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AGENDA

Apotheker Aris Prins vertrekt: 

‘Ik zal Poeldijk missen’
Door Nelly Schouw-Zaat

Aris Prins (41) zegt zijn baan als apotheker in Poeldijk vaarwel. 
Sinds 2012 leidde hij de apotheek. Per 12 december wordt hij 
voorzitter van de apothekersvereniging KNMP. Dat is een full 
time baan. ‘Ik moet dus mijn werk in Poeldijk achter mij laten, 
maar ik zal de Poeldijkers missen. Het zijn mensen met het hart 
op de tong en recht door zee. Daar houd ik van’. ‘We hebben in 
de loop der jaren in Poeldijk soms stevige gesprekken gevoerd 
aan de balie’, vertrouwt Prins Poeldijk Nieuws toe. ‘Vergeet niet 
dat er heel wat lief en leed over de toonbank komt. Mensen 
moeten veel weten over medicijnen, bijwerkingen en doserin-
gen.’

(lees verder op pag. 3)

Nipt verlies Poeldijkse handbaldames  

Aalsmeer - Verburch: 25-24 
Zondag 10 november: de wedstrijd tegen Aalsmeer. Trainer Paul 
meldde in de kleedkamer al dat Aalsmeer waarschijnlijk een 
geroutineerd team zou zijn met wat meer ervaring dan wij. Zij 
waren wat ouder, maar dat zou niet betekenen dat wij minder 
goed zouden zijn. Wij moesten de dames van Aalsmeer kunnen 
verslaan met onze jeugdige snelheid en uithoudingsvermogen. 
De wedstrijd begon gelijk op en al snel werd duidelijk dat Aals-
meer graag met haar cirkel handbalde. De cirkel van Aalsmeer 
was behendig en ving in de kleinste ruimtes de bal nog. Wij lie-
ten ons niet kennen en konden goed meekomen. 

(lees verder op pag. 4)

22 nov. 09.30-12.00 uur      Digi-inloop computerhulp   De Backerhof 
25 t/m 30 nov.       Collecteweek Legers Des Heils   Aan uw voordeur 
28 nov. 10.00-16.00 uur       Welfaremarkt De Zonnebloem Poeldijk  De Backerhof, 3e ingang
         (zie pag. 14)
1 dec. 12.15 uur       Gesprek met PerspeKtief na de mis  Achterin de kerk
         (zie pag. 19)
7 dec. 09.00-13.00 uur       Kerst- en snuffelmarkt    Hervormde kerk Poeldijk  
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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
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Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
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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 18 t/m 22 november Geldig van 24 t/m 30 november

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

KEURKOOPJE
4 KIPSCHNITZELS

SLECHTS € 6,95

VLEESWARENKOOPJE
125 GRAM GEBRADEN 
RUNDERROLLADE

SLECHTS € 2,95

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM PEEN EN UIEN 
STAMPPOT

SLECHTS € 3,95

ELK WEEKEND 
HELE GRILLWORST 

€ 5,50

KEURKOOPJE
4 MAGERE RUNDERLAPPEN

SLECHTS € 7,95

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM FILET SPECIAAL

SLECHTS € 2,75

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM 
ZUURKOOLSTAMPPOT MET 
ROOKWORST

 SLECHTS € 3,95

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Aanbiedingen geldig van  
18 t/m 30 november

Amandelstaaf
van €5,10 voor €4,10

Tarwebollen 
2e zakje halve prijs

Speculaasjes
2e halve prijs

Bakkerij Van Malkenhorst
'Dan is er sinds enkele jaren ook nog het wereldwijde probleem 
van medicijnentekorten. Dat raakt iedereen, de arts, de apothe-
ker maar ook degene die medicijnen nodig heeft, maar die niet 
altijd snel kan krijgen of soms kleinere hoeveelheden krijgt aan-
gereikt. Het is een probleem dat je niet alleen kunt oplossen. De 
oorzaak zit ‘m in de producerende landen. Als plaatselijke zorg-
verleners werken wij in Poeldijk zoveel mogelijk samen met de 
huisartsen. Over en weer wisselen wij ervaring en kennis uit. Wat 
moeten artsen vrouwen die de pil gebruiken voorschrijven als er 
niet genoeg pillen voorradig zijn? Welke pil is dan het meest ge-
schikt voor die mevrouw of dat jonge meisje? Dat is steeds een 
zaak van grote nauwkeurigheid en zorg’.

Goede samenwerking met huisartsen
Aris Prins haalde in 2004 in Utrecht zijn apothekersdiploma; hij 
werkte toen al als stagiair in een ziekenhuis in het Schotse Dun-
dee. Tot 2006 werkte hij daar als ziekenhuisapotheker. Daarna, 
terug in Nederland, werkte hij in de Monsterse apotheken. Vanaf 
september 2012 was hij verbonden aan de Poeldijkse apotheek. 
‘Vanaf het begin hebben wij in Poeldijk uitstekend samengewerkt 
met huisartsen, verzorgingstehuis en thuiszorg. We gaan uit van 
elkaars kennis en denken mee vanuit de vraag van de Poeldijkers. 
De laatste tijd hield ik mij meer bezig met het landelijk beleid 
en raakte betrokken bij het KNMP-bestuur. Ik heb mij kandidaat 
gesteld – met mijn 41 jaar de jongste - als voorzitter van het be-
stuur. Dat voorzitterschap is een volledige dagtaak. Er wordt sa-
mengewerkt met de vereniging van huisartsen, zorgverzekeraars 
en het ministerie van Volksgezondheid’.

Mariem Gram neemt leiding apotheek over 
Hagenaar Prins heeft zijn Poeldijkse tijd ook benut om de apo-
theek de functie van stageplaats te laten krijgen. ‘Dat is ongeloof-
lijk nuttig’, zegt hij. ‘Niet alleen stimuleren we daarmee de oplei-
ding en vorming van jonge apothekers, maar je leert van elkaar. 
Jonge farmaciestudenten hebben een frisse kijk op de dingen en 
stellen vragen over kwesties die voor ons min of meer vanzelf-
sprekend zijn, maar ook verbeterd kunnen worden’. Zijn opvolger 
in de Poeldijkse apotheek is mevrouw Mariem Gram, een jonge 
vrouw met veel kennis in de patiëntenzorg. Zij neemt per 1 de-
cember de leiding over van de vestiging in Poeldijk. 

(Apotheker, vervolg voorpagina)

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

Vrijdag 22 november 15.00 uur: woord- en communieviering 
door Rafael Maria Theuvenet.
Zondag 24 november 15.00 uur: H. Avondmaal ds. J.W.J. Guis.
Woensdag 27 november 10.30 uur: viering KSW door Rafael Ma-
ria Theuvenet.
Vrijdag 29 november 19.00 uur: maandsluiting Hervormde Ge-
meente door ds. J.W.J. Guis.
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(Handbal, vervolg voorpagina)

Na wat minuten in de eerste helft, hadden wij iets meer proble-
men met het benutten van onze kansen. Zo kon Aalsmeer steeds 
een puntje uitlopen. We gingen rusten met een onnodige 13-8. In 
de kleedkamer maakte Paul duidelijk dat wij beter waren, maar 
dat vandaag niet te zien was. We moesten het beste uit onszelf 
halen om nog te kunnen winnen. De tweede helft begonnen we 
sterk: langzaam kropen wij terug, met nog 10 minuten te spelen 
stonden wij gelijk: 19-19. Toen kwamen helaas de zenuwen terug, 
waardoor wij soms onnodig de bal verloren. Aalsmeer bleef van 
afstand scoren, omdat wij niet goed uitstapten op hun opbou-
wers. Wij konden telkens in een snelle tegenaanval gelijkmaken. 
Met nog 1 minuut op de klok stonden wij 1 punt achter. Een ge-
lijkspel was het hoogst haalbare. Maar het lukte ons niet nog één 
doelpuntje te maken. We vochten ervoor om terug te komen, 
maar het was niet goed genoeg: de wedstrijd eindigde in 25-24.

‘Nu het winnen vasthouden!’

Verburch - Habo’95 
Zaterdag 3 november: de wedstrijd tegen Habo’95. De afgelopen 
wedstrijden verloren wij elke keer net. Wij speelden nog nooit 
tegen deze club, dus wisten niet wat we er van konden verwach-
ten. We waren gedreven om de wedstrijd tegen Habo’95 wel te 

winnen! De eerste helft begon goed, we speelden als een team 
en maakten het Habo’95 heel erg moeilijk. Zij scoorden veel van 
afstand en uit de hoek.

Wij gingen toch met een voorsprong van 18-14 de kleedkamer in. 
Blij met dit resultaat maar wel proberen vast te houden! In de pau-
ze zijn thuis prijzen beschikbaar gesteld door onze bakker Van Mal-
kenhorst. We kwamen de 
kleedkamer uit met een dui-
delijke boodschap: “speel 
rustig”. De tweede helft ging 
redelijk gelijk op, met een 
constante voorsprong van 
1 á 2 punten voor ons. In 
de laatste 10 minuten kreeg 
Habo’95 twee keer twee mi-
nuten. Hiervan maakten wij 
goed gebruik. Dat leverde 
een eindstand op van 28-25 
voor ons, gewonnen!!! Ein-
delijk, nu het winnen vast-
houden. We bedanken het 
publiek en onze speelsters 
van de week, want zonder 
jullie hadden we nooit kun-
nen winnen!

Doel: onderzoek naar gezonde voeding en kanker 

Inschrijving Westlandse Ride
De Westlandse Ride is in 2020 terug: op zaterdag 6 en zondag 7 
juni. Voor de vierde keer kunnen wielrenners 24 uur lang fietsen 
voor het goede doel. “Vorig jaar hadden we 68 teams aan de 
start, het enthousiasme was enorm. Daarom is voor de komen-
de editie het startschema aangescherpt, zodat er 80 teams mee 
kunnen doen”, legt voorzitter Paul Franke uit. Hij verwacht veel 
belangstelling, het kan dat alle startplekken snel zijn vergeven. 

De spelregels van de 24-uurs rit van De Westlandse Ride zijn niet 
veranderd: teams van vier renners rijden 24 uur lang in estafette-
vorm door het Westland. Dit rondje is zo’n 30 km lang, ieder team 
rijdt 6 keer, dus ook ’s nachts. Onderweg worden de renners be-
geleid door motorrijders, iedereen moet zich aan de verkeersre-
gels houden. Start en finish zijn de Olsthoorn Ranch in Naaldwijk, 
waar renners en motorrijders worden verzorgd met eten, drinken 
en slaapplaatsen.

Voeding en kanker
Het inschrijfgeld voor een team van vier renners is € 1000,-. Dat be-

drag gaat volledig naar het 
goede doel: onderzoek naar 
en behandelmethoden van 
kanker, door het Erasmus 
MC Rotterdam. Dit jaar kiest 
De Westlandse Ride voor 
onderzoek naar de relatie 
tussen gezonde voeding en 
kanker. “Onderzoek naar 
effecten van een gezond di-
eet bij patiënten met pros-
taatkanker. De onderzoekers 
werken met Westlandse le-
veranciers van versproduc-
ten”, stelt Franke. De West-
landse Ride 2020 is meer 
dan alleen de 24-uurs rit. 
Op zondag zijn er toertoch-
ten, de organisatie werkt 
aan nieuwe elementen in 
het programma. Vanaf nu is 
het mogelijk om in te schrij-
ven voor de 24-uurs rit via: 
www.dewestlandseride.nl.

(Foto Rolf van Koppen)
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2 x 
Goud!

WE HEBBEN HET WEER VOOR ELKAAR!

                 
ONS

EN ONZE AL EERDER PRIJSWINNENDE
Speculaastaartje

PROEF SNEL ONZE PRIJSWINNAARS:    

Bekroond met Goud!
2 x Helemaal Goud!

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

Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

0174 - 29 29 26
www.silene-uitvaart.nl

Internet 
en Mobiel 
Bankieren

8,7
Service

8,8

9,3
Algemeen

Klanten geven 
ons deze cijfers:

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

Bron: Consumentenbond juni 2019

Weer de
hoogste
waardering!

 
 
 
 
 
 

WINTERBANDEN 
  Wissel + Opslag 
 
        € 121,00 

 
 

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

4 7 DECEMBER 2016

Adventskrans: Kerstmis is dichtbij            
Door Pieter Broch

Elk jaar kunnen we van eind 
november tot Driekoningen 
genieten van een mooie 
Adventskrans in de H. 
Bartholomeus kerk. Op de 
vrijdagmiddag vóór de eerste 
zondag van de Advent gaan 
Ted Barendse, Cees Zuidgeest 
en Piet van der Drift  aan de 
slag om een Adventskrans in 
elkaar te zett en die in al zijn 
glorie wekenlang de blikken 
van de kerkgangers zal trek-
ken.  

Ervaren handen zijn het die de 
krans maken. In een half uur is hij klaar en kan hij een stukje om-
hoog. Dat gaat erg gemakkelijk 
want via een ingenieus hijsme-
chanisme kan Ted hem lang-
zaam laten sti jgen tot de stop 
bij het plafond. Na het gedane 
werk is het erg verleidelijk om 
alvast de eerste kaars aan te 
steken, maar nog even geduld, 
het is bijna de eerste zondag 
van de Advent. 

Show Vogelvereniging Westland
De eerste show van 
Vogelvereniging Westland, 
samenwerkingsverband van 
De Westlandse Vogelvrienden 
(Naaldwijk), De Edelzanger 
(Monster) en De Liervogel 
(De Lier) is achter de rug. 
Vele vogelliefh ebbers von-
den de weg naar de Brug in 
‘s-Gravenzande. De offi  ciële 
opening werd verricht door 
Remmert Keizer, hij maakte 
ook de drie algemeen kam-
pioenen bekend. De beste 
vogel van de Westlandse 
Vogelvrienden is een roodi-
voor intensieve kleurkanarie van Wim Starrenburg, de beste 
vogel van De Edelzanger een bruinmasker zebravink van Gerard 
Storm, de beste van de Liervogel een turquoisineparkiet van 
Dirk Koppenol. 

Jeugdkampioen werd een 
grasparkiet van Robin Stolze. 
De overige kampioenen wa-
ren: melanine kleurkana-
ries A.J. Ruigrok, postuur-
kanaries houdingrassen Ton 
Zuiderwijk, postuurkanaries 
vormrassen A. van der Zande, 
zebravinken, lonchura’s en 
vrije derby Gerard Storm, 
Japanse meeuwen Jan van 
Wingerden, Australische 
prachtvinken Aad Kester, 
Tropen,  Gouldamadines en 
klassement Jos van der Knaap. 
Grote parkieten G.J. van der 
Starre, Europese cultuurvogels 
Jan Neerscholten, Tropische 

duiven Arie Bijl, B/C vogels Tropen Cees Kester, B/C vogels krom-
snavels Cees van Aken en kampioen grasparkieten werd Michel 
van Es. Bij de stellen werden kampioen zebravinken (Teun van 
Haasteren), Japanse Meeuwen (Ed Wubben), Europese cultuur-
vogels (Jacob de Bruin) en kromsnavels van Dirk Koppenol. Meer 
informati e: www.vogelverenigingwestland.nl.

Afscheid nemen in huiselijke sfeer

Uitvaartcentrum Lupine 
“Het Familiehuys” 
Monsterseweg 92
2685 LK Poeldijk

T. 0174 - 27 00 90
info@lupine.nl

www.hetfamiliehuys.nl

Afscheid nemen in huiselijke sfeerAfscheid nemen in huiselijke sfeer

Einde en start kerkelijk jaar
Door Els Geelen, pastoraal werker

Het feest van Christus Koning van het 
Heelal (Dominus Noster Iesus Christus 
Universorum Rex in het Latijn) of kort-
weg Christus Koning is een hoogfeest 
dat eind november gevierd wordt, op 
de 34e en laatste zondag van het li-

turgisch jaar. Met dit feest sluiten we 
het jaar C, waarin wij voornamelijk het 

evangelie van Lucas lazen, af. Het feest 
werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI bij de 1600-jarige vie-
ring van het Concilie van Nicaea om tegen het laïcisme en athe-
isme nadruk te leggen op de allesomvattende betekenis van het 
koningschap van Christus over de mens en de wereld. Pius XI 
wijdde de encycliek Quas Primas aan dit feest dat telkens het 
kerkelijk jaar afsluit. Christus Koning is een van de vele verschil-
lende titels van Jezus Christus. 

De titel “koning” wordt in het Nieuwe Testament meerdere keren 
in verband gebracht met Jezus. De term Christus Koning verwijst 
naar een van de drie Messiaanse functies van Jezus: Koning, Pries-
ter en Profeet. In het evangelie van Johannes zegt Jezus tegen 
Pontius Pilatus: “(...) ik ben koning. Met geen andere bestemming 

ben ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van 
de waarheid.” (Joh. 18, 37). Op het kruis hing boven het hoofd van 
Jezus het opschrift INRI, “Jezus van Nazareth, koning der Joden”. 
Bij zijn geboorte vroegen de drie koningen ook naar de koning 
der Joden. Ook op andere plaatsen wordt deze term nog vermeld. 
Daarom is het ook goed om stil te staan bij dit feest op de zondag 
voordat de Advent begint. 

In de Advent mogen wij weer uitzien naar de geboorte en komst 
van Jezus. In vier weken worden wij voorbereid op de geboorte 
van deze bijzondere Zoon van God. Elke week aan het begin van 
de viering, wordt er een kaars meer aangestoken op de Advents-
krans. Zo kunnen we zien dat we dichter bij Kerstmis komen. Met 
Kerstmis mogen wij zijn geboorte vieren en een aantal dagen 
later gaan de drie koningen bij Herodus langs omdat ze op be-
zoek willen bij de koning der Joden. Met de eerste zondag van de 
Advent, begint ook een nieuw kerkelijk jaar. De groene kleur, de 
tijd door het jaar, verandert naar het paars. De kleur van ingeto-
genheid en inkeer. Het Gloria klinkt niet in die periode en ook de 
versieringen op het altaar zijn weg. De muziek is sober, ingetogen. 
Halverwege de Advent mogen we iets uitbundiger zijn, op zondag 
Gaudete. Zondag Verheugt U! We zien uit naar de komst van Je-
zus. We gaan aan het begin van de Advent over naar de liturgisch 
jaar A. We lezen in de vieringen uit het evangelie van Mattheüs.  
De auteur van dit Bijbelboek schreef de verhalen over Jezus tus-
sen de jaren 75-85. We zullen vooral lezen dat Jezus een leraar is. 
Een bekend gedeelte uit dit evangelie is de Bergrede (hoofdstuk 
5). Maar ook hoofdstuk 25 is heel bekend. Daarin worden de wer-
ken van barmhartigheid genoemd. In onze parochiefederatie is er 
een jongerengroep bezig met deze werken van barmhartigheid, 
M25. Als we met Kerstmis ook Mattheüs zouden lezen dan heb-
ben we niet het mooie verhaal van de geboorte. Daarom lezen we 
op Kerstavond altijd uit het evangelie van Lucas. Ik wens ons allen 
een goede voorbereidingstijd toe in de Advent.

Oproep communicantjes
Zondag 24 mei 2020 gaan de kinderen in Poeldijk communie 
doen. De kinderen in groep 4 van de WSKO scholen in Poeldijk, 
hebben hier een brief over meegekregen. Natuurlijk zijn kinderen 
die in Poeldijk wonen, maar elders op school zitten, van harte 
uitgenodigd om samen met hen communie te doen. U kunt uw 
zoon of dochter aanmelden via: https://rkwestland.nl/aanmel-
den-ehc-poeldijk. Met vragen kunt u terecht bij desireebune@
gmail.com  U heeft hiervoor twee weken de tijd voor! 
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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

Hulp aan Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru

Adventsactie 2019
Door Jan van Paassen 

Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatveran-
dering veroorzaken treffen vooral vrouwen en kinderen. Daarom 
steunt Adventsactie projecten, die zich richten op hulp aan hen. 
Hulp voor jonge vluchtelingen en kinderen in Peru, die lijden aan 
ondervoeding en gebukt gaan onder traumatische ervaringen. 
Met behulp van lokale netwerken krijgen zij en hun ouders voed-
sel en begeleiding. Ouders leren hoe ze de emotionele en motori-
sche ontwikkeling van hun kinderen kunnen volgen en stimuleren.

De katholieke organisatie Warmi Huasi (huis voor vrouwen) gaat 
twee centra voor jonge kinderen opzetten. De regio MOV werk-
groep in de St. Franciscus-Federatie kiest dit jaar met de paro-
chies voor dit project in Peru. In de Adventsperiode zamelen we 
geld in voor dit bijzondere project. In de Bartholomeusparochie 
is de offerkist, achter in de kerk beschikbaar voor uw gift. U kunt 
ook een gift overmaken: Adventsactie Den Haag, ’Actie Peru’. NL 
89 INGB 0653100000. Doet u financieel ook mee om de situatie 
voor kinderen in Peru te verbeteren? 

Kerkberichten 
Weekeinde 23 en 24 november: Christus Koning.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk Monster.
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met dames en heren Bar-
tholomeuskoor. Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Jaarge-
tijde Bert Wensveen, Gerard Thoen en zonen, Gré de Kok-Neder-
pelt, Piet van der Zanden, Jopie Verbeek-van Leeuwen, Agaath 
Zwinkels-van Leeuwen, overleden familie Van der Loos-van Leeu-
wen, Nico van Kester en familie, Nico en Nel van der Valk-Oos-
terveer en zoon Willem, Cornelia van Dijk-de Jong en dochters 
Ineke en Agnes, Bep Greve-de Wijs, Jeanne Duijvesteijn, Jeanne 
van Dijk-Dekker.
Weekeinde 30 november en 1 december: 1e zondag van de Ad-
vent.
Zaterdag 19.00 uur: woord- en communieviering met volkszang 

en cantor. Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk.
Intenties: Jeanne de Vette-Groenewegen.
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met dames en heren Bar-
tholomeuskoor. Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Jeanne 
de Vette-Groenewegen.

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 28 november 19.00 uur: woord en Communieviering.
Donderdag 5 december 19.00 uur: Rozenkrans bidden.

Vervoer naar de Bartholomeuskerk om vieringen bij te wonen
Vanuit de parochie is gevraagd of het mogelijk is gebracht en ge-
haald te worden naar de kerk. Wij willen dat graag mogelijk ma-
ken. Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, 
wordt u met de auto gehaald en weer thuisgebracht. De contact-
persoon 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).
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren
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Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6, tel. 243663
Predikant : Ds. J.W.J. Guis 
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'Waar het werkelijk om gaat, is gratis'

Het groene goud
Door ds. J.W.J. Guis

Een paar dagenlang draaide het beta-
lingsverkeer voor mijn vrouw en mij 

niet allereerst om euro’s, maar om 
groene muntjes. We konden er gebak 
en oliebollen voor kopen. We konden 
er mee schieten en sjoelen en  niet in 

de laatste plaats meedoen aan het rad 
van avontuur. Inderdaad: het gaat om 

bazaarmuntjes! Zit je eenmaal in het ba-
zaarritme van gezelligheid en prijzenwinst komt de vraag bo-
ven: hebben we eigenlijk van die groene muntjes wel genoeg?

Tegelijk vond ik het ook bijzonder om al die bezigheden in de kerk 
te zien. Het leek wel markt. Een tegenstelling met een doorsnee 
zondag. En ik dacht even aan de boodschap die dan klinkt. Als het 
gaat om Gods vergeving en genade hoef je niets neer te tellen. 
Waar het werkelijk om gaat, is gratis. Voor het gemeentewerk, 
kerkgebouw en het onderhoud is dat weer anders. Mooi, dat je 
dan samen zo’n bazaar kan organiseren. Uiteindelijk ook om er-
voor te zorgen dat die boodschap van Gods genade kan blijven 
klinken.

Terug naar de muntjes. Hadden we er wel genoeg? Jazeker! Zelfs 
met een paar lootjes zaten we al ruim in de prijzen. Voor iedereen 
thuis was er wel iets bij. Een taart, kip, waterpistool, knikkerbaan 
en strijkijzer. Om de belangrijkste dingen maar te noemen. Wie 
wat bemachtigd heeft, laat ik verder in het midden. We kijken 
nu al uit naar het moment dat we onze portemonnee weer een 
groene inhoud kunnen geven!

Kerkdiensten
Zondag 24 november
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, viering van het Heilig Avondmaal.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis,  dankzegging en nabetrachting Heilig 
Avondmaal.
De Terwebloem
15.00 uur: ds. J.W.J. Guis, viering van het Heilig Avondmaal.
Zondag 1 december
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. Voor vervoer naar de maand-
sluiting in De Terwebloem kunt u bellen met mw. Stijger tel.: 28 
00 57.

Maandsluiting De Terwebloem
Vrijdag 29 november om 19.00 uur houden we weer maandslui-
ting, in de Terwebloem. Ds. Schoone zal de meditatie verzorgen 
en het Wouds kerkkoor de muzikale medewerking. We hopen 
weer op een mooi en goed uur met elkaar. De commissie Ge-
meentewerk.

Oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van 27 t/m 30 november op 
Monsterseweg 112, Poeldijk, naast hotel-restaurant  Unicum-El-
zenhagen. 

Opbrengst meer dan 40 mille

Bazaar 2019 zeer geslaagd
De bazaar van dit jaar mogen wij als zeer geslaagd bestempe-
len! Drie gezellige dagen met een ongelooflijke bruto opbrengst 
van € 40.135,84. Dat is weer meer dan vorig jaar. De bazaarcom-
missie is zeer dankbaar voor de opbrengst, ook voor de goede 
sfeer, samenhorigheid en onvermoeide inzet van velen. Dank 
aan allen, sponsors, vrijwilligers en bezoekers die dit alles heb-
ben mogelijk gemaakt.
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Snuffel- en kerstmarkt
De voorbereiding voor de volgende activiteit is in volle gang. Za-
terdag 7 december wordt in de nevenruimten van de kerk de 
snuffel- en kerstmarkt gehouden. Zet dat alvast in uw agenda 
want die zaterdag is er van 09.00-13.00 uur van alles te beleven 
en te koop. In de volgende Poeldijk Nieuws meer informatie.

Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, 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

Wilt u goud of  
zilver verkopen?

Chris van Waes is gediplomeerd  

juwelier en antiquair.  

Hij koopt uw goud en zilver,  

voor een goede prijs.

Uw vertrouwen waard

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

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

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

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

Stomeri·

• eneen

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

Stomerij
Onze stomerij kan al uw kleding, 

gordijnen, beddengoed e.d.  
reinigen. Snelle en goede service! 

Agenda
Woensdag 20 november 
14.30-15.00 uur: kinderen vanaf groep 1, derde bijeenkomst Red 
het Sinterklaaslied in De Veiling.
Zondag 24 november  
11.00 uur: Sinterklaasmusical in De Veiling.
Zondag 24 november  
12.15 uur: Caeciliafeest en Jaarfeest in Partycentrum Vrienden.
Zondag 8 december  
15.00 uur: kerstconcert door Kamerkoor Couleur Vocale in de 
Uniekerk ’s-Gravenzande.
Elke dinsdag
19.00-19.45 uur: De Veiling, repetitie Vrouwenschola.
20.00-22.00 uur: repetitie Concertkoor.
Elke woensdag, 16.00-17.00 uur, De Veiling: zingen voor kinderen 
vanaf groep 5.
Elke donderdag, 20.00-22.00 uur, De Veiling: repetitie Popkoor 
Fine Tuning, Hooizolder achter Emmastraat 11, Monster: repeti-
tie Kamerkoor Couleur Vocale.
Elke vrijdag, 19.30-22.00 uur, repetitie dames en heren Bartho-
lomeuskoor.

In de kerk
Zaterdag 23 november         
19.00 uur: geen viering.
Zondag 24 november, Christus, Koning van het heelal 
11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen de Missa 
Pontificalis van Don L. Perosi.
Zaterdag 30 november     
19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 1  december, 1e Zondag van de Advent.
11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen de Missa 

Brevis van G.P. da Palestrina. Vrouwenschola zingt het Gregori-
aans. 

Met huldiging jubilarissen

Caeciliafeest en jaarfeest
De komende periode staan de voorbereidingen voor Kerstmis 
centraal bij de verschillende koorgroepen. Ook andere vieringen 
en optredens vragen hun aandacht. Het Bartholomeuskoor zingt 
regelmatig in de vieringen van het weekeinde. Het sluit zondag 24 
november het kerkelijk jaar af met de Missa Pontificalis van Pero-
si om 11.00 uur. Aansluitend, vanaf 12.15 uur vieren koorleden, 
ereleden, leden van verdiensten en genodigden met  introducees 
het Caeciliafeest/Jaarfeest bij Partycentrum Vrienden. Dan ook 
worden jubilarissen gehuldigd. 

Sinterklaas Musical, 24 november           

Red het Sinterklaaslied
Een grote groep kinderen heeft met juf-
frouw Ylette drie woensdagen heel erg 
hard geoefend op de Sinterklaasliederen. 
Op zondag 24 november kunt u naar de kin-
deren komen luisteren in de grote zaal van 
De Veiling. 

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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we print with passion

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

Sinterklaas heeft mij laten weten dat hij al stiekem geluisterd 
heeft en daar werd hij heel blij van. Wilt u ook horen wat de kin-
deren allemaal geleerd hebben? Kom dan naar de Sinterklaasmu-
sical “Sint denkt in plaatjes.” De voorstelling begint om 11.00 uur.

Kerstliederen én Carols in de Uniekerk
Zondag 8 december verzorgt Kamerkoor Couleur Vocale, on-
derdeel van de Zangkoren Deo Sacrum, alweer voor de vierde 
keer een sfeervol Kerstconcert in de Uniekerk te ‘s-Gravenzan-
de. Bekende en minder bekende Kerstliederen, Christmas Carols 
én samenzang zullen u ongetwijfeld in de stemming brengen in 
de aanloop naar Kerstmis. Solistische medewerking verleent de 
Wit-Russische pianiste Oksana Kryuchkova en het geheel staat 
onder leiding van dirigent Steven van Wieren.

Hohoho Winter Wonderland…….
Door Mirjam Halverhout

Concertkoor Westland sluit 2019 af met een 
gezellige Kerst Sing-in met het thema Winter 
Wonderland. Het was nog zomer toen we 
begonnen met de repetities van vele popu-
laire kerstliederen. Zaterdag 21 december 

om 20.00 uur kan iedereen luisteren en meezingen in de Bar-
tholomeuskerk in Poeldijk. In een gezellige, ontspannen sfeer 
zingen we bekende Kerst hits van bijvoorbeeld Chris Rea en Ma-
riah Carey. De herdertjes mogen niet ontbreken evenmin als I’m 
dreaming of a white Christmas. 

De toegang is gratis maar we hebben wel kosten. Bij het weggaan 
is er gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te doen. Wij worden 
begeleid door Wim van Herk aan de piano, Peter Wesstein, Con-
trabas en Remco Valstar, drums. Het geheel staat onder leiding 
van Steven van Wieren. Kom je? Gezellig, en zet gerust je kerst-
muts op.

Heeft u al loten van onze Kerstloterij?
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Poeldijk mocht zich zo’n vijftig jaar lang de trotse bezitter noemen 
van verenigingsgebouw Sint Vincentius als een naamloos bouw-
werk aan de Sportlaan, tegenwoordig Jan Olierookstraat. Een 
flink gebouw, uiterlijk eenvoudig, doch vele jaren zeer belangrijk 
voor jongeren. Poeldijkers spraken  over het Patronaatsgebouw. 
De schoolvrije jeugd genoot er, onder leiding van enkele ‘Patro-
naatsheren’, wekelijks ontspanning. De schoolgaande de jeugd 
hield het bij de gymzaal. Feit is dat het eind jaren twintig verre-
zen gebouw, in haar oorspronkelijke doelstelling nauwelijks een 
halve eeuw functioneerde. Veel te kort voor de hoge investering, 
blijkbaar onvermijdelijk in de enorme metamorfose van Poeldijk 
tussen 1970 en 1980. Veranderingen die varieerden van sloop en 
nieuwbouw van de Sutoriusstraat, een fors deel van de Verburg-
hlaan (waaronder later ook het Patronaatsgebouw in 1978) en 
niet te vergeten sloop van het in 1890, respectievelijk in 1910, 
gebouwde onderkomen voor oudere mensen aan de Voorstraat. 
Een tehuis eerst bekend als Sint Josephhuis. 

Mede gezien de ontwikkeling die Poeldijk nu doormaakt, had sloop 
van het Patronaatsgebouw voorkomen moeten worden. Het ge-
bouw voorzag in een behoefte en had als buurthuis levensvatbaar 
kunnen zijn. Vrijwel niemand stond er veertig jaar geleden bij stil 
dat vrijwel alle kwekerijen en weilanden, tussen het gebouw én de 
nieuwjaar 1970 in gebruik genomen veiling Westland-Noord, ooit 
tot de bebouwde kom van het dorp zouden gaan behoren. 

Duizenden jongeren kwamen en gingen 
Vóór de afstoting van het jongerencentrum (Van der Sande hete-

luchtverwarming exploiteerde het gebouw tot aan de sloop meer-
dere jaren!) had het jeugdhuis ongelooflijk veel jongeren binnen 
haar muren. Had ook te maken met de direct nabij gelegen sport-
velden van de Poeldijkse Footballclub (P.F.C.). Een voetbalvereni-
ging, als opvolger van Rohda, aan het eind van de jaren twintig 
bij ons immens populair. Ook voor het onderwijs speelde het pand 
een rol van betekenis. Vooral in de Tweede Wereldoorlog toen de 
Sint Bartholomeusschool voor jongens door onze ‘Oosterburen’ 
werd gevorderd. Sommige ‘dikke tachtigers’ weten dat dit gebouw 
in noodgevallen hun ‘school’ was. Er moest in het onderwijs meer-
dere malen worden geïmproviseerd. Toen na de oorlog de meeste 
zaken weer in ons gareel waren, wisten welpen, verkenners, gidsen 
en kabouters zich welkom in het daarvoor uitstekend geschikte, im-
posante jeugdhuis. Verenigingen beleefden het vaak als heroprich-
ting, de oorlog maakte veel verenigingen na mei 1940 monddood. 
Scouting, ooit van de grond gekomen onder de bezielende leiding 
van de Engelsman Lord Baden Powell, kreeg er vanaf 1946 vaste 
voet aan de grond. Wij kunnen stellen dat de scouting er ‘gouden 
jaren’ beleefde. Persoonlijk maakte schrijver dezes vanaf 1952 deel 
uit van de Sint Paulusgroep van de verkenners, met ‘de Zwaluwen’ 
als één der vier patrouilles. Eerst onder leiding van hopman Jan Zui-
derwijk, later nog enige tijd onder Kees van der Valk. 

Familie Van Bergen Henegouwen belangrijk voor de jeugd
Overigens waren er toen meer scoutinggroepen actief en kende 
het hele verenigingsleven een tijd van groei en bloei. Dat laat-
ste geldt in zekere zin ook voor gymmeester George Hersbach. Hij 
had, hoewel geen onderwijzer, een geweldige job in het onder-
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 Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

wijs. Hij heeft jarenlang de hele basisschooljeugd onder zijn hoe-
de gehad en was ook daarbuiten op zijn vakgebied uiterst actief. 
Vandaar dat Poeldijks jeugd ook bijna uitsluitend sprak over de 
gymzaal. Om te kunnen sporten in de gymzaal moest de sleutel 
bij Grabel van Bergen Henegouwen worden gehaald. Hij woonde 
aan de overzijde, werkte bij het toeleveringsbedrijf voor de tuin-
bouw ‘de Handelsraad’, verkocht vanuit zijn huis tabakswaren en 
was ‘sleutelbewaarder’ van het jeugdhuis. Als we per klas naar de 
gym gingen, kreeg één leerling van meester Hersbach de eervolle 
opdracht de sleutel op te halen bij Grabels echtgenote. Je moest 
je dan, onderweg in de Verburghlaan, wél voorbeeldig hebben 
gedragen om daarvoor in aanmerking te komen! Dankzij de fa-
milie Van Bergen Henegouwen mochten kinderen uit de buurt in 
vakanties en bij slecht weer ‘uit school’ ook regelmatig gebruik 
maken van de grote gymzaal. Klimrekken, ringen, bok, rekstok¸ 
slingertouwen en wat dies meer zij stonden dagenlang tot hun 
beschikking. Grijze, krimpende, wat kalende of rimpelige Poel-
dijkse 65-plussers  herinneren zich nog altijd het ‘gymzaalplezier’ 
dat zij door toedoen van de familie V.B.H. te P. als een heerlijk 
toetje tot zich mochten nemen. Officieel mocht het van de ‘voor-
het- zeggen-hebbers’ niet, Van Bergen Henegouwen kneep een 
oogje dicht. Zij zijn hen daar ook nu nog dankbaar voor! Kortom; 
ondanks het relatief korte bestaan van het Patronaatsgebouw, 
drukte het vanaf 1930 een fors stempel op het Poeldijkse vereni-
gingsleven. 

‘Dit jeugdgebouw, vaak onderbelicht,
ofschoon vijftig jaar van groot ‘gewicht’,
voor scouting en school,
gymnastiek en jool,
waardevol, toen niet voor niets gesticht’.

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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Riante en goed onderhouden 
tussenwoning met ruime zonnige 
achtertuin en groot dakterras gelegen aan 
een kindvriendelijk en autovrij ho� e. De 
woning ligt nabij het gezellige centrum en 
op korte afstand van het strand.

Vraagprijs: € 375.000,- k.k.

Nabij het gezellige centrum van Hoek van 
Holland gelegen ruime tussenwoning met 
royale zonnige achtertuin gelegen op het 
zuidwesten. De woning ligt op korte afstand 
van het strand en duinen!

Vraagprijs: € 265.000,- k.k.

20 18 JANUARI 2017

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

Vlotlaan 578, 2681 TX Monster
Postbus 50, 2680 AB Monster
T 0174 21 20 80
F 0174 24 25 11
info@dekkervangeest.nl
www.dekkervangeest.nl

ING  67 49 94 256
G-rekening  99 60 86 048
BTW nr  8006.95.288.B.01
KvK  27232515

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling/reparatie
H APK /roetmeting

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

Op 28 november en 18 december

Welfaremarkt en kerstlunch
Donderdag 28 november organiseren de Welfare-dames van 
Zonnebloem Poeldijk een Welfaremarkt in de glazen ruimte van 
De Backerhof bij De Witte Brug, 3e ingang. Elke donderdag ko-
men zij gezellig bij elkaar om te breien, haken en gezellig crea-
tief met elkaar bezig te zijn. De afgelopen tijd hebben ze veel 
leuke dingen gemaakt. Die kunt u kopen: box kleden, kinder- en 
babytruitjes, kleden voor op de bank, poppetjes, kussens. Van 
de opbrengst kunnen ze weer nieuwe materialen kopen. Aan-
vang 10.00, afsluiting om 16.00 uur.

U kunt de dames bezig zien, gezellig als u bij de Welfaremarkt 
binnenwandelt. Gratis koffie en thee staan klaar. Iedereen is van 
harte welkom! Woensdag 18 december nodigen wij onze gasten 
uit voor een Zonnebloemlunch in kerstsfeer. Om 11.30 uur bent 
u zeer welkom in restaurant Unicum Elzenhagen, Monsterseweg 
Poeldijk. Om 14.30 uur sluiten wij af. Bent u onze (toekomstige) 
Zonnebloemgast en vindt u het gezellig bij onze kerstlunch aan te 
schuiven? Geef u op: 3 december 09.30-10.30 uur in de hal het 
Endhof en dezelfde dag van 11.00-12.00 uur in De Backerhof. Of 
natuurlijk via één van onze Zonnebloemmedewerksters. Kosten 
van de kerstlunch zijn €20,- p.p. Vragen? Bel met Tineke van der 
Maarel (06-28 488 201) of Els Duijnisveld (06-54 745 922).

Muzikale Bingo Zonnebloem
Door Leo van der Sande

Zonnebloem Poeldijk organiseerde een Muzikale Bingo met 
liedjes en aan elkaar gepraat door Kees Bos. De middag begon 
met een kopje koffie en iets lekkers erbij. Er waren zo’n 80 men-
sen aanwezig. Ieder kreeg een A4 waar alle liedjes op stonden, 
die allemaal anders waren. Als er een liedje goed was op je for-
mulier, moest je er een kruisje achter zetten. Zo moest je door-
gaan tot er een rijtje vol was. Dan had je bingo en een prijs. Als 
je weer bingo had, moest je de prijs weggeven aan iemand aan 
een andere tafel.

In de pauze kregen we een consumptie met een paar hapjes. Na 
de pauze gingen we gezellig door met de bingo, net zo lang tot 
iedereen een prijs had. Leuk bedacht. Toen de bingo klaar was, 
gingen we gezellig aan de borrel met lekkere bitterballen. Het 
was weer een leuke middag in de kantine van Verburch Tennis. 
Iedereen van Verburch Tennis en alle medewerksters van de Zon-
nebloem, bedankt! Dit is voor herhaling vatbaar.

Die heel gezellige club weer bij elkaar

Nazomerpret met de Zonnebloem
Door Mart van der Knaap
 
Er zijn in die week heel veel foto’s gemaakt. Daar hadden wij 
niets van gezien. Toen we naar huis gingen kreeg ieder een heel 
mooie groepsfoto. En weer dachten wij: dat is het. Maar ook nu 
niets is minder waar. De hele club werd uitgenodigd om in huize 
Els Duynisveld foto’s te komen kijken.

Die heel gezellige club was dus weer bij elkaar. De herinneringen 
worden weer opgehaald van die fantastische week, we worden 
die avond ook nog wat je noemt verwend. Maar wie schetst onze 
verbazing. Van al die foto’s is een selectie gemaakt samengevat in 
schitterend mooi album. En ieder kreeg zo’n album mee naar huis. 
Toen hadden we veel te vertellen, nú hebben we veel om te laten 
zien. Heel veel dank en waardering aan de vrijwilligers(sters) van 
de Zonnebloem afdeling Poeldijk. Ze zijn doorlopend bezig voor 
de wat ouderen uit ons Poelekie. Want het ene is amper voorbij 
of er is weer iets anders!
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KBO Vakanti eweek 12 tot 19 mei
Het lijkt nog wel heel ver weg, maar onze reiscommissie heeft  
natuurlijk al een locati e voor ons gereserveerd. Vanaf de dag dat 
Poeldijk Nieuws uitkomt (18 januari) kunt u zich weer opgeven 
bij de leden van de reiscommissie. Dat zijn: Corrie van der Voet-
van der Bogaert, Irenestraat 104, (tel. 247608) en Lida Zuiderwijk, 
Beatrixstraat 119, (tel. 06 19038168). We blijven dit keer weer in 
Nederland. We gaan naar Zorgvliet, hotel Villa Nova. De vakanti e-
week is van vrijdag 12 tot 19 mei. Van de deelnemers wordt ver-
wacht dat zij redelijk zelfredzaam zijn. Onze reisbegeleiders zijn 
heel aardig, maar geen verzorgsters/ verpleegkundigen. Nadere 
gegevens over deze reis volgen nog. 
                                                 
Behoud vitaminen in verzekerd pakket
Houd vitaminen in het verzekerd pakket. Dat schrijven KBO-
PCOB, het Experti secentrum Pharmacotherapie bij Ouderen en 
KNMP aan minister Schippers (VWS). Zij reageren op het ad-
vies van het Zorginsti tuut Nederland om diverse recept plich-
ti ge vitaminen, mineralen en paracetamol 1000mg uit het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te laten stromen. 
De organisati es geven aan dat dit 1,7 miljoen mensen zal tref-
fen, veelal chronische pati ënten. Ook maken zij zich zorgen om 
pati ënten die zorg mijden. Zij vinden dat het Zorginsti tuut voor-
bijgaat aan kwetsbare chronisch zieke pati ënten die vitamines, 
mineralen en paracetamol gebruiken. Juist voor hen is adequate 
medicati ebewaking van groot belang. 
KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa: ‘Hierdoor worden veel 
oudere pati ënten getroff en. Voor mensen met osteoporose, ern-
sti ge nierinsuffi  ciënti e en aandoeningen waarvoor corti costero-
iden nodig zijn, kan dit tot bontontkalking, spierzwakte, meer 
botbreuken en ziekenhuisopnames leiden. Dit voorstel willen wij 
absoluut met minister Schippers bespreken. Het Zorginsti tuut 
vindt dat middelen niet in het pakket thuishoren als er een na-
genoeg gelijkwaardig geneesmiddel of voedingssupplement vrij 
verkrijgbaar is. Zij wil dat deze middelen hetzelfde behandeld 
worden als zelfzorggeneesmiddelen en adviseert de minister deze 
middelen uit het GVS te halen. De minister besluit in het voor-
jaar of zij het advies van het Zorginsti tuut opvolgt. De Tweede 
Kamer bespreekt dan de samenstelling van het basispakket 2018. 
Verwachti ng is dat eventuele maatregelen over vergoeding van 
vitamine D, mineralen en zware paracetamol per 2018 ingaan.

Citaten, spreuken en gezegden 
Volg je hart, want dat klopt.
De beste defi niti e van liefde gaf mijn moeder laatst: 
”Ik wordt eigenlijk van iedereen moe, behalve van je vader”. 
(Rutger Bregman)

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

BINGO..!
De eerste Bingoavond in het gloednieuwe jaar komt er aan! Elke 
derde donderdag van de maand starten wij om 20.00 uur, de zaal 
is open vanaf 19.30 uur. Na 7 ronden volgt er een superronde 
met mooie prijzen. Ook de prijzentafel voor de loterij is niet mis 
en goed gevuld! Zin in een gezellig avondje? Kom dan donderdag 
19 januari naar de Saturnus 10 in Poeldijk. De koffi  e staat klaar!

 

 

 
 
 
 
 

De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

De Zeeuw Bouwmaterialen B.V.- Slachthuiskade 30 -  Poeldijk 
tel (0174) 245516 - fax (0174) 243412 www.imabodezeeuw.nl  

Openingstijden: ma t/m vrij 8.00 - 17.00 uur, za 8.00 - 12.00 uur. 

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 

Schrijver Oliver Twist en A Christmas Carol

Charles Dickens in De Terwebloem
Op 12 december is in De Terwebloem het Charles Dickens feest. 
De Terwebloem wordt omgetoverd tot scénes uit boeken van 
de beroemde schrijver. Kom naar de kerstmarkt, waar u naast 
winkelen ook kunt genieten van live muziek. Het dag thema is 
gebaseerd op Dickens, schrijver van boeken als Oliver Twist en 
A Christmas Carol. 

Tijdens het feest kunt u genieten van koek en zopie, livemuziek van 
het Dickenskoor en maakt een fotograaf foto’s. Op de kerstmarkt 
staan kraampjes met planten, bloemen en cadeauartikelen. In de 
snuffelhoek tweedehands spullen. U bent van harte welkom van 
10.00-16.00 uur aan de Van Bergenhenegouwenlaan 2.

Bij kerstmarkt Monster

Heijdse Vismaatjes treden op
Het koor De Heijdse Vismaatjes treedt vrijdag 13 december op 
tijdens de kerstmarkt aan het Kerkplein in Monster. Het is de 
eerste maal dat de Vismaatjes zich op de kerstmarkt laten ho-
ren. Het repertoire dat gebruikelijk is afgestemd op de visserij 
en de zee, is voor deze gelegenheid samengesteld uit een men-
geling van vissersliederen en uit de kersttraditie. 

Het optreden begint om 16.00 uur. Begin van 2020 is het jaarlijk-
se grote donateursconcert. De Vismaatjes, onder wie veel Poel-
dijkse zangers en zangeressen, treden dan op in de Monsterse 
sporthal De Wielepet. 
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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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ISW Irenestraat weer in acti e voor Westlandse senioren
Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)

In het eerste kwartaal van 2016 haalden de ruim 400 leerlin-
gen van ISW Irenestraat € 8000 op voor 2 Westlandse verpleeg-
huizen, De Terwebloem en Vlietzicht. Leerlingen en medewer-
kers gaven na afl oop aan nog een keer in acti e te komen voor 
Westlandse senioren. Aan de ene kant wordt zo goed mogelijk 
gezorgd voor bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen, aan 
de andere kant blijkt dat er toch steeds te weinig geld is om het 
de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. De school zocht 
samenwerking met verzorgingshuis De Opmaat in Monster. 
In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er 3 acti es om een op-
brengst voor De Opmaat te realiseren die enigszins in de buurt 
komt van de opbrengst in 2016.
  
Medewerkers van De Opmaat gaan met de opbrengst de huiska-
mers belevingsgericht maken: zo inrichten als bewoners vroeger 
gewend waren. Dementerende cliënten leven in gedachten in 
de ti jd dat ze nog een stuk jonger waren. Hun leefomgeving zo 
inrichten als vroeger geeft  hen een veilig en herkenbaar gevoel; 
bewoners zullen zich ook sneller thuis voelen en zich beter kun-
nen ontspannen. Gezamenlijke huiskamers worden zo huiselijk 
mogelijk ingericht met veloursgordijnen, vitrage, gordijnkoorden, 
behang, vloerkleden, vintage meubeltjes en accessoires.

Lesnacht aan eindexamenkandidaten
Een van de drie acti es is de traditi onele lesnacht aan examen-
kandidaten: de leerlingen betalen om donderdag 23 februari in 
de nacht les te krijgen van docenten van school die dat vrijwil-
lig doen. Net als vorig jaar is de acti e met de hoogste opbrengst 
een loterij. Leerlingen hebben allemaal loten meegekregen om 
te verkopen (aan familie, buren, mensen van de sportvereni-
ging). Er zijn 6000 loten en meer dan 20 prijzen. Alle loten en 
prijzen zijn via sponsors betaald (hoofdsponsors zijn net als vorig 
jaar Malkenhorst Makelaars en Boksman BV), waardoor de prijs 

van elk verkocht lot (€ 1 per stuk) 100% naar De Opmaat gaat. 
Hoofdprijs is een IPad tablet van € 400, 2e prijs een rondvaart 
voor een groep van 15 tot 20 personen door het Westland, 3e 
prijs een wedstrijdbal van ADO Den Haag met handtekeningen 
van alle selecti espelers. Andere prijzen zijn waardebonnen van 
25 tot 50 euro van bijvoorbeeld kapper, pedicure, bloemenzaak 
of kledingwinkel. Op www.isw.info/irenestraat staan alle prijzen.

Jan Barendselaan 80 ti jdelijk kringloopwinkel
De derde acti e, veel leerlingen hebben daar al weer zin in, is net 
als vorig jaar de winkel Jan Barendselaan 80 (voormalige bloe-
menwinkel De Kok). Een deel van de ruimte mag gebruikt worden 
en onze leerlingen gaan hier hun eerste verkoopervaring opdoen. 
Vorig jaar verkochten we vooral zelfgemaakte spullen en spullen 
van school, dit jaar wordt het gecombineerd met een ‘kringloop-
winkel’. De school heeft  via ouders en medewerkers spullen in-
gezameld. Zo heeft  Poeldijk eindelijk - zij het ti jdelijk - een kring-
loopwinkel. Van 25 januari t/m 17 februari is de winkel open op 
dinsdag (10.15-12.00), woensdag (12.30-15.15) en vrijdag (12.15-
14.15 uur). Daarna twee weken niet om in maart nog even open 
te gaan om spullen te verkopen die door leerlingen in de lesnacht 
zijn gemaakt en om de kringloopspullen ‘leeg’ te verkopen. Dat 
zal tussen 7 en 15 maart zijn. Op 15 maart is de trekking van de 
loterij en zal de opbrengst van de acti e bekend zijn. Komt u vooral 
langs in de ti jdelijke kringloop, ondersteun het goede doel, en 
laat onze leerlingen verkoopervaring opdoen!

Op de foto v.l.n.r.: Summer, Lisett e, de heren Pieterson en De 
Haas (foto Van Dommelen)

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

Westland Verstandig: Participatietraject 
Poeldijk klaar en nu snel afronden
Voor het centrumplan Poeldijk zitten heel wat studies in de pijplijn. 
Westland Verstandig meent dat  nu snel actief met de uitvoering 
moet worden begonnen. De accenten zijn immers voor iedereen 
duidelijk: de Voorstraat verfraaien, de verkeersafwikkeling 
van diverse wegen wijzigen, het voormalige Dario Fo-
gebouw een tweede leven geven als appartementencomplex, 
parkeervoorzieningen rond Gantelzicht verbeteren, plannen 
uitwerken voor Gantelhof en Witte Brug en in overleg met de kerk 
kijken hoe haar problemen in gezamenlijkheid kunnen worden 
aangepakt. Aan de slag en het geld besteden aan uitvoering en 
niet aan externe bureaus.
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. 

Ook in Haga Leyweg werken Carmavrijwilligers   

Carma actief in Reinier de Graaf 
 
Deze maand starten vrijwilligers van Inloop-
huis Carma Naaldwijk en Inloophuis Debora 
Delft op de afdeling oncologie van het Rei-
nier de Graaf Gasthuis in Delft. Zij gaan twee-
maal per week op de dagbehandeling, de 
verpleegafdeling en de polikliniek ondersteu-
nende zorg bieden in de vorm van een luiste-
rend oor en extra aandacht voor de patiënt.

 
De samenwerking tussen de inloophuizen en het ziekenhuis bete-
kent voor Inloophuis Carma een verdere uitbreiding van de acti-
viteiten in ziekenhuizen. Sinds najaar 2018 is Carma ook al actief 
in het HagaZiekenhuis  Leyweg. Door de ervaring van vrijwilligers 
zijn zij een waardevolle aanvulling op de oncologische zorg. Want 
als mensen horen dat ze kanker hebben, roept dat emoties en 
vragen op. Daarover praten kan opluchten en steun geven.

In vestigingen van Bieb Westland

Winterverkoop uitgelezen boeken 
Zo’n boek gun je toch ook fijne feest-
dagen! Het hele jaar koopt Bibliotheek 
Westland de nieuwste en mooiste 
boeken. Je vindt ze op onze trendta-

fels. Om ruimte hiervoor te maken moeten ook wij soms onze 
kasten opruimen. Hiervan kun jij profiteren. 

In aanloop naar de feestdagen hebben we van deze opgeruimde 
boeken een mooie aanbieding gemaakt. Voor een klein bedrag 
heeft u een “uitgelezen” kans om zo’n boek fijne feestdagen te 
geven. Van 15 november tot 6 december is deze Winterverkoop 
in alle vestigingen met uitzondering van Heenweg. Kom langs en 
sla uw slag!

Concerten in Adrianuskerk Naaldwijk en De Veiling

Budapesti Lantos Kórus in Westland
Als het Budapesti Lantos Kórus komende donderdag 21 novem-
ber laat in de middag bij De Veiling in Poeldijk arriveert, mag 
gerust van een jubileumbezoek worden gesproken. Is het im-
mers niet precies 50 jaar geleden dat dit koor – toen een andere 
naam – in 1969 voor het eerst voet op Westlandse bodem zet-
te? Jos Vranken was toen de grote animator en ook nu, inmid-
dels 80 jaar, stimuleert hij waar hij kan. Zangkoren Deo Sacrum, 
waarvan Jos in 1969 dirigent was, en Liturgisch Koor Cantate 
Domino, zijn huidige koor hebben de handen ineen geslagen om 
het bezoek in goede banen te leiden. 

Na bezoeken aan Amsterdam, Den Haag, Delft en de nodige re-
petities wordt zondag 24 november het muzikale hoogtepunt. ’s 
Morgens zingt het Hongaarse koor met Cantate Domino en 15 
projectzangers met begeleiding van het Delfts Symphonie Orkest 
in de Adrianuskerk in Naaldwijk de Krönungsmesse van W.A. Mo-
zart (11.00 uur); ’s avonds wordt het bezoek afgesloten met het 
Uitzwaaiconcert in De Veiling in Poeldijk om 19.30 uur. Beide ko-

ren treden dan op, ook Kamerkoor Couleur Vocale uit Poeldijk en 
een speciaal voor de gelegenheid geformeerd Jubileumkoor, dat 
nu dik 50 leden telt. Het wordt een avond vol sentimenten, maar 
vooral met kwaliteitskoorzang en gezelligheid. Voor dat feestelij-
ke uitzwaaiconcert zijn nog wat kaarten te koop á € 15,- bij Toos 
de Vreede (245238), Trees Persoon (06-25063471), Marijke van 
Os (627609) en Peter van Leeuwen (06-50224781). Een toegangs-
kaartje is inclusief koffie/thee vooraf en in de pauze, na afloop 
een drankje. ’s Avonds aan de zaal kosten de kaartjes € 19. 
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Praktijk voor Relatiecoaching
www.patrickwesdorp.nl   tel: 06-21819842

 
Jullie hebben alles op de rit.... een fijn huis, gezin en

kinderen. Op werkgebied loopt alles goed. Jullie
hebben een rijk sociaal leven. 

Maar, waar blijft jullie relatie? Zien jullie elkaar nog
echt? Krijgt jullie relatie nog wel genoeg tijd en de

juiste voeding die het eigenlijk nodig heeft en
verdient?

 
Hoewel het misschien op het eerste gezicht eng,

spannend of onnozel lijkt om hierover in gesprek te
gaan met een coach, kan het juist heel nuttig zijn als

een objectief en deskundig iemand met jullie meekijkt.
Beschouw het als een APK voor je relatie, omdat ook

je relatie onderhoud nodig heeft.
 

Neem geheel vrijblijvend eens contact op voor een
kennismakingsgesprek.

Herken je dit?

Westlanders kunnen luxe wellnessen in Naaldwijk 

Reset Spa opent 16 november 
 
Zaterdag 16 november krijgt het Westland er een luxe wellness-
center bij. Dan opent de Poeldijkse Jennifer Visée Reset Spa aan 
de Secretaris Verhoeffweg 17b in Naaldwijk. Gasten krijgen er 
de beschikking over twee compleet ingerichte wellnessruimtes. 
Ook introduceert Reset Spa het floaten in het Westland: drijven 
in water met een hoog zoutgehalte. De exclusiviteit wordt nog 
eens verhoogd doordat gasten met twee tot zes personen een 
privéruimte kunnen boeken. Eigenaresse Jennifer Visée deed 
ervaring op in een van de grote wellnessketens in Nederland 
en is gediplomeerd schoonheidsspecialiste. De Poeldijkse liep 
al langer rond met het idee om een eigen wellness te openen 
in het Westland.

‘Dit soort kleinere centers met veel privacy en een hoge mate van 
hygiëne is sterk in opkomst. Veel mensen hebben behoefte aan 
een wat kleinschaliger wellness waar je je op je gemak voelt en 
niet door iedereen bekeken wordt.’ De twee wellnessruimtes van 
Reset Spa verschillen in interieur, maar hebben identieke facilitei-
ten: een Finse sauna, een infraroodcabine, een whirlpool en een 
stoombad. Daarnaast zijn er twee floatcabines, waar je drijft op 
water. Omdat het water een hoog gehalte aan magnesium heeft, 
is floaten de nieuwste trend op gezondheidsgebied. ‘Magnesium 
is een belangrijk mineraal voor tientallen processen in het men-
selijk lichaam. Eén op de drie Nederlanders heeft er een tekort 
aan. Door de huid wordt magnesium het snelst opgenomen’, zegt 
Jennifer Visée. Floaten is ook populair bij zwangere vrouwen en 
onder topsporters die er hun herstel mee bevorderen.

Ruimtes privé reserveren
Het privé reserveren van één van de twee wellnessruimtes 
(‘Temptation’ en ‘Wildlife’) is mogelijk vanaf 2 tot 6 personen. Zij 
kunnen kiezen uit een verblijf van 2,5 tot 6 uur. Floaten duurt mi-
nimaal een uur en kan door één persoon worden geboekt. Reset 
Spa is zeven dagen per week open: zondag t/m donderdag van 
09.30-22.00 uur, dinsdag van 13.00-22.00 uur, vrijdag en zaterdag 
van 09.30-24.00 uur. Meer informatie: resetspa.nl.

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?
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Vul de volgende woorden in:
pepernoten, intocht, marsepein, mijter, schoen, kruidnoten,
december, amandelstaaf, sinterklaas, schoorsteen, strooigoed

Sinterklaaspuzzel

Wie zoet is krijgt lekkers
Door Toos Verbeek 

Bedoeling is in elke regel het betreffende woord in te voeren. In 
de vetgedrukte kolom van boven naar beneden tref je dan een 
lekkernij aan. Heel veel succes! Oplossing met naam, adres en 
telefoonnummer binnen 14 dagen per mail naar puzzel@poel-
dijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 
2685 EK Poeldijk. Suggesties voor een leuke puzzel of er zelf een 
maken? Van harte welkom! Dan is ons blad echt van en voor alle 
Poeldijkers.

Vul de volgende woorden in:

pepernoten, intocht, marsepein, mijter, schoen, kruidnoten,
december, amandelstaaf, sinterklaas, schoorsteen, strooigoed

Uitslag trappuzzel in Poeldijk Nieuws nr. 22: kantine

Kennelijk een moeilijke puzzel want er waren maar weinig deel-
nemers. Van de slechts 15 inzenders, die het allemaal goed had-
den, is de gelukkige winnaar Petra Pieper, op de foto met de 
gewonnen slagroomschnitt.

Puzzel nummer 24

Dagopvang, peuteropvang
& buitenschoolse opvang in

Monster en Poeldijk
Telefoon: 0174 - 24 31 04

www.kdvsimba.nl

P r o f e s s i o n e l e
k i n d e r o p v a n g  i n  e e n

h u i s e l i j k e  s f e e r
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In memoriam 

Dora Moen-Zuidwijk (92) 
Door pastor Max Kwee 
 
Dora werd geboren op 6 november 1926 in Loosduinen. Zij was 
een van de zeven zussen. Ze verloren hun moeder op jonge leef-
tijd, waardoor ze al vroeg zelfstandig leerden te zijn. Toen Dora 
13 jaar was brak de oorlog uit. Daarna heeft ze in de huishouding 
gewerkt, ‘in betrekking’ zoals dat toen heette. 

In haar tienerjaren leerde ze Henk Moen kennen. Ze trouwden toen 
Dora 19 jaar was en zij kwam toen in Poeldijk wonen. Henk was 
timmerman in de Poeldijkse Kistenfabriek PKF. Zoon Hennie werd 
geboren toen vader Henk in Indië zijn dienstplicht vervulde. Dora 
was huisvrouw, zorgde voor haar man, voor Hennie en het hele huis-
houden. Ze hield van puzzelen, handwerken en kleding maken voor 
Barbiepoppen. Ook fietste ze graag in de natuur en ze ging tuinders 
af, om daar groenten te halen. 

Dora was geen persoon voor het verenigingsleven. Ze kon zich pri-
ma zelf vermaken. Ze hield van gezelligheid en was heel hulpvaar-
dig. In 2002 is Henk overleden aan een beroerte. Toen Dora 80 jaar 
was brak ze haar heup en zo kwam ze in De Witte Brug te wonen. 
Daarna brak zij nog diverse malen een heup. Toen De Witte Brug 
werd opgeheven, ging Dora mee naar De Terwebloem. Daar heeft 
ze een goede tijd gehad. Op 26 september overleed ze dan in de 
leeftijd van 92 jaar. We kijken terug op een rijk leven, ze heeft het 
altijd naar haar zin gehad en was tevreden met kleine dingen. We 
denken in dankbaarheid terug aan haar opgewektheid en zorg-
zaamheid. Moge zij nu rusten in vrede.

Zondag 1 december vanaf 12.15 uur

PerspeKtief op bezoek na de mis  
Door het bestuur Bartholomeusparochie

Al enige tijd worden door bewoners in de omgeving van Per-
speKtief en bezoekers van het kerkhof problemen gemeld over 
bewoners van PerspeKtief. Ons bestuur sprak vorige maand met 
de Raad van Bestuur over de problemen door bewoners van 
PerspeKtief, de instelling naast ons kerkgebouw.

We zijn met elkaar in gesprek geweest en men is graag bereid om, 
op uitnodiging van ons parochiebestuur na de viering op zondag-
morgen in gesprek te gaan met alle Poeldijkers. Na de viering op 
1 december geven de voorzitter van de Raad van Bestuur en een 
begeleider van PerspeKtief achterin de kerk toelichting op het werk 
van PerspeKtief. Ook enkele bewoners doen hun verhaal. Aanslui-
tend kunnen er vragen gesteld worden, dit onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Alle Poeldijkers zijn van harte welkom.

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)

Poeldijkse nostalgie aan de Plaats (Foto Koos Verbeek)
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“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

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

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

 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

Zondag 8 december in verenigingslokaal aan De Poel 

Gevleugelde Vrienden 
Zondag 8 december is onze jaarlijkse post-
duivententoonstelling. Vanaf 14.00 uur 
bent u van harte welkom. Op de bovenver-
dieping van ons gebouw staan de ‘mooiste’ 
duiven te pronken, verdeeld over 6 klassen.

Klas 1: oude doffers (geboren vóór 2018)
Klas 2: oude duivinnen (geboren vóór 2018)
Klas 3: jaarling doffers (geboren in 2018)
Klas 4: jaarling duivinnen (geboren in 2018) 
Klas 5: jonge doffers (geboren in 2019)
Klas 6: jonge duivinnen (geboren in 2019)

Met het rad van avontuur zijn mooie prijzen te winnen. Om 16.00 
uur is er een duivenbonnenverkoop.

Schenkers zijn: Comb. Van der Meer/Plomp – Paul Groeneveld 
– Koos van Ruyven – Comb. Van Vliet/Meurs – Ronald van Zijl 
– P.& T. van Kester –  Gebr. Broch – Siem Borsboom – Gebr. Vis – 
Hans Eijerkamp & Zn. – Th. Onderwater – G. Simonis – Comb. Van 
Marrewijk – Comb. Grimbergen/Zuiderwijk - Ron Gielesen - Karel 
Berkhout - John de Winter - Ted Franke en Buck de Kruijf.

U vindt ons verenigingslokaal aan De Poel 60, 2685 LT in Poel-
dijk. Hopelijk ontmoeten wij elkaar zondag 8 december. Voor 
eventuele inlichtingen: htvankoppen@gmail.com, of: 06 - 36 
074 838. 
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KBO Poeldijk
KBO-PCOB wil meer seniorenwoningen

Wonen in het Westland
Op vrijdag 8 november organiseerde de Senioren Raad met de 
ouderenbonden KBO en PCOB het jaarlijkse Plustival, deze keer in 
De Kiem in ’s-Gravenzande. Veel Westlanders kwamen zich op de 
hoogte stellen van ontwikkelingen en mogelijkheden van wonen 
voor senioren. Er werd ook gevraagd naar de belangstelling voor 
groepswonen. Kortom er was veel informatie en veel te beleven.

De Tweede Kamer debatteerde vorige week met minister voor 
Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven. KBO-PCOB vroeg op-
nieuw met klem aandacht voor de behoeften van senioren bij 
nieuwbouw. KBO-PCOB verzocht de Kamerleden opnieuw om 
zich sterk te maken voor senioren. Het is van groot belang om 
tijdig te zorgen voor voldoende woningen waarin ouderen langer 
thuis kunnen blijven wonen. Ook pleit KBO-PCOB opnieuw voor 
het laten aansluiten van senioren bij de Taskforce Wonen & Zorg. 
KBO-PCOB vindt het ongepast en niet van deze tijd dat hierin al-
leen plek is ingeruimd voor de Vereniging Nederlandse Gemeen-
ten, Aedes, ActiZ en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport en Binnenlandse Zaken en niet voor senioren.

Kerstviering  KBO                                                                                                                                                
Onze Kerstviering is weer in de ISW-school aan de Margrietlaan op 
zondag 22 december om 14.00 uur. Zet het alvast in uw agenda. Het 
programma van die middag komt in het volgende Poeldijk Nieuws.

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                                              
“In Den Haag geldt: de laag hoogopgeleiden is te laag, terwijl de 
laag laagopgeleiden juist te hoog is”. (Sjaak Bral)
“Parkeerproblemen: als je je auto aan de straatstenen niet kwijt 
kunt”.

Brief aan minister Koolmees

Voorkom pensioenkorting
KBO-PCOB en andere organisaties voor 
senioren en gepensioneerden stuurden 
een brandbrief naar minister Wouter 
Koolmees van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid (SZW). Doel: het voorkomen van 
pensioenkorting. 

De dreigende korting op acht miljoen pen-
sioenen gecombineerd met een dreigen-
de verhoging van de pensioenpremie met 

tientallen procenten zorgt voor veel onrust onder werkenden en 
gepensioneerden. KBO-PCOB vreest dat het benodigde vertrou-
wen in en draagvlak voor het nieuwe stelsel onder druk komen 
te staan.

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

Quintus Badminton bestaat 40 jaar. Deze dames zijn allen lid 
vanaf de oprichting in 1979, 40 jaar dus. Op 8 november werd 
dit gevierd met een speelavond voor (oud-)leden en een druk-
bezochte reünie.

Bij vakwedstrijden op de VAS in Nieuwegein

Goud Marco van der Hout 

Keurslager Marco van der Hout deed deze maand mee aan de 
vakwedstrijden op de Verenigde Amsterdamse Slagersbeurs 
(VAS) in Nieuwegein. Een strenge, vakbekwame jury beoordeelt 
producten op smaak, geur, kleur en uiterlijk. Als producten op 
elk onderdeel het maximale aantal punten scoren, krijgt een 
slager goud. 

Als het product zo lekker, uniek en mooi is, krijg je een bonus-
punt. Dan krijgt de slager de beoordeling goud met ster, het 
hoogst haalbare. Op de VAS won de Poeldijkse keurslager de vol-
gende 8 prijzen:

Op de foto Marco van der Hout (links) en Stefan de Man.

Grillworst naturel: Goud
Runderrookvlees Goud 
Gourmet Express: Goud
Gekookte Worst: Goud

Glutenvrije kipgrillworst: Goud
Gerookte kip-eiersalade met*
Filet Americain Goud
Jachtschotel Goud met *
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De Nieuwe Weg (Foto Thierry Schut)

Nieuwe straten, nieuwe collectanten welkom

Collecte Diabetes Fonds: € 1792,32
Begin november gingen 28 Poeldijkse 
vrijwilligers op pad voor de collecte van 
het Diabetes Fonds. Samen  haalden zij 
€ 1792,32 op. Vorig jaar was dat nog € 

2049,58. Allereerst een compliment aan onze collectanten, 
vooral omdat een aantal lopers dit jaar had afgezegd. Vooral u, 
als gulle gever, heel hartelijk bedankt!

Hopelijk kunnen we volgend jaar weer met meer collectanten lo-
pen, ook omdat er steeds meer nieuwe straten bijkomen. U kunt 
zich altijd aanmelden als vrijwilliger, wij nemen dan graag contact 
met u op! Niemand aan de deur gehad? U kunt dan geld over-
maken op giro 5766 t.n.v. het Diabetes Fonds Amersfoort. Meer 
informatie: bel 033-462 20 55 of kijk op www.diabetesfonds.nl. 
Namens iedereen met diabetes, hartelijk dank!

‘Die jurk heb ik eerder gezien…’

Bruidsjapon voor de missionaris
Door Nelly Schouw-Zaat 

Zij is 96 jaar en vast van plan om de vol-
gende februari 97 jaar te worden. Dat 
verzekert zij mij als ik haar bezoek in het 
woonzorgcentrum. De oude dame weet 
niet alles meer zo heel erg zeker. Soms 

vindt ze dat  vervelend; toch is zij gelukkig 
en tevreden. Haar kamer hangt vol met foto’s 

en ze wijst ze allemaal aan. De trouwfoto van haar ouders, foto’s 
van haar kinderen en kleinkinderen, van het dorp waar zij ruim 
zestig jaar heeft gewoond en het uitzicht vanuit dat huis op een 
prachtig park. En dan haar eigen trouwfoto natuurlijk! Een mooie 
blije bruid en een stemmig geklede bruidegom. Zo was dat in het 
begin van de jaren vijftig.

‘Maar die trouwjurk, dat weet jij vast nog niet. Die is door mijn 
oom, missionaris in Indië meegenomen’. Dan komt er een onge-
looflijk verhaal dat haar nu, na bijna zeventig jaar, nog helder voor 
ogen staat. ‘Op de avond van onze huwelijksdag heb ik mij omge-
kleed en wij zouden de volgende dag op huwelijksreis gaan. Mijn 
moeder maakte mijn bruidsjapon voorzichtig schoon en zorgvuldig 
ingepakt. Die was bestemd voor de missie. Mijn heeroom werkte 
als missionaris, eerst in China, maar daar werd het te gevaarlijk om 
het geloof te verspreiden en zijn overste bepaalde dat hij beter naar 
Indië kon gaan. Jarenlang was hij zielzorger op het eiland Flores. 
Hij was er ook geestelijk verzorger van een weeshuis voor meisjes. 
De kinderen verbleven daar tot zij de huwbare leeftijd hadden be-
reikt. Er was dan altijd wel een knappe jongeman van Flores die 

Zeg nou zelf…
zo’n meisje wilde trouwen. Het probleem was dat een meisje alleen 
in de kerk kon trouwen als zij een witte bruidsjapon droeg. Geen 
trouwjurk, dan ook geen trouwerij’. 

Dus de eerstvolgende keer dat heeroom voor een korte vakantie 
naar Nederland kwam, nam hij mijn trouwjurk in zijn koffer mee. 
Compleet met sluier en sleep. In het weeshuis op het eiland Flo-
res deed mijn bruidsjurk daarna nog vele malen dienst als er een 
meisje, aan de arm van haar bruidegom, het huis verliet om haar 
huwelijk door mijn heeroom te laten inzegenen. Hij zal wel vaak 
gedacht hebben: die jurk heb ik eerder gezien.  Maar de gelukkige 
en dankbare glimlach van de bruid was telkens weer nieuw…’ 
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Winnaars klaverjassen Jan van Dijk (2e van links) en Geert van der Arend. Op de andere foto bridgewinnaars met de hoogste percenta-
ges: Corry Veenman en Martien van der Kraan. De trofeeën werden uitgereikt door Piet de Vreede, de grote kracht achter de organisa-
tie van de bridge- en klaverjasdrive van de Kerkenveiling. 

Een week lang bezig met gezond eten en sport 

Kinderopvang Simba gezond bezig
In het kader van ‘Gezonde Kin-
deropvang’ gaven de Westlandse 
kinderopvangorganisaties Oki-
doki, Simba, stichting Kwest en 
2Samen begin november extra 
aandacht aan een gezonde leef-

stijl. Ook bij Kinderopvang Simba konden ouders en kinderen in 
deze week meedoen aan activiteiten die bijdragen aan een ge-
zonde leefstijl. Voeding, beweging en ontspanning, alles kwam 
aan bod.  

In het Prinsenbos werd flink gesport op een Bootcamp pad. Op 
vestigingen van Simba konden ouders met hun kind meedoen 
aan workshops Kangatraining, Voetjebal of Baby Yoga. In een 
kookworkshop kookten ouders en kinderen gezellig en proefden 
gezonde gerechten. De pedagogisch medewerkers waren ook 
gezond bezig, zij konden meedoen aan proeflessen boksen, Hot 
Yoga en een inspiratieavond ‘beweegkriebels’. Hier bleef het niet 
bij. In de ‘gezonde week’ werd de wedstrijd ‘Meester Koks West-
land’ afgetrapt. De BSO-kinderen strijden met hun zelfgemaakte 
lekkere, gezonde lunches, om de titel ‘Meester Kok Westland’. In 
februari staan de beste inzendingen voor een jury en blijkt welke 
lekkere lunch op de kaart komt te staan bij restaurants in de regio.

Vitis Welzijn 
Bieb Julianastraat, 27 november 

Omgaan met dementie
Komt u weleens verwarde mensen tegen in een winkel of op 
straat? U wilt vast wel helpen, maar wat is de beste manier? 
Wat doet dementie met mensen? Daarop geven wij antwoord 
in een informatieve bijeenkomst, om zo een veilige leefomge-
ving te bieden aan demente mensen in het Westland. U bent 
woensdag 27 november van harte welkom tijdens de bijeen-
komst ‘omgaan met dementie’. 

De bijeenkomst is van 14.00-15.30 uur in de bibliotheek in Poel-
dijk, Julianastraat 49. Het bijwonen is gratis. Voor aanmelden of 
meer informatie: Kristien Litjens via 63 03 58 of bezoekdienstde-
mentie@vitiswelzijn.nl.

De Backerhof, 22 november

Digi-inloop
Hebt u een vraag over het gebruik van uw com-
puter, tablet of smartphone? Over WhatsApp, 
fotobewerking, internetbankieren, Facebook 
of veilig internetten? Uw digitale kennis uit-
breiden? U bent vrijdag 22 november welkom 

in de computerruimte van De Backerhof van 09.30-12.00 uur. 
Digi-inloop wordt begeleid door Arie Kruijswijk en Wim van 
Ruyven. De kosten zijn € 2,50 per keer, inclusief een consumptie.

Bingo
Zin in een gezellige bingomiddag? Elke zaterdag kunt u in de even 
weken spelen in De Backerhof. Aanvang om 14.00 uur, kosten zijn 
€ 4,50 inclusief koffie of thee. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Kerstroosterkaarten
Woensdag 27 november en woensdag 11 en 18 december is er 
voor de liefhebbers van klaverjassen en jokeren kerstroosterkaar-
ten 1, 2 en 3. U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom in De Bac-
kerhof. De kosten voor drie keer kaarten zijn € 12,00. Inschrijven 
kan bij familie Van Staveren. 
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Wegens voortdurende groei van onze organisatie zijn 
we op zoek naar enthousiaste mensen die graag in 
teamverband alle voorkomende productiewerkzaam-
heden willen verrichten. Hierbij kun je denken aan het 
oppotten, uitzetten, stokken, sorteren en afleveren van 
onze Phalaenopsis.

Mail je motivatiebrief en CV naar sollicitatie@optiflor.nl. 
Meer informatie? Bel dan 0174 705 110 en vraag 
naar Marc Grootscholten, operationeel manager.

PRODUCTIE
MEDEWERKER (M/V)
FULLTIME (38 UUR PER WEEK)

HEB J IJ  EEN FLEXIBELE EN POSITIEVE INSTELL ING 
EN BEN JE WOONACHTIG IN HET WESTLAND?

 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

Zen &Zo
De weg ... begint bij jezelf

Havenstraat 55
2681 LC. Monster
www.ZENenZo.nl

OPEN DAG
24 november van 10.00 - 16.00 uur

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


