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Poeldijker in beeld

Een neus voor techniek én voor rolstoelhandbal

Arie Tamerus: ‘Als ik sport vergeet ik mijn handicap’
Door Nelly Schouw-Zaat, foto's: Eric van Heuveln

Techniek kent voor Poeldijker Arie Tamerus geen geheimen. Zet een lasapparaat voor z’n neus en hij gaat er ’t liefst, net als vroeger, meteen mee aan de slag. Wie hem bezig ziet bij het Repair Café van Vitis Welzijn merkt dat Arie kennis heeft van rollators en
ander hulpvervoer. Toch zal deze boomlange zestiger zich wel eens afgevraagd hebben hoe alle raadsels en geheimen in zijn eigen
gevoelsleven moesten worden opgelost. Arie is zelf rolstoeler en gebruikte zijn handicap om als keeper bij Quintus rolstoelhandbal
in een hogere versnelling te komen. Zijn team werd afgelopen jaar tijdens het WOS-gala uitgeroepen tot sportploeg van het jaar in
het Westland. Aan Poeldijk Nieuws doet hij zijn leven uit de doeken.
Thuis in Poeldijk beweegt Arie Tamerus zich redelijk goed door de
woonkamer op zijn twee beenprotheses. Dan staat zijn scootmobiel naast de eettafel aan de oplader. Buiten is hij geheel op dit
gemotoriseerd vervoer aangewezen. Wekelijks gaat hij naar het
Repair Café in Poeldijk, Monster of Hoek van Holland om fietsen
van nieuwe banden en remblokken te voorzien. Of brengt vastgelopen rollators weer tot leven. ‘Dat is nuttig werk, ik wil graag
mensen helpen om hun problemen op te lossen. Ik zou er best
een dagtaak aan willen hebben. Zo kan ik mijn technische kennis mooi gebruiken’, zegt hij. ‘Maar in de sportzaal heb ik ’t ook
naar mijn zin. Toen ik mijn tweede beenamputatie achter de rug
had moest ik gaan denken aan meer lichamelijke inspanning. Ik
kwam bij Quintus rolstoelhandbal terecht. Nooit gedacht dat wij
als team aan de top zouden komen; ik speel ook in het nationale
team. Het is hard werken en veel trainen, maar ik ga lekker door.
Weinig mensen van 65 jaar spelen op dit niveau. Als ik aan ’t sporten ben vergeet ik mijn handicap’.
‘Koeien uit scheepsruim naar veehal sturen’
Het geluk is Arie niet komen aanwaaien, zijn leven lang. Het waren goede tijden én slechte tijden. Toen zijn lichamelijke gezondheid nog prima was werkte hij in de kassenbouw en reisde de
hele wereld over voor zijn baas. Een nogal rauw bestaan, lang
van huis zijn viel hem niet makkelijk. Maar hij verdiende een dik
loon. Zijn jeugd was ook nooit zorgeloos en makkelijk. Arie: ‘Het
begon al bij mijn geboorte. Ik was een zogenaamd voorkind. Mijn
moeder was niet getrouwd toen ze zwanger werd. Ik werd gebo-

(lees verder op pag. 4)

AGENDA
28 okt. t/m 2 nov.		
Collecte Diabetes Fonds			
Aan uw voordeur
31 okt. t/m 2 nov.		
Jaarlijkse bazaar Hervormde gemeente
Hervormde kerk, Fonteinstraat
									(zie pag. 9)
2 nov. 13.00 uur			
Krantenactie Deo Sacrum			
Poeldijk centrum (hoogbouw)
2 nov. 20.00 uur			
Verburch Dames 1 tegen Atomium ’61
Sportpark Verburch
									(zie pag. 14)
5 nov. 09.30-12.00 uur		
Repair Café 				
De Backerhof
16 nov. 13.15 uur			
Intocht Sinterklaas in Poeldijk		
Steiger De Terwebloem
									(zie pag. 20)
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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
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Kopij Poeldijk Nieuws
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws?
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171), Erik van der Sande (0625575372) of Koos Verbeek (06-53714151).
Website:
www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:
bezorging@poeldijknieuws.nl
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.
___________________________________________________
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

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

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI

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

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

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

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

Ideeën, vragen en opmerkingen: vraag@gemeentebelangwestland.nl

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:
JOHN WITKAMP 06 52588023
E-mail: info@lpfwestland.nl
Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:
Nico van Rijn tel.nr. 06-23029692
Mauro Steentjes tel.nr. 06-25107851
Peter Duijsens tel.nr. 06-53401068
Rob Joosten tel nr. 06-42276103
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Bakkerij Van Malkenhorst

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

Aanbiedingen geldig van
21 okt. t/m 2 nov.

Koos Verbeek Atiko Advies

Zakje kleinbrood

Voor:

2e halve prijs

Managementondersteuning
Bedrijfsadvisering
Visieontwikkeling
Herstructurering
Sanering, Ruimte voor Ruimte

Appelkaneelslof
van €9,95 voor €7,95

Speculaasstaaf

Koos Verbeek Atiko Advies,
Poeldijksepad 27, 2675 CM, Honselersdijk,
Mail: koos@koosverbeek.nl, Website: www.koosverbeek.nl
+31 (0)6 53714151 / +31 (0)174 625459

van €4,90 voor €4,00

Poeldijk Nieuwtje

Gezocht schoonmaakwerk
Dagen en verdiensten kunnen we overleggen.
Mijn telefoonnummer is: 06-20655722.
week 47 20/11 25/11
100 gram rosbief + 100 gram
beenhamsalade,
slechts € 3,99
bij aankoop van
3 kogelbiefstuk,
gratis steakmes!

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

VIERT ZIJN 4-JARIG BESTAAN
PROBEER DEZE GEWELDIGE ACTIES EN PROEF HET VERSCHIL!

Geldig van 20 t/m 25 november
Geldig van 21 t/m 26 oktober

Geldig van 27 nov. t/m 2 dec.
Geldig van 28 okt. t/m 2 nov.

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

100
gram rosbief +
gourmet
KEURKOOPJE
KEURKOOPJE express,
100
gram beenhamsalade
per
persoon
4 WIENERSCHNITZELS
4 RUNDERHAMBURGERS
slechts
slechts € 4,99
6,75
6,95
SLECHTS € 3,99
SLECHTS

slechts € 4,99.
(kunnen hier wat

bij
aankoop
van
hele
3 BOEMBOE
BALIBALLEN
HELE grillworst
GRILLWORST
4,99
3 kogelbiefstukSLECHTS € 4,50
slechts € 4,99
SLECHTS
steakmes! MAALTIJD VAN DE WEEK
MAALTIJD VAN DEgratis
WEEK
400 GRAM POELDIJKS
400 GRAM ANDIJVIESTAMPPOT
STOOFPOTJE MET RUNDVLEES
MET GEHAKT
wij zijn op zoek
naar
een
SLECHTS € 4,95 part-time medewerker.
SLECHTS € 3,95

Vieringen De Terwebloem

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

Vrijdag 25 oktober 19.00 uur: maandsluiting
Hervormde
Gepieten
bij?)
meente, de heer Gertjan Pellikaan.
en ja pastoor
ik ben nog
Vrijdag 1 november 15.00 uur: Eucharistieviering
Jaap
steeds dringend
Steenvoorden.
op zoek naar een
Dinsdag 5 november 19.00 uur: Rozenkransgebed.
verkoopster.

SNACKTOPPER

VLEESWARENKOOPJE

Marco
vanvan
derder
Hout,
keurslager
marco
hout,
keurslager
Voorstraat
53, Poeldijk
- Telefoon
0174-245262
Voorstraat
53, Poeldijk
- Telefoon
0174-245262
www.marcovanderhout.keurslager.nl
www.marcovanderhout.keurslager.nl
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(vervolg voorpagina)
ren in een kraamkliniek in Loosduinen en kreeg de achternaam
van mijn moeder, Hoogenraad. In mijn jongensjaren werd ik natuurlijk gepest op school en regelmatig spijbelde ik. Leren vond ik
vreselijk. Later werd vastgesteld dat ik dyslectisch was en bovendien ADHD had. Dus ik was geen makkelijk ventje. Mijn moeder
wist niet goed raad met mij. Ze is getrouwd met Piet Tamerus en
deze tweede vader heeft mij als zijn kind laten registreren. Vandaar mijn naam Arie Tamerus. Er werden meer kinderen in het
gezin geboren, maar ik voelde mij toch een buitenstaander. Het
was vechten voor je bestaan als kind. Daar kon niemand wat aan
doen, ’t was nou eenmaal zo. Toen ik negen jaar was kwam ik in
een kindertehuis in Oosterbeek bij Arnhem. Later toen ik weer in
het Westland woonde ging ik naar Maassluis en werken bij Waling van Geest, het grote exportbedrijf dat tuinbouwproducten
naar Engeland verscheepte. Meestal kwamen de schepen terug
met vee uit Engeland. Ik moest die koeien uit het scheepsruim
naar buiten brengen en naar een veehal sturen.’
‘Mijn zoon een betere toekomst geven’
Arie’s moeder overleed in 1970 bij de geboorte van haar twaalfde
kind. Hij kwam in huis bij zijn Opa en Oma Hoogenraad in de Sutoriusstraat. Zodra hij niet meer leerplichtig was ging hij werken
in de kassenbouw en kon daar een goed bestaan opbouwen. Hij
trof een partner en kreeg met haar twee kinderen. Maar zij gingen later toch uiteen. ‘Ik miste mijn kinderen heel erg’, bekent hij.
‘Maar ik hield zo goed mogelijk contact met hen. Wat was ik trots
toen mijn zoon Randy zei: ‘Papa ik wil gaan varen.’ Hij had blijkbaar het zeemansbloed van mijn biologische vader geërfd! Randy
ging de scheepvaartopleiding volgen in Rotterdam. Het was hard
aanpakken voor die jongen en ik heb hem vele keren naar school
moeten brengen. Er was geen tijd voor pleziertjes en ontspanning. Ik wilde mijn zoon een betere toekomst geven dan de mijne.
Hij is nu zelfstandig beurtschipper en vaart door heel Europa!’
Tweede keeper in nationaal team
Arie kreeg in 2007 de ziekte van Pfeiffer, een lange periode van
niet werken viel hem zwaar en kort daarna werd bij hem zwaar

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?

Po e l d i j k

Door Poeldijkers voor
de veiligheid van
Poeldijkers

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl

diabetes vastgesteld. Hij kwam zonder werk en had het moeilijk.
Na twee jaar in de ziektewet besloot hij een eigen bedrijf te beginnen Tamo (Tamerus Montage) dat afwisselend goed en minder goed liep. De minder goede tijden werden deels veroorzaakt
door toenemende diabetes klachten. De ziekte tast vooral ogen,
hart, nieren en voeten aan. Bij Arie Tamerus waren er aanvankelijk hartklachten en later de voeten. Als gevolg daarvan werden
zijn beide voeten tot halverwege het onderbeen geamputeerd.
Werken als monteur in de tuinbouw ging daarom niet meer. ‘Ik
moest voortaan zittend door ’t leven en ik wilde er ’t beste van
maken. Daarom ging ik sporten. In mijn sportrolstoel voel ik me
als een vis in ’t water. Mijn kunstbenen liggen aan de kant als ik in
het doel zit, je flitst razendsnel heen en weer. Ik heb mijn lengte
mee en kan aardig hoog aan de bal komen. Twee jaar terug kwam
ik in de selectie van het nationale team en ben er tweede keeper.
Binnenkort gaan we op Papendal trainen. Het was natuurlijk een
prachtig moment dat we met Quintus kampioen van Nederland
werden!’ Hoe lang wil hij nog door gaan? Arie moet daarover na
denken. ‘Ik weet niet hoe lang ik op dit niveau kan blijven spelen.
Ik zou wel graag trainingen geven, vooral aan jonge gehandicapte
jongens en meisjes. Zij verdienen net als ik kansen om hogerop
te komen’.
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Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

Tel.: 0174-257474
info@embrasseuitvaart.nl

aren
Kom sp n
ee
en krijg
tje*
cadeau

* Onze actie loopt van 01-10-2019 tot en met 14-11-2019. Vraag naar de voorwaarden.

Afscheid met hart en ziel

Het zijn
weer Kinderspaarweken!
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Met Zilvervloot Sparen en JongWijs regelt u het in één keer
goed voor uw kind. Met Zilvervloot Sparen spaart u een
mooi startkapitaal voor uw (klein)kind bij elkaar. JongWijs
is voor uw kind zélf. U bent welkom op ons kantoor!

Van der Meer Verzekeringen

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

ELKE POELDIJKER SMULT!

Havenstraat 27,
Monster

Aanbieding geldig: 23 t/m 26 oktober

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

3 voor

€4,50
SAUCIJZENBROODJES
Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk
Monsterseweg 92, 2685 LK Poeldijk

SPECIALITEIT! Onze saucijzenbroodjes worden bereid
met gehakt van onze lokale slagerij. Te lekker!

0174 - 27.00.90

www.bakkerijvdberg.nl
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H. Bartholomeus		
BenieuwdVoorstraat
naar 111
de verschillende
2685 EK Poeldijk
Telefoon: 0174-245058
soorten Opti-flor
phalaenopsis?

R.K. PARO
CHIE

Techniek gaat
prima samen.

technisch installatiebedrijf

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

Banknummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875
Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!
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
Een Batenburg Techniek onderneming

Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080

Uit het oog, niet uit het hart

Wij blijven jouw naam noemen
Door pastoor Jaap Steenvoorden

In het jaargetijde van de herfst als de bladeren van de bomen dwarrelen, ervaren
Meer weten? www.optiflor.nl
wij de eindigheid van het bestaan. De
natuur vertelt het verhaal van de kringloop van het leven. Op Allerheiligen (1
november) en Allerzielen (2 november)
gaan onze gedachten op een bijzondere
manier uit naar alle mensen die niet meer
in ons midden zijn. Hoe ouder je wordt, hoe
MEER INFORMATIE?
meer mensen er zijn waar je afscheid van hebt moeten nemen.
BEL: 06 - 260 40 620
Het is wel ‘uit het oog, maar niet uit het hart’. In geloof, hoop en
ROBVREUGDENHIL.NL
liefde blijven wij ons verbonden voelen met onze dierbaren.
Op Allerheiligen vieren wij onze verbondenheid met alle christenen
IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS
die thuis gekomen zijn bij God in het Hemelse Jeruzalem. De kerk
is ten diepste een gemeenschap van levenden en doden. Dit geloof
brengen wij in de geloofsbelijdenis onderDe
woorden
als spullen:
wij zeggen:
modernste
‘Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen.’
Sommige
christenen
gloednieuwe
Volkswagen
bus automaat
hebben zo’n voorbeeldig leven geleid dat zij door
de kerk uitverkoaf
zen zijn totBblijvende
E van voorbeelden. Hun namen blijven wij met liefde
,en eerbied noemen.
en delend in Gods
0
In één dag, meerdere
€ 38 Hun leven blijft ons inspireren
Eeuwig Licht blijven zij voor ons ten beste spreken.
Heiligen
zijn voordagen of losse uren
beelden en voorsprekers. Natuurlijk zijn er veel meer heiligen dan
die paar duizenden mensen die in de loop der eeuwen op de officiële
lijst van de wereldkerk zijn geplaatst. Er zijn
Eenzoveel
cursus?gewone,
Dan krijggoede,
je
intake gratis
hele heilzame vrouwen en mannen geweest.deSommige
herinneren
wij ons nog; een goede en zorgzame vader of moeder, een ongehuwde die altijd klaarstond voor zijn of haar medemens, een trouwe
Het
rijbewijs hebjaar
je eerder
nodig dan
je denkt!
vriendin
of BE
vriend…….Vorig
is mijn moeder
overleden.
Wij missen haar warme aanwezigheid zeer, maar zijn als gezin in haar geest
verder gegaan. Zo blijven wij allemaal dankbaar onze dierbaren gedenken. Iemand zei me eens: ‘Je bent pas echt dood als er niemand
meer aan je denkt en niemand meer over je praat.’ Het is inderdaad
zinvol en troostend om de herinnering aan onze dierbaren levend te
houden. Maar ook als er een paar generaties na onze dood niemand
meer onze naam noemt, verdwijnen wij niet in de vergetelheid. In
Ruijtbaan 4 Poeldijk
tegenstelling
tot de mens kan God de doden niet vergeten. Hij heeft
info@robvreugdenhil.nl
immers de naam van ieder van ons geschreven in de palm van zijn

hand (Jes. 49,16). Op Allerheiligen gaan onze gedachten uit naar die
ontelbare menigte die ons in de loop der geschiedenis voorging. In
onze parochies
AUTO vieren wij het feest van Allerheiligen in het weekeindeBEDRIJF
van 26 en 27 oktober (behalve in Naaldwijk) omdat 1 november
in Nederland geen vrije dag (meer) is. In Naaldwijk is er vrijdag 1
november wel om 19.00 uur een feestelijke viering omdat er daar
elkewww.autobedrijfwvanderende.nl
vrijdag een avondmis is. Iedereen die het Hoogfeest op de dag
zelf wil vieren is van harte welkom.

Voor al uw:

In het weekeinde van 2 en 3 november gedenken wij in de Allerzielenviering dierbaren dieH
onsReparaties
sinds 1 november 2018 ontvallen zijn.
Bij elke naam ontstekenHwijSchadewerk
een kaars met het Licht van de paaskaars, teken van ons geloof in de Verrijzenis en het Eeuwige Leven.
H Bandenspecialist
Over namen blijven noemen
gaat de volgende tekst van de kerkvader Augustinus die leefde
van
354 tot 430. Oude
woorden die het
H Aircovulling
/reparatie
hart van mensen van nu nog steeds kunnen raken.

H APK /roetmeting

‘Terwijl jij weg bent en wij leegte ervaren,
Nieuweweg
57dat- jePoeldijk
Tel. 0174 - 245671
voelen wij
nog steeds -bestaat,
dat wij met je kunnen spreken
want alle liefde die er was kan zelfs de dood niet breken.
	Wij hebben jouw naam in het zand geschreven, maar de
golven hebben die uitgeveegd.
	Wij hebben jouw naam in een boom gekerfd, maar het
schors is er afgevallen.
	Wij hebben jouw naam in het marmer gegrift, maar de
steen is gebroken.
	Wij hebben jouw naam in ons hart geborgen, en de tijd
zal die bewaren.’

The agri and food centre of the world

TE KOOP:
vanaf
ca. 2.000
m 2en hoop
Mogen bouwkavels
de dagen van Allerheiligen
en Allerzielen
ons troost
geven. Dat wens ik u/jou mede namens het pastoraal team van
TE HUUR:
harte toe.

bedrijfshallen en kantoren

Allerheiligen
Het feest van Allerheiligen wordt in onze parochie gevierd op zondag 27 oktober om 11.00 uur. Allerheiligen is bedoeld als eerbetoon aan alle heiligen in de hemel. Naast de heiligen op de kerkelijke kalender zijn er ontelbare naamloze heiligen, die in navolging
van www.abcwestland.nl
Christus, een volledige overgave |aan
God 28
bereiken.
Vooral
0174
92 82
ook voor hen viert de kerk het feest van Allerheiligen.
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Allerzielen
De viering van Allerzielen is zaterdag 2 november om 19.00 uur.
Het is een gezongen viering waarin pastor Max Kwee voorgaat
en het Perosikoor zingt. We gedenken dan alle mensen die ons dit
jaar ontvallen zijn. Wij noemen hun namen en ontsteken het licht,
genomen van de paaskaars tot hun eer, omdat wij geloven dat zij
nu leven in het licht van de Heer, in het eeuwige licht. Ook worden
dan de houten kruisjes van het gedachtenisbord overhandigd aan
de nabestaanden. De viering eindigt met een gezamenlijk bezoek
aan de begraafplaats waar we samen bidden en we een lichtje bij
het graf van onze dierbare kunnen neerzetten.

2410 kilo bij elkaar gebracht

Geslaagde inzameling kleding
Door Jan van Paassen

Door de kledingactie van zaterdag 12 oktober, georganiseerd
door de werkgroep MOV, is 2.410 kg aan kleding, schoenen en
tassen bijeengebracht. Dat leverde een mooi bedrag op voor
onze 3 projecten, die we financieel steunen: de Butterfly Basket
Foundation zwaar gehandicapte kinderen in Hanoi in Vietnam,
Pater Nico Dister in Irian Yaya om ouderen en zieke kinderen te
helpen en zuster Maria Martha in Kosovo voor hulp aan ouderen en zieke bejaarden. Het zijn projecten die onze financiële
steun heel hard nodig hebben.
Op drie bij de inzameling uitgereikt, zijn prijsjes gevallen: 1ste prijs
op nummer 396, 2de prijs op nummer 353, 3de prijs op nummer
842. U kunt de prijsjes (waardebonnen) afhalen tegen inlevering
van het juiste nummer bij Aad Janssen, Jan Barendselaan 114
Poeldijk tel. 246193. De firma Onings BV. bedankt voor het beschikbaar stellen van de vrachtauto met chauffeur Vincent Broch,
Carlo Kester en Koos Janssen voor hun medewerking aan de inzameling. De volgende inzameling is in het voorjaar van 2020. De
MOV doet een dringend beroep op alle Poeldijkers: u kunt het
hele jaar door bellen naar leden van de werkgroep MOV als u
kleding eerder wilt inleveren. Er wordt dan een afspraak gemaakt
om uw kleding op te halen. U helpt ons de opbrengst groter te
maken voor financiële steun aan onze ontwikkelingsprojecten.
Namens de MOV werkgroep hartelijk dank voor uw medewerking. Mieke Janssen (246592), Jos Grootscholten (245330) en
mevr. G.H. van Dijk (245665).
Kaartmiddag Kerkenveiling 9 november
Zaterdag 9 november houdt de stichting kerkenveiling weer een
kaartmiddag in de aula van de ISW-school aan de Margrietlaan.
U kunt zich aanmelden door overmaking van € 30,00 per koppel
op nummer NL13 RABO 0135 3643 88 van de Stichting Kerkenveiling. Vergeet niet de namen van het koppel te vermelden bij
de overmaking. Wij beginnen om 13.00 uur, de koffie staat klaar
om 12.30 uur. Er is ook een verloting met veel mooie prijzen. De
stichting kerkenveiling hoopt dat wij met velen een leuke kaartmiddag hebben. Tot zaterdag 9 november.
Belangrijke data ter voorbereiding op het Heilig Vormsel
Maandag 11 november: parochiezaal van de St Josephparochie,
Schaepmanstraat 12, Wateringen. Van 19.15- 20.45 uur, 4e jongerenbijeenkomst H. Vormsel.
Zaterdag 16 november: Bartholomeuskerk, Voorstraat 111, Poeldijk. Van 19.00-20.00 uur. Voorstellingsviering.
Woensdag 27 november: kerkzaal van OLV ten Hemelopneming,
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Iepstraat 1 ’s-Gravenzande. Van 19.15-20.45 uur, 5e jongerenbijeenkomst H. Vormsel.
Maandag 9 december: parochiezaal van de St Josephparochie,
Schaepmanstraat 12, Wateringen. Van 19.15-20.45 uur, 6e jongerenbijeenkomst H. Vormsel.

Dank voor prachtige reis
Door pastoor Jaap Steenvoorden

In september heb ik een prachtige reis gemaakt in het voetspoor van Jezus door het Heilig Land. Lopen waar Jezus liep met
een enthousiaste groep van ruim 40 mensen. Elke dag de Eucharistie vieren op plaatsen die je kent vanuit de Bijbel zoals
Bethlehem, Nazareth, de berg van de Zaligsprekingen, Kana, de
plaats van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, Jericho
bij de kleine Zacheüs en in Jeruzalem bij de zaal van het laatste
avondmaal en bij het Heilig graf van de Heer.
Wij hebben de kruisweg gebeden op de via Dolorosa, de weg die
Jezus gegaan is naar Calvarie. Dat was heel indrukwekkend, met
pelgrims van over heel de wereld. Ook de boottocht over het helder blauwe meer van Galilea, waar wij het verhaal over de storm
op het meer lazen, was ook heel mooi! Ook waren wij in Palestijns gebied bij de graven van de aartsvader en moeder Abraham
en Sarah in Hebron en in Nablus bij de put van Sichar waar Jezus
de Samaritaanse vrouw heeft ontmoet. Deze reis kreeg ik vorig
jaar van de parochianen bij gelegenheid van mijn 25-jarig priesterfeest. Nogmaals heel veel dank daarvoor. Deze tocht heeft mij
veel inspiratie gegeven en ik wil deze graag in mijn overwegingen
met u/jou delen. Ook ben ik van plan om een presentatie over
mijn reis te geven en wil ik u/jou met mooie beelden en mijn
verhaal graag meenemen op mijn tocht. Iedereen is van harte
welkom! Nadere informatie volgt.

Kerkberichten

Weekeinde 26 en 27 oktober: Allerheiligen.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige
Machutuskerk Monster.
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met de Vrouwenschola.
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Henk van der Voort en
Corrie van der Voort-van der Klugt, Agaath Zwinkels-van Leeuwen, overleden familie Van der Loos-van Leeuwen, Nico en Nel
van der Valk-Oosterveer en zoon Willem, Carla Bol-Stam.
Weekeinde 2 en 3 november: Allerzielen.

eming

S

n

8

23 OKTOBER 2019

Dekker van Geest Installaties B.V.
Vlotlaan 578, 2681 TX Monster
Postbus 50, 2680 AB Monster

T 0174 21 20 80met heren BartholomeusZaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering
F 0174 24 25 11
info@dekkervangeest.nl
koor en Perosikoor. Voorganger:
pastor Max Kwee. Intenties:
www.dekkervangeest.nl
Harry en Grarda Heuchemer, Dries en Ploni Mooiman-Veerkamp,
ING
67 49 94 256
99 60 86 048
Jeanne en Angelinus van denG-rekening
Ende-Kouwenhoven,
Jacoba van
BTW nr
8006.95.288.B.01
KvK
27232515
der Valk, overleden ouders Brabander-Greve,
Martha BrabanLid van zwagers
UNETO-VNI
der en overleden broers, zussen,
en schoonzussen van
STEK-erkend
de familie Brabander, Greet van den Bogaert-Scholtes, Henk
van Kester, Dolf Barendse en Ploon Barendse-van der Klugt, Nic
van der Knaap, Roos van der Knaap-van den Berg, zoon Hans en
overleden familie, Gerard Enthoven en overleden familie, Lenie
Gregoire- Zuijderwijk, Nic van der Knaap en overleden familie Van
der Knaap-Groenewegen, voor onze dierbare ouders Ria van der
Knaap-Barendse en Aad van der Knaap.
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met cantor en volkszang.
Voorganger: Pastor Barry Lansbergen.
Intenties: Koos Grootscholten, Gerard Goeijenbier en Riet
Goeijenbier-van Kester, Jan Enthoven en Raymon.

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

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

Bijzondere viering
Zondag 3 november 13.00 uur: Doopviering van Teun Onings en
Djeda Kleijn.
Kerk open
Techniek
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur
open, gaat
om zoprima samen.
technisch installatiebedrijf
maar even binnen te lopen voor een stil moment, alleen of met
anderen, om een kaarsje aan te steken Een
of er
gewoon
even
te zijn.
Batenburg
Techniek
onderneming
Klimaatinstallaties

Vieringen
in De Backerhof
Loodgieterwerk
Donderdag
19.00 uur: Woord en CommunieService31
enoktober
onderhoud
viering.
Centrale verwarming
Donderdag 7 november 19.00 uur:
Gasinstallaties
Rozenkrans bidden.

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

Luchtbehandeling

Huisbezoek
www.dekkervangeest.nl
Het wordt gewaardeerd als
u ons attent maakt op menVlotlaan 578
sen, die graag bezoek willen
2681 TX Monster
ontvangen
omdat
ze in heten sanitair
0174-212080
Het adres voor
uw cv-installatie
ziekenhuis liggen, of ziek en
aan huis gebonden zijn (tel.
245058).

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

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling /reparatie
H APK /roetmeting
Nieuweweg 57 - Poeldijk - Tel. 0174 - 245671

Uw vertrouwen waard

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

www.chrisvanwaes.nl
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Hervormde gemeente Poeldijk

Kerkgebouw : Fonteinstraat 6, tel. 243663
Predikant
: Ds. J.W.J. Guis
Jan Barendselaan 199, 2685 BS Poeldijk
Tel. 0174-240939
Kerk.bureau : Verburghlaan 38, tel. 242570
		 E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba
: mw. M. van der Pot-Cloose
		 De Noorderhoek 23
		 2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank
: NL36 INGB 0003 9117 70
		 NL09 RABO 0135 3652 36
		 T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk
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onderhoud van het kerkgebouw. Het dak van de kerk moet worden vervangen omdat er asbest in is aangetroffen.

Kerkdiensten

Zondag 27 oktober
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Zondag 3 november
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Woensdag 6 november, Dankdag voor gewas en arbeid
19.30 uur: ds. J.W.J. Guis.
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en nevendienst voor kinderen van de basisschool.

Verder moeten de ramen in de ontmoetingsruimte vervangen
worden met dubbelglas en kreeg de pastorie in verband met de
komst van de nieuwe predikant ds. Guis een grote opknapbeurt.
We hopen dat velen uit ons dorp de bazaar komen bezoeken en
ons daarmee willen steunen. Alvast hartelijk bedankt.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u gehaald met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres: Jan.van.
Geest@live.nl, of: 06 -49 417 025. Voor vervoer naar de maandsluiting in De Terwebloem kunt u bellen met mw. Stijger tel.: 28
00 57.
Maandsluiting De Terwebloem
We mogen weer een maandsluiting houden: op vrijdag 25 oktober om 19.00 uur in De Terwebloem. De heer G.J. Pelikaan zal
de meditatie verzorgen en we mogen luisteren naar het koor de
Lofzang. We hopen weer een mooi uur met elkaar te hebben. De
commissie gemeentewerk.
Open kerk
Zaterdag 19 oktober is de kerk van 10.00-11.30 uur open voor
een ontmoeting, gesprek of even een kopje koffie of thee. Van
harte welkom.
Oud papier
De oud-papiercontainer staat van 30 oktober t/m 2 november
op: Monsterseweg 112, Poeldijk, naast hotel-restaurant Unicum-Elzenhagen.

Samen aan het werk voor onderhoud van onze kerk

Bazaar Hervormde gemeente
De jaarlijkse bazaar in het Hervormd kerkelijk centrum aan de
Fonteinstraat 6 te Poeldijk is van groot belang voor de kleine
Hervormde gemeente van Poeldijk. Mede door de opbrengst
van de bazaar kan de gemeente in stand worden gehouden.
Daarnaast is de opbrengst nodig voor het noodzakelijk groot

Data bazaar 2019
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 20.00-23.00 uur.
Op vrijdag 1 november kunt u tussen 14.00 en 16.00 uur en zaterdag 2 november van 10.00 tot 11.30 uur ook in de kerk terecht
voor de aankoop van bloemen, planten, oliebollen en gebak.
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Grote verloting
De loten voor de grote verloting zijn nog niet allemaal verkocht!
Helpt u mee om ook de laatste loten aan de man of de vrouw te
brengen? Ook zijn er nog loten voor de fiets. Kunt of wilt u de bazaar niet bezoeken maar tóch bijdragen aan het doel ervan dan
is uw financiële steun natuurlijk van harte welkom. Bankrekeningen: NL25 RABO 0342 9076 03 en NL87 INGB 0004 7782 26, t.n.v.
Bazaarcommissie Hervormde gemeente Poeldijk.

Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
De Veiling, Julianastraat 49, 2685
BB Poeldijk
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/
zangkorendeosacrum
Bank: Rabobank Westland Naaldwijk
Rekening: NL83 RABO 0142 2105 52

Agenda

Zen &Zo

NIEUW: Kundalini Yoga
iedere dinsdagavond
19.30 - 21.00 uur

De weg ... begint bij jezelf

Reiki Helingsavond
4 november 19.30 - 22.00 uur
Reiki II
8 november 10.00 - 17.00 uur
Zentuïtie II
2 & 9 november
10.00 - 17.00 uur

ZENtrum voor bewustwording
& persoonlijke groei
Coaching ● Hypnose
Opleidingen ● Therapie ● Trainingen

OPEN DAG;
Kom kennismaken & ervaren!
24 november 10.00 - 16.00 uur

Havenstraat 55
2681 LC. Monster
www.ZENenZo.nl

Zaterdag 2 november 13.00 uur: krantenactie in Dorpscentrum
(stapelbouw).
Zondag 3 november 10.00 uur: Noorderkerk, ’s-Gravenzande, het
kinderkoor zingt tijdens de viering.
Elke dinsdag
19.00-19.45 uur: De Veiling, repetitie Vrouwenschola.
20.00-22.00 uur: repetitie Concertkoor.
Elke woensdag
14.30-14.00 uur: De Veiling, zingen voor kinderen van groepen
1, 2, 3 en 4.
16.00-17.00 uur: zingen voor kinderen vanaf groep 5.
Elke donderdag
20.00-22.00 uur: De Veiling, repetitie Popkoor Fine Tuning.
Hooizolder achter Emmastraat 11, Monster, repetitie Kamerkoor Couleur Vocale.
Elke vrijdag
19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartholomeuskoor.
In de kerk
Zaterdag 26 oktober       
19.00 uur: geen viering.
Zondag 27 oktober       			
11.00 uur: de Vrouwenschola zingt het Gregoriaans tijdens viering van Allerheiligen.
Zaterdag 2 november, Allerzielen.
19.00 uur: heren Bartholomeuskoor en Perosikoor zingen tijdens
de viering van Allerzielen.
Zondag 3 november
11.00 uur: viering met cantor.

Zondag 27 oktober

•

Stomeri·
Stomerij

Onze stomerij kan al uw kleding,
en een
gordijnen, beddengoed e.d.
reinigen. Snelle en goede service!
Jan Barendselaan 72 • 2685 BV Poeldijk / Tel. 0174-283996
Jan Barendselaan 72 • 2685 BV Poeldijk / Tel. 0174-283996

Vrouwenschola bij Allerheiligen
Door Toos de Vreede

Zondag 27 oktober om 11.00 uur zingt de Vrouwenschola in de
Poeldijkse Bartholomeuskerk. In de viering zingt de schola gezangen van Allerheiligen. U bent van harte uitgenodigd bij de
viering en (weer) kennis te maken met de Gregoriaanse muziek
die eeuwenlang klonk én klinkt in katholieke kloosters en kerken.
De Vrouwenschola, onderdeel van de Zangkoren Deo Sacrum, repeteert wekelijks op dinsdag van 19.00-19.45 uur. Met veel plezier en overgave worden onder leiding van dirigent Steven van
Wieren Gregoriaanse werken ingestudeerd. Hebt u belangstelling
voor Gregoriaans en lijkt het u ook mooi te zingen in de Vrou-
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wenschola? Meldt u na afloop van de viering of mail zangkoren@
deosacrum.nl en u krijgt meer informatie.

Zaterdag 2 november

Perosikoor bij Allerzielen
Poeldijk kent nog altijd de traditie van de
Latijnstalige uitvaart, waarbij het Requiem
van Don Lorenzo Perosi wordt gezongen. Het
Perosikoor is opgericht in 2010 met als doel
de traditie van het Latijnstalige Requiem, in
het bijzonder in de toonzetting van Don Lorenzo Perosi, zeker te stellen en nieuw leven in te blazen. Na
jaren van nieuwe stromingen en meningen, is het zingen van
Perosi bij uitvaarten een bijzonderheid geworden.
Naast verzorging van uitvaarten in Poeldijk wordt het Perosikoor
ook regelmatig gevraagd een uitvaart te begeleiden in één van
de kerken van parochiefederatie St. Franciscus en in kerken buiten het Westland. Het Perosikoor is samengesteld uit heren van
het Bartholomeuskoor en ook zangers van buiten Deo Sacrum.
Het is mogelijk om ook alleen lid van het Perosikoor te zijn. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Bij de viering van Allerzielen
zingt het Perosikoor delen uit het Requiem van Don L. Perosi.
Kerst Hoogmis 2019 in de Bartholomeuskerk...
Eind oktober starten we met de voorbereidingen voor de feestelijke Hoogmis op Kerstmorgen. Op het programma staat de
“Mass in D” van Antonin Dvořak. De Hoogmis op Kerstmorgen
wordt muzikaal verzorgd door het Bartholomeuskoor met leden van het Concertkoor. Ook projectzangers kunnen in deze
Hoogmis meezingen.
Wie wil dat nu niet: samen met een professioneel orkest muziek
ten gehore brengen? Ook deze Kerstmorgen kunnen we weer rekenen op de vertrouwde medewerking van het Delphi Consort.
Het is een voorrecht op de Hoogfeesten van Pasen en Kerstmis
met dit professionele gezelschap te werken. Dus, heb je de Mis
van Dvořak ooit gezongen of lijkt het je ook leuk dan op het podium te staan? Pak je kans en zing met ons mee. Eerste repetitie:
vrijdag 25 oktober, 19.30 uur in De Veiling. Meer informatie? Mail
naar: zangkoren@deosacrum.nl en je krijgt het repetitieschema.

Kinderkoor zingt op 3 november in ‘s -Gravenzande
Het kinderkoor is uitgenodigd om een viering muzikaal te verzorgen in de Noorderkerk in ’s-Gravenzande, Langestraat 130. De
viering is op zondag 3 november om 10.00 uur. Natuurlijk hopen
we op een groot publiek. Inmiddels zijn we met het Kinderkoor
en een groot aantal kinderen als projectdeelnemers gestart met
de voorbereidingen voor de Musical Charlie and the Chocolate
Factory. Uitvoeringen zijn gepland in het weekeinde van 14 en 15
maart. Hou dus de berichten in de media in de gaten.

PRODUCTIE
MEDEWERKER

( M/V )

F U L LTI M E (38 U U R PE R W E E K)
H EB JIJ EEN FLEXI B ELE EN POSITI EVE I NST ELLI N G
EN B EN JE WO O NACH TI G I N H ET WEST L A ND ?

Wegens voortdurende groei van onze organisatie zijn
we op zoek naar enthousiaste mensen die graag in
teamverband alle voorkomende productiewerkzaamheden willen verrichten. Hierbij kun je denken aan het
oppotten, uitzetten, stokken, sorteren en afleveren van
onze Phalaenopsis.
Mail je motivatiebrief en CV naar sollicitatie@optiflor.nl.
Meer informatie? Bel dan 0174 705 110 en vraag
naar Marc Grootscholten, operationeel manager.
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Door Koos van Leeuwen

Een praatje bij een plaatje

Door onze ogen te richten op de aanwezigheid van officiële eerste steentjes in de gevels van Poeldijkse woningen, kunnen we van
een rondrit door het dorp een interessante ontdekkingsreis maken.
Weliswaar ontbreekt bij de meeste woningen zo’n gevelsteen, misschien is dat juist het aardige bij zo’n zoektocht. Zowel in de bebouwde kom als het buitengebied treffen we dergelijke steentjes
aan. Zo’n steen in de gevel geeft enkele bijzondere feiten, zoals
jaar, datum en naam van de toekomstige bewoner prijs. Veelal zijn
die gevelsteentjes al 150 tot 200 jaar oud, soms nog ouder. Poeldijk heeft slechts een handvol (bedrijfs-)panden die al voor 1800
deel uitmaakten van het dorp. De tekst is op sommige gevelstenen goed te lezen, bij andere is extra aandacht geboden. De letters
zijn soms door slijtage deels vervaagd. Mits voldoende interesse in
speurwerk, wat geduld en bewapend met een loep, wordt er vrijwel altijd iets bruikbaars gevonden. Fijn dat er in lang vervlogen
jaren ook al lieden waren met de tegenwoordigheid van geest om
zo’n klein aandenken in de gevel van hun woning te laten plaatsen.
Jammer dat een gedeelte van de oude panden in de loop der jaren
gehavend is door een nieuwe voorgevel aan te brengen, in plaats
van een wat eenvoudiger restauratie uit te voeren. Door die ‘verminkingen’ zijn er meer steentjes verloren gegaan dan bewaard.
Enkele (voor mij) waardevolle exemplaren staan uitermate veilig
opgeborgen in een heel oud stukje Poeldijk. Onder meer een fraaie
gevelsteen van de bouw van het eerste gedeelte van het Sint Jozefhuis voor de ouder wordende mens aan de Voorstraat uit 1893, een

Poeldijkse veilinghal uit 1950 en een fraai muursteentje van mijn vaders tuin, gedateerd 29 mei 1806. Daarop staat de naam van W.C. de
Bruijn vermeld, een naam die overeenkomt met oude akten uit die
tijd. Enkele jaren geleden is een door mij bewaarde marmeren gevelsteen van de Kwintsheulse Mariastichting uit 1926, door mij aan de
Heulse parochie geschonken. Deze pronkt nu in het kerkportaal van
de Andreaskerk.
Handen af van cultureel erfgoed
Zeer actieve historische verenigingen wijzen ons in toenemende
mate erop heel zuinig met ons culturele erfgoed om te springen. Er
zijn panden gesloopt waarvan men tijdens de sloop al spijt kreeg. Zo
ver mogen wij het in de toekomst nooit meer laten komen. In latere
jaren is de aandacht voor het leggen van een eerste steen, zeker bij
particuliere woningen, wat in de vergetelheid geraakt. Pannenbier
drinken staat aanmerkelijk hoger op het verlanglijstje dan een eerste
steen leggen. Het zou in wezen andersom moeten zijn! Er blijken echter meer liefhebbers van een pint dan van een eerste gevelsteentje te
zijn. Toegegeven; het eerste is wat smakelijker en zeker beter verteerbaar! Het doet mij deugd dat Kees van Marrewijk en Lenie Barendse
meer dan zestig jaar geleden even de tijd namen om van de officiële
eerste steenlegging van hun toekomstige woning te genieten. Nóg
mooier is dat zij op dat voor hen zo gewichtige moment een fotograaf
inschakelden die dat belangrijke gebeuren voor de familie vastlegde.
Overigens is de officiële eerste steenlegging van een bouwwerk altijd aanmerkelijk later dan de bouwstart. Verklaring daarvan is dat
de steen anders niet boven het grondoppervlak te zien is. Overigens
is het zo dat lang niet iedereen die aandacht aan een eerste steenleg-
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ging besteedt, een steen in de gevel laat plaatsen. Er bij stilstaan, met
gasten en de aannemersploeg, acht men veelal voldoende.
Lenie Barendse legt eerste steen
De jaren vijftig van de vorige eeuw waren nog jong toen Kees van
Marrewijk Pzn., geboren en getogen Poeldijker, een kwekerij startte aan de Wateringseweg. Hij werd eigenaar van een perceel dat
daarvoor deel uitmaakte van de uitgebreide landerijen van boer Van
Holst. Insiders weten zich bijna zeker nog te herinneren dat de oprijlaan naar diens boerderij, via de Wateringseweg, als de Laan Van
Holst bekendheid genoot. Via een raadsbesluit van de gemeente is
die naam nooit officieel geworden. Een gegeven waar men in Poeldijk geen boodschap aan had. Het was de Laan Van Holst en daarmee basta! Van Holst reed jarenlang met de kar ‘veertigers’ melk
over ‘zijn’ laan naar de Wateringseweg. Daar aangekomen zette hij
zijn bussen neer om te laten ophalen. Een miniem stukje van zijn laan
is nog altijd in gebruik als thuishaven van enkele bewoners. De opname kwam tot stand op genoemd voormalig weideland. Een boer die
enkele handenvol jonge kwekers omstreeks 1950 aan tuinland hielp.
Er werd 8 augustus 1956 geschreven toen Kees van Marrewijk en
Lenie Barendse, in gezelschap van ouders, wat familieleden en het
bouwploegje van de eerste steenlegging een feestje wisten te maken. Lenie herinnert zich nog goed dat Jan Mooijman haar het steentje overhandigde, alvorens zij het een definitieve bestemming gaf.
Op hun toekomstige adres Wateringseweg 68 poseren vanaf links:
Truus Vijverberg-van der Maarel, Kees van Marrewijk, Wim Veerkamp Bertzn., Jan Mooijman, met hoed vader Piet van Marrewijk,
moeder Van Marrewijk-Vijverberg, Lenie Barendse (mevrouw Van
Marrewijk in spé), wat meer naar achter aannemer Bert Veerkamp,
vooraan vader Willem Barendse, Kees Vijverberg en metselaar Leen
Gardien. Waarom moeder Agatha Barendse-Grootscholten op de
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foto ontbreekt, kon niet meer worden achterhaald. Mogelijk heeft
zij het gezelschap vereeuwigd. Zo ja; dan heeft zij dat klusje tot een
goed einde gebracht.
‘Herinneringen gaan over toen.
Sommige wil je best overdoen.
Kees en zijn a.s. vrouw,
staan trots als een pauw,
bij hun nestje, een tikkeltje groen’.

Westland Verstandig: Allerlei onderzoeken en opstellen
visies lopen door elkaar en remmen elkaar blijkbaar af. Vele
inwoners uit Poeldijk kunnen het echt niet meer volgen
We begonnen met een gebiedsvisie voor Poeldijk door een aantal inwoners,
daarin gesteund door de gemeente. Die visie werd gepresenteerd. Daarna
ontstond de Leuningjes-discussie snel gevolgd door prestigieuze plannen
van de Bartholomeuskerk. Het College liet een apart centrumplan opstellen.
Tenslotte loopt daarnaast nog het proces van een omgevingsplan alleen voor
Poeldijk. Daarnaast zijn er nog plannen voor een deel van de Witte Brug en
Gantelhof. Westland Verstandig vindt dat de Voorstraat verder moet worden
verfraaid. Het aangebrachte plein is al een verbetering. In het Dario Fogebouw goedkope starters- en senioren appartementen. Meer parkeren en
de wegeninfrastructuur in en rondom het centrum beetpakken. Het huis van
de buurt in het centrum plannen. Bij de Leuningjes de WOS plaatsen i.v.m. de
continuïteit .Uiteraard kun je dat ook plannen zonder al die visies 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.

Hallo Jumbo actie

DEZE KWALITEIT, NERGENS GOEDKOPER
Jumbo zacht & sterk
toiletpapier bestaat uit
3 lagen en is extra zacht.

JUMBO
ZACHT &
STERK
TOILETPAPIER
Pak 10 rollen

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Openingstijden:
Openingstijden:

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

Hallolaagsteprijsgarantie
laagsteprijsgarantie
Hallo
Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28
Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28
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Bingo brengt € 500,- op voor stichting Droom je Thuis

Handbaldames 1 winnen overtuigend

Sponsorbingo in De Terwebloem

Verburch – Nieuwegein: 27-18

Op maandag 7 oktober is in De Terwebloem het mooie bedrag
van € 500 overhandigd aan de Stichting Droom je Thuis. Deze
stichting wil een woonvorm op maat voor jongeren met een
meervoudige beperking realiseren. Zij hebben een prachtige
plek op het oog, maar de realisatie kost veel geld.

Zaterdag 12 oktober speelden wij onze derde competitiewedstrijd tegen Nieuwegein. Wat waren wij blij met het publiek!
Hierdoor waren wij nog meer gedreven om de punten in Poeldijk te houden. Na het startsignaal begon Nieuwegein met de
bal. Het was een erg spannende eerste helft, ook omdat er door
beide teams veel fouten werden gemaakt. Er waren veel beslissingen door de scheidsrechters, waardoor de wedstrijd een
spannende wending kreeg. We gingen de rust in met een stand
van 12-9.

Uw woning verkopen?
Ook tijdens de
vakantieperiode staan
wij voor
u klaar. voor
Eind september was er in De Terwebloem
een sponsorbingo
de stichting. Een zeer geslaagdeMaak
bingo door
de
vele
prijzen die
een afspraak
geschonken waren en de bijdragen van bewoners. De dag was
ontvang
GRATIS
extra bijzonder, omdat deen
kleinzoon
van eeneen
bewoonster
graag in
het ‘Droom je Thuis’ huis wil gaan
wonen.
Uiteraard
waren
waardebepaling enhij en
nog meer jongeren van de partij bij de bingo. Wij bedanken alle
korting op de
sponsoren voor hun gulle giften en iedereen die meehielp deze
opstartkosten.
bingo tot een succes te maken!
...direct voor u aan de slag!

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

www.directmakelaar.nl
Bel 0174 730 179

VERKOOP • AANKOOP • TAXATIES • VERHUUR

In de tweede helft moesten we nog harder ons best doen en
fouten van de eerste helft voorkomen. Zo konden wij uitbouwen
naar een grotere voorsprong. Toen besloot Nieuwegein om Birgit
mandekking te geven. Daar reageerden wij goed op door onze
keepster in de aanval te wisselen en een extra speelster in te zetten. Dit pakte goed uit en wij wonnen met 27-18! Onze eerstvolgende wedstrijd spelen wij in Etten-Leur op 26 oktober, uit tegen
Internos. Daar gaan wij weer onze uiterste best doen om de punten mee te nemen naar Poeldijk!

Dames 1 pakken winst in slotwedstrijd

Houten – Verburch: 31-32
Zaterdag 5 oktober speelden we tegen Houten DS1, onze tweede competitiewedstrijd van het seizoen. Het startsignaal klonk
en wij begonnen goed aan de wedstrijd. We konden gemakkelijk scoren doordat we veel snelheid hadden. Houten had hier
meer moeite mee en scoorde daardoor in de eerste minuten
niet veel. Totdat ze terug kwamen en het werd toen spannend.
Het ging namelijk gelijk op. We gingen de rust in met 18 - 18.
In de rust had onze trainer Paul een strategie om de twee sterkste opbouwers uit te dekken, zodat zij minder konden scoren.
Het was de gehele wedstrijd erg spannend. Het ene moment liepen wij uit op Houten, het andere kwamen zij op voorsprong. In
de laatste minuten scoorden wij drie doelpunten achter elkaar.
Houten kwam terug en het was 31-32. Birgit zorgde ervoor dat
ze in de laatste seconden niet meer konden scoren door ze vast
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te zetten. Het eindsignaal klonk en Houten kreeg nog een vrije
worp. De bal werd in het sterke blok geschoten en wij wonnen de
wedstrijd met één punt verschil. Kom ons allemaal aanmoedigen
zodat we opnieuw de punten mee naar huis kunnen nemen.
Het schema voor de eerstkomende twee wedstrijden: zaterdag 2
november, 20.00: Verburch thuis tegen Atomium ’61. Zondag 10
november om 14.00 uur uit tegen Aalsmeer.

Laat de politie altijd weten als er iets ‘loos’ is

15

Aanmeldingen worden alleen geaccepteerd als aan voorwaarden
wordt voldaan. Die staan op de website. Uit alle aanmeldingen
worden voor elke categorie 3 genomineerden voorgedragen aan
de jury. De jury bepaalt de uiteindelijke winnaars. Ook dit jaar is
er een sportvrijwilligersprijs waarvoor verenigingen kandidaten
kunnen nomineren. Goed onderbouwd moet duidelijk worden
gemaakt waarom deze vrijwilliger veel betekent voor de vereniging en de publieksprijs verdient. Uitreiking van de Westlandse
sportprijzen 2019 is op 30 januari in Theater De Naald. U kunt
hen tot 17 november aanmelden op: www.gemeentewestland.
nl/sportprijzen.

Bericht wijkagent Ivan van Mulken
Zoals jullie weten is informatie voor een wijkagent
belangrijk. Met uw informatie kunnen wij aan de
slag. Er is verschil tussen
‘zachte’ en ‘harde’ informatie. Zachte informatie
is alles wat u de wijkagent
vertelt over wat er in de
wijk gebeurd of welke problemen er zijn. Ik vind dat u ons veel
vertelt en wij een zeer goed beeld hebben wat er in Poeldijk
speelt. Informatie waarbij het gesprek meestal eindigt met: “dat
heb je niet van mij”, of “ik wil niet dat je mijn naam noemt”,
dat respecteert de politie. Helaas is deze zachte informatie niet
bruikbaar voor een goed opsporingsonderzoek.

Adverteren in Poeldijk Nieuws is voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws komt elke 14 dagen fullcolour op bijna 3.350 privé- én
zakelijke adressen in groot-Poeldijk en gaat naar 500 digitale abonnees.

Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of
Erik van der Sande (06-25575372)

Harde informatie zijn getuigenverklaringen, die leiden tot een proces verbaal getekend door getuige(n) en de politie. Harde informatie is geschikt om een goed opsporingsonderzoek te kunnen starten en problemen op te kunnen lossen. Ik hoor het u al zeggen, dat
doe ik niet, ik wil mijn naam niet in een onderzoek. Als u concrete
informatie heeft van belang voor een opsporingsonderzoek, dan
kunt u dat ook anoniem melden, https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/
Welke informatie is van belang voor de politie?
• Kenteken van een voertuig (merk, type en kleur). Auto, scooter
of bedrijfsauto.
• Personen, man/vrouw, huidskleur en lengte.
• Kapsel, gezichtsbeharing, kleur en soort kapsel.
• Bovenkleding, jas, trui, hoodie, broek, schoenen, hoofddeksel,
kleur, merkkleding?
• Opvallende zaken: tatoeages, manier van lopen, sieraden.
• Namen en adressen.

135
R
R135
R135
4
2
246
6
246

Vóór 17 november stemmen op favoriet(en)

De beste Westlandse sporters?
Alle Westlanders kunnen sporters die uitblonken nomineren
voor de Westlandse sportprijzen 2019. Kent u iemand die de
sterren van de hemel speelde, een team dat schitterde of een
coach die zijn team tot grote hoogte bracht? Er zijn prijzen in
zes categorieën: sporttalent, sportteam, sporters met een beperking, sportvrouw, sportman en sportcoach van 2019. Alle
inwoners van het Westland kunnen sporters nomineren die tussen december 2018 en december 2019 mooie prestaties neer
hebben gezet.

R135
246
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Pius X en De Phoenix in De Veiling

Najaarsconcert op 3 november
In Wateringen en Poeldijk wordt op de wekelijkse repetitieavonden hard gestudeerd. Muziekverenigingen Pius X en de Phoenix
verzorgen dit jaar samen een swingend muziekprogramma in De
Veiling. Niet alleen verzorgen zij een hele middag, maar vullen
ook het grote podium. Een flinke klus, want hoe zet je de twee
opleidingsorkesten, percussiegroep en harmonieorkest naast
elkaar, hoe verdelen vier dirigenten zich? Dat is eenvoudig, omdat de dirigenten het stokje aan elkaar doorgeven. Gelukkig kan
het grote podium de meer dan tachtig muzikanten en percussionisten aan door extra podiumdelen en flinke flexibiliteit.
Het leerlingenorkest, percussiegroep, tussenorkest TOP en harmonieorkest hebben muzikaal behoorlijk wat in petto: een uitvoering van Skyfall met zangeres Carliana, de swingende klanken
van Jiddische traditionals, The Blues Brothers, veel spektakel met
gedubbelde drumsets op muziek van Gershwin en heroïsche
klanken van Batman. Nieuwsgierig? Noteer 3 november, kom dit
muzikale spektakel zien en horen! Kaartjes kosten € 10,00, € 5,00
voor leerlingen van de basisschool. Mét pauzedrankje. Mail naar:
concert@phoenixwateringen.nl voor reserveren van kaartjes. Op
de middag zelf is er ook verkoop aan de deur.
Donateur worden?
U kunt natuurlijk ook donateur worden en dan direct twee gratis
toegangskaarten ontvangen voor dit concert. Zo steunt u niet alleen de orkesten maar ook buitenoptredens tijdens Koningsdag
en op 4 mei. Op de websites meer informatie: www.piusxpoeldijk.nl en www.phoenixwateringen.nl. Daar staan ook de data
van andere optredens. Hopelijk tot ziens op zondag 3 november!

de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. De school zocht
samenwerking met verzorgingshuis De Opmaat in Monster.
In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er 3 acties om een opbrengst voor De Opmaat te realiseren die enigszins in de buurt
komt van de opbrengst in 2016.
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van school die dat vrijwillig doen. Net als vorig jaar is de actie met de hoogste opbrengst
een loterij. Leerlingen hebben allemaal loten meegekregen om
te verkopen (aan familie, buren, mensen van de sportvereniging). Er zijn 6000 loten en meer dan 20 prijzen. Alle loten en
prijzen zijn via sponsors betaald (hoofdsponsors zijn net als vorig
jaar Malkenhorst Makelaars en Boksman BV), waardoor de prijs

Vrijwilliger gezocht

De kaarten kosten € 23,00 en zijn verkrijgbaar bij leden van het
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht”
koor, de website, of via 06-45 459 023.Omdat parkeren in Poeldijk nogal problematisch is, kan men dit jaar gratis parkeren op
Ben jij een enthousiaste, sportieve vrijwilliger en heb
het ABC-Westland terrein. Van daar uit is een gratis pendeldienst
je affiniteit met ouderen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
naar en van de Bartholomeuskerk. Zie ook: www.wkvmusica.nl.
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.
CHINEES-INDISCH RESTAURANT

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur
Waar?
Gymzaal in basisschool de Verburch-hof
(gebouw Westhof), De Ruijtbaan 81 te Poeldijk.

”De Ster”
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06 - 82 0174
35 77- 244111
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Slachthuiskade 4 Poeldijk
Openingstijden: vrijdag 09.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur

Pure flower
verkoopt
bloemen!
Iedere vrijdag
en zaterdag

Bij ons
u terecht
voor mooie
boeketten,
creatief
staan
wijkunt
aan de
Slachthuiskade
4, met
een bloemenkraam.
U kunt bij ons bloemwerk
terecht voor mooie
boeketten,
losse bloemen en
en fleurige
kado’s.
fleurige arrangementen.
Buiten onze openingstijden zijn wij telefonisch of via de
Voor rouwbloemwerk
en bruidsbloemwerk
mail bereikbaar
voor bestellingen,
rouwbloemwerk en
kunt u ons ook telefonisch
bereiken
buiten openingstijden.
trouwbloemwerk.
Marja Brabander 06-53523092 info@pureflower.nl
Karin Koelewijn 06-51851715 www.pureflower.nl
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In memoriam
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Irene. Ook zij mochten genieten van het kennis overdragen, waardoor onder meer Nederland al vroeg geen geheimen meer voor
Leidraad is de vindingrijkheid van de mens om uiteindehen had. Het werk en de zorg voor het gezin wist Corry met veel
lijk zijn zin te krijgen. List en leugen spelen een cruciale
kunst- en vliegwerk met elkaar te combineren. Op haar 61e stopte
rol, zowel in de strijd om te overlezij met werken, maar loslaten was moeilijk. Tien jaar lang kreeg
ven als in het spel van de liefde.
menigeen
nog bijles van haar. In 2015 bezocht zij nog een reünie
Theatergroep Het Wilde Westen
waar
‘juf
Van
Dijk’ deze
vele oud-leerlingen
van de Bartholomeusschool
speelt drie van
verhalen,
en
haar
eerste
klas
uit
1959-1960
zag
en John
sprak.RijsDe laatste jaren
bewerkt door Erik-Ward Geerlings, regie
waren
door
lichamelijke
problemen
en
dementi
e
verre
dijk. Met de inzet van tien enthousiaste acteurs en van plezierig, waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem ging wonen. Op 20
december is haar leven dan ten einde gekomen.
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actrices, te zien in 26 personages, technici, decorbouwers, kledingontwerpers en de mensen achter het toneel. Entree € 16,-,
tot 18 jaar € 10,-, inclusief koffie of thee. Er zijn twee pauzes, met
drankje en hapje, parkeren is gratis. Kaartverkoop: Peter Luiten
(070-3687146) en Willem van Delft (06-5111 6551) per mail: reserveren@tghetwildewesten.nl
TheaterLoods Westland, Naaldwijk, het rode theater op de Hoge Bomen. Data : 22, 23, 29 en 30 november aanvang 20:15 uur, zaal open 19:30 uur.
24 november en 1 december matinee om 14:00
uur, zaal open 13:15 uur. Op de repetitiefoto v.l.n.r.: Louise Wessels, Randy Breukel en
Paula Luiten-van der Schilt. (foto: Yvonne Koene)

Het Gouden Huis

Wees welkom bij een van deze activiteiten
*Wekelijkse op de woensdagavond
Dru yoga 20.30 uur opgeven Elisa 06-48036028
Vinyasa yoga 19.15 uur opgeven Anette 06-81588363
*Avond Intuïtief met acrylverf op 1/11 of 6/12
info via 06-12659513 Marike van Move & Create
*Familieopstelling avond op 12/11 of 12/12
info via 06-17118340 Tietsje van Alba Coaching
*Klankschaal relax & ontspan avond 22/11
info via 06-45738618 Oesha van Always Rise &Shine
*Denk & Doe bewust(er) leven 11/1 2020
info via 06-12659513 Marike van Move & Create
Het Gouden Huis

www.hetgoudenhuis.nl

Tel: 06-22775858
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Trapsgewijs

Puzzel nummer 22

Trappuzzel
Elke regel gebruikt de letters van de vorige regel plus één extra.
Stuur de gevonden letter en woorden in en maak kans op een
heerlijke slagroomschnitt. Oplossing met naam, adres en telefoonnummer binnen 14 dagen naar: puzzel@poeldijknieuws.nl
of naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Suggesties voor een leuke puzzel of er een maken? Gaat uw gang!
Dan is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers. Veel plezier!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

.Medeklinker
Ego
Klap
Gelijk
Aansporing
Oud
Koffieruimte

In dankbare herinnering
Piet Persoon

In
Co

Door diaken Ronald Dits

Doo

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 doorlopen van de Lagere Tuinbouwschool ging hij werken in het tuindersbedrijf van het gezin Persoon. Piet kende zijn latere echtgenote
Annie (ook uit Poeldijk) al langere tijd, maar opeens sloeg de vonk
over. Ze trouwden op 3 september 1959 en gingen wonen naast
het ouderlijk huis. Piet startte zijn eigen tuindersbedrijf. Samen
met Annie kreeg hij drie zonen en later vier kleinkinderen. Piet
was een harde werker met veel humor, tot op hoge leeftijd was
hij nooit ziek en zijn zonen genoten van een onbezorgde jeugd.
Hobby’s had Piet in die tijd weinig. In 1994 gingen Piet en Annie
wonen in de De Boerstraat en zijn zonen zetten het bedrijf voort. Er
kwam meer tijd om met zijn boot te varen en te bridgen, maar Piet
bleef daarnaast ook doorwerken. Ook ging hij met Annie ﬁetsen en
met de kleinkinderen beleefden zij leuke uitjes. Daarnaast kwam
er tijd voor reisjes naar het buitenland. Vanaf zijn 78e begon Piet
problemen te krijgen met zijn gezondheid, waarbij hij een grote
steun had aan zijn vrouw Annie. Uiteindelijk overleed hij in alle
rust in het ziekenhuis. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 27
december in de H. Bartholomeuskerk waarna Piet is gecremeerd in
crematoriumwww.spruijtonderhoud.nl
Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgestowww.spruijtonderhoud.nl
06-512
412
ken naar de andere kant van het aardse •leven,
in het 08
vertrouwen
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.

Cor
gro
Na
zitte
ze d
ople
Een
kaa
Tinu
lijk.
in P
was
in. N
omg
en b
scho
Iren
doo
hen
kun
zij m
men
waa
en h
war
rig,
dec

“Het adres voor zonwering,
rolluiken
horren,
Op 19 december
is, op 85-jarigeen
leeftijd,
Petrus Cornelis Persoon
in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft overleden. Piet is geóók voor reparaties!”
boren op 15 januari 1931 en opgegroeid in Poeldijk aan de

Uitslag puzzel in Poeldijk Nieuws nummer 20: DIERENTUIN. Van
de 34 inzenders, die het allemaal goed hadden, is de gelukkige
winnaar Pieter de Zoete, op de foto met zijn gewonnen slagroomschnitt.

optometrie

audicien

contactlenzen

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

Brillenglazen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

(zonne)Brillen

t. 0174 29 31 40
f. 0174 29 68 20
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Bezoek en optreden Hongaars koor in Poeldijk

Fotomateriaal gezocht
Door Peter van Leeuwen

Je zult langzaamaan wel weten dat we een fotohoekje vol herinneringen willen inrichten rond het Hongaarse koor, dat donderdag 21 november in Poeldijk arriveert. Schoorvoetend is er
wel wat binnen gekomen aan materiaal, maar daar vul je geen
tentoonstelling mee. Dus als je ooit Hongaarse koorgasten over
de vloer hebt gehad, als je ooit in Boedapest een tegenbezoek
hebt afgelegd en je bent in het bezit van unieke foto’s, dan willen we ze graag een poosje lenen van je.

Schrijf je naam achterop en je krijgt ze na verloop van tijd weer
terug. Bij voorbaat dank….! Wil je kaartjes voor het afscheidsconcert (ofwel: Uitzwaaiconcert) op zondagavond 24 november (zie
de flyer) dan kan je daarvoor terecht bij Toos de Vreede (245238),
Trees Persoon (06-25063471) en Marijke van Os (627609).

‘Het woord ‘toppie’ viel regelmatig

Onderlinge Vriendschap
Door Cor Mol, voorzitter

Zaterdag 12 oktober hebben wij onze herfstmarathon gehouden. Ondanks een kleiner aantal deelnemers was het toch een
gezellige en geslaagde dag. Het woordje ‘Toppie’ hebben wij
meerdere keren gebruikt. Dat gaf dus aan dat het weer een
succes was. Onze dank gaat uit naar de sponsors Jumbo Boere,
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keurslager Marco van der Hout, bakker Van Malkenhorst, Michel Vis Bike Totaal.
Onze voorjaarsmarathon wordt gehouden op 7 maart 2020 in
restaurant Vrienden, we starten om 19.45 uur. We spelen 3 bomen en 25% van de deelnemers gaat met een waardebon van de
slager of van de Jumbo naar huis met een waarde van € 5,--.
Uitslag:
Jokeren		Klaverjassen
L. Sta
116 A. van Dijk - J. Goedendorp
11428
W. Mulder
138 W. van der Knaap - B. van Paassen 10179
G. de Kok
139 P. Verschuren - C. Barendse
9892
L. Teeuw
144 A. Koremans - K. Zuiderwijk
9642
P. Grimbergen 152 C. Mol - M. Bos	
9297

De viering van Oogstdankdag in de Poeldijkse Bartholomeuskerk
kende dit jaar een gouden oogst. De echtparen Wil en Marlies Bol
(links op de Foto) en Leo en Anneke van Paassen (rechts) vieren
hun 50e huwelijksdag. (Foto: Koos Verbeek)
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Gesprek met burgemeester en wethouder

Woonhotel Westland: PerspeKtief
Door toenemende grote zorgen in Poeldijk over de omstandigheden in het centrum over enkele bewoners van het woonhotel
PerspeKtief was er dinsdag 15 oktober een gesprek tussen de
buurtbeheercommissie van PerspeKtief met burgemeester Bouke Arends en zorgwethouder Piet Vreugdenhil. De problemen
en overlast stonden op de agenda. Burgemeester Arends en
wethouder Vreugdenhil en buurtbeheercommissie waren het
er met elkaar over eens dat het beleid rond het wonen anders
en beter moet. Er zijn diverse voorstellen naar voren gebracht
voor een betere situatie. Benadrukt werd dat het slechts enkele personen zijn die in het woonhotel wonen en overlast veroorzaken. Daar willen PerspeKtief en beheercommissie snel en
adequaat op gaan sturen.
Besloten is dat de buurtbeheercommissie voortaan elke maand
bij elkaar komt; de commissie wordt uitgebreid met nog enkele omwonenden die overlast ervaren. In de vergadering was er
nog geen zicht op hoe lang het woonhotel nog in Poeldijk blijft.
Bij het bezoek van het college van B&W op 25 september aan
Poeldijk kwam de overlast van PerspeKtief ook aan de orde.
Wethouder Vreugdenhil antwoordde op vragen van burgers dat
het gemeentebestuur zijn best doet bij het zoeken naar een andere locatie, maar dat dit niet eenvoudig is. Het Team Woonhotel PerspeKtief gaat meer communiceren met de bevolking,
ook via Poeldijk Nieuws. Binnenkort worden flyers verspreid
met tips wat te doen bij overlast. Er is al een speciaal telefoonnummer voor als er weer problemen zijn: 794141. Dat is 24 uur
per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Strafbare feiten kunnen
direct aan de politie gemeld worden. Overlast kan ook gemeld
worden via: info@perspektief.nl.

De agenda van de Sint en zijn Pieten voor de dagen na de intocht
in Poeldijk ziet er als volgt uit:
Woensdag 4 december: 11.00 uur, bezoek aan Smallsteps.
14.00 uur Eierkoeken versieren bij de Jumbo (inschrijfformulier
ligt dan bij de Jumbo).
16.00-17.30 uur Pieten gaan patatscheppen bij ’t Harkje.
Donderdag 5 december: 09.00 uur Bezoek aan basisschool De
Nieuwe Weg.
’s Avonds huisbezoeken op aanvraag. Geïnteresseerd? Stuur een
privé-berichtje via onze Facebook pagina.

Bij bibliotheek Westland

Gratis cursus ‘Digisterker’
De dienstverlening van de overheid is bijna geheel digitaal. Een
afspraak maken bij de gemeente of een vraag stellen aan de
Belastingdienst, alles gaat via de computer. Dat heeft voor veel
mensen voordelen, maar niet iedereen kan zo werken. Daarom
is er de cursus Digisterker, waarmee mensen leren omgaan met
de digitale overheid, zoals met de DigiD, de website van de gemeente Westland of ‘MijnOverheid’.
Donderdag 7 november start de cursus in de Bieb ‘s-Gravenzande,
van 14.00-16.00. Dinsdag 12 november in de Bieb Naaldwijk van
19.00-21.00 uur. De cursus is in samenwerking met SeniorWeb en
telt 4 bijeenkomsten. Deelname is gratis en na afloop krijgen deelnemers een certificaat. Aanmelden kan via de balie in de bieb, via
klantenservice (tel.: 22 64 04) of via: www.bibliotheekwestland.nl.

16 november 13.15 legt boot aan bij De Terwebloem

Intocht Sinterklaas in Poeldijk
Zoals in de vorige editie van Poeldijk Nieuws te lezen was in het
gedicht van Sint en Piet, komen zij op 16 november in Poeldijk
aan. Rond 13.15 uur varen zij Poeldijk binnen en leggen aan
naast De Terwebloem. Vandaar uit gaat de optocht met muziek,
door Poeldijk naar De Veiling voor de Sintdisco, waar de voetjes
van de vloer kunnen en met de Pieten kan worden gefeest. Het
feest begint om 14.00 en duurt tot 16.00 uur. De kosten van dit
feest zijn € 2,- per persoon, te betalen bij de zaal.

Professionele opvang in een
huiselijke sfeer

Daar voelt uw kind
zich thuis!
Dagopvang & buitenschoolse opvang
in Monster en Poeldijk.
Bel 0174-243104 of kijk op www.kdvsimba.nl

23 OKTOBER 2019

KBO Poeldijk
Sjoerd Pleijsier woonworstelt met u mee

Plustival: 8 november in De Kiem
PLUStival 2019, dé informatiemarkt voor de Westlandse senior,
is deze keer in zalencentrum De Kiem in ’s-Gravenzande. Vrijdag
8 november heet de Seniorenraad Westland u vanaf 13.00 uur
van harte welkom om de tientallen stands te bezoeken of presentaties te volgen. Vooral het optreden van Sjoerd Pleijsier zal
in de belangstelling staan. Het thema van dit PLUStival is wonen
in vele opzichten, gekozen is voor de slogan ‘Wonen . . . een
wonderlijke worsteling?!’
Zo komen aan de orde: gehuurd wonen (voor- en nadelen),
wonen voor ouderen met dementie, de aantrekkelijkheid van
‘groepswonen’, toegankelijk (laagdrempelig) wonen op maat, inschrijven bij ‘Woonnet Haaglanden’, ‘hoe bewust denkt u nu al na
over toekomstig wonen?’
Sjoerd Pleijsier benadert de ‘woonworsteling’ op eigen wijze met
Hoeks-Rotterdamse rioolhumor. Jerry Mensing biedt als levende
wegwijzer én fotograaf zijn diensten weer aan. Ook kunt u met
de Seniorenraad Westland van gedachten wisselen. Binnenkort
komt informatie beschikbaar over de stands die u kunt bezoeken
en natuurlijk is er weer een loterij, waarbij fraaie, seniorvriendelijke prijzen zijn te winnen. De middag wordt muzikaal ingevuld
door combo ‘Sixty five and more’ o.l.v. Kees van Veldhoven. De
Kiem, Julianaweg 91 in ’s-Gravenzande is met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Trouwens . . . de toegang is gratis!

Veel ouderen lopen risico

'Meer aandacht voor armoede'
55 tot 67-jarigen lopen meer risico om
langdurig arm te raken. Maar liefst 11%
van de 90-plussers is arm, het hoogste
percentage onder de volwassenen. De
Tweede Kamer debatteerde 10 oktober
met staatssecretaris Tamara van Ark
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over armoede en
schulden. KBO-PCOB vraagt aandacht voor armoede onder oudere Nederlanders en draagt drie oplossingen aan.
Ondanks dat de crisisjaren achter ons liggen, lopen 55 tot 67-jarigen steeds meer risico langdurig arm te raken, zo blijkt uit CBS-cijfers. Uit de bundel “Ouderen doorbreken de stilte rond armoede’,
komen de schrijnende gevolgen zijn van arm zijn duidelijk naar
voren. Eenzaamheid is er één van. Omdat mensen niet de middelen hebben een treinkaartje te kopen, gaan zij niet op bezoek bij
familie of vrienden. Naar een verjaardag gaan is moeilijk, omdat
een cadeautje kopen er niet in zit. Armoede zorgt er ook voor dat
mensen medicijnen niet afhalen of doorverwijzing naar de specialist niet opvolgen omdat zij de eigen bijdrage niet kunnen betalen.
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Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Grenzen verleggen: Ga eens naast je strepen staan.” (Loesje)
“Niemand belt meer aan of je buiten komt spelen.” (René Haandes, 70 jaar)

KBO Poeldijk

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

Vitis Welzijn

12 tot en met 16 november

Week van de Mantelzorg
Vitis Welzijn organiseert met de gemeente dit jaar de week
van de Mantelzorg. De mantelzorger staat dan weer centraal;
wij bieden leuke activiteiten aan. Ontspanning, verwennerij en
creativiteit staan voorop. Vorige maand zijn bij Vitis Welzijn geregistreerde mantelzorgers uitgenodigd. Wees er tijdig bij om
de activiteit van uw keuze door te geven. Bent u nog niet geregistreerd als mantelzorger en wilt u wel deelnemen aan deze
week? Dat kan! Mail mantelzorg@vitiswelzijn.nl of bel dinsdag
t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur: 31 50 45.
Cursus assertiviteit voor volwassenen
In deze cursus leert u beter voor uzelf opkomen en omgaan met
meningsverschillen, conflicten, waardering en kritiek. De assertiviteitstraining geeft inzicht in uw gedrag om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Wij oefenen in: nee zeggen, keuzes maken,
beslissen, kritiek geven en ontvangen, uw mening formuleren. U
krijgt inzicht in uw gedrag en het effect ervan op anderen. De
cursus telt vijf bijeenkomsten en start dinsdag 29 oktober om
19.30-21.30 uur in wijkcentrum Hooge Hasta in Naaldwijk. Aan
de cursus zijn geen kosten verbonden. Voor vragen en aanmelding: cursus@vitisjgz.nl of 63 03 58.
Cursus puber in huis
Hoe blijf ik in gesprek met mijn puber? De cursus Puber in huis is
voor ouders/opvoeders met kinderen in de leeftijd van 12 tot 18.
In de cursus krijgt u informatie over veranderingen in de puberteit, ontwikkeling van het puberbrein, over luisteren, praten en
overleggen met een puber en hoe grenzen te stellen. Ook is het
fijn om ervaringen te delen. Deze cursus heeft vijf bijeenkomsten
en start woensdag 30 oktober van 19.30-21.30 uur in wijkcentrum ’t Anker aan het Baron Van Gentplein 31 in De Lier. Aan deze
cursus zijn geen kosten verbonden. Voor vragen en aanmelden,
mail: cursus@vitisjgz.nl of bel met 63 03 58.

29 oktober in De Backerhof

Bijeenkomst omgaan met dementie
Komt u ook weleens verwarde mensen tegen in een winkel of
op straat? U wilt vast wel iets doen om te helpen, maar wat is de
beste manier? Wat doet dementie met mensen? Op deze vragen geven wij antwoord tijdens een informatieve bijeenkomst,
om zo een veilige leefomgeving te bieden aan demente mensen
in het Westland.

22

23 OKTOBER 2019

U bent dinsdag 29 oktober van harte welkom bij de bijeenkomst
‘omgaan met dementie’ in De Backerhof. Het bijwonen is gratis.
Een lijst met alle bijeenkomsten in het hele Westland staat op
vitiswelzijn.nl. Voor aanmelden of informatie: Kristien Litjens
(630358) of bezoekdienstdementie@vitiswelzijn.nl.

Vrijdagen 25 oktober en 8 november

Digi-inloop
Hebt u een vraag over het gebruik van uw computer, tablet of
smartphone? Of over WhatsApp, fotobewerking, internetbankieren, Facebook of veilig internetten? Wilt u uw digitale kennis
uitbreiden? U kunt op de vrijdagen 25 oktober en 8 november
terecht in de computerruimte in De Backerhof van 09.30 - 12.00
uur. Digi-inloop wordt begeleid door Arie Kruijswijk en Wim van
Ruyven. Kosten € 2,50 per keer, inclusief consumptie.
Bingo
Zin in een gezellige bingomiddag? Elke zaterdag kunt u in de even
weken bingo spelen in De Backerhof. Aanvang 14.00 uur, kosten
€ 4,50 inclusief een kop koffie of thee. Aanmelden is niet nodig.

Uitzicht vanuit kerktoren (Foto's: Koos Verbeek)
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Poeldijkse scholen vertellen…

Vragen kinderboekenweek 2019

Klassendag

1. Hoe lang bestaat de Kinderboekenweek al?
Antwoord: al 65 jaar.
2. Wanneer was het?
Antwoord: 2 t/m 13 oktober
2019.
3. Wat was het thema van dit
jaar?
Antwoord: reizen, het liedje
heet dan ook ´reis mee´.
4. Hoe heet het kinderboekgeschenk van 2019?
Antwoord: HAAIENTANDEN.
5. Wie is de meest bekroonde
kinderboekschrijver?
Antwoord: Paul van Loon.

Wij zijn vrijdag 13 september naar het Westlands Museum geweest. We zijn er op de fiets naar toe gegaan. Toen we daar aankwamen gingen we eerst op de foto met alle drie de scholen.
Daarna werden we in groepen verdeeld. Wij gingen als eerst naar
de tuin van het Westlands Museum waar allemaal vrijwilligers
werken. We hebben gezien hoe het vroeger was om tuinder te
zijn. En we hebben ook in de kas potten geperst. Daarna gingen
we het Westlands Museum in. Daar ging het over de geschiedenis van het Westland en over hoe het er toen uitzag en de paleizen die er toen stonden. Daarna hebben we wat gegeten in het
café. Toen zijn we op de fiets naar Tomatoworld geweest. Daar
hebben we het over het klimaat gehad en over de vervuiling
en over dat er maar een klein deel van het water
goed is en over energie. We hebben het gehad
over welk eten heel veel water nodig heeft om te
maken en welk eten weinig. Een broodje hamburger heeft heel veel water nodig. Maar een appel
heeft weer minder water nodig. En daarna gingen
we weer terug naar school.

Door Indy, groep 6

Door Ivo

Moppen

Door Amin en Soufian
Er komt een man bij de dokter en zegt: “Dokter, ik moet elke dag
om half acht poepen”.
Zegt de dokter: “er zijn ergere dingen”.
Zegt de man: “Het probleem is dat ik pas om acht uur wakker
word!”
Jantje neemt elke dag een dropje mee voor de juf.
Op een dag heeft hij geen drop, de juf vraagt:
waar is mijn dropje? Zegt Jantje:
mijn konijn is dood.

Naar het vliegerfeest
Door Kati, groep 4

Ik zat bij Diam in de auto.
Het was op het strand bij Monster.
Mijn vlieger deed het goed.
Hij maakte een looping.
Die van Ravi en Diam gingen heel hoog.
We gingen de vliegers eerst mooi verven.
Iedereen mocht zelf kiezen.
Wij hadden de mooiste vliegers.
Wij hebben een grote beker gewonnen.

Waarom staat een Belg op maandag
de hele dag naast zijn stoel?
Omdat het weekend er op zit.
Hoe noem je organen in de tuin?
Antwoord: tuinnieren
Er staan twee dommen bij het
verkeerslicht. Zegt de één: het is
groen. Zegt de ander: een kikker!
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0174 24 55 35
info@heuchemerkappers.nl
www.heuchemerkappers.nl
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BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.
Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen

en professioneel gereedschap

DAAR KAN JE OP BOUWEN!
De Zeeuw Bouwmaterialen B.V.- Slachthuiskade 30 - Poeldijk
tel (0174) 245516 - fax (0174) 243412 www.imabodezeeuw.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 8.00 - 17.00 uur, za 8.00 - 12.00 uur.

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen

Volg ons via:
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Heuchemer Kappers
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk
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Vraagprijs: € 265.000,- k.k.
T 0174 28 60 80

www.borgdorff.nl
Volg ons via:

