrak toen haar kinderen nog heel 
klein waren. Een bijzondere prestatie! Namens het bestuur over-
handigde Suzanne Kester de dames een mooi boeket bloemen. De 
parochie is hen heel dankbaar voor hun vele en trouwe werk. 

Bartholomeus Fairtrade kerk
Maandag 23 september ontving onze kerk uit handen van wethou-
der Karin Zwinkels een Fairtrade certificaat. De bijeenkomst was 
in de kantine van FC ‘s- Gravenzande, waar we ontvangen werden 
met koffie en thee. Hierna was er een inleiding door Hans Triep 
over het belang van het gebruik van Fairtrade-producten.Bij de 
inkoop van deze producten dragen wij bij aan meer gelijkwaardig-
heid in de wereld, waarin producten onder eerlijke voorwaarden 
worden verhandeld met respect voor mens en milieu. In onze kerk 
wordt koffie en thee geschonken van de Wereldwinkel en op deze 
manier voldoen wij aan de eisen om Faitradekerk te zijn. 

Expositie Westlandse bedevaarten
Met een jubileumbedevaart op 30 en 31 augustus naar Kevelaer 
werd de oprichting herdacht van het ‘Broederschap van de West-
landsche Processie naar Kevelaer’. In het kader van deze herden-
king houden het Westlands Museum, de Westlandse historische 
verenigingen en werkgroepen een tentoonstelling over bedevaar-
ten die vanuit het Westland werden en worden georganiseerd. 
De expositie werd door pastoor Martien Straathof geopend en 
is tot 16 februari dagelijks (niet op maandag) te bezichtigen van 

13.00-17.00 uur.  Het Westlands Museum, Middel Broekweg 154 
in Honselersdijk. Zie ook: www.westlandsmuseum.nl

Missie acties in oktober
Zaterdag 12 oktober is er inzameling van gebruikte kleding op 
het kerkplein tussen 09.00-11.00 uur. De opbrengst is voor drie 
projecten in de derde Wereld, die de MOV via de Bartholomeus 
Parochie  financieel  steunen. Stichting Butterfly Basket Founda-
tion in Hanoi (Vietnam) die zwaar gehandicapte kinderen in een 
tehuis zoveel mogelijk ondersteuning geeft in verzorging, begelei-
ding en ontwikkeling.

De stichting Putri Kerahiman van pater Nico Dister die kansarme 
kinderen opvoeding en opleiding geeft in Irian Jaya. Voor de over-
stromingsramp in maart dit jaar, de wederopbouw van het zwaar 
getroffen gebied in Sentani. De stichting van zuster Maria Marta. 
Toekomst voor Kosovo, voor arme kinderen en zieke bejaarden, 
die daar in grote armoede leven. De deurcollecte op 12 en 13 
oktober bij Oogstdankdag is ook voor deze drie projecten. In het 
weekeinde van 19 en 20 oktober is het Wereld Missiedag. Dan 
vraagt Missio aandacht voor de jonge kerken in de derde Wereld. 
In de vieringen is de hoofdcollecte voor opleiding van priesters, 
vrijwilligers en hulp aan kinderen in nood en parochiële onder-
steuning voor de kerk in Noordoost India. Alle acties worden van 
harte bij u aanbevolen! De werkgroep MOV, Jan van Paassen.

Kerkberichten 
Weekeinde 12 en 13 oktober: Oogstdankdag.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Machu-
tuskerk Monster. 
Zondag 11.00 uur: eucharistieviering met heren Bartholomeus-
koor. Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: uit dankbaarheid 
bij het 50-jarige huwelijk van Leo en Anneke van Paassen, Pater 
Arie van der Elst, uit dankbaarheid bij het 50-jarige huwelijk van 
Wil en Marlies Bol, overleden ouders Bol-van Holstein, overleden 
ouders Bot-Borsboom, Carla Bol, Wil en Jacqueline Bot, Alice Bot, 
Ellen van den Dool, Margreet Schürmann en onze vriendin Mari-
an van Berkel.
Weekeinde 19 en 20 oktober: 29e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: woord- en communieviering met volkszang 
en cantor. Voorganger: VOLT-groep Honselersdijk. Intenties: Jo 
Alsemgeest-Hogervorst.
Zondag 11.00 uur: eucharistieviering met dames en heren Bar-
tholomeuskoor. Voorganger: pastor A. Vijftigschild. Intenties: 
Barbara Helderman en overleden familie, Frans en Marie Groot-
scholten-van der Klugt en Peter en Ben Grootscholten, Kees van 
den Bogaert en Greet van den Bogaert-Scholtes, Gerard Goeijen-
bier en Riet Goeijenbier-van Kester, Jan van Marrewijk, Koos van 
den Ende, Wim van Dijk en Marie van Dijk-Bol.

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

Vieringen De Backerhof
Donderdag 17 oktober 19.00 uur: Rozenkrans bidden.
Donderdag 24 oktober 19.00 uur: geen viering en geen rozenkrans.

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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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
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AANBOD!

Goed onderhouden eengezinswoning met 
een zonnige achtertuin op het Zuid Westen 
en gelegen aan een rustige weg. De 
woning ligt op steenworp afstand van het 
centrum en op korte afstand van diverse 
scholen, het strand en de duinen!

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Bent u op zoek naar een woning die u 
helemaal naar eigen smaak kunt op  knap-
pen? Kom dan snel kijken bij deze lichte 
eengezinswoning met ruime achtertuin 
van maar liefst 13 meter diep! De woning 
is centraal gelegen t.o.v. uitvals-wegen, het 
strand en recreatiegebied Madestein.
Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

Agenda
Vrijdag 27 september t/m 11 oktober: stemmen Rabo Club Sup-
port.
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 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

repetitie Kamerkoor Couleur Vocale Hooizolder   
                achter Emmastraat 11, Monster.

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

In de kerk
Zaterdag 12 oktober         
19.00 uur: geen viering.
Zondag  13 oktober          
11.00 uur: heren Bartholomeuskoor zingen Messe a tre voce 
maschili van Don L. Perosi.
Zaterdag 19 oktober     
19.00 uur: vering met cantor.
Zondag 20 oktober:   
11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen de Missa in 
C van Johann Ernst Eberlin.

Kerst Hoogmis in Bartholomeuskerk

Wie zingt er mee?
Door Toos de Vreede

Binnenkort start Deo Sacrum met de voorbereidingen op de 
Hoogmis op Kerstmorgen. Op het programma staat de “Mass 
in D” van Antonin Dvořak. De feestelijke Hoogmis wordt mu-
zikaal verzorgd door het Bartholomeuskoor met leden van het 
Concertkoor. Ook projectzangers kunnen in deze Hoogmis mee-
zingen. 

Wie wil dat nu niet? Mét een professioneel orkest muziek ten ge-
hore brengen. Ook deze Kerstmorgen kunnen we weer rekenen 
op de vertrouwde medewerking van het Delphi Consort. Het is en 
blijft een voorrecht om op de Hoogfeesten van Pasen en Kerstmis 
met dit  professionele gezelschap te mogen werken. 

Dus, heb je de Mis van Dvořak ooit gezongen of lijkt het je ook 

leuk om eens op het podium te staan tijdens deze feestelijke vie-
ring? Pak je kans en zing met ons mee. We repeteren afwisselend 
op dinsdag- en vrijdag-avond voor de Hoogmis. Voor informatie: 
mail: zangkoren@deosacrum.nl en u krijgt het repetitieschema. 

Rabo Club Support! 
Uw stem is geld waard. Met Rabo Club Support investeert Rabo-
bank in de samenleving door clubs en verenigingen te ondersteu-
nen. Breng je stem uit op onze club die Zangkoren Deo Sacrum 
heet. Ben je lid van Rabobank Westland? Dan kun je nog tot en 
met 11 oktober op je favoriete vereniging stemmen. Natuurlijk 
hopen we dat wij dat zijn. 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 jouw stem rekenen? Zie: www.ra-
bobank.nl/clubsupport.
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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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
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Paspoort voor pasgeborene

Identiteit
Door ds. J.W.J. Guis

Gelukkig kwamen we er op tijd achter dat 
ook een pasgeborene een paspoort nodig 
heeft. Ruim voor de vakantie kunnen we 
naar het gemeentehuis om er één te la-
ten maken. Ook van een baby moet je 
de identiteit kunnen bewijzen. Het ver-

krijgen van zo’n document gaat niet van-
zelf. Vooral de foto is in dit geval een horde 

die genomen moet worden. Ze moet namelijk met open ogen 
op de foto staan.

In het gemeentehuis zijn ze behulpzaam, maar ook streng. ‘Goed 
dat u uw kindje bij u heeft mevrouw, ze moet ook weer aanwezig 
zijn bij het ophalen, het is namelijk haar paspoort. We doen al-
lereerst zaken met haar, niet met u’. Op de suggestie het gesprek 
dan ook met het kind zelf voort te zetten ging de betreffende me-
dewerkster dan weer niet in.

Uiteindelijk hebben we het document dan in handen. Nu staat 
haar identiteit dan toch vast! Tegelijk is de waarde ervan beperkt. 
Want wie iemand werkelijk is, leer je alleen door persoonlijke 
omgang en niet door een document. Ik snap wel dat de overheid 
daar geen tijd voor heeft en er ook niet op uit is om iedereen per-
soonlijk te leren kennen. Ikzelf zit daar trouwens ook niet op te 
wachten.

Ik ben blij dat het bij de Hoogste machthebber anders is. Voor 
God zijn we niet gelijk aan een officieel document. Het gaat Hem 
om persoonlijke omgang. In die zin moet ik nog even aan het ge-
meentehuis denken. ‘We willen uw dochter zelf zien, het gaat om 
haar’. Ook God wil mij zelf zien. Niet één keer, maar een leven 
lang.

Kerkdiensten
Zondag 13 oktober
10.00 uur: ds. J. Quist, Scheveningen.
19.00 uur: prop. T. Overbeek, Gouda.
Zondag 20 oktober
10.00 uur: de heer G.J. Pellikaan, Maasdijk. 
19.00 uur: ds. L. den Breejen, Delft.
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 417025.

Open kerk, boeken- en platenmarkt 
Elke 1e en 3e zaterdag van de maand staat de kerk tussen 10.00-
11.30 uur open. Zaterdag 19 oktober weer. Voor iedereen die 
behoefte heeft aan een gesprek, een moment van bezinning of 
gewoon even aandacht.Tijdens de open kerk is er ook Boeken-
markt, met boeken over religie, kerk- en algemene geschiedenis, 
politiek, maar ook detectives, romans en kookboeken. 

U vindt er ook puzzels en dvd’s voor een kleine prijs. Op de Pla-
tenzolder vind u meer dan duizend oude elpees, singletjes, oude 
78 toeren platen en een grote voorraad Cd’s. Alle soorten muziek, 
religieus, klassiek, populair, jazz, country en zeldzame platen voor 
verzamelaars. U mag ook platen of Cd’s bij ons inleveren. Op de 
Crea-markt vind u gebreide en gehaakte artikelen, knuffels, pop-
pen, poppenkleertjes, knutselspullen, kaarten en hobbyboekjes. 
U kunt ook zelf meedoen als u een gezellig uurtje creatief wilt 
zijn. Wilt u leren breien of haken, kom gerust langs. Iedereen is 
welkom. Kom zaterdag kijken naar de grote verzameling boeken 
en platen en vind waar u al lange tijd naar op zoek was, of kom 
gezellig op de koffie of op de thee. De opbrengst is bestemd voor 
renovatie van het dak van de kerk.

De jaarlijkse bazaar wordt gehouden op:
Donderdag 31 oktober 20.00-22.30 uur.
Vrijdag 1 november 20.00-23.00 uur.
Zaterdag 2 november 15.00-17.00 uur en van 20.00 tot 23.00 uur.

De grote verloting
Heeft u al loten voor de grote verloting? Ze kosten € 1,00 per stuk, 
er zitten 15 loten in een boekje. Er zijn nog ruim 100 boekjes die 
aan de man of de vrouw moeten worden gebracht. U kunt loten 
bestellen door het aantal loten dat u wilt ontvangen keer € 1,00 
over te maken op: NL25 RABO 0342 9076 03, t.n.v. Bazaarcom-
missie Hervormde gemeente Poeldijk. o.v.v. “loten”.

Verloting fiets
Zoals wellicht bekend hebben wij ook een nieuwe “omafiets” ge-
kregen om te verloten. De loten kosten € 5,00 per stuk en we 
hebben er nog ruim 100 te verkopen. U kunt loten kopen door 
het aantal maal € 5,00 over te maken op: NL25 RABO 0342 9076 
03, t.n.v. Bazaarcommissie Hervormde gemeente Poeldijk o.v.v. 
“Fiets”. Beide soorten loten zijn ook verkrijgbaar bij Miriam van 
der Pot tel. 240282, of bij Jan Bogaard tel. 242570.

“Immanuel” zoekt nieuwe zangers
Al lang het idee eens in een koor te gaan zingen of er nog nooit 
over nagedacht? Het Poeldijkse koor “Immanuel” uit Poeldijk 
bestaat ruim 40 jaar en telt op dit moment ongeveer 50 leden. 
Het repertoire omvat bekende en minder bekende Nederlands-
talige geestelijke liederen.

Regelmatig treedt het koor op in verzorgings- en verpleeghuizen 
of bij kerkdiensten. Binnenkort starten wij met de repetities voor 
ons kerstoptreden. Een mooie gelegenheid om met ons mee te 
komen zingen. Als het bevalt kunt u natuurlijk altijd blijven. De 
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repetities worden gehouden elke woensdag van 19.45-21.30 uur 
in de Hervormde kerk aan de Fonteinstraat 6 te Poeldijk. Meer 
informatie kunt u verkrijgen bij de secretaresse van het koor mw. 
B.C. de Kiewit-van Straalen (244012) of via: koorimmanuelpoel-
dijk@hotmail.com. Of kom gewoon op een woensdagavond naar 
de kerk en maak een repetitie mee.

Chr. gemengd koor
"Immanuel" Poeldijk
opgericht 20 maart 1976
secr. Monsterseweg 112
2685 LL Poeldijk

Leerlingen van Naaldwijkse scholen op bezoek 

Dag van Techniek in De Terwebloem
Vrijdag 27 september was de Dag van de Techniek, georgani-
seerd door Westland Natuur- en Techniek Web. Leerlingen van 
de Herman Broerenschool en Montessori School uit Naaldwijk 
brachten een bezoek aan De Terwebloem in Poeldijk om te erva-
ren wat techniek en zorg met elkaar te maken hebben.

In een presentatie uitgelegd hoe techniek helpt in de zorg. Tech-
niek wordt er op allerlei manieren toegepast, bekende voorbeel-
den zijn de telefoon en computers. Voor zorg en de bewoners 
wordt veel techniek gebruikt, zoals tilliften, sta-op stoelen of 
braintrainer. Leerlingen konden ervaren hoe een tillift werkt en 
de medewerker helpt bij de zorg. Of hoe een portofoon werkt, 
die werd met veel plezier door hun getest. Leerlingen wilden 
van alles weten, stelden vragen en bewogen volop. Leerlin-
gen van de Montessorischool werkten goed samen bij het juist 
monteren van wielen op een rolstoel. Ook dat is techniek. De 
Dag van de Techniek werd enthousiast ontvangen. Met nieuwe 
kennis en een leuke goodybag werd de geslaagde technische 
ochtend afgesloten.

Nieuwe collectanten: aanmelden vóór 14 oktober!

Collecte diabetesfonds in Poeldijk 
Het Diabetes Fonds zoekt vrij-
willigers die eind oktober, begin 
november een paar uur willen 
collecteren in Poeldijk. Diabetes 
(suikerziekte) is een ernstige ziekte 

die diep ingrijpt in het leven en een domino-effect heeft. Diabe-
tes kan leiden tot hartaanval, dementie, blindheid en nierfalen. 
Er zijn nu al meer dan 1 miljoen mensen met diabetes in Neder-
land, elke dag komen er nieuwe patiënten bij.

Het Diabetes Fonds betaalt wetenschappelijk onderzoek om dia-
betes beter te behandelen, voorkomen en te genezen. Het fonds 
is afhankelijk van donaties en collectes. Om de opmars van diabe-
tes tegen te gaan, is er meer geld nodig, daarom is het Diabetes 
Fonds hard op zoek naar nieuwe collectanten in Poeldijk, vooral 
in de nieuwbouwwijken. De collecteweek is van 28 oktober tot en 
met 2 november. U bepaalt op welke dag of avond u collecteert. 
Bel voor informatie met collecteleidster Carin Bom-van Velzen, 
tel.: 06-41 493583 of mail: fambom@kabelfoon.nl. Graag aan-
melden vóór 14 oktober!

‘Kinderen hebben geen idee waar groente vandaan komt’

Kijkje in de kas bij Tomatoworld
Bij het World Food Festival staan gezond en veilig voedsel én 
voedseleducatie centraal. Tomatoworld laat consumenten op 12 
oktober beleven waar tomaten en groente vandaan komen. “Er 
zijn kinderen die niet  weten waar de groente in het zakje uit de 
supermarkt vandaan komt”, daar ligt een grote opgave voor de 
tuinbouw zegt Miranda van den Ende, directeur Tomato world. 
“De focus van de nieuwe tentoonstelling van Tomatoworld, het 
bewustmaken van het belang van de Nederlandse glastuinbouw 
in het kader van de wereldvoedseluitdaging, sluit hier feilloos 
bij aan.” 

De rondleiding bij Tomatoworld op zaterdag 12 oktober is aan de 
Zwethlaan 2 in Honselersdijk en duurt van 10.00-11.30 uur. Be-
zoekers beleven voor € 7,50 p.p. (kinderen tot 12 jaar € 5,00) de 
Nederlandse glastuinbouw met al hun zintuigen, ze leren over de 
wereldvoedseluitdaging, bezoeken de kas met 80 verschillende 
rassen tomaten. Natuurlijk wordt er ook geproefd! Aanmelden 
voor de rondleidingen: reservering@tomatoworld.nl.
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Zaterdag 9 november 19.00 uur

Volleybaltoernooi recreanten
Voor iedereen die het leuk vindt om te vol-
leyballen in de Jan van der Valk sporthal van 
Verburch in Poeldijk, op zaterdag 9 novem-
ber, vanaf 19.00 uur. Geef je nu alvast op met 
een team van 6 personen waarvan minimaal 2 
vrouwen, bij Nel Bernardon.

Opgeven kan tot uiterlijk 27 oktober via de mail: rberndon@ka-
belfoon.nl of telefonisch: 24 85 02. Let op: vol is  vol; de kosten 
zijn € 25,- per team.

‘Vrijwilligers verrast en begripvol’

De Westlandse Druif stopt
Tijdens een voor de vrijwilligers georganiseerde bijeenkomst op 
27 september had Jan Kleyberg, voorzitter van het Themapark 
De Westlandse Druif, verrassend nieuws: hij kondigde beëindi-
ging van het themapark aan. Op 31 december sluit het de deu-
ren. Over de toekomst van het cultureel erfgoed van de druif is 
het bestuur met diverse partijen in gesprek. Met veel vrijwilli-
gers, medewerkers en betrokkenen is achttien jaar gewerkt aan 
kweken, proeven en vertellen over de Westlandse druif, die de 
basis was van de Westlandse glastuinbouw. 

De vrijwilligers werden verrast door het bericht. Toch erkennen 

Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Hallo Jumbo actie

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

Na onze verbouwing 
De toppers van Jumbo Boere

• Verse pizza’s
• Diepvries schepvis
• Verwenfruit uit de koeling 
• Compleet nieuwe broodafdeling
En nog veel meer!

zij ook dat het aantal vrijwilligers gestaag afneemt en hun leef-
tijd steeg, de productie-eisen te zien stijgen en de opbrengst van 
het themapark onder druk te zien staan. Toekomst in afgeslankte 
vorm biedt geen mogelijkheden, omdat de kosten dan niet op we-
gen tegen de opbrengst. Na enige tranen is begripvol gereageerd 
op de keuze van het bestuur. Het bestuur is met diverse partijen 
in gesprek om de toekomst van de druiventeelt te bestendigen, 
zodat een deel van de activiteiten eventueel kan verhuizen naar 
een andere plek. Ook wordt met vrijwilligers gesproken of zij zich 
elders willen inzetten voor de druiventeelt.

(Foto: Rolf van Koppen)
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Gezien de vele telefoontjes na de magistrale opna-
me (Poeldijk Nieuws, nummer 19, 11 september) 
van het aaneengesloten groen rond de Blauwebrug, 
(grens Poeldijk/Wateringen bij de Haasjesheul), wa-
ren er veel lezers onder de indruk. Niet zó vreemd in 
een wereld waarin groen steeds meer de aandacht 
krijgt die het verdient. Er gingen door de jaren heen 
al zo veel bomen, heesters en ander groen verloren 
dat ‘het beroeren van de rem’ beslist geen slecht 
idee is. Mede door de stroom aan reacties wordt 
er in dit praatje van de Blauwebrug, via Wate-
ringseweg, Voorstraat en Monsterseweg naar een 
soortgelijke grens gewandeld. Daarom nu een hal-
te aan de andere kant van het buitengebied, op de 
grens van de kerkdorpen Poeldijk en Monster. 

Een stop ter hoogte van de brug bij de Mussenheul. 
Voor insiders is die vanouds ook bekend als het ‘Ste-
nen Heultje’. Met het plaatsen van typisch zomerse 
kiekjes wordt met dit kiekje, in 2019 althans, het 
laatste kruit verschoten. De echte liefhebber van 
nostalgie komt met een foto als deze volledig aan 
haar/zijn trekken, élk detail boeit. Interessant is ook 
dat er in de directe nabijheid van de Mussenheul 
een boerderij stond met een behoorlijke geschie-
denis. Weliswaar is het plaatsen van een oude 
hoeve ook de moeite waard, nu net na de zomer 
kozen wij voor dit aandenken. De boerderij, bekend 
geworden als ‘de Mussenhoff‘, heeft een aantal 
eeuwen weten te trotseren. Al in de zeventiende 
eeuw wordt ter plaatse over een hoeve aan een 
zandweg (nu Waellandweg) gesproken. Dat moet 
genoemde boerderij zijn geweest die overigens de-
cennialang Poeldijkseweg als huisadres had. Dat 
de boerderij de eerste eeuwen van haar bestaan 
naamloos in het landschap doorbracht, is vrijwel 
zeker. De boerenwoning kende in een lange reeks 
van jaren meerdere pachters en eigenaren. 

Zonder te diep in de geschiedenis te duiken zij ver-
meld dat het vrijwel zeker is dat het voormalige 
kasteel Polanen en de boerenhoeve in de zeven-
tiende eeuw enige jaren in bezit waren van Prins 
Frederik Hendrik. Hoewel hij in het Westland 
door andere bezittingen bekender werd, had Fre-
derik met zijn Amalia van Solms ook de Mussenhoff. Halverwege de 
17e eeuw kwam de gegoede en invloedrijke Cornelis Musch in bezit 
van de boerderij. Een boerderij die zich, gezien vanaf Poeldijk, rechts 
van de openbare weg bevond. Forse gedeelten weideland lagen 
echter ook links van de weg. Het Stenen Heultje (stenen brug) was, 
met het graven van de zogenoemde Mussensloot, een verdienste 
van Musch. Hij wilde blijkbaar aan beide zijden van de weg langs 
zijn bezittingen kunnen varen. Het betekent dat het hier zichtbare 
slootje tenminste al drie en een halve eeuw onderdeel van het land-
schap is. Dat de boerenhoeve ooit de naam Mussenhoff zou gaan 
dragen zal, Musch’ verdiensten ten spijt, niemand hebben voorzien. 
Temeer daar hij zijn invloed in de hoogste kringen handig wist te 
combineren met praktijken die niet geheel in overeenstemming zijn 
met het geweten van de doorsnee mens. Geven we oren en ogen 

thans goed de kost, kan worden geconcludeerd dat sommige heden-
daagse ‘toppers’ in dat opzicht de twijfelachtige eer genieten zich 
makkelijk te kunnen meten met deze Cornelis Musch… Mogelijk wa-
ren de naamgevers van de boerderij toen niet geheel op de hoogte 
van de handel en wandel van ridder Musch. De status van de man 
zal mede bepalend zijn geweest dat de naam Musch lange tijd aan 
de hoeve verbonden was. 

Nadat verscheidene pachters de hoeve in bedrijf hadden, begon rond 
de viering van honderd jaar Nederlands Onafhankelijkheid (1813) 
het tijdperk Koppert. Met Adrianus (Arie) Koppert bleef de Mussen-
hof, dankzij banden met vorige eigenaar boer Tettero binnen de fa-
milie. Na meerdere generaties en een kleine negentig jaar verder in 
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de tijd, kwam er een einde aan de Kopperthegemonie op de Mus-
senhoff. Een andere Adrianus, in dit geval Van der Meer, werd de 
nieuwe en laatste eigenaar van de boerderij. De met Hendrika van 
Santen gehuwde Adrianus was geen Westlander van origine, Het 
echtpaar zorgde met veertien nakomelingen evenwel dat de familie 
in de buurt van het Stenen Heultje niet meer weg te denken was. 
Boer Van der Meer maakte zich onsterfelijk door sportverenigingen 
met gebrek aan accommodatie in de gemeente Monster, tijdelijk 
uit de nood te helpen. De Poeldijkse Footballclub (P.F.C.) profiteerde 
maar liefst zes jaar, van 1934 tot de Tweede Wereldoorlog, van de 
menslievendheid van de familie Van der Meer. In een der eerste oor-
logsjaren viel niet alleen het doek voor P.F.C., ook de eeuwenoude 
Mussenhoff kon zich niet staande houden. Dankzij vergeelde docu-
mentjes ging haar historie niet verloren, hoogst interessant voor u 
en voor mij! Terwijl de eerste blaadjes van de bomen vallen, glijdt 
dit (herfst)blaadje in uw brievenbus. Zo volgen de jaargetijden zich 
razendsnel op…..  

‘De Mussensloot, een pracht stilleven,
wordt op papier aan u gegeven.
Een heel kleine boot,
der Westlandse ‘vloot’,
ooit met ‘de Mussenhoff’ verweven’.

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
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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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

Van gerecycled materiaal en afval

Expositie kunst 
Tot eind december is de expositie van Wil van der Helm in wijk-
centrum De Backerhof te bewonderen. De kunstwerken zijn 
gemaakt van materialen die worden weggegooid zoals theedo-
zen, hout, glasstukjes, melk- en frisdrankdozen, papier en touw. 
Voor meer informatie over de expositie kunt u bellen met Wil 
van der Helm,  246489 of 06 – 52 130 994.

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

11 en 25 oktober in De Backerhof

Digi-Inloop 
Voor alle problemen met of vragen over uw smartphone, 
tablet of laptop zijn er specialisten om u op weg te helpen. In 
De Backerhof in Poeldijk, elke 2e en 4e vrijdag van de maand. U 
bent op vrijdag 11 oktober welkom van 09.30-11.30 uur in de 
computerruimte bij de hoofdingang.

Het laatste halfuurtje ronden we de lopende vragen af tot 12.00 
uur. Voor alle boeren, burgers, buitenlui en overige digibeten. 
Wim van Ruijven, Tyrique Putto en Arie Kruijswijk zijn uw deskun-
digen. Voor maar € 2,50 p.p. per keer! Inclusief een kopje koffie of 
thee. Maak van uw probleem ons probleem dan gaan wij probe-
ren het op te lossen. U kunt onze gratis Wi-Fi gebruiken. Contact: 
poeldijkdigi-inloop@outlook.com. 

5 november in De Backerhof

Repair Café Westland
Iets defect, snoer 
te kort, lekke 
band, knoop eraf, 
kacheltje kapot? 

Laat het nazien bij het Repair Café. Onze vrijwillige reparateurs 
zitten op u te wachten! Het Repair Café leert mensen dat 
er alternatieven zijn voor weggooien en dat repareren vaak 
een hele goede optie is. Het maakt mensen enthousiast en 
waardevolle praktische kennis wordt overgedragen.

Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee of 
gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Voor het Repair 
Café hoeft u zich niet aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen. 
Wij ‘scoren’ meer dan 50%, dus altijd het proberen waard en met 
de vrijwillige bijdrage bepaalt u zelf wat het u waard is. Dinsdag  
5 november in De Backerhof, Wittebrug 2. U bent welkom van 
13.30-15.30 uur; reparaties worden, onder voorbehoud, aange-
nomen tot 15.30 uur, wij gaan door tot 16.00. Contact: rcwest-
land@outlook.com, zie ook: www.repaircafe.org. 

Vitis Welzijn
we print with passion

0174 248 995   info@akxifo.nl   www.akxifo.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
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Ons Dorp
Verbinding rond de tafel: 

Poeldijk praat met college B&W
Door Annemiek Koremans

Eind september bezocht het College van B&W Poeldijk opnieuw. 
Na een bezoek aan de middenstand en het prachtige bedrijf van 
Huub van Leeuwen in ontwikkeling, konden in De Backerhof de 
burgers van Poeldijk in gesprek met burgemeester en wethou-
ders. Het bezoek vorig jaar maakte ik ook mee. Ik vond het al 
een goed initiatief van het College, maar de ontmoeting met 
de burgers was toen in de Terwebloem, toen waren er veel ge-
sprekken tussen zorgprofessionals en de wethouders. Dit jaar 
in De Backerhof kwam er een breed publiek op af van ruim 40 
mensen. Volle zaal met die bevlogen en betrokken Poedijkers.

Op mij maakte de middag een open en ontspannen sfeer. Rond 
een tafel zaten zo’n 6 inwoners en een wethouder en er konden 
zaken worden aangekaart. Het had wat weg van een keukentafel-
gesprek Huishoudelijke Hulp!

Verwachtingen
Toch kwamen de verwachtingen van Poeldijkers niet geheel over-
een met de methode van de gemeente. Onze Poelijkers verwacht-
ten dat het college op het toneel zou zitten, er door het publiek 
vragen konden worden gesteld en zaken toegelicht voor de hele 
zaal. De verwarring is gemeld, mogelijk neemt B&W nog eens de 
moeite om collectief in gesprek te gaan over de signalen die ze 
nu in twee bijeenkomsten in Poeldijk heeft opgevangen en hoe 
ze hier mee aan de slag gaan, of niet. Als het maar beredeneerd 
wordt. Aanbeveling voor het college! We bereiden bijeenkomst 
samen voor, verbinden en nemen gezamenlijke verantwoordelijk-
heden.

Ik kan alleen voor onze tafel spreken, maar inhoudelijk was ik het 
wel met mijn medeburgers eens. Perspektief zou komen voor één 
jaar, zitten er inmiddels 4 jaar. Telkens contract verlengd. Er is over-
last, maar mensen moeten ook ergens wonen en bovenal begeleid 
worden. Het mooie uit deze mensen naar boven halen …… Het zal 
allemaal wel weer heel, heel moeilijk zijn, maar …….worden ze nu 
behandeld? Geïntegreerd in een tolerante Poelukse samenleving?

Poeldijks Postagentschapje?
Zouden we niet een project kunnen opstarten om vanuit Perspek-
tief een Poeldijks Postagentschapje overeind te houden? Natuur-
lijk kunnen ze dat. Ik wil er nog aan meehelpen ook. De wethouder 
stelde voor om in tweetallen eens contact te maken met de bewo-
ners van Perspektief. Professionals hebben er geen tijd voor, die 
moeten beleid maken, veranderen en registreren. Mogelijk moet 
het wederom van ons komen. De erbarmelijke straten in Poel-
dijk. Dat Bouwbesluit +, dat inhield dat de opstap naar tuindeu-
ren of balkondeur ook vlak zou worden.Ook is er gesproken over 
het “succes” van De Veiling, het beleid rondom de (her)indicering 
huishoudelijke hulp.We hadden een half uur. Ik heb 2 wethouders 
privé gesproken, 1 vakkundig, de burgemeester en een wethouder 
begroet en een wethouder zelfs niet kunnen begroeten.

Terugkoppeling
Het College blijft komen. Ook in ons dorp voel ik veel wantrouwen 
over de Westlandse politiek. Maar dit is een methode om met 
burgers in gesprek te gaan. De mogelijkheid om verhaaltjes uit de 
krant van meerdere kanten toe te lichten…… Een grote verbete-
ring in dit geweldige proces is als u vanuit de signalen en vragen 
concrete terugkoppelingen gaat realiseren. Het hoeft niet altijd 
een JA te zijn. ‘Nee’, is ook een antwoord. Zullen we elkaar meer 
gaan horen, zien en waarderen voor gelijkgestemde verwachtin-
gen. Samen moeten wij verder in onze economische, ecologische 
en maatschappelijke samenleving: voor onze nazaten! 
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92,5 x 130 mm, Poeldijker

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

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

www.chrisvanwaes.nl

Vergelijkt u
onze prijzen gerust 

eens met die van 
nieuwe sieraden.

Ook unieke 
eigentijdse 
sieraden  

Broodbakken op kerkplein en vossenjacht in de kerk

Monumentendag groot succes
Door Cora van Dalen, foto’s Willem de Bruijn en Jos van Kester 

Het thema van Open Monumentendag 2019 ‘Plezier door de 
jaren heen’ werd ook door het stralende weer geheel waar ge-
maakt. Zaterdag 14 september om 10.00 uur startte de exposi-
tie met fraaie muziek en een inleidend woord door mij. De kerk 
was bijna geheel gevuld met heel veel plezier, van lang geleden 
tot nu. Een film en een fraaie foto-exposite lieten zien hoe Poel-
dijkers plezier hadden door de jaren heen, de schaatsers haal-
den destijds met veel plezier op hun fraaie Friese doorlopers en 
stalen Noren de moppen uit Vlaardingen. Ter gelegenheid van 
Open Monumentendag speciaal gebakken door bakkerij Van 
Malkenhorst.

Speelgoed van vroeger, een fraaie Vélocipède uit 1881, oude 
brommers, muziekinstrumenten, trouwkleding, oude elektri-
sche apparaten en buizenradio uit vervlogen tijden brachten veel 
belangstelling en plezier. In een haakworkshop, nu weer hip en 
trendy, konden vaardigheden van vroeger worden opgehaald. 
De Scouting haalde alles uit de kast: abseilen in de pastorietuin, 
broodbakken op het kerkplein en vossenjacht door de kerk. Zon-
dag begeleidden zij beklimming van de kerktoren. Dat liep storm, 
in totaal bekeken bijna 200 bezoekers Poeldijk van grote hoogte. 
Naast de Scouting was er veel jeugdige belangstelling voor First 
Lego League. Een technische uitdaging met lego voor basisschool-
leerlingen, onze Verburch-hof school gaf het hele weekeinde 
met eigen modellen tekst en uitleg. Niet alleen in de kerk was er 
feest, ook in het St Vincentiusgebouw veel fraais, een boeiende 
fototentoonstelling over het oude verenigingsgebouw, vroeger ’t 
Bondje’, en omgeving.

‘Veel dank van werkgroep en bijna 1.300 bezoekers’ 
Een weekeinde ook met veel muziek, instrumentaal én vocaal, 
de boottocht in fantastisch zonnig weer naar  historische drui-
ventuin De Sonnehoeck, het kon niet op. Voor de lekkerbekken 
een ijsje van ’T IJswinckeltje. Wij konden dit alles realiseren door 
de geweldige inzet van de vele vrijwilligers,  sjouwers, bouwers, 
meedenkers, uitvoerders en ontwerpers van deze Open Monu-
mentendagen. De werkgroep en de bijna 1.300 bezoekers danken 
hen zeer. Dank voor het gebruik van de prachtige kerk, waar ver-
leden, heden en toekomst zo mooi samengaan. Een kerk ook die 
mooi in het groen was gezet door planten van de firma Fachjan. 
Onze dank gaat ook uit naar Stichting Monumentaal Westland 
voor haar bijdrage. http://www.historiebartholomeuspoeldijk.nl.
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...direct voor u aan de slag!

Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief!!

Bel 0174 730 179

Herckenrathstraat 52
2681 DG Monster

info@directmakelaar.nl
0174 - 730 179

www.directmakelaar.nl

  

Uw woning verkopen? 
Ook tijdens de 

vakantieperiode staan 
wij voor u klaar. 

Maak een afspraak 
en ontvang een GRATIS 

waardebepaling en 
korting op de 

opstartkosten.

VERKOOP • AANKOOP • TAXATIES • VERHUUR

Voor de warme belangstelling, in de vorm van een 
persoonlijke handdruk, telefoontje of kaart, naar 
aanleiding van het overlijden van onze dierbare en 

onvergetelijke zus

ANS  GRANNEMAN – van  der  ZWALM  

(Johanna Jakoba Hendrika)

zeggen wij u, mede namens de overige familie, 
heel hartelijk dank. 

Gezien de reac� es leven wij in de overtui-
ging dat Ans � jdens de twaalf jaar die ze in 
Poeldijk hee�  gewoond bij velen, vooral in de 
Wi� ebrug en de Terwebloem, zeer geliefd is 
geweest. Met die gedachten kunnen we het 
leven zonder haar gemakkelijker een plekje geven.  

Ingevolge haar wens hee�  zij in haar geliefde 
Rijswijk haar laatste rustplaats gekregen.

Poeldijk, oktober 2019

Koos en Wilma van Staveren-van der Zwalm
Wi� ebrug 94

2685 EX Poeldijk 

Verburch ’97 verslaat kampioen ‘s-Gravenzande

Klaverjassen bij de boulers
Door Piet de Quaasteniet

De herfst laat zich weer goed zien en voelen, 
na een heerlijke zomer waar we veel van 
onze buitenbanen gebruikt hebben gemaakt 
gaan we nu weer naar binnen om te boulen. 
Op het Verburchcomplex hebben we een 

prachtige speelhal met 15 banen en een gezellige kantine waar 
we tussen de wedstrijden en na afloop gezamenlijk wat kunnen 
drinken.

Om nog even terug te komen op afgelopen zomer: er waren veel 
toernooien mét veel deelnemers, zoals aan  Rondje Poeldijk met 
50 zandbanen. Ook bij Quintus in Kwintsheul, maar hun banen 
werden door de regen baggerbanen en de wedstrijden na één 
rondje afgelast. In Den Hoorn schitterend weer, met de fiets kon 
je naar de banen om te boulen. In Maassluis steeg de tempe-
ratuur boven de 35 graden en zijn veel deelnemers eerder ge-
stopt. Bij Velo Wateringen werden de wedstrijden gespeeld op 
het complex van zwembad De Waterman waar de wedstrijden op 
gras werden gespeeld. Voor veel deelnemers was dat de eerste 
keer en dat viel niet mee. Voor het overige was het goed georga-
niseerd. Onderwijl is het Westlandse Club Kampioenschap weer 
begonnen, met een goeie start van Verburch ’97: met 15-9 werd 
er gewonnen van de kampioen van afgelopen jaar, BC ’s-Graven-
zande. Ook het klaverjassen in de kantine was weer gezellig op de 
laatste woensdag van de maand. Woensdag 30 oktober zijn wij er 
weer, aanvang 13.30 uur, kosten € 3,00. Welkom op de speelda-
gen maandag, donderdag, zaterdagmiddag en dinsdagavond. Zie 
ook: www.97pjdb.nl. 
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Puzzel nummer 19
Invulraadsel

Herfst 2019
Vul op de stippen een woord in, dat de laatste lettergreep is van 
het eerste woord en de beginlettergreep van het tweede woord. 
Zoals bijvoorbeeld KRENTEN BROOD TROMMEL, of SCHEP IJS  
MUTS. Zet daarna de letters van het ingevulde woord naast el-
kaar en er ontstaat een zin. Dit is de oplossing van de puzzel. 
Stuur die in en maak kans op een heerlijke slagroomschnitt. 
Veel puzzelplezier!

Oplossing met naam, adres en telefoonnummer binnen 14 dagen 
per mail naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk 
Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Suggesties voor een 
puzzel of maakt u er een? Van harte welkom! Dan is ons blad echt 
van en voor alle Poeldijkers.

1. KLOP   .   .   .   .   PLATFORM  1e letter
2. MENG   .   .   .   BUIS   2e letter
3. MELK   .   .   .   TOCHT   3e letter
4. GROND   .   .   .   .   .   KOKER  1e letter
5. AUTO   .   .   .   .   BEKER   2e letter
6. WIP   .   .   .   .   VLEUGEL   1e letter
7. ROBIJN   .   .   .   .   BORSTJE  4e letter
8. TAFEL   .   .   .   .   .   KAMER   3e letter
9. GRAS   .   .   .   LEPEL   3e letter
10. SMEER   .   .   .   .   NOOTJE   3e letter
11. KAKEL   .   .   .   .   KRAAG   3e letter
12. BROM   .   .   .   .   .   TUIG   5e letter
13. TROUW   .   .   .   .   BAND   2e letter
14. VENSTER   .   .   .   .   ROET   3e letter
15. STOK   .   .   .   .   .   MAGER   5e letter
16. START   .   .   .   .   .   BAAN   4e letter
17. OVEN   .   .   .   .   .   .   DIER   3e letter
18. SPIJKER   .   .   .   .   .   ZAK   4e letter
19. HAARD   .   .   .   .   WERK   4e letter
20. VOUW   .   .   .   .   .   ROUTE  1e letter
21. NATUUR   .   .   SALON   2e letter
22. EIKEN   .   .   .   .   HAKKER   4e letter

Uitslag puzzel in nr. 19: snoeischaar

Van de 34 inzenders, die het allemaal goed hadden, is de geluk-
kige winnaar Koen Wielders, op de foto met de gewonnen slag-
roomschnitt.

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



199 OKTOBER 2019

Dagopvang voor mensen met dementie

Succesvolle Open Dag ‘De Wael’ 
Door Nelly Schouw-Zaat

Voor de Wereld Alzheimer Dagen op 20 en 21 september was 
in het Westland veel aandacht.  Zo was er in Poeldijk een Open 
Dag in dagopvang ‘De Wael’ aan de Waellandweg, in het buiten-
gebied tussen Poeldijk en Monster. Poeldijk Nieuws nam er een 
kijkje. Alzheimer is een dementievorm die steeds meer mensen 
treft, veelal ouderen, maar ook jonge mensen. Uit recent onder-
zoek blijkt dat in Nederland 280.000 mensen aan dementie lij-
den, in het Westland zijn dat 1.700 mensen. Meestal leidt deze 
langjarige hersenziekte tot geestelijke en lichamelijke achteruit-
gang. Niet alle dementerenden wonen in verpleegtehuizen. Zo 
lang het nog kan wordt wonen in de eigen vertrouwde omge-
ving aanbevolen. 

Maar dat vraagt veel aandacht, tijd en hulp van naasten. Mantel-
zorg is een mooie, maar zware taak. ‘Daarom kan een dagopvang 
veel betekenen, zowel voor patiënten als voor de mantelzorger’, 
vertelt Wies Haaring van ‘De Wael’. Zij en haar man Peter run-
nen deze kleinschalige dagopvang. ‘Wij begonnen hier in januari 
2018, dit  voorjaar kwam de opvang pas echt op gang’. Dagop-
vang biedt dementerende mensen die langdurig aan huis ge-
bonden zijn een ontmoetingsplaats waar zij een hobby kunnen 
beoefenen, of een aantal uren in een andere omgeving zijn. Kof-
fie drinken met elkaar, een warme middagmaaltijd gebruiken en 
daarna een poosje rusten in een makkelijke stoel. Of zij zijn bezig 
in een plantenkasje, knutselen, tekenen, kleuren, schilderen, be-
kijken fotoboeken , handwerken, noem maar op. Wies Haaring: 
‘Wij merken dat de mensen graag naar zo’n dagopvang komen. 
Het is niet alleen voor hen zelf een fijne manier om de dag door 
te brengen, ook de mantelzorger is een aantal uren vrij. Die kan 
dan afspraken maken, of met andere vrijwilligers meehelpen. Het 
onderlinge contact is heel belangrijk. Wij zijn dan ook heel blij 
met de hulp van vrijwilligers die mensen begeleiden, helpen bij 
het koken of een praatje maken. We konden op de Open Dag ge-
lukkig veel belangstellenden verwelkomen’. 

‘Bewegen gunstig voor de hersenen’
De Open Dag in september werd georganiseerd met Vitis Welzijn 
en Careyn. In die organisaties is veel kennis  over Alzheimer én de 
vele mogelijkheden het leven van patiënten te veraangenamen. 
‘Het allerbelangrijkste is: aandacht voor de medemens’, zegt 
Wies Haaring die negen jaar als verpleegkundige met demen-
tie-patiënten werkte in verpleegtehuis De Kreek in ’s-Gravenzan-

de. ‘Je merkt dat mensen door bezigheden geactiveerd worden. 
Dat kan door rustig werken, maar ook door bewegen op mu-
ziek. Die bezigheden zijn gunstig voor de hersenen, die ondanks 
de aandoening, nog wel degelijk functioneren’. Dagopvang ‘De 
Wael’ is op maandag en donderdag open van 10.00-16.00 uur. 
Meestal komen er niet meer dan zes deelnemers per dag. ‘Als wij 
meer aanvragen krijgen gaan we natuurlijk graag meer dagen de 
dagopvang openen’. Meer info via Wies Haaring 06 -15473292 of 
info@dagopvangdedwael.nl.

Zondag 24 november in De Veiling

Bezoek Budapesti Lantos Kórus
Door Peter van Leeuwen

De organisatie loopt als een trein: onderdak voor de 50 koorzan-
gers geregeld, het aantal jubileumkoorleden nadert de 40, over 
een maand zit de eerste repetitie er al op! Het programma voor 
die week is zowat rond. Kortom: we zijn er klaar voor! 

Met de flyer vragen we je aandacht voor het slotconcert op zon-
dag 24 november, wat we noemen het grootse Uitzwaaiconcert. 
Er zijn niet zo gauw redenen te bedenken om er níet bij te zijn, 
want het wordt een geweldige uitsmijter van de week. We hopen 
op een bomvolle De Veiling met enthousiaste koren, enthousiast 
publiek en  een hoog feestgehalte. Een toegangskaartje kost € 
15,00 maar dan wordt je wel ontvangen met koffie of thee, krijg 
je in de pauze ook een bakkie en na afloop ook nog eens een 
drankje. Je bent van harte welkom en breng buren, vrienden en 
familie mee! 
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‘Van de ene verassing in de andere!’

Nazomeren met de Zonnebloem
Door Mart van der Knaap

Wat een onvergetelijke belevenis: de or-
ganisatie was de vuurdoop voor de Zonne-
bloem vrijwilligers. Ze zijn er voor meer dan 
100%  in geslaagd. We vielen van de ene in 
de andere verrassing. Maandag 16 septem-
ber naar Vlugtenburg. Dachten wij. Welnee, 
eerst naar het dorpje ‘t Woudt. Daar in de 

hooiberg een lunch om kennis te maken met elkaar. Daarna 
naar dat roemruchte oude kerkje, waar we een rondleiding en 
uitleg kregen. Het  is al heel oud: eerst was het katholiek maar 
kwam later in protestantse handen. Daarna gingen we toch echt 
naar Vlugtenburg. Nooit gedacht dat er naast zomerhuisjes ook 
een complex is met ‘n grote zaal met slaapkamers en ‘n keuken. 
Het was al versierd met zonnebloemen, wij voelden ons meteen 
thuis. Ieder had z’n eigen slaapkamer. Het avondeten werd be-
reid door twee dames uit Poeldijk.

De andere morgen vroeg uit bed. We waren uitgenodigd door 
de Lionsclub mee te gaan naar Prinsjesdag. Half negen naar Le-
voplant, daar stond de bus die ons naar Den Haag zou brengen. 
Daar was een parkeerplaats langs het Lange Voorhout waar de 

hele stoet langs kwam. Er waren stoelen langs de bus, het werd 
een lange zit. Om 11 uur moesten we de bus uit voor controle 
door politiehonden voor eventuele explosieven. Ook onder de 
bus werd alles met spiegels bekeken. Elke vier meter stond een 
agent om het publiek in de gaten te houden. Wij kregen af en toe 
een drankje, rond de middag ‘n paar broodjes en af en toe wat 
lekkers. Eindelijk kwam er ’n muziekkorps langs, gaandeweg veel 
militairen en weet ik hoeveel paarden. 

Zo’n paard laat ook weleens wat vallen
Na het passeren van de stoet werd de weg schoon gemaakt want, 
ja ‘n paard laat wel eens wat vallen. Er kwamen nog meer mu-
ziekkorpsen en ja hoor, daar kwam dan de koets met Koning en 
Koningin. Na een paar uur kwam de hele stoet weer terug. We 
hebben op een heel sjieke manier alles kunnen bekijken. Er gin-
gen heel veel belastingcentjes voorbij. Voor we gingen rijden was 
er nog een oranjebittertje. Toen we weer thuis kwamen was de 
Chinees langs geweest, dat smaakte na die lange dag opper-
best. En dan woensdag: de strandrups komt langs en met z’n al-
len het strand op. Ook weer iets wat nog geen van allen beleefd 
had, geweldig. Wat we ook deden: op een dubbele fiets ‘n ritje 
rijden, of sjoelen. Er was van alles te doen. 

Containerbedrijf: je ziet geen mens, alles automatisch
Donderdag met de bus naar Oostvoorne en in ‘n heuse paarden-
tram naar Den Briel om door smalle straatjes in het centrum van 

dat oude stadje te rijden. Langs de 
Dom, waar toentertijd 18 monniken, 
waaronder de pastoor van Monster 
door de Watergeuzen zijn opgehan-
gen. Ook toen waren het roerige tij-
den. Na de rondrit een heerlijke lunch 
midden in Den Briel. Daarna via een 
winkelstraatje naar de bus. Thuis ge-
komen hadden twee Poeluksen een 
Italiaanse maaltijd bereid met de 
Italiaanse vlag op tafel, de zoveelste 
verrassing van de week. Zo komen 
we aan de laatste dag. Dus naar huis. 
Maar niets van dat al. We gaan naar 
Hoek van Holland, varen op de Water-
weg, ook naar die hele grote havens. 
We zien onderweg een zeehonden 
kolonie. We komen langs ‘n container-
bedrijf waar je geen mens ziet en alles 
compleet automatisch wordt gere-
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geld. In de torpedoloods volgt een afscheidslunch. Dan echt naar 
huis met een hoofd vol herinneringen. Wij hebben thuis heel veel 
te vertellen. Voor De Zonnebloem een heidens karwei dit in el-
kaar te zetten en te regelen. De Zonnebloem denkt overal aan. Zo 
was er ook een verpleegkundige, Paula mee. Want je weet maar 
nooit met die wat oudere mensen. Gelukkig is er niets gebeurd 
en gingen we net zo gezond naar huis als we kwamen. Met Paula 
was iets bijzonders. Midden in de week werd zij de super trotse 
oma van haar eerste kleinkind, felicitaties alom. De andere mor-
gen de zoveelste verrassing: voor iedereen beschuit met muisjes. 
Heel veel dank en waardering!

In De Brug in ‘s-Gravenzande

Voorstelling ‘Weet je nog wel?’
Nog nagenietend van onze heerlijke en ge-
zellige Zonnebloemvakantie met gasten en 
medewerkers van Zonnebloem Poeldijk no-
digen wij u uit voor onze twee volgende ac-
tiviteiten. Zaterdag 12 oktober organiseert 
de regio van de Zonnebloem een gezellige 
middag met de voorstelling ‘Weet je nog 

wel’  in de Brug in ’s-Gravenzande. Maaike Widdershoven en 
Tony Neef zingen tijdloze Nederlandse liedjes en wisselen die af 
met verhalen, terwijl pianist Ruud Bos voor de muzikale bege-
leiding zorgt.  

U hoort prachtige nummers van Robert Long, Wim Sonneveld, 
Annie M.G. Schmidt, Frans Halsema en Toon Hermans. Een kaart-
je voor een middagje theater in ’s-Gravenzande kost € 5,- inclusief 
consumpties en is  verkrijgbaar via De Zonnebloem Poeldijk. 

Muzikale bingo in tenniskantine Verburch
Dinsdagmiddag 29 oktober nodigen wij u uit voor een gezellige 
Zonnebloemmiddag in de tenniskantine bij Verburch. Een bingo 
met liedjes van vroeger die u allemaal nog wel kent. Nederlands 
liedjes die je niet vaak meer hoort, komen deze middag weer he-
lemaal tot leven. En er mag meegezongen worden… De middag 
met muzikale Bingo kost € 10,- per persoon. U bent tussen 13.15-
13.30 uur van harte welkom in de tenniskantine. Rond 16.30 uur 
zal het eindigen.

Bent u onze (toekomstige) Zonnebloemgast en vindt u het ge-
zellig om bij de muzikale Bingo te zijn, dan kunt u zich opgeven 
op dinsdag 15 oktober van 11.00-12.00 uur in De Backerhof of 

op dezelfde dag van 16.00- 17.00 uur in De Terwebloem. U vindt 
onze uitnodigingen met meer info ook op de bekende plaatsen in 
ons dorp. Heeft u nog vragen, dan kunt u ons bellen: Tineke van 
der Maarel (06 – 28 488 201), Els Duijnisveld (06 – 54745922), of 
natuurlijk via één van onze medewerk(st)ers.

Rabo Clubkas Actie
Denkt u aan ons bij de Rabo Clubkas actie? Wij staan onder ‘Nati-
onale Vereniging de Zonnebloem afdeling Poeldijk.’ Heel hartelijk 
bedankt. 

Lieve mensen in Poeldijk,

Op 16 november is het weer feest,

Sint en zijn Pieten zijn dan terug van weggeweest.

Met de boot komen zij weer aan,

Zorg dat jullie om 13.15 uur bij de Terwebloem staan.

De muziek zal er zijn om lekker te swingen.

En samen met Sint en Piet liedjes te zingen.

Een optocht zal ook dit jaar niet ontbreken,

Wat een groot feest is dat altijd gebleken.

Naar “de Veiling” gaat het deze keer weer,

Maar daarover de volgende keer meer.

Vergeet 16 november dus maar niet, 

De hartelijke groeten van Sint en Piet. 
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4 4 JANUARI 2017

   Bestuur, Medewerksters en Oudercommissie 
   van Peuteropvang Hummeloord
   Wensen u een voorspoedig 2017 
  met veel speelplezier 
  voor alle peuters                    
  

                
                            

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’ 

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

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

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

 
GEFELICITEERD MET HET 1 JARIG BESTAAN

                          NICO JANSSEN

begeleiDing
interiM ManageMent
coacHing
strategiscHe Plannen
ProDuctontWiKKeling

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

advies & management
gezondheidszorg

…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

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

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

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

…van dakkapel tot compleet project

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

Wij wensen u voor                   

het nieuwe jaar…

Bijzondere dagen

Fijne ontmoetingen

Mooie herinneringen 

Gezondheid & Vrede

Ineke Kruiswijk (rechts) nam op 27 september afscheid als bedrijfs-
hoofd van De Backerhof. Zij werkte daar 17 jaar en gaat nu met 
pensioen. ‘Het was een spetterend feest’, aldus haar man Arie 
Kruiswijk, ook werkend voor Vitis Welzijn. Er waren van alle kan-
ten hartelijke toespraken en goede wensen. Helma van der Wijden 
(links) neemt de taak van Ineke over. In het midden Liesbeth Koor-
neef, directrice van Vitis Welzijn Westland.

Kampioenen bridgeclub No Smoke
Op de jaarlijkse ledenvergadering van bridgeclub No Smoke 
op 16 september werden de clubkampioenen over het seizoen 
2018/2019 gehuldigd: Netty Leeuw en Wil Overkleeft (rechts op 
de foto). Zij werden gefeliciteerd door de voorzitter die bekers en 
bloemen uitreikte. Ook de Slemkampioenen, Corry ter Heijden en 
Toby Sepers (links op de foto) werden gehuldigd en gefeliciteerd 
met het bieden van de meeste slems. 

Clubkampioenen Toby Sepers en Corry ter Heijden

Clubkampioenen Netty Leeuw en Wil Overkleeft

(Foto's: Koos Verbeek)

College B&W op bezoek bij Huub van Leeuwen

B&W bekijkt  
nieuwbouw De  
Ranken

B&W in gesprek in  
De Backerhof
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KBO Poeldijk
Uitgaansdag met 53 mensen naar:

Hellevoetsluis en Tien Gemeten
Door Lida Zuiderwijk

Op 18 september vertrokken wij met 53 mensen om half 9 
naar Hellevoetsluis voor een bezoek aan het brandweermuse-
um. Daar werden we ontvangen met koffie en gebak. Voor de 
rondleiding werd de groep gesplitst en kregen we uitleg over 
het brandweerwezen. Er was veel te zien, de vrijwilligers wisten 
er zo veel van dat ze bijna niet uit verteld raakten. Over hoe 
branden vroeger werden geblust én ook hoe het nu gaat. We 
kwamen ogen te kort bij het zien van al dat prachtige materiaal.

Voor de warme maaltijd reden we 
naar Zuid-Beierland, daar hebben we 
heerlijk gegeten. Met de pont varen 
we over naar het eiland Tien Geme-
ten. Het is nu een eiland zonder bewo-
ners want het is 10 jaar geleden terug 
gegeven aan de natuur. We bezoeken 
dan het Rien Poortvliet museum. Met 
een gids gaan we door de jaargetijden 
zoals door Rien geschilderd. Mooi om 
te zien hoe natuurgetrouw hij dat kon. 
Ook de tekeningen van de kabouters 
zijn erg leuk om te zien. Er was ook 
een rondleiding in het landbouw mu-
seum. Het enthousiasme van de ver-

teller was geweldig. Er was zo veel te zien dat de tijd te kort was 
om alles te bekijken.  Iets na vijven varen we weer terug en rij-
den we naar Poeldijk. Om half 7 weer thuis na een geslaagde dag 
waar zelfs het weer aan mee werkte.

Zaterdag 26 oktober naar Van der Valk Systemen Monster

Dag voor de Ouderen 
De KBO afdeling Poeldijk viert zaterdag 26 oktober de dag voor 
de ouderen. We zijn heel blij dat we dit jaar te gast mogen zijn 
bij Van der Valk Systemen, Zwartendijk 73 in Monster. Dit bedrijf 
levert over de hele wereld een belangrijke bijdrage aan het opti-
maliseren van het klimaat in kassen. Dit doen ze door de ontwik-
keling en productie van luchtmechaniek en scherminstallaties. 

Ook ontwikkelen en maken zij de materialen die nodig zijn om 
zonnepanelen te kunnen plaatsen op platte en schuine daken. Bij 
alle producten staan duurzaamheid, montagegemak en functio-
naliteit hoog in het vaandel. Er wordt gewerkt aan modulaire sys-
temen, aanpasbaar voor elk project. Met hun betrouwbaarheid 
en de bedrijfszekerheid van de materialen wordt bij elke vraag uit 
de markt door de medewerkers van Van der Valk Systemen naar 
de meest optimale oplossing gezocht. 

We krijgen een presentatie over het bedrijf en een rondleiding in 
groepen. Daarna lunchen we in De Backerhof, ‘s middags gaan we 
klaverjassen, bridgen, jokeren en wordt er rummicub gespeeld. 
Als afsluiting van deze feestelijke dag wordt een drankje en een 
hapje geserveerd.

Het programma:                                                                                                
Vanaf 10.30 uur ontvangst bij Van der Valk Systemen met koffie/
thee en iets lekkers.                                                                                                   
10.45 uur: presentatie over het bedrijf en rondleiding in groepen.                    
12.00 uur: vertrek naar De Backerhof                                                          
12.30 uur: lunch                                                                                          
14.00 uur: kaarten en andere spelen.                                                                     
15.30 uur: drankje                                                                                        
16.15 uur: afsluiting.
Deze uitnodiging aan alle senioren van Poeldijk, dus ook niet 
KBO-leden zijn van harte welkom. We gaan er vanuit dat u zelf 
voor vervoer zorgt. Als dat niet lukt dan kunt u dat hieronder aan-
geven en zorgen wij voor vervoer per auto of busje. De kosten 
voor deze leuke dag zijn laag: inclusief koffie, thee met iets lek-
kers, lunch en drankje als afsluiting zijn de kosten slechts € 2,50 
per persoon. Uiteraard willen we graag weten hoeveel mensen 
we kunnen verwachten, zodat onze vrijwilligsters weten hoeveel 
broodjes en krentenbollen ze moeten smeren. Aanmelding voor 
deelname door het formulier hieronder in te vullen, in een en-
velop stoppen met de benodigde € 2,50 per persoon. Reageer 
uiterlijk op zondag 20 oktober, dan moet uw opgave bij ons bin-
nen zijn. 

Fietsen met de KBO                                                                                                      
Het  fietsen op woensdagmiddag stopt in de wintermaanden. We 
starten weer in april 2020.  Dan wordt het de eerste en de derde 
woensdagmiddag van de maand. De start wordt dan tijdig in de 
Poeldijk Nieuws gemeld.

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                                                         
“Gewoon even een knuffel zit dat ook in het basispakket?” (Loesje)

“Te PAS en te on-PAS stikken we nu van de stikstof.” (Kees van 
Leeuwen)

Hiermee geef ik / wij ons op voor de Ouderendag van de KBO op 
zaterdag  26 oktober 2019.

Naam      

Adres      

Tel      

We komen met 1 of 2 personen x € 2,50    

Ik wil/ we willen graag vervoerd worden naar het bedrijf Van der 
Valk Systemen en terug naar De Backerhof.  A.u.b. aankruisen wat 
van toepassing is. De enveloppen met ingevuld formulier én geld 
kunt u inleveren bij een van de volgende dames: Corrie van der 
Voet, Irenestraat 104. Lida Zuiderwijk, Beatrixstraat 119. Brigit 
van Dijk Eliasdreef 43, of Riet Hogervorst, Wittebrug 18. 

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


