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AGENDA

Donderdag 17 oktober 2019 was ongetwijfeld de langste dag 
in zijn leven voor juwelier Chris van Waes. Om vier uur in de 
ochtend ging bij hem thuis het alarm af en werd hij tegelijker-
tijd door de politie gebeld. Er waren inbrekers in zijn winkel 
aan de Jan Barendselaan in Poeldijk. Luttele minuten later 
staarde hij vol afgrijzen naar de chaos. ‘De winkeldeur was 
vernield en het rolluik ook’, vertelt Chris aan Poeldijk Nieuws. 

‘Binnen was het een vreselijke bende. Vier onherkenbaar 
geklede, nog jonge mannen lieten een spoor van vernieling 
achter en namen een flinke hoeveelheid gouden sieraden en 
voorwerpen mee. Er zijn glazen vitrinekasten stukgeslagen. 
Overal lag glas en alle andere kostbare spullen, die niet ge-
roofd waren lagen door elkaar, dat gebeurde allemaal binnen 
drie minuten!’

De langste dag van juwelier Chris van Waes

‘Inbrekers waren op zoek naar goud’        
Door Nelly Schouw-Zaat

(lees verder op pag. 3)

Kleine 4 jaar na doorstart van het dorpsmagazine

100e nummer van Poeldijk Nieuws!
Door Jan Goeijenbier, hoofdredacteur 

Annemiek Koremans, Nina Kester, 
Koos van Leeuwen, Susan van Leeu-

wen, Nelly Schouw-Zaat, Willem de 
Bruijn, Etiènne Zwinkels, Gabrielle 
Zwinkels, Koos Verbeek, Jan Bo-
gaard, Wilfred Bronswijk, Peter van 
Iersel, Hans van den Broek, Mieke 

Janssen en alle bezorgers. Dé men-
sen achter de schermen. In de eerste 

plaats: Poeldijkers, gefeliciteerd met jullie 
100e Poeldijk Nieuws! Wij begonnen begin 2016 opnieuw, maak-
ten er een bruisend, gezond en kennelijk geliefd dorpsmagazine 
van. Elke 14 dagen op de mat van 3.500 Poeldijkse deuren, over 
het net naar 500 digitale abonnees waar dan ook in Nederland 
of ter wereld, 24 uur per dag op website, facebook en twitter! 

Vandaag, op 6 november 2019 verschijnt 
het 100ste nummer van Poeldijk Nieuws. 
Deze (nog) oud-Poeldijker is blij en trots, 
hij had dit niet verwacht. Zoveel Poeldij-
kers die dat met hun vrijwillige € 27,50 
per jaar mogelijk maken. Wat te denken 
over onze adverteerders! Mensen lezen 
minder van papier, áls ze nog lezen. Veel 
adverteerders zweren bij ‘sosijal miedia’. 
Lezers  zijn vaak ouder, lezen liefst van 
papier. Iedereen weet dat Poeldijkers er 
hooguit op zondag de tijd voor nemen. 
Er moe(s)t ‘ommers gewerrekt worre’. 
Werk is nog altijd belangrijk, rekeningen 
moeten nog steeds betaald worden. Nu 
is er méér dan werk, zoals stress. Vroeger 
hadden mensen het druk, heel erg druk. 
Alles ten dienste van werk, het hele gezin 
moest aan de slag. Doorleren was uitzon-
dering, leerplicht klaar? Werken! Moet je 
nu mee komen. “Ik neem een tussenjaar”. 

(lees verder op pag. 4)

100e

editie

6 november 2019  Uw 100e Poeldijk Nieuws!   Op uw deurmat
9 nov. 13.00-18.00  12e Bridge- en klaverjasdrive  ISW-school Margrietlaan (zie pag. 10)
15 nov. 09.30-12.00 uur  Digi-inloop computerhulp   De Backerhof 
16. nov. 10.00-11.30 uur  Open kerk, boeken-, platen en creamarkt Hervormde kerk Poeldijk (zie pag. 9)
16 nov. 13.15 uur         Start 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 
Goeijenbier (hoofdredacteur), Peter van Iersel (penningmees-
ter), Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Etiènne Zwinkels (website en 
sociale media).
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo.
___________________________________________________
Kopij Poeldijk Nieuws 
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171), Erik van der Sande (06-
25575372) of Koos Verbeek (06-53714151).
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken) 
Poeldijk Nieuws is niet aansprakelijk voor gevolgen van  
fouten in advertentieteksten.
___________________________________________________

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

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

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

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

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

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

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

fransvanvelthoven@hetnet.nl

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

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

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

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

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

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

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

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

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

100 gram rosbief + 
100 gram beenhamsalade

slechts € 3,99

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk 

gratis steakmes!

gourmet express, 
per persoon

slechts € 6,75

hele grillworst 
slechts € 4,99

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

wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.

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

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk, 
gratis steakmes!

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

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

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

  

Geldig van 4 t/m 9 november Geldig van 11 t/m 16 november

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

KEURKOOPJE
4 HOUTVINKEN

SLECHTS € 5,50

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROSBIEF + 
100 GRAM ACHTERHAM

SLECHTS € 4,99

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM BOERENKOOL-
STAMPPOT MET ROOKWORST

SLECHTS € 3,95

ELK WEEKEND 
HELE GRILLWORST 

€ 5,50

KEURKOOPJE
4 X TARTAAR ‘SPECIAAL’ 

SLECHTS € 5,99

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM GEGRILDE 
BOTERHAMWORST

SLECHTS € 1,95

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM BIETENSTAMPPOT 
MET SPEKJES

 SLECHTS € 3,95

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Aanbiedingen geldig van  
4 t/m 16 november

Fjordbrood
van €4,10 voor €3,25

Eierkoeken 
4 + 2 gratis

Speculaastaartje
van €7,15 voor €5,75

Bakkerij Van Malkenhorst

(Vervolg voorpagina)

Het tafereel staat hem nog helder voor de geest. Op het moment 
van de ontdekking, na uitvoerig onderzoek door het politieteam 
en het bekijken van de camerabeelden van het beveiligingssys-
teem, drong het tot Van Waes door dat er ‘werk aan de winkel’ 
was. ‘Wij gaan in geen geval de winkel sluiten’ was zijn kordate 
beslissing. Nog diezelfde dag kwam er nieuw glas in de winkel-
deur en zag de gevel er weer strak en goed verzorgd uit. Ook werd 
de winkel van glasscherven ontdaan en schoon gemaakt. Meu-
bels rechtgezet en vitrines die elders ongebruikt stonden gevuld 
met sieraden en kunstvoorwerpen. Op de gebruikelijke tijd, 11.00 
uur in de ochtend, was het pand als vanouds open voor klanten. 
Chris kreeg  gelukkig veel hulp van vrienden en bekenden. Moe 
was hij wél na die enerverende uren. Er was nog genoeg ander 
werk te doen, formaliteiten met verzekering en beveiliging en 
ook… omwonenden te woord staan die hem kwamen steunen en 
sterkte wensen bij het verwerken van deze klap. ‘Het was echt 
hartverwarmend’, blikt hij terug. ‘Er waren boeketten bloemen 
en er kwamen mensen die zeiden: ik kom niets kopen, maar ik wil 
je even laten weten dat ik met je mee leef’.

‘Complete winkelgalerij is hoopgevend voor toekomst dorp’
Een kleine week na de beroving kan hij nog niets zeggen over 
de werkelijke schade en er is ook nog geen duidelijkheid over de 
daders. Het onderzoek is nog volop gaande. Vast staat wel dat 
het een zorgvuldig voorbereide snelle actie was met goudroof 
als hoofdmotief. Chris zou ook niet kunnen zeggen wat er nog 
meer aan beveiliging moet worden gedaan. ‘Ik voldoe aan alle 
eisen van de verzekering. Misschien moet ik wel een rolluik laten 
aanbrengen voor de etalage, zodat alle sieraden na sluitingstijd 
niet zichtbaar zijn. Dat zou verschrikkelijk spijtig zijn, vooral in de 
feestmaanden als wij juist nog meer werk maken van de etalage 
dan we normaal al doen. De winkelgalerij aan de Jan Barendse-
laan is nu net weer mooi compleet met aardige mooie speciaal-
zaken. Poeldijk kan daar trots op zijn en ik vind dat hoopgevend 
voor de toekomst van het dorp’. Chris van Waes heeft al 17 jaar 
zijn winkel in Poeldijk. Is hij niet somber na die inbraak? ‘Het is 
natuurlijk verdrietig en ook schokkend als je die ravage ziet. Maar 
ik denk er ook aan dat die inbrekers onmogelijk gelukkig kunnen 
worden van hun daden. Dat wordt wel duidelijk als de politie hen 
vindt’.

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

Dinsdag 5 november 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 8 november 15.00 uur: Eucharistieviering door pastor P. 
Linders.
Vrijdag 15 november 15.00 uur: Woord en Communieviering 
door diaken Ronald Dits.
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Zaken die Poedijkers belangrijk vinden
Tijden zijn drastisch veranderd. Werk, hoe belangrijk ook, staat 
voor veel mensen minder voorop. Het gaat om ‘tijd voor ik’. Stress 
ligt niet alleen op de loer, kennelijk een dagelijks gevaar. We heb-
ben het druk en weinig aandacht voor elkaar. Dat begint thuis: 
éérst de telefoon, dan praten; elkaar aankijken? Lezen? ‘Verbin-
ding’? Ik noem dat aandacht. In Poeldijk Nieuws elke 2 weken 
aandacht voor zaken die veel Poeldijkers belangrijk vinden. In ons 
dorp, of elders in het Westland. Wij laten mensen aan het woord 
over verleden en vooral het nu. Jong en oud, mensen met een 
mening, met inzet voor club, bedrijf, kerk, vereniging, school, el-
kaar, het goede doel, de toekomst van Poeldijk. Mensen die voor 
iets uit durven te komen, een leuk of belangrijk verhaal te vertel-
len hebben. Zo wil Poeldijk Nieuws bijdragen aan het Poeldijk van 
nu en de toekomst. Dank jullie wel Poeldijkers! 

(Vervolg voorpagina)

Elke donderdagochtend bij Verburch 

OldStars walking foot- en handball
Donderdag 17 oktober was er op Verburch voor de eerste keer 
een OldStars walking handball en football kennismaking. Na 
een gezellig ontvangst met koffie en thee begon de training. De 
walking handball training stond onder leiding van ex-handbal 
international Leon van Schie, OldStars trainer-coach van het 
Nationaal Ouderenfonds. Een gevarieerde training waar naast 
walking handball allerlei leuke, beweegvormen werden gedaan. 
Zo kan iedereen meedoen. De deelnemers vonden unaniem dat 
het een hele leuke ochtend was met ongemerkt een bezweet 
hoofd aan het eind.

Naast de introductie van OldStars walking handball was er ook de 
eerste training van het walking football. Op het voetbalveld werd 
er samen met de OldStars van Westlandia een demonstratie ge-
speeld. Na de training kwamen de handbal en voetbal deelne-
mers bij elkaar om gezellig af te sluiten in de kantine. Dit is voor 
herhaling vatbaar! 
  
Elke donderdag is er OldStars walking handball en football bij Ver-
burch aan de Arckelweg 20. Om 09.45 wordt  gestart met koffie. 
Om 10.00 begint de training van 60 minuten, daarna een bakkie. 
Iedereen (55+) is welkom om, kosteloos, aan te sluiten! Vragen? 

Bel of mail met de Verburch contactpersoon Pieter Batenburg, 
06-14 301 770 of pieterbatenburg88@gmail.com. 

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)

Hoe speelt jouw levensverhaal mee?

De Bijbel spelenderwijs
Door Els Geelen, pastoraal werker

Als pastores blijven wij ons ontwikkelen en scholen. Zo ben ik 
bezig met een 2-jarige opleiding tot begeleider professioneel 
begeleider bibliodrama. Daarvoor oefen ik ook met een groep. 
Vorig jaar bleek dat de groep niet altijd allemaal kon, dus nodig 
ik nu meer mensen uit om mee te doen. Bibliodrama is een me-
thode om je eigen levensverhaal en Bijbelverhalen aan elkaar 
te spiegelen. Spelenderwijs en interactief ontdek je hoe het Bij-
belverhaal jouw verhaal belicht, hoe jouw levensverhaal mee-
speelt in de uitleg van het Bijbelverhaal.

De avonden, die los van elkaar staan, zijn in de parochiezaal van 
Josephkerk Wateringen, dr. Schaepmanstraat 12. De volgende ke-
ren zijn maandag 25 november, 27 januari 2020, 24 februari en 
9 maart. We starten om 20.00 en ronden om 22.00 uur af. Vanaf 
19.45 uur staan koffie en thee klaar. Het is voor mij prettig te we-
ten wie ik kan verwachten die avond; graag een mailtje geelen@
rkwestland.nl of een telefoontje naar 06-36286952.
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GELDIG
7 T/M 9  

NOVEMBER

WITTE 
PUNTJES

SPECULAAS 
GEVULDE 
KOEKEN

GELDIG
7 T/M 9  

NOVEMBER

8 voor
  €2,-

4 voor
€4,00

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

Omgevingsplan Poeldijk komt er aan voor 
het einde van het jaar. Los van de plannen is 
buitenopknapbeurt de Leuningjes nodig. Voor 
de problemen rond gebruik Witte Brug door 
Perspectief moet op korte termijn een de� nitieve 
oplossing komen  
Rond Poeldijk zijn er vele plannen in wording: centrumplan en het 
omgevingsplan, hoe Poeldijk er  moet komen uit te zien. Westland 
Verstandig zal het concept, met degenen in Poeldijk die dat willen, 
doornemen. De WOS wil nog steeds naar de Leuningjes en daarover 
wordt nog steeds gepraat. Wij vinden wel dat de buitenkant dringend 
opgeknapt moet worden. Dat ziet er slecht uit. De gemeente zou 
voor Perspektief een andere locatie moeten vinden. Nu zijn er te veel 
problemen en klachten. Dit loopt al te lang!
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. 

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

‘Is er dan nooit geen oorlog?’

November
Door pastor Max Kwee 

November, niet alleen de maand waarin 
we langzamerhand richting het einde 
van het kalenderjaar gaan. Liggen de 
Sint-chocoladeletters al in de winkels? 
En de kerstartikelen? Maar ook gaan 
we naar het einde van het kerkelijk jaar. 

Eerst, op 1 november, Allerheiligen. We 
vieren alle heiligen die ons voorgingen. 

Door hun heilige levenswandel zijn zij een 
groot voorbeeld voor ons. Onze federatie laat zich telkens weer 
inspireren door de H. Franciscus. Op 4 oktober hadden wij een 
mooie federatieviering op zijn feestdag. Op 2 november vieren we 
Allerzielen. De gedachtenis aan alle overleden gelovigen, waarbij 
natuurlijk zij die de afgelopen 12 maanden zijn overleden, in het 
bijzonder in onze gedachten zijn. 

Een aantal koren staat stil bij de dag van de H. Cecilia, beschermhei-
lige van de kerkmuziek. Sommige koren vieren een Cecilia-feest. En 
op 22 november is het Christus Koning. Einde van het kerkelijk jaar. 
‘Wat is het toch weer snel gegaan,’ denk je dan altijd. We mogen het 

kerkelijk jaar afsluiten met de Heer in het centrum van de aandacht. 
En wel als koning van het heelal, koning over ons allen. 

November … maand van de…? Je hebt van die thema’s aan een 
maand gekoppeld. Een liefdadigheidsinstelling doopte de maand 
om  tot  ‘Movember’ met de bedoeling om aandacht te vragen voor 
de gezondheid van de man. Met name voor prostaatkanker. Aan-
dacht vragen, dat gebeurt trouwens heel vaak. Vaak ook door de-
monstraties. In oktober lieten de boeren flink van zich horen. Met 
een protestactie op het Malieveld, acties bij provinciehuizen, met 
verkeer op de snelweg dat vastloopt door al die tractoren. Ook wa-
ren er in oktober klimaatprotesten. Vooral jongeren die aandacht 
vragen voor het klimaatprobleem en die vinden dat de regering 
er te weinig aan doet. November wordt misschien een maand van 
weer nieuwe protesten. Door deze groepen, misschien anderen, 
met weer een ander thema. Intussen is het oorlog in Noord-Syrië. 
Het is nog oktober als ik dit schrijf. Nog niet zo lang geleden viel 
Turkije Noord-Syrië binnen. De Koerden in het gedrang. Weer vele 
vluchtelingen erbij. Wat een ellende. Soms zou je verzuchten: ‘is er 
dan nooit GEEN oorlog?’  November …. we sluiten het kerkelijk jaar 
af. Met dankbaarheid voor al het goede dat er was. Al onze zorgen 
nemen we mee in gebed. Wij bidden om zegen over de wereld. Wij 
bidden om een einde aan oorlogen, aanslagen, geweld. Blijven bid-
den. Straks weer Advent, een nieuwe periode van hoop.

Wie bereid mee en serveert alleenstaanden?

Oproep voor Kerstdiner
Al  ruim 20 jaar organiseren de Rooms-Katholieke Kerk en de 
Hervormde Gemeente een kerstdiner op Eerste Kerstdag. Het 
kerstdiner is er voor mensen die anders alleen zijn met Kerst-
mis. Daarom deze oproep. Wij zoeken mensen die deze maaltijd 
willen bereiden en uitserveren. Het zou toch mooi zijn als er een 
groepje mensen zich meldt, zodat de alleenstaande mensen een 
fijne Kerst kunnen hebben.

Er komen gemiddeld 20 mensen eten. U begrijpt dat er meerdere 
mensen bij de voorbereiding nodig zijn. Wij denken aan minimaal 
4 personen die de taak op zich willen nemen. Alle groepjes van 
de afgelopen jaren hebben daar veel voldoening van gekregen 
om deze groep gezellig aan tafel te zien. De mensen zijn enorm 
dankbaar voor jullie inzet. Wie kan, met een team van 4 personen 
dit jaar het diner verzorgen? Contact Jan van Dijk (tel.: 06 – 40 
917 565).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
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…van dakkapel tot compleet project
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…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
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Kerkberichten 
Weekeinde 9 en 10 november: 32e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk te Monster. 
Zondag 11.00 uur: Woord- en communieviering met dames en he-
ren Bartholomeuskoor.  Voorganger: pastoraal werker Els Geelen.  
Intenties: Jaargetijde Herman van den Ende, overleden familie 
Van den Ende-Kouwenhoven, overleden familie Gardien-Ver-
beek, Theodorus Bentvelzen en Josephina Bentvelzen-Dolmans 
en hun kleindochter Sofie Kerklaan, Koos van den Ende, Wim van 
Dijk en Marie van Dijk-Bol, Carla Bol-Stam.

Weekeinde 16 en 17 november: 33e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: voorstellingsviering Heilig Vormsel met koor 
Corbulo. Voorganger: pastoraal werker Els Geelen. Intenties: Jo 
Alsemgeest-Hogervorst.
Zondag 11.00 uur: eucharistieviering met dames en heren Bar-
tholomeuskoor. Voorganger: Pastor A. van Well. Intenties: Toos 
van der Valk, Barbara Helderman en overleden familie, Jan van 
Marrewijk.

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 14 november 19.00 uur: eucharistieviering met pas-
toor Jaap Steenvoorden. 
Donderdag 21 november 19.00 uur: Rozenkrans bidden.

Vervoer naar de Bartholomeuskerk om vieringen bij te wonen
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan er 
voor vervoer worden gezorgd. U wordt dan met de auto gehaald 
en weer thuisgebracht. Contactpersoon hiervoor is Jan van Dijk 
(tel: 06- 40 917 565).

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).

Rijnweg 86
Monster

 

Havenstraat 26a 
Monster 

Voorstraat 50
Poeldijk

Kastanjestraat 10
's-Gravenzande

Mustangstraat 43
Hoek van Holland

Binnenduin 34
Monster 

Ook uw woning verkopen? Wij komen
graag voor een vrijblijvend oriënterend
gesprek bij u langs. U krijgt een gratis

waardebepaling van uw woning!!

☏ 0174 73 01 79

OOK UW

WONING

SUCCESVOL

VERKOPEN?

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

19 november 2019

 518 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen



8 6 NOVEMBER 2019 100

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

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

Op unieke locatie gelegen royale, goed 
onderhouden eengezinswoning met vrij 
uitzicht en vaarwater aan de voorzijde. 
Gelegen in het groene, kindvriendelijke 
en rustige woongebied Polanen voorzien 
van een Cruy�  Court, diverse speeltuinen, 
kinderboerderij en heerlijke wandelpaden.
Vraagprijs: € 379.000,- k.k.

In kindvriendelijke woonwijk gelegen, goed 
onderhouden en ruime tussenwoning met 
dakkapel aan de voor- en achterzijde en 
grote zonnige achtertuin. De woning ligt op 
korte afstand van het strand en duinen! 

Vraagprijs: € 317.500,- k.k.

Agenda
Woensdag 6 november 14.30-15.00 uur
Kinderen vanaf groep 1: eerste bijeenkomst Red het Sinterklaas-
lied, repetitielokaal De Veiling. 
Woensdag 13 november 14.30-15.00 uur
Kinderen vanaf groep 1: tweede bijeenkomst Red het Sinterklaas-
lied, repetitielokaal De Veiling. 
Woensdag 20 november 14.30-15.00 uur
Kinderen vanaf groep 1: derde bijeenkomst Red het Sinterklaas-
lied, repetitielokaal De Veiling.
Elke dinsdag 19.00-19.45 uur: Repetitielokaal De Veiling, repeti-
tie Vrouwenschola.
                        20.00-22.00 uur: repetitie Concertkoor.
Elke woensdag 16.00-17.00 uur: repetitielokaal De Veiling, zin-
gen 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 Bartho-
lomeuskoor.

In de kerk
Zaterdag 9 november 19.00 uur: geen viering.
Zondag 10 november 11.00 uur: dames en heren Bartholomeus-
koor zingen tijdens de viering.
Zaterdag 16 november 19.00 uur: in voorstelviering H. Vormsel 
zingt Jongerenkoor Corbulo Wateringen
Zondag 17 november 11.00 uur: dames en heren Bartholomeus-
koor zingen Franciscusmis van Frank van Nimwegen.

Alle kinderen basisscholen zijn welkom 

Actie “red het Sinterklaaslied”
Door Toos de Vreede

Nog een paar weken en dan komt Sint 
Nicolaas naar Poeldijk. De hoogste tijd 
dus om het Sintrepertoire uit de kast te 
halen en op te poetsen voor gebruik. 
Net als voorgaande jaren gaan we, ho-
pelijk weer met héél veel kinderen de 
Sintliederen oefenen.

Wij nodigen alle kinderen vanaf groep 1 van de basisschool uit bij 
ons te komen oefenen voor dit grote feest. Zondag 24 november 
laten wij de geoefende liederen aan het grote publiek horen in de 
Sinterklaasmusical. De Sint-oefen-bijeenkomsten zijn op woens-
dagen 6, 13 en 20 november 14.30-15.00 uur in repetitielokaal 

De  Veiling. Juffrouw Ylette en juffrouw Renate gaan dan, hopelijk 
samen met heel veel kinderen, de allerleukste Sinterklaasliedjes 
leren. Kom jij ook ?

Kerstloterij…
Wist u... dat de Kerstloterij van Deo Sacrum 
binnenkort weer van start gaat? Dat loten 
€ 2 kosten. Dat u weer mooie prijzen kunt 
winnen zoals reischeques, kerstpakketten, 
heerlijke wijn en kerststollen, aangeboden 
door Bakkerij Van Malkenhorst. Dat we heel 

blij worden als u loten koopt.

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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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

Herdenking van de Reformatie

Iets met een ‘h’
Door ds. J.W.J. Guis

Enkele jaren geleden vroeg ik aan een 
groepje jongeren in een kerk of ze wis-

ten wat er bijzonder was aan 31 ok-
tober. Het antwoord liet niet lang op 
zich wachten. ‘Het is dan Halloween!’ 
Het Amerikaanse griezelfeest wat 

ook in Nederland steeds populairder 
wordt. En waar trouwens uit christelijk 

perspectief best wat vragen bij te stellen 
zijn. Ik had nog niet aan dat feest gedacht. Het is wel iets met 
een ‘h’ probeerde ik nog…

Het ging mij namelijk om de Herdenking van de Reformatie. Het 
moment dat in de gedachten voortleeft toen Maarten Luther zijn 
stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg sloeg. Ook bij die her-
denking zijn trouwens vragen te stellen. Waar gaat het nog om? 
Is het nog wel belangrijk voor ons? Is het niet fijn dat de verhou-
ding tussen protestant en katholiek weer zoveel verbeterd is? Dat 
laatste is zeker fijn en iets om blijvend aan te werken.

Toch vind ik het persoonlijk goed om op 31 oktober nog eens te-
rug te denken aan toen. De aandacht voor de Bijbel als bron van 
Gods genade door Zijn Zoon blijft toch een kernpunt van de kerk. 
Wat voor naam er ook op het bordje aan de buitenkant staat. 
Daarom gaat het voor mij op 31 oktober om iets met een ‘h’. Her-
denking van de Reformatie. Ter inspiratie voor alle vragen van nu.

Kerkdiensten
Zondag 10 november
10.00 uur: ds. C.E. Lavooij, Vaassen.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Zondag 17 november
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en ne-
vendienst voor kinderen van de basisschool.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan 
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u ge-
haald met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres: Jan.van.

Geest@live.nl of 06-49 417 025.

Open kerk
Zaterdag 16 november is de kerk weer van 10.00-11.30 uur open 
voor een ontmoeting, een gesprek of zomaar even een kopje kof-
fie of thee. Van harte welkom.

Zaterdag 16 november 

Boeken-, platen- en creamarkt
Tijdens de open kerk zaterdag 16 november is er boekenmarkt, 
met boeken over religie, kerkgeschiedenis, algemene geschie-
denis, politiek, maar ook detectives, romans en kookboeken. U 
vindt er ook puzzels en dvd’s voor een kleine prijs. Op de pla-
tenzolder is er verkoop van alle soorten muziek, Lp’s, singletjes, 
78-toeren platen en een grote voorraad Cd’s.

Zaterdag 16 november tijdens de ‘open kerk’ van de Hervormde 
Kerk wordt er weer van alles georganiseerd. Naast de boeken- en 
platenmarkt is er ook weer veel te melden van de creamarkt. Zo 
hadden we 19 oktober een workshop kaarten maken, dat was 
een groot succes en krijgt zeker een vervolg. Daarover later meer. 
Op 16 november laten Marry Nihot en Cristine Guis ons zien hoe 
zij werken aan de opzet van een schilderij. Ook is er eigen werk 
van hen te bewonderen. Marry deed dat al eerder en het was 
zeer de moeite waard. 

Soepdagen starten weer
En niet te vergeten we starten deze zaterdag ook weer met 
onze soepdagen. Deze waren vorig jaar een groot succes, we 
hebben heerlijke zelfgemaakte erwtensoep. En dat voor de 
prijs van € 1,50 per kom, dit blijven we deze winter elke 3e za-
terdag maken. Onze creakraam is ook weer open we hebben 
heel veel zelf gemaakte spullen, allerlei leuke, gehaakte en 
gebreide poppen leuk voor het sinterklaasfeest. Deze open 
kerk zaterdagen groeien uit tot gezellige ontmoetingen er ko-
men steeds meer mensen langs erg gezellig, zeker ook voor 
alleen staande mensen. Hartelijke groetjes van het Createam 
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Basisschool in actie tijdens Kinderboekenweek

De Nieuwe Weg geeft lezen impuls 
De Kinderboekenweek heeft ook dit jaar weer veel mooie mo-
menten opgeleverd op basisschool De Nieuwe Weg! Het lezen 
moet uiteraard altijd gestimuleerd worden bij kinderen, maar 
tijdens de Kinderboekenweek stonden we hier extra bij stil. Zo 
werd de week feestelijk geopend op het plein, werd in klassen 
voorgelezen door (groot-)ouders en werden de nieuwste boe-
ken verkocht in de boekenkraam.

Tijdens de Kinderboekenweek stond iedere dag in het teken van 
lezen. Na een feestelijke opening op het plein, liepen (groot-)ou-
ders dag in dag uit in de school om te komen voorlezen. Hoog-
tepunt was waarschijnlijk de opa van leerlingen die hier al jaren 
niet meer op school zitten (zie foto). Vol enthousiasme las hij 
voor in groep 8, die ademloos zat te luisteren, wat op die leeftijd 
bepaald niet vanzelfsprekend is!

Ook de boekenkraam was een groot succes. In samenwerking 
met Bruna Monster werden de nieuwste boeken gepresenteerd 
in de hal van de school. Met volle overgave werden de boeken 
aangeprezen door hulpouders; waarvoor dank!. Dit enthousias-
me sloeg over op de kinderen, die stonden te springen om de 
boeken. Al met al hebben de kinderen genoten van de week en 
krijgt het lezen weer een goede impuls!

Zondag 10 november, voorstelling Theatergroep Vrij 

‘Herfst in Schoorl’ in Kastanjehof
Theatergroep Vrij uit Maassluis speelt zondag 10 november de 
toneelvoorstelling ‘Herfst in Schoorl’ in Dorpshuis Kastanjehof 
in Kwintsheul. Een voorstelling met relativerende humor over 
het alledaagse menselijke getob over ouder worden. Melancho-
lie, een lach en een traan, actueel en voor velen herkenbaar. 
Daar gaan ze, met koffer, koeltas in de bus naar Schoorl, zoals 
elk najaar. Een weekje vakantie in een zomerhuisje. Al 40 jaar.

Daar halen ze herinneringen uit hun ruim 50-jarige huwelijk op, 
maar die blijken niet altijd hetzelfde te zijn. Herman’s geheugen 
laat hem steeds vaker in de steek, zijn beginnende dementie is 
voor Pauline een hele opgave. De tijd dat ze elkaar moeten losla-
ten komt in zicht. Is dit hun laatste keer in Schoorl? Theatergroep 
Vrij treedt al jaren op met komische voorstellingen. Vanwege de 
15-jarige samenwerking van acteurs Antoinette van der Velde 
en John Schneider is voor deze productie gekozen. “Juist omdat 
we steeds vaker horen over dementie en Alzheimer” aldus de 
acteurs. “Maar we zijn de humor in deze voorstelling ook niet 
vergeten”. De bekende regisseur Guido Jonckers regisseerde de 
voorstelling die in meerdere kleinere theaters is te zien. ‘Herfst 
in Schoorl’ ging in oktober in première en voorstellingen waren 
steeds uitverkocht. Reserveer kaarten à € 10,00: tel. 295078 of 
aan de zaal. Mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818. Zie: www.
theatergroepvrij.nl 

Spelenderwijs kerk en scouting steunen

12e Bridge- en klaverjasdrive 
Door Harry Stijger

De Commissie Kerkenveiling Poeldijk organiseert op zaterdag 9 
november de 12e bridge- en klaverjasdrive in de aula van de 
ISW-school, ingang Margrietlaan. De zaal is om 12.30 uur open 
en de spelers moeten er om 12.45 uur zijn. De drive duurt van 
13.00 tot 18.00 uur. Naast traditionele wisseltrofees zijn er veel 
leuke prijzen te winnen.

De kosten zijn € 30,00 per koppel inclusief koffie of thee en hap-
jes tijdens het kaarten. Bij bridge worden de lijnen naar sterkte 
ingedeeld. Tot donderdag 7 november is het mogelijk om aan 
te melden voor deze bridge- en klaverjasdrive bij Piet de Vree-
de, telefoon 620739 of pamdevreede@caiway.nl. Vermeld of u 
zich opgeeft voor bridgen of klaverjassen, de namen van het kop-
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pel met telefoonnummer. Er is ruimte voor 60 tafels en vol = vol. 
Inschrijfgeld moet vooraf worden overgemaakt op NL13 RABO 
01353.64.388 Stichting Kerkenveiling H. Bartholomeusparochie 
met vermelding van ‘bridgen of klaverjassen’. De inschrijving is 
pas definitief als het geld is ontvangen. Als u toch niet kan deel-
nemen moet u zich afmelden, liefst 24 uur tevoren. Dit kan ook 
bij Piet de Vreede; het inschrijfgeld wordt teruggestort. Zie: www.
kerkenveilingpoeldijk.nl.

Verburch Handbal heeft een nieuwe voorzitter

Connie Enthoven geeft hamer aan 
Judith van der Knaap
Donderdag 17 oktober gaf Connie Enthoven de voorzittersha-
mer door aan Judith van der Knaap. Connie is al meer dan 25 
jaar verbonden aan Handbal Verburch en de afgelopen jaren 
een zeer gewaardeerd voorzitter. Als je Connie om hulp vraagt 
dan geeft zij deze, zo ook in 2014 toen Verburch Handbal een 
nieuwe voorzitter zocht. Connie is begonnen als interim-voorzit-
ter om de Handbal ‘uit de brand te helpen’. Dit liep zo goed en 
omdat er andere wisselingen waren, was het zeer gewenst dat 
zij haar tijdelijke taken voortzette. 

Dat waren er veel: Connie vertegenwoordigt de Handbal bij de 
vergaderingen van de Sportstichting. Zij opent en sluit regelmatig 
het sportcomplex, zelfs in het weekeinde. Jaar na jaar heeft zij 

bij Verburch gefloten, en leidde ontelbaar veel wedstrijden. Zij 
begeleidt aankomende arbiters en is de vaste tijdwaarnemer bij 
Dames 1. Ook bezoekt zij namens Verburch regiovergaderingen. 
Al die taken, vergaderingen en bijeenkomsten waar gemoederen 
soms hoog oplopen. Daar staat zij voor de Handbal, laat zich niet 
van de wijs brengen door de waan van de dag. Zij luistert, weegt 
voor- en tegenstandpunten om dan doelgericht te handelen. 
Koers houden is wat soms nodig is, zonder het gemeenschappe-
lijk belang uit het oog te verliezen. Zij is al jaren lid van verdienste, 
dat wordt je bij Verburch Handbal niet zomaar.

Kanjer van het Jaar
Daarnaast heeft zij ook nog een baan. Connie is een echte dui-
zendpoot en een mensen-mens. Daarom werd zij de afgelopen 
Algemene Ledenvergadering uitgeroepen tot Kanjer van het Jaar. 
Het bestuur dankt Connie voor haar tomeloze inzet en energie 
met een mooie bos bloemen en cadeaubon voor welverdiende 
ontspanning. Connie zou Connie niet zijn om als laatste het woord 
te vragen en te benadrukken dat zij met veel plezier voorzitter 
was. Zij bedankte voor het vertrouwen van bestuur, alle leden en 
vrijwilligers. “Want zonder jullie had ik het niet gekund”. Daarop 
volgde een hartelijk applaus van de goed bezochte vergadering 
en nam Judith de hamer over. Dat ging gepaard met luide woor-
den van iemand in de zaal: “dat Verburch Handbal weer boft met 
zo’n nieuwe goede voorzitter”. Weer gingen de handen op elkaar 
en werd de vergadering, zoals altijd bij de Handbal, positief en vol 
goede zin in het nieuwe seizoen, gesloten.

Zes weken aanbiedingen om samenwerking te vieren

Van Malkenhorst bij Jumbo 
Behalve in de winkels van bakkerij Van Malkenhorst in Naald-
wijk en Poeldijk, kunnen klanten van bakkerij Van Malkenhorst 
nu ook terecht bij Jumbo Boere in Poeldijk. Sinds maandag 14 
oktober vinden klanten van Jumbo Boere in hun winkel ook de 
brood- en banketproducten van bakkerij Van Malkenhorst. 

Aanleiding voor de samenwerking is om in de Poeldijkse Jumbo 
aan een breder publiek de fijnste en lekkerste producten van 
bakkerij Van Malkenhorst aan te bieden. Door verbouwing van 
Jumbo Boere is er een speciale plaats in de winkel voor de bakke-
rijproducten. Zes weken zijn er aanbiedingen om de band tussen 
bakkerij Van Malkenhorst en Jumbo Boere te vieren. 
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Zaterdag 14 december in De Nieuwe Harmonie

Salsa & Latin Party in Naaldwijk 
Cultuurverbinders organiseert met Dansschool Maick van 
Leeuwen en La Parranda een Salsa & Latin Party in de “Nieu-
we Harmonie” (voorheen Dansschool Westland) in Naaldwijk. 
De party wordt opgeluisterd met een spetterend live optreden 
van de 16-koppige band La Parranda. Doel is dansen en muziek 
te verbinden met mensen. La Parranda speelt een mix van vele 
soorten Latijns-Amerikaanse muziek. Met hun optredens ma-
ken zij van elke gelegenheid een groot feest. In Latijns Amerika 
is een ‘parranda’ een spon-
taan volksfeest. 

Hun frontlinie telt vier zange-
ressen en een zanger. Daar-
achter de machine van de 
band: een 8-koppige blazers- 
en ritmesectie. De leden van 
La Parranda komen uit Co-
lombia, Cuba, Suriname, de 
Antillen en Nederland. Zij 
delen één grote passie: liefde 
voor música Latina. Iedereen 
is van harte welkom, begin-
ners en gevorderden. Ook al 
kan je nog niet salsa of latin 
dansen, er is een workshop. 
Ben je alleen muziekliefheb-
ber, welkom! Leden van dans-
school Maick van Leeuwen, 
oud-leden van Dansschool 
Westland of leden van ande-
re dansscholen. 

Het programma 14 december
20.00-20.30 uur: workshop basis Salsa door Dansschool Maik van 
Leeuwen.
20.30-24.00 uur: Start Salsa & Latin Party met een live band uit 
16 leden La Paranda.

De prijs is € 15,00 per persoon inclusief hapjes. Zaal open 19:45 
uur. Kaarten alleen vooraf verkrijgbaar, mail info@cultuurverbin-
ders.nl met naam, aantal personen en € 15,00 p.p. overmaken 
op NL72RABO0323250483 t.n.v. Cultuurverbinders. Als het geld 
is ontvangen, krijgt u een bevestiging. Vragen? Bel Ien van der 
Zeijden (06-22 673 856) of Frank van Veen (06-15 327 768).

Budapesti Lantos Kórus na 50 jaar weer in Poeldijk 

Uitzwaaiconcert in De Veiling 
Door Peter van Leeuwen

Over een paar weken arriveert het Budapesti Lantos Kórus in 
Poeldijk, precies 50 jaar nadat ze dat voor de eerste keer deden. 
Het had wat voeten in de aarde, de ruim 50 koorleden hebben on-
derdak en er is een vol weekprogramma voor hen. Er is een klin-
kend Jubileumkoor van rond de 50 leden uit de grond gestampt. 
Zondag 24 november wordt een onvergetelijke muzikale dag: om 
11 uur werkt het Hongaarse koor mee aan de uitvoering van de 
Krönungsmesse in de Naaldwijkse Adrianuskerk. Om 19.30 uur 
zondag, de 24e is het één van de vier koren bij een spetterende af-
sluiting in het dorp waar het ooit begon, in De Veiling. In Poeldijk!

Voor dat feestelijke Uitzwaaiconcert zijn nog kaarten te koop á € 
15. Bij Toos de Vreede (245238), Trees Persoon (06-25063471), 
Marijke van Os (627609) en Peter van Leeuwen (06-50224781). ’s 
Avonds aan de zaal kost dat € 19,00, inclusief koffie of thee, voor-
af, in de pauze én na afloop een drankje. Voor minder doen we 
het niet! Dan ook duiken we in een fototentoonstelling ‘50 jaar 
Boedapest-Westland-Poeldijk’. Hopelijk gaan we je ontmoeten in 
De Veiling! Maandag rond de klok van 09.00 uur vertrekt het koor 
weer richting Hongarije.10 4 JANUARI 2017

Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29
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Ondanks positieve instelling Poeldijkse dames

Internos-Verburch dames 1: 22-18
Zaterdag 26 oktober speelde Verburch dames 1 tegen Internos. 
Met de bus vertrok het team met goede moed naar Etten-Leur  
om punten mee naar Poeldijk te nemen. Na het eerste fluitsig-
naal begon Internos, de eerste aanval werd door hen niet be-
nut om te scoren. Met de snelle tegenaanval viel snel het eerste 
doelpunt vanuit de linkerhoek voor Verburch. Denise kon de goal 
achter haar naam noteren. Het spel van Internos was erg traag, 
helaas ging Verburch hierin mee. Wij hadden moeite met het 
spelen zonder hars. Bovendien kreeg Verburch veel penalty’s te-
gen. De ruststand was in het voordeel van de thuisploeg: 12-11. 

In de tweede helft moest Verburch er een tandje bijdoen en 
meer pit laten zien. Vol goede moed startten wij  met de tweede 
helft, maar door veel tegenslagen resulteerde dit niet in meer 
doelpunten voor Verburch ten opzichte van de tegenpartij. Door 
de 2 minuten tijdstraffen kregen onze speelsters ongewild extra 
rust. Ook de thuisclub kreeg van de scheidsrechter een aantal 
malen de tijdstraf en moest met 5 speelsters spelen. Helaas, 
ondanks alle goede inspanningen en onze positieve instelling, 
bemoedigende woorden van de trainer, resulteerde de wed-
strijd in een verlies voor Verburch. Met 22-18 haalde Internos 
de punten binnen.

11 Verburch jongeren hebben mooie dag

Turn en Dans Event in De Lier
Door Malou Pieters 

Zaterdag 5 oktober namen 11 
jongens en meisjes van Verburch 
deel aan het Turn en Dans Event 
in De Lier, georganiseerd door de 
Stichting Westlandse Gymnastiek-
verenigingen. Op het programma 
stond Turnen, Dansen, Acrogym, 
Springen, Bowlen en Bootcamp.

Ook werd er met zogenaamde Rohnräder geoefend en deden wij 
aan luchtacrobatiek. Eerst stond zwemmen ook op het program-

ma, maar door een defecte pomp was het zwembad gesloten, 
daarvoor in de plaats een zeer leuke bootcamp. In de middag-
pauze genoten de kinderen van een patatje en een drankje. Al 
met al een zeer geslaagde dag waar de kinderen veel van genoten 
hebben.

20 18 JANUARI 2017
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Zijn er van het centrum van Poeldijk vele honderden foto’s en an-
sichtkaarten in omloop gebracht, dat kan niet worden gezegd van 
de dorpsranden en buitengebieden. Integendeel, van de uitvals-
wegen naar omringende dorpen zijn dat slechts enkele procenten 
ten opzichte van de bebouwde kom. Dan zult u begrijpen dat het 
voor iedereen die de historie van de streek een warm hart toe-
draagt een welkome verrassing is als zich een kiekje als dit aan-
dient. Een eerste aanblik geeft een eenvoudig plaatje weer, toch 
is het bijzonder. Het geeft op enige afstand details van enkele 
winkelbedrijven weer die we minder vaak aantreffen. Uiteindelijk 
doen we ons best om elk (voormalig) stukje Poeldijk op foto of dia 
in bezit te krijgen. Het in beeld gebrachte gedeelte Monsterseweg 
brengt ons weer een stapje dichter bij die doelstelling. 

De opname heeft als datum 25 september 1945 meegekregen, een 
dag waarop Poeldijk het toneel was van een optocht, allerlei volks-
spelen en een dansavond in de veiling. Dit alles in het kader van de 
bevrijding op de vijfde mei van dat jaar, een dag waarop feestjes 
nog heel mondjesmaat plaatsvonden. In de nazomer van 1945 wer-
den overal in het land op grote schaal festiviteiten georganiseerd. 
Vanzelfsprekend was bijna nergens een draaiboek van een moge-
lijke bevrijding voorhanden. Niemand kon immers, na het immens 
zware ‘staartje’ van razzia’s en hongerwinter, met zekerheid zeggen 
wanneer Noord-Nederland definitief de bevrijding kon gaan koeste-
ren. Vandaar dat bijna overal wat grootser opgezette feestelijkhe-
den werden verschoven. Een uitstel dat tot ieders genoegen vrijwel 
nergens op afstel uitdraaide. Het vieren van de vrijheid dunnetjes 

overdoen, was nodig om de ondergane misère van zich af te  schud-
den. In meerdere plaatsen werd toen de jaarlijkse kermis, mede om 
de kosten in de hand te houden, gecombineerd met het bevrijdings-
feest. Op weg naar de Poeldijkse versie van de feestelijkheden op die 
septemberdag zien we moeder en kinderen Langenberg zich rich-
ting centrum begeven. 

Groente- en fruithandel H.A. Meijer had al voor de oorlog telefoon  
De familie Langenberg woonde toen aan de Monsterseweg 64 en 
had het gezin van M. van der Knaap als naaste buren. Ter rechter-
zijde van ‘de eenzame fietser’, zo prachtig vertolkt door Boudewijn 
de Groot, heeft u zicht op de rails van de Westlandsche Stoomtram-
wegmaatschappij. Een maatschappij die al vóór 1940 het personen-
vervoer voor het grootste deel staakte, maar ging in de oorlog door 
gebrek aan brandstof opnieuw burgers vervoeren. Links zien we de 
nog altijd aanwezige woningen, waarvan enkele bouwwerken op de 
achtergrond toen al als bedrijfspanden in gebruik waren. Adreslijs-
ten uit vervlogen jaren wijzen erop dat onder meer smid J. Heppe 
pand nummer 24 in gebruik had. Een stukje verder was de groente 
en fruithandel van H. A. Meijer, een winkelier die ook commissionair 
in aardappelen was. Dat het een flinke zaak betrof blijkt uit het feit 
dat hij in de jaren dertig onder nummer 139 zelfs al telefonisch be-
reikbaar was. Aan de gevel ziet u een bord met reclame voor Van 
Nelles tabak, ten teken dat men allesbehalve op de hoogte was van 
de kwalijke gevolgen die een mens ervan zou kunnen ondervinden. 
De drukte op de achtergrond zal alles te maken hebben gehad met 
de daar gevestigde ‘De Automaat’. Een Maatschappij tot detailver-
koop van petroleum, lange tijd geëxploiteerd door H.P. Hulspas. Toen 
Hulspas zijn tijd erop zat nam plaatsgenoot Jan van der Elst jr. het 
bedrijf na de oorlog maar wat graag over. Hij moest daarvoor wel 
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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

verkassen van de Wateringseweg 11 om genoemd plekje in te kun-
nen nemen. Overigens was Van der Elst sr. ook aan laatstgenoemde 
weg in dezelfde branche actief. Leuk voor de huidige generatie Van 
der Elst dat zij in 1920 aandacht willen schenken aan de honderdste 
geboortedag van vader Jan jr. 

Welk vijftal van de familie Langenberg zich richting centrum spoedt, 
krijgt u vanaf nu op papier. Het zijn vanaf links: Arie Langenberg 
en zijn uitgedoste zusje Pietje (Nelly), vervolgens moeder Pietje Lan-
genberg-Hogenraad, Adriana (Jani) Langenberg, een meisje dat 
wat jaren later in Teun den Hollander de ware Jacob ontmoette en 
na haar huwelijk als Adriana den Hollander-Langenberg door het 
leven wenste te gaan. Teun en Jani hebben na hun huwelijk meer-
dere jaren in het rijtje huizen gewoond dat het groepje hier zojuist 
passeert. In 1945 was zij nog onwetend dat zoiets ooit werkelijkheid 
zou worden. Intussen, op leeftijd gekomen, weet de krasse dame 
nog bijna dagelijks van haar wandelingetjes door Poeldijk te genie-
ten. Tenslotte heeft u geheel rechts Alie Langenberg in beeld. Al met 
al kunnen we zeggen dat deze opname een aftrap is na de periode 
van oorlog en bevrijding, een vijftal jaren waaraan volgend jaar in 
ruime mate aandacht zal worden geschonken. 

‘Een stukje Poeldijk, driekwart eeuw oud,
weinig verkeer, da’s helemaal goud.
Toen stond in de krant,
vrede in ons land.
Een mare, hij liet ons echt niet koud’.

we print with passion

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

Poeldijk

Wilt u helpen ogen en 
oren van Poeldijk te zijn?

Heeft u een uurtje per 
week tijd om mee te 
helpen Poeldijk leefbaar 
en veilig te houden?

Door Poeldijkers voor 
de veiligheid van 
Poeldijkers

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl
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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
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Een terugblik op 17 jaar welzijnswerk in Poeldijk  

Ineke: ‘Vitis is enorm gegroeid’
Door Nelly Schouw-Zaat

Op 28 mei van dit jaar werd Ineke Kruijswijk 66 jaar. Dat beteken-
de dat haar AOW-leeftijd vier maanden later, op 28 september 
begon. Daarom was het afscheidsfeest van Ineke, als coördinator 
van Vitis Welzijn in De Backerhof in Poeldijk, op 27 september. 
Er gingen hectische weken aan vooraf en op het drukbezochte 
afscheid volgde een fietsvakantie met haar broer in Oostenrijk. 
Nu blikt Ineke voor Poeldijk Nieuws terug op ruim 17 jaar wel-
zijnswerk in de Poeldijkse samenleving. ‘We begonnen met vier 
collega’s, nu zijn het er zo’n  zestig! Vitis is enorm gegroeid’. 

Als er wekelijks, in een wijkcentrum als De Backerhof, zoveel ac-
tiviteiten zijn moeten er mensen zijn om dat in goede banen te 
leiden. Ineke Kruijswijk somt op: ‘Er zijn vrijwilligers die spelbezig-
heden begeleiden, zoals biljarten, kaartmiddagen, bridge, bingo 
en koersbal. Ook biedt De Backerhof huisvesting aan Repair Café 
en Digi-inloop, breiclub, belastingservicedienst, de groep Meer 
bewegen, cursussen yoga en Engelse les. ‘Vergeet ook de Open 
Eettafel niet’, aldus Ineke. ‘Vier dagen per week koken vrijwilli-
gers warme maaltijden. Vrijdags is er lunchcafé. Allemaal door 
vrijwilligers verzorgd. Die lunch is wat eenvoudiger dan warme 
maaltijden op andere dagen’.

Samen eten met elkaar
Voor de vrijdag zijn vrijwilligers moeilijker te vinden, zij doen dan 
hun eigen weekendboodschappen. Helma van der Wijden – zij 
nam de functie van Ineke Kruijswijk over – kwam op het idee een 
Lunch Café op te zetten. Soep,  sandwiches en broodjes; goed 
te doen met minder helpers. De maaltijden door de week zijn 
voor mensen in en rond Poeldijk voor wie zelf bereiden niet goed 
meer lukt. Dat kunnen bewoners van De Wittebrug zijn en oude-
ren die nog thuis wonen. Voor Ineke en de vrijwilligers is vooral 
het ‘samen eten met elkaar’ het grote winstpunt. Dat voorkomt 
eenzaamheid. Er is dan ook sociale controle. Is iedereen die zich  
aanmeldde er, of moet hij of zij opgehaald worden? Men voelt 
zich verantwoordelijk voor elkaar.

Ben je als coördinator aanspreekpunt voor al die activiteiten?
‘Ja, en dan heb ik het nog niet over alle andere zaken in een groot 
wijkcentrum. Als er iets niet goed loopt of bij problemen met 
mensen die moeite hebben met veranderingen of minder goed 
reageren op medewerkers, moet ik bemiddelen en komen wij er 

als regel wel uit. Het kan ook om ernstige zaken gaan, zoals vorig 
jaar de brand. Mensen zijn dan onrustig of angstig en dat kan 
soms lang duren. We kunnen dan gelukkig deskundigen inscha-
kelen. Je moet voortdurend oog hebben voor wat calamiteiten 
doen bij mensen met een soms verwarde geest’. Ineke bekent 
dat zij haar werk in Poeldijk zeker zal missen, maar droeg met 
een gerust hart het stokje over aan Helma van der Wijden. Het 
afgelopen jaar was Helma al sociaal makelaar voor Vitis Welzijn in 
De Backerhof en daar is Ineke’s functie nu bij gekomen. ‘We heb-
ben heel plezierig samengewerkt. Misschien ga ik nog eens iets 
doen als vrijwilliger; ik denk na over mijn oude beroep. Begonnen 
als verkoopster bij de Haagse Bijenkorf, later gaf ik naailessen in 
Hellevoetsluis en werkte daar in een stoffenwinkel. Het lijkt mij 

 

 
 
 

COOL TO 

HAVE  >> 

FUN TO 

RIDE 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                            

 

 

                                        Dijkstraat 26 Honselersdijk 
                                        0174 – 610027 
                                  

 

 
 
 

COOL TO 

HAVE  >> 

FUN TO 

RIDE 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                            

 

 

                                        Dijkstraat 26 Honselersdijk 
                                        0174 – 610027 
                                  

 

 
 
 

COOL TO 

HAVE  >> 

FUN TO 

RIDE 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                            

 

 

                                        Dijkstraat 26 Honselersdijk 
                                        0174 – 610027 
                                  



176 NOVEMBER 2019100

best iets als vrijwilliger naailes te geven in De Backerhof. Daar is 
steeds meer belangstelling voor’. Een andere hobby is schilderen. 
Bij haar thuis in ’s-Gravenzande, waar zij woont met echtgenoot 
Arie, hangen Ineke’s opmerkelijke schilderijen. Bij een concert, 
lang geleden op het North Sea Jazzfestival, maakte Arie foto’s van 
de beroemde vibrafonist Lionel Hampton en zijn band. Die foto 
verwerkte Ineke tot schilderij waar het muzikale plezier als het 
ware vanaf spettert! Ineke Kruijswijk mag dan met pensioen zijn,- 
ze staat middenin het leven. Zij is van plan dat lang vol te houden. 

Elke tweede vrijdag van de maand

Roze Salon naar De Terwebloem
Door een onzer redacteuren

Vanaf vrijdag 8 november is het maandelijks Roze Salon voor 
ouderen in De Terwebloem. Pieter van Foreest stelt elke 2e 
vrijdag een ruimte beschikbaar. Eerst was dat in De Opmaat in 
Monster. Om in Poeldijk speciale aandacht te tonen hees wet-
houder Piet Vreugdenhil 11 oktober (landelijke ‘Kom uit de kast 
dag’), bij De Terwebloem de regenboogvlag. Die vlag laat zien 
dat het Westland een ‘Coming Out’ vriendelijke gemeente is. 
Organisator Roel Kappetijn is optimistisch over dit initiatief.

‘Ik werk al vele jaren in de zorg bij Pieter van Foreest; een van 
mijn taken is aandacht voor homoseksuele bewoners. In zorg- of 
verpleeghuizen wordt nog steeds met enige twijfel naar hen ge-
keken. Het komt voor dat ouderen die eerder een homoseksuele 
relatie hadden in een nieuwe woongemeenschap niet ‘uit de kast’ 
komen. Zij durven niet de foto van hun overleden partner neer te 
zetten, bang voor commentaar van anderen of verzorgers. ‘Gôh 
meneer, u lijkt helemaal niet op uw broer’. Of: ‘mevrouw, waarom 
krijgt u nooit visite van kinderen of kleinkinderen?’ Die  bewoners 
voelen zich niet begrepen, niet veilig en zijn ook niet gelukkig. Je 
oude dag doorbrengen in een verzorgingshuis vraagt toch al veel 
van iemand. Als je dan ook niet mag zijn wie je werkelijk bent, is 
dat triest. Mensen vereenzamen daardoor soms’.

In De Roze Ouderen Salon ontmoeten ouderen elkaar die elkaars 
problemen begrijpen en kunnen leren van hun ervaringen. Bij 
Pieter van Foreest (Delft, het Westland en Oostland), komen re-
gelmatig homoseksuele ouderen bij elkaar. De Salon voorziet in 
een behoefte, zo is de ervaring van Roel Kappetijn. Een ontspan-
nen sfeer, koffie en thee met wat lekkers. Er wordt gepraat over 
onderwerpen die hen raken én alledaagse dingen. Roel: ‘Soms 

organiseren wij uitstapjes naar evenementen en nodigen deskun-
digen uit die hen kunnen helpen. Zo kan een notaris vertellen wat 
belangrijk is bij een wilsbeschikking of testament. Nogal wat ou-
dere homoseksuele mannen en vrouwen waren eerder getrouwd 
en hadden een gezin. Dat huwelijk hield geen stand en men kreeg 
een partner van hetzelfde geslacht, die misschien ook al een hu-
welijk achter de rug had. Dat kan ingewikkeld worden bij een er-
fenis. Het is goed dat te weten om tijdig de juiste beslissingen te 
nemen’. Elke tweede vrijdag van de maand kunnen mensen, al 
of niet woonachtig in De Terwebloem, bij elkaar komen. De Roze 
Ouderen Salon is dan open van 15.00-18.00 uur. 

Schooldirecteur speelt burgemeester Boris Bosuil 

Bijzondere gastrol in ’Verrassing’
 
Sommige kinderen keken verbaasd op tijdens de voorstelling ‘Ver-
rassing’ op de Verburch-hof in Poeldijk. Dit keer deed een nieuwe 
speler zijn intrede, hij had erg veel weg van Richard de Graaff, de 
directeur van de school. Hij speelde woensdag 16 oktober een 
gastrol in het theater. Deze rol was een cadeautje voor zijn verjaar-
dag. Al jaren is hij een van de grootste fans van het gezelschap en 
geniet hij met volle teugen van de voorstellingen. Hij had al heel 
lang een stiekeme wens, namelijk een keertje meedoen!

Speciaal voor hem werd een verhaal bedacht, waarin hij burge-
meester Boris Bosuil speelt. Een uil, met oog  voor alles wat speelt 
in het bos. Geschreven met een knipoog naar het drukke leven 
van een directeur op een basisschool. Ook deze burgemeester 
had het ontzettend druk. Zijn agenda was zo vol, dat hij zelfs be-
sloot zijn verjaardag een jaartje over te slaan. Daar staken de die-
ren natuurlijk een stokje voor. Zij smeedden een plan om hem 
te verrassen. Wat werd hij in het zonnetje gezet! De boel werd 
versierd en verjaardagsliedjes voor hem gezongen. Als klap op de 
vuurpijl kreeg hij een prachtige foto van het gezelschap. Het werd 
voor hem een dag om nooit te vergeten!

Kerkbalans 
Hebt u nog geen toezegging voor de actie 

Kerkbalans 2019 gedaan maar wilt u wél  bijdragen? Dit kan 
altijd nog. Wij zien uw reactie graag, uw bijdrage is meer 
dan welkom, groot of klein!  Rekeningnummer: NL44RA-

BO0142200875. Hartelijk dank!
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Puzzel nummer 23
raadsel

Kledingstukken
A  -  BAL  -  BO  -  BROEK  -  DAS  -  DY  -  FELS  -  GE  -  GEN  -  GING  
-  HEMD  -  HOED  -  JA  -  JA  -  JACK  -  JAS  -  JURK  -  KING  -  LEG  
-  LIN  -  MA  -  MER  -  NE  -  O  -  O  -  OCH  -  PAK  -  PAN  -  PAN  
-  PON  -  PULL  -  PY  -  RE  -  RIE  -  SMO  -  STROP  -  SWEAT  -  
TEND  -  TOF  -  TY  -  VER  -  VER  -  VEST  -  VOND  -  WAR  -  WERK  
-  WIND  -  ZON
  
O  .   .   .   .   .   .   .   .   S  7e letter
L   .   .   .   .   .   G   2e letter
W   .   .   .   .   .   .   .   K  4e letter
P   .   .   .   .   .   .   R  3e letter
O   .   .   .   .   .   .   D  3e letter
L   .   .   .   .   .   .   E   6e letter
S   .   .   .   .   .   .   .   T  3e letter
P  .   .   .   Y   3e letter
P   .   .   .   .   A   5e letter
S  .    .   .   .    .   .    S              7e letter
S   .   .   .   .   .     G   4e letter
Z   .   .   .   .   .   .   .   D  5e letter
P   .   .   .   .   .   .   .   .   S  3e letter
W   .   .   .   .   .   .   K  4e letter
R   .   .   .   .   .   .   K  2e letter
B  .   .   .   .   .   .   .   .   R  8e letter
B  .   .   .   .   .   K   2e letter
A   .   .   .   .   .   .   .   .   N  4e letter
Bedoeling is uit alle lettergrepen 18 kledingstukken te halen, er 
mag niets overblijven. Probeer het eens met de kinderen: gezel-
lig puzzelen. Misschien weten zij heel wat kledingstukken op te 
noemen. De eerste en de laatste letters staan er al; de gevraagde 
letters naast elkaar zijn de oplossing. Een korte zin, die iets met 
onze ‘outfit’ te maken heeft. Oplossing met naam, adres en tele-
foonnummer binnen 14 dagen naar puzzel@poeldijknieuws.nl of 
per post naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. 
Suggesties voor een leuke puzzel of wilt u er een maken? Van 
harte welkom! Dan is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.

Uitslag puzzel in nr. 21: ’Boswandeling in de herfst’. Van de 33 
inzenders, die het allemaal goed hadden, is de gelukkige win-
naar Marja Kunz, op de foto haar man Nico met de gewonnen 
slagroomschnitt.
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Eeuw oude druivenserres aan de Vredebestlaan

Handen af van cultureel erfgoed              
Door K. van Praatje  

Het al of niet tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten, het is al 
langer een hot item. Vooral het bouwen van zogenoemde Polen-
hotels en/of units op plekken die absoluut ongeschikt zijn voor 
dat doel is daarbij een doorn in het oog van vele omwonenden. 
Natuurlijk moet de doelgroep aan huisvesting worden geholpen. 
Het lijkt er echter op dat bij de gemeente Westland sprake is van 
een beleid dat de gevolgen na mogelijke  verwezenlijking van een 
project zodanig onderschat dat grote problemen in het verschiet 
liggen. Als meest recente voorbeeld valt het gemeentelijk oog nu 
op percelen bij de Bloemenstraat, Vredebestlaan en Boomaweg. 

Dat daar verzet tegen zou komen kon de gemeente aan zien komen. 
Zo niet; dan komt dat wel erg kortzichtig over! Burgers die bij de 
aankoop van een woning vrij dachten te gaan wonen, worden bij 
het uitvoeren van de plannen geconfronteerd met bouwwerken die 
het uitzicht geweld aan doen. Dan is het minachtend voor bewo-
ners dat zij in gemeenteplannen op geen enkele wijze zijn gekend. 
Dat er pas een zienswijze of bezwaarschrift kan worden ingediend 
nadat er beslissingen door de gemeente zijn genomen, is het paard 

achter de wagen spannen. Daar bovenop is het verwerpelijk dat het 
enige rijtje originele serres in Poeldijk, daterend uit het begin van 
de vorige eeuw, geslachtofferd zou moeten worden voor een wille-
keurig aangewezen plek voor arbeidsmigranten. 

Waterings voormalige burgemeester Wil van den Bos Czn., kortge-
leden overleden, zou zich pardoes in zijn graf omdraaien bij het ver-
nemen van zulke bizarre plannen. Als voorzitter van ‘Genootschap 
Oud-Westland’ heeft hij zich steeds beijverd voor behoud van cul-
tureel erfgoed. De gemeente zal steeds zorgvuldiger met cultureel 
erfgoed om moeten gaan. Er is al veel te veel opgeofferd waarvan 
men later zei: ‘hadden we niet moeten doen’. Welnu; dit is cultureel 
erfgoed van zeer hoge kwaliteit, ook omdat er geen achterstallig on-
derhoud is. Als er één stukje authentiek glasareaal in het Westland 
is dat op de gemeentelijke monumentenlijst thuishoort dan zijn het 
deze rond 1910 gebouwde druivenserres aan de Vredebestlaan. Er 
zijn heus zat braakliggende, geschikte perceeltjes om de gemeente-
lijke doelen te halen, maar ‘handen af’ wat behouden moet blijven 
voor het nageslacht. Laat mensen die niet in ons dierbare Westland 
geboren en getogen zijn geen beslissende stem hebben bij, histo-
risch gezien, dit soort belangrijke zaken. Want zij kunnen de ware 
liefde die een Westlander voor zijn streek voelt niet inschatten. Dat 
kan hen niet eens kwalijk worden genomen, maar zich bewust wor-
den van het belang van ons erfgoed mag niet te veel zijn gevraagd.   

Moestuin omgebouwd tot lab

BSO Smallsteps in muzikale sferen
In de herfstvakantie stond onze buitenschoolse opvang in het the-
ma van muziek en professor Zoef. Het lokaal van de Moestuin was 
omgebouwd tot laboratorium en het lokaal van de Bloementuin 
was in muzikale sferen gebracht. Elke dag deden we verschillende 
activiteiten, die pasten bij beide thema’s. Zo hebben wij eetbaar 
slijm gemaakt, kleine tollen gebouwd, veel gedanst en gezongen. 
Ook hebben we een DJ Younes op bezoek gehad die ons les gaf, we 
mochten zelfs even draaien op de DJ tafel.

Weekeinde vóór én op Sinterklaasavond

Sinterklaasbezoekactie Scouting 
Door Peter Stam

Sinds een groot aantal jaren organiseert Scouting Poeldijk met 
veel plezier de Sinterklaasbezoekactie. De échte Sint heeft het 
tijdens zijn verblijf in Nederland altijd erg druk dus wij helpen 
hem een handje. Iedereen die in het weekeinde van de eerste 
of op donderdag 5 december Sint en zijn Pieten op bezoek wil 
hebben moet ons even bellen om hen te reserveren. 

Wij organiseren deze bezoekactie omdat het gewoon erg leuk is 
om te doen en om onze groepskas te spekken natuurlijk. Daarom 
komen wij tegen betaling, maar dan heeft u met uw (klein-)kin-
deren een onvergetelijk ‘heerlijk avondje’. Bel om te reserveren 
246484 en graag tot ziens bij u thuis!

 

SINT EN PIET
VAN SCOUTING POELDIJK

Ook dit jaar kunt u Scouting Poeldijk weer bellen,
Om Sint met echte Pieten te bestellen.

Zij komen dan compleet met het grote boek,
gezellig bij u thuis op bezoek!

Tegen een kleine vergoeding
komen Sint en Piet bij u langs.

Voor vragen of het boeken van een bezoek
kunt u contact opnemen met Carla Stam,

zij beheert de agenda van onze Sint.

U kunt bellen 0174-246484 
of mailen peter.stam@caiway.nl

 

Ook dit jaar kunt u Scouting Poeldijk weer bellen,
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Start: 16 november bij de steiger De Terwebloem

Intocht Sinterklaas in Poeldijk
Nog een paar nachtjes slapen, dan is het alweer zo ver.. dan is 
het 16 november en komt Sinterklaas aan in Poeldijk. Om 13.15 
uur legt zijn boot aan bij De Terwebloem. Sint en Pieten maken 
onder muziekbegeleiding een optocht door Poeldijk. Zij hopen 
dat veel kinderen, ouders, opa’s en oma’s meelopen en langs de 
route staan. 

De optocht zal gaan vanaf De Terwebloem naar de Voorstraat. 
Door de Voorstraat gaat de optocht via de Kerklaan naar de Jan 
Barendselaan. Dan vervolgens  via de Irenestraat naar De Veiling 
waar van 14.00-16.00 uur de Pietendisco is. Entree voor de disco 
is € 2,- voor alle bezoekers. Net als andere jaren wordt dit ook 
weer een topfestijn. Uit betrouwbare bron weten wij dat Sinter-
klaas en zijn Pieten er al naar uitkijken om samen met de kinde-
ren van Poeldijk te feesten!

Agenda van de Sint en zijn Pieten:
Zaterdag 16 november: aankomst bij De Terwebloem om 13.15 
uur. 

14.00-16.00 uur de Pietendisco bij de Veiling. 
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. Interesse? 
Stuur een privé-berichtje via onze Facebook pagina.

Zaterdag 14 december in Bartje

Kerstconcert WKV Musica Poeldijk
Zaterdag 14 december geeft de Westlandse Koorvereniging Mu-
sica haar jaarlijkse Kerstconcert in de H. Bartholomeus Kerk in 
Poeldijk. WKV Musica is onlosmakelijk verbonden met Tom Par-
ker en dus mogen liederen uit “The Young Messiah” en “The 
Commandments” niet ontbreken. Daarnaast komen heel wat 
internationale Kerstliederen langs. Het wordt een muzikale we-
reldreis!

Aan dit concert werken mee Anitra Jellema (sopraan) en Remko 
Harms (tenor). Wij verheugen ons op de komst van The Dutch 
pipes and drums, die met het koor voor een apotheose zullen 
zorgen. Verder werken mee Arthur Postma (vleugel), Christan 
Grotenbreg (synthesizer/saxofoon), Aarnoud de Groen (orgel) 
Reinilde Buys (harp) en het jubilerende Blaaskwintet Hi-Five. Met 
dit concert stelt dirigent Gerard Brëas koor WKV Musica voor een 
nieuwe uitdaging. Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is 
om 19.15 uur open. Kaarten kosten € 23,00, verkrijgbaar bij koor-
leden, via www.wkvmusica.nl, of telefonisch WKV Musica 06-45 
459 023. In Poeldijk gelden zaterdagavond parkeerzones. U kunt 
uw auto gratis parkeren op ABC-Westland, Nieuweweg, Poeldijk! 
Van daar is een gratis pendeldienst naar de kerk. Na afloop kunt u 
met de pendeldienst terug naar uw auto.
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Kans op auto ti jdens 
Winter Was Weken 
Januari staat in het teken van de BOVAG Winter Was Weken bij 
Carwash Westland. Bij elke wasbeurt ontvangt u een kanskaart 
met kans op een auto ter waarde van €10.000 of een winter-
sportcheque.

Deelnemen aan de acti e kan door acti veren van de unieke code 
van de kanskaart voor 11 februari op www.winterwasweken.nl. 
De winnaar van de hoofdprijs mag een nieuwe of gebruikte auto, 
met garanti e uitzoeken voor een maximumbedrag van € 10.000. 
Onder alle deelnemers wordt wekelijks een wintersport reische-
que verloot ter waarde van € 445. Ook krijgt elke deelnemer 2 
weken een grati s krant naar keuze. Meer informati e vindt u op 
www.carwash-westland.nl en via Facebook en Twitt er. 

Klaverjassen in Westlands museum
In de wintermaanden organiseert het Westlands Museum eens 
per maand klaverjaswedstrijden. De eerstvolgende keer is op 
donderdag 19 januari. Dan kunt u gezellig klaverjassen en tus-
sen de drie rondes door het museum en de historische tuin be-
zoeken. Voor de winnaars zijn leuke prijzen te winnen.

De kaartwedstrijd begint om 
13.30 uur; inschrijven vanaf 
13.00 uur. Inschrijfgeld is € 
4,00 en is inclusief bezoek aan het museum en koffi  e of thee. 
Inschrijving is voor iedereen vrij en u hoeft  zich niet vooraf aan 
te melden. U vindt het museum aan de Middel Broekweg 154 in 
Honselersdijk. Telefoon: 0174 – 62 10 84.

Bordspelvereniging De Spelsalon 
Wij zijn een gezellige bordspelvereniging De Spelsalon, die sinds 
oktober 2014 wekelijks in Poeldijk speelt. Opgericht voor men-
sen die het leuk vinden om spellen te spelen maar niemand in 
de buurt  hebben om mee te spelen, of die het gewoon leuk vin-
den om met een groepje mensen spellen te spelen. Veel men-
sen kennen monopoly, rummy cub, ganzenbord; maar er zijn 
zoveel meer leuke spellen. Wij willen graag spelers kennis laten 
maken met veel leuke moderne bordspellen. 

We hebben ruim 200 spellen in huis, maar spelers kunnen ook 
een eigen spel meenemen. Er is alti jd iemand die het uit kan leg-
gen. We spelen (strategische) bordspellen, kaartspellen en dob-
belspellen. In even weken: spelen we op de dinsdagavond in De 
Backerhof (20.00-23.00). In oneven weken op de dinsdagavond, 
Willem-Alexanderlaan 6 in Poeldijk (20.00-24.00). Zaterdagavond 
in De Backerhof. 

Acti viteiten
Naast onze spellenavonden hebben ook andere acti viteiten, zo 
hebben we spellendagen, gingen wij uit eten, deden we mee aan 
burendag in de Backerhof en gaan wij elk jaar met een team naar 
het NK bordspellen. We hebben pas weer een leuke, gezellige 
spellendag in wijkcentrum de Backerhof achter de rug. We be-
gonnen de dag om 11 uur in de ochtend, met koffi  e en thee met 
wat lekkers erbij. Iedereen had wat lekkers meegenomen voor de 
dag, soms zelfs zelfgemaakt.  Het was gezellig druk. Ook hadden 
veel spelers spellen meegenomen, zodat er veel keus in spellen 
was. Er werd steeds in andere groepscombinati es gespeeld, zo-
dat er steeds afwisselende groepjes waren. Zo werden  gespeeld: 
The fi ve tribes, King of Tokyo, Karuba, Mysti ca, Gepakt en Gezakt, 
Cold express, Sky, Doodle Quest, the Hobbit. Om 23.00 uur sloten 
we af, met ons hoofd vol spellen.

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

Ben jij een enthousiaste, sportieve vrijwilliger en heb  
je affiniteit met ouderen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Je begeleidt dan onze fysiotherapeut bij het geven van 
de hart-beweeggroep “Hartkracht” van Pieters  
Behandel Praktijk. Deelnemers zijn mensen die na hun 
hartrevalidatie begeleid willen blijven sporten. 

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

Waar? 
Gymzaal in basisschool de Verburch-hof  
(gebouw Westhof), De Ruijtbaan 81 te Poeldijk.

Ben je geïnteresseerd? 
Bel gerust voor meer informatie of om je aan  
te melden naar Pieters Behandel Praktijk,  
Eline Fredriksz (fysiotherapeut): 06 - 82 35 77 10. 

Slachthuiskade 4 Poeldijk

Openingstijden: vrijdag 09.00-18.00 uur 
zaterdag 09.00-17.00 uur

Iedere vrijdag en zaterdag 
staan wij aan de Slachthuiskade 4, met een bloemenkraam.
U kunt bij ons terecht voor mooie boeketten, losse bloemen en 

fleurige arrangementen. 

Voor rouwbloemwerk en bruidsbloemwerk 
kunt u ons ook  telefonisch bereiken buiten openingstijden. 

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

Pure flower verkoopt bloemen! 

Bij ons kunt u terecht voor mooie boeketten, 
creatief bloemwerk en fleurige kado’s.

Buiten onze openingstijden zijn wij telefonisch of
via de mail bereikbaar voor bestellingen, 

rouwbloemwerk en trouwbloemwerk. 

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

Adres: Slachthuiskade 4 

Openingstijden: vrijdag  09.00-18.00 uur
Bloemenstal: zaterdag 09.00-17.00 uur
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Meer weten? www.optiflor.nl

Benieuwd naar de exclusieve 
collectie Phalaenopsis 
van Opti-flor?  
O.a. bij Tuincentrum Ockenburgh  
kunt u kiezen voor  
mooie soorten uit onze  
vijf sterren collectie.

Donderdag 7 november

Ballen rollen weer
Donderdag 7 november laten we de ballen weer rollen voor leu-
ke prijzen. We starten om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 
uur. Na 7 ronden volgt er een superronde. Ook de prijzentafel 
voor de loterij is niet mis en goed gevuld!

Zin in een gezellig avondje? Kom dan donderdag 7 november 
naar de Saturnus 10 in Poeldijk. De koffie staat klaar! Om te ont-
houden: elke eerste donderdag van de maand spelen wij bingo.

Zaterdag 23 november

Klaverjas- en jokermarathon
Zaterdag 23 november is het weer tijd voor onze klaverjas- en 
jokermarathon. Voor de inwendige mens hebben we koffie, 
broodjes, soep en slaatjes. Deze gezellige dag kost slechts € 
12,50 per persoon. Na afloop, rond 16.00 uur is er natuurlijk 
weer een mooie loterij en “praten we wat na”, dus kom rond 
die tijd gezellig langs.

Zin in een dagje gezellig kaarten? Wees ersnel bij, inschrijven kan 
bij Paul Krabbendam of bij ‘TIS Gezellig’, tel.  06-14598340, of: 
pakra@caiway.net. Klaverjassers alleen inschrijven als koppel. 
Aanvang 10.30, uiterlijk 10.15 binnen zijn.
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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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In memoriam: 

Riet de Kok-Meinderts (88)
Door pastor Berry Lansbergen

Op 10 oktober overleed op 88-jarige leeftijd Marie (Riet) de 
Kok-Meinderts. Zij werd geboren op 16 februari 1931 in Honse-
lersdijk als derde in een gezin van 8 kinderen. Riet was gek op 
kinderen en zo groeide het plan om kraamverzorgster te wor-
den. Toen zij 20 jaar was heeft zij haar diploma behaald. Veel 
kinderen heeft zij daarna op de wereld gezet.

In 1955 kreeg zij verkering met Floor de Kok. Na een jaar verkering 
maakten Floor en Riet voor elkaar een  dagboek. Het vastleggen 
van mooie momenten bleef zij haar hele leven doen. Zij trouwden 
op 1 maart 1960. Uit hun huwelijk werden vier dochters geboren. 
Ontelbare fietstochten heeft zij met haar hele gezin gemaakt naar 
het zwembad in Naaldwijk, het Hofpark in Wateringen en Hoek 
van Holland. Zij kregen 2 kleinkinderen, Riet was stapelgek op 
haar kleinkinderen. Regelmatig logeerden zij bij opa en oma wat 
altijd een groot feest was.

Bij Floor werd al snel na hun huwelijk suikerziekte vastgesteld wat 
veel invloed had op het leven van Riet. Zij heeft hem tot het einde 
van zijn leven verzorgd. Floor overleed in 2005. Daarna kon zij een 
eigen invulling geven aan haar leven. De gezondheid van Riet ging de 
laatste weken van haar leven snel achteruit. De laatste week heeft zij 
dan ook verbleven in het verzorgingshuis Bieslandhof in Delft. Op 17 
oktober namen we afscheid van haar vanuit de Bartholomeuskerk in 
Poeldijk, waarna zij werd begraven op het parochiekerkhof.   

Het was hartverwarmend te ervaren dat u 
meeleefden na het overlijden van mijn lieve 

moeder, schoonmoeder en onze oma

Dora Moen- Zuidwijk
Het was en is ons nog steeds tot grote steun, 
kracht en troost. Heel veel dank daarvoor.

Hennie en Corrie Moen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Onze bijzondere dank gaat uit naar dokter Touw 
en het verplegend personeel van de Terwebloem. 

Kampioenen te zien op 22 en 23 november

Vogelvereniging Westland
Voor de 4e keer organiseert de Vogelvereniging Westland een 
grote vogelshow. Leden van deze vereniging beleefden het af-
gelopen jaar veel plezier aan hun vogelsport. Door hun goede 
zorgen en mooie zomer zijn er dit jaar vele mooie jonge vogels 
geboren. Nu brengen deze leden hun mooiste gekweekte vogels 
bijeen om u hiervan te laten genieten. Door de liefhebbers wor-
den bijna 500 vogels in optimale conditie bijeen gebracht en op 
sfeervolle wijze tentoongesteld. 

Zeven bondskeurmeesters van de NBvV bekijken en keuren de 
vogels tot op de laatste veer en de mooiste vogels als kampioen 
in hun klasse aanwijzen. Van zebravink tot de veelkleurige goul-
damadine en de vele exotische kromsnavels, omringt door kana-
ries in de mooiste kleuren en vormen. Donderdag 21 november 
is de officiële opening van de show verricht door wethouder Piet 
Vreugdenhil. Dan worden de kampioenen bekend gemaakt. Die 
avond is alleen toegankelijk voor leden en genodigden. Vrijdag 
22 november van 10.00-22.00 uur en zaterdag 23 november van 
10.00-16.00 uur is de zaal, De Brug, Koningin Julianaweg 61 in 
‘s-Gravenzande open voor u. Dan kunt u er voordelig een vogeltje 
kopen van de leden. De toegang is gratis. www.vogelvereniging-

westland.nl.

Kerkbalans 
Hebt u dit jaar een toezegging gedaan voor 

de actie Kerkbalans maar uw bijdrage nog 
niet overgemaakt?

Hopelijk mogen wij nog op uw toezegging rekenen! Uw bij-
drage is nog steeds zeer welkom. Hartelijk dank!

Rekeningnummer: NL44RABO0142200875
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KBO Poeldijk

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

Financieel beheer KBO Poeldijk naar Piet de Vreede 

Afscheid van Peter Kievit
Na het aftreden van penningmeester Peter Kievit op 30 april in 
de Algemene Ledenvergadering was er na goed overleg over-
dracht van werkzaamheden. Het penningmeesterschap ging 
naar Piet de Vreede en de ledenadministratie wordt vanaf nu 
door Harry van Dijk verzorgd. Ook werd de inschrijving van de 
nieuwe situatie bij de Kamer van Koophandel afgewikkeld.  

Zaterdag 19 oktober namen wij bij een gezellige lunch op ont-
spannen wijze binnen het bestuur met hun partners afscheid van 
Peter. Zijn twee dochters waren er ook bij. Voor de lunch kregen 
we een interessante lezing door Aad van Zeijl over de geschiede-
nis van de Westlandse schuit. Aan het einde van de lunch werd 
Peter door vice-voorzitter Ben Gardien bedankt voor zijn jaren-
lange en grote inzet. Hij kreeg een reischeque aangeboden en 
voor zijn dochters waren er bloemen.

Plustival in de Kiem in ‘s-Gravenzande
Het thema is “Wonen”. De rode draad van het programma is de 
problematiek dat veel ouderen nu te groot wonen en graag klei-
ner gaan wonen. In het Westland ontbreken hier de middelen en 
mogelijkheden voor: er is te weinig ouderenhuisvesting. Vrijdag 8 
november van 13.00-17.00 uur.

Slimme methoden spelen in op eisen tuinbouw

Bezoek aan Van der Valk Systemen                                                                                                    
Zaterdag 26 oktober bezochten in het kader van de Dag voor 
de Ouderen zo’n 80 mensen het bedrijf Van der Valk Systemen 
aan de Zwartendijk in Monster. Bij aankomst werden we in twee 
groepen verdeeld: de ene rechtsaf naar de filmzaal en kreeg, na 
koffie of thee met iets lekkers, een presentatie door Dennis de 
Vette. De andere linksaf naar de kantine: daar werd eenzelfde 
presentatie over ontstaan, groei en activiteiten van het bedrijf 
verzorgd door directeur Arno van Deursen. 

Na die presentaties begonnen de twee groepen aan de rondlei-
ding door het bedrijf. Bij de machines toonden medewerkers de 
productie. Er worden slimme methoden ontwikkeld waarmee va-
riabel, snel aanpasbaar en handig gewerkt kan worden. Als voor-
beeld de door Van der Valk ontworpen methode om schermdoek 
(hoog onder het dak) door geleiders over de gehele lengte de kas 
in te trekken. Er wordt ingespeeld op de technische eisen van de 
tuinbouw. Ook voor plaatsing van zonnepanelen, op platte en 
schuine daken, met dakpannen, of op land of water. Wij werden 
gastvrij en enthousiast ontvangen en namens de KBO-leden be-
danken we Van der Valk Systemen voor die geweldige ontvangst 
en medewerking.

KBO-PCOB waarschuwing                                                                                                                                          
Eis een keukentafelgesprek zoals het hoort. Neem geen genoegen 
met een schriftelijke of telefonische behandeling van uw herin-
dicatie. Raadpleeg de KBO ouderen adviseur. In Poeldijk zijn dat 
Leny van Leeuwen (245789) en Ineke van Swieten (06- 44 722 
101).

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                                                      
“Kort door de bocht is niet altijd de snelste weg”.

“Probeer ertoe te doen ook al ben je met pensioen”.  



24 6 NOVEMBER 2019 100

Bouwen in Poeldijk
Foto's: Willem de Bruijn
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Bouwen in Poeldijk
Foto's: Ruud Scheffers
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Bouwen in Poeldijk
Foto's: Ruud Scheffers en Willem de Bruijn (onder)
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Vitis Welzijn
Door groei kant- en klaarmaaltijden

Tafeltje Dekje stopt per 1 januari 
De laatste jaren is er teruglopende 
vraag naar maaltijden van Tafeltje Dek-
je en groeit het aanbod van kant-en-
klaar maaltijden. Daarom heeft Vitis 
Welzijn besloten per 1 januari 2020, 

te stoppen met Tafeltje Dekje. Deze maand worden alle cli-
enten van Tafeltje Dekje bezocht door medewerkers voor een 
persoonlijke overdracht. Dan is er ook informatie voor cliënten 
over alternatieven van maaltijdvoorzieningen. Onze welzijnsad-
viseurs en sociaal makelaars van Vitis Welzijn blijven in contact 
met de cliënten. 

Dankbaarheid naar vrijwilligers  
De vrijwilligers van Tafeltje Dekje zijn door Vitis geïnformeerd 
over dit besluit in een informatiebijeenkomst. Onze dankbaar-
heid voor hun trouwe dienst van de afgelopen jaren tonen wij in 
een bijeenkomst in november. 

Optreden Beatween in De Terwebloem
Zondag 10 november treedt Beatween om 14.30 uur op in De 
Terwebloem in het kader van Welzijn met Muziek. Zij spelen aller-
lei stijlen voor een breed publiek. Iedereen is van harte welkom 
bij dit gratis optreden. Kom genieten van de mooie muziek; aan-
melden vooraf is niet noodzakelijk.

15 en 29 november In De Backerhof

Digi-inloop
Hebt u een vraag over het gebruik van uw 
computer, tablet of smartphone? Bijvoor-
beeld over WhatsApp, fotobewerking, inter-
netbankieren, Facebook of veilig internet-
ten? En wilt u uw digitale kennis uitbreiden? 

U kunt elke 2e en 4e vrijdag terecht in de computerruimte in De 
Backerhof van 09.30-12.00 uur. Digi-inloop wordt begeleid door 
Arie Kruijswijk en Wim van Ruyven. De 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. De aanvang is 14.00 uur, de 
kosten zijn € 4,50 inclusief een kop koffie of thee. Vooraf aanmel-
den is niet nodig.

Nieuwe modewinkel in huiselijke sfeer

‘Fashion by Do’ in Jan Barendselaan
Door een onzer redacteuren

Een nieuwe modewinkel in 
de Jan Barendselaan in Poel-
dijk. Cindy Wever startte in 
oktober haar kledingzaak 
‘Fashion by Do’, genoemd 
naar haar dochter Do. Eerst 
was er een dierenwinkel ge-
vestigd, dus er moest heel 
wat gebeuren om de ruimte 
te herscheppen in een gezel-
lige shop vol kleding en ac-
cessoires voor dames en kin-
deren. ‘Wij zijn blij met deze 
inrichting met een gezellige 
huiselijke uitstraling’. Grote 
tafel en stoelen midden in 
de zaak, koffiekopjes binnen 

handbereik. Geurkaarsjes, muziekje op de achtergrond: zo moet 
kleding kopen vrolijk en feestelijk zijn.

De collecties najaars- en winterkleding voor vrouwen en aparte 
kinderafdeling zien er mooi uit, nodigen uit tot passen. Cindy en 

Ondernemer in beeld
haar onmisbare hulp Diane adviseren klanten bij het kiezen. Cin-
dy: ‘Ik was eigenaresse van vijf modewinkels in Den Haag. Om ge-
zondheidsredenen moest ik stoppen, maar wilde graag in dit vak 
blijven. Ik woon met mijn twee kinderen in Naaldwijk. Van mijn 
vriendin die een kapsalon aan de Jan Barendselaan heeft, hoorde 
ik dat deze winkel beschikbaar kwam. De weken na de opening 
keken Diane en ik goed rond en kregen een goed beeld van de 
Poeldijkse klantenkring. Ik koos voor dames- en kinderkleding te-
gen betaalbare prijzen. Vooral de vraag naar mode voor oudere 
dames is groot. Het moet vlot en modieus zijn, gemakkelijk te 
dragen,  in de maten 36 tot 50. Voor kinderen is er kleding in de 
maten 98 tot de leeftijd van 14 jaar’. Ook het jonge hippe publiek 
komt aan zijn trekken. Parttime verkoopster Britt geeft hen graag 
adviezen.

‘Kledingparty’s organiseren’
De collectie wordt elke twee weken aangevuld met nieuwe mo-
dellen en omvat voor dames modieuze jurken, blouses, vesten, 
truien, blazers, rokken en pantalons. Ook accessoires zijn natuur-
lijk van belang. Tassen, shawls, panty’s, sieraden en riemen pas-
sen er mooi bij. Cindy en Diane zijn van plan kledingparty’s te 
organiseren. ‘Idee is om groepjes vrouwen uit te nodigen’, zegt 
Diane. ‘We beginnen met een korte modeshow, er zijn lekkere 
hapjes en drankjes; natuurlijk wordt er dan gepast en krijgt ie-
dereen een cadeautje mee naar huis. Zo kan je nieuwe collecties 
presenteren en voor de feestdagen in december echt iets bijzon-
ders aanbieden’.
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Daar voelt uw kind 
zich thuis! 

Dagopvang & buitenschoolse opvang
 in Monster en Poeldijk. 

Bel 0174-243104 of kijk op www.kdvsimba.nl

Professionele opvang in een 
huiselijke sfeer

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  

JUMBO.COM/PANNENACTIE
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 Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28


