
  AGENDA

Huwelijk oud-Poeldijker met Josianne kon uiteindelijk doorgaan

Roger van der Bol overleeft kogel in Brazilië

Lees verder op pag 3.

Op 23 november trouwde oud-Poeldijker Roger van der Bol met 
zijn Josianne, maar dat had nogal wat voeten in de aarde. Op 
maandagochtend, vijf weken voor het huwelijk, werden fami-
lie en vrienden door het nieuws overvallen dat Roger in zijn 
Pousada Holanda (Bed and Breakfast) in Cabo de Santo Agus-
tinho (Noordoost Brazilië) was neergeschoten. Ongewis over de 
afloop stapten zijn zus Angelique en zwager John direct in het 
vliegtuig naar Brazilië. Niet alleen vanwege de onzekere situa-
tie, ook omdat Roger een zeldzame bloedgroep heeft en zijn zus 
hetzelfde bloed kon doneren. In Brazilië vocht Roger voor zijn le-
ven, hier wachtten familie en vrienden op betere berichten. Over 
de naderende trouwpartij werd helemaal niet meer gesproken!  

Over de achtergrond van het incident was eerst veel onduidelijk, 
ook door paniek, tijdsverschil en taalbarrières. Achteraf bleek 
dat er sprake was van een zeer ongelukkige samenloop van om-
standigheden. Op een zondag zocht iemand een jongeman. Bij 

die klopjacht drong men ook de Pousada van 
Roger binnen. Gealarmeerd door het rumoer 
probeerde iedereen zich op het binnenterrein 
in veiligheid te brengen. Roger vond net te laat 
beschutting en werd door een kogel getrof-
fen die zich in fragmenten verspreidde en een 
hoofdslagader, blaas en darmen raakte. Door 
snel handelen van gasten en naaste buren is hij 
met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Na 10 
dagen in slaaptoestand en verschillende ope-
raties knapte Roger uiteindelijk heel snel op en 
werd besloten: de bruiloft gaat door!  

Een bijzonder feest dat bijna niet door ging  
Zus Angelique en zwager John vlogen met dit heugelijke nieuws 
naar huis in de wetenschap dat zij Roger goed konden achterla-
ten in de zorgzame handen van zijn toekomstige vrouw. Een gro-
te groep (oud-)dorpsgenoten stapte alsnog in het vliegtuig om 
getuige te zijn van dit mooie en bijzondere feest dat bijna niet 
door ging. Roger bedankt iedereen voor alle hartverwarmende 
reacties via sociale media, familie en bekenden en groet eenieder 
vanuit Brazilië. Op de foto met de klok mee: Josianne, Jolanda, 
Roger, Herman, Petra, Ernst, Tino, Monique, Martin, Leon, Fred 
en Joyce. 

Noot van de redactie: Poeldijker Roger van der Bol (52) vertrok 11 
jaar terug naar Brazilië. Hij runt er een bed and breakfast en leerde 
in 2014 de Braziliaanse Josianne (27) kennen in het dorp Gaibu. Zij 
wonen in Enseadas Dos Corais, op 100 meter van zee en strand.

8 dec. 09.00-13.00       Kerst- en snuffelmarkt   Hervormde Kerk Fonteinstraat
9 dec. 15.00 uur        Kamerkoor Couleur Vocale  Uniekerk in ’s-Gravenzande
         Christmas Carols   (zie pag. 20)
15 dec. 10.00-11.30 uur       Boeken- en platenmarkt  Hervormde Kerk Fonteinstraat
16 dec. 14.00 uu        Kerstviering KBO Poeldijk  ISW-school, ingang Margrietlaan
        Poeldijk (zie pag. 21)  
18 dec. 18.30 en 21.00 uur    Kerstconcerten Koorvereniging  Machutuskerk in Monster
        Musica met Marco Bakker  (zie pag. 16) 
18 dec. 20.00 uur         Kerstconcert Westlands Dameskoor Oude Kerk in Naaldwijk (zie pag. 16)
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Let op: deadline kopij nummer 1  Poeldijk Nieuws 2019 is: 20 
december vóór 

09.00 uur!
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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
Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26
Effero Uitvaartverzorging: 070-3889433

Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 4.000 thuis bezorgd en 490 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Peter van Iersel (penningmeester), 
Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan Goeijenbier (hoofdredacteur), 
Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Harry Stijger, Etiènne Zwinkels.
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo Poeldijk.
___________________________________________________
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) of 
Erik van der Sande (06-25575372)
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)
___________________________________________________
Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes
Familiebericht:   Poeldijknieuwtjes:
1/8 pagina: € 35,00 Particulier: €  5,00
1/6 pagina: € 50,00  Zakelijk:  €  20,00
1/4 pagina: € 65,00
1/3 pagina: € 90,00
1/2 pagina: € 110,00
___________________________________________________
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 25,00. 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.

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

Kom gerust langs bij smallsteps westhof in de Brede school Westhof. 
Wij bieden: peuteropvang, vakantieopvang, voorschoolse, 
tussenschoolse - en naschoolse opvang. 

www.kinderopvang-westhof.nl

op zoek naar 
kinderopvang?

Smallsteps Kinderopvang in Brede school Westhof:
0174-246992 Kinderdagverblijf 0-4 jaar. 
Voorschoolse- tussen (overblijf), en 
na-schoolse opvang 4-13 jaar, vakantieopvang.

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

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

E-mail: info@lpfwestland.nl

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

De aanbiedingen voor  
maandag 3 december  

t/m zaterdag 15 december:

Eierkoeken  .............................4 + 2 GRATIS 
Vernieuwd recept

Bij aankoop van twee broden  
proefstolletjes ........................2 + 2 GRATIS

Kerstkoekjes ............... van € 4,10 voor € 3,50

Bakkerij Van Malkenhorst

Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: Rafael Maria Theuvenet (06-57319910).
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 245789.

Woensdag 5 december 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 7 december 15.00 uur: Woord- en Communieviering 
Andre Zwinkels.
Vrijdag 14 december 15.00 uur:  Eucharistieviering met pastor 
Max Kwee.
Woensdag 19 december 19.00 uur: Rozenkransgebed.
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Puzzel nr. 1
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

Puzzel voor deze week:
Deze week de Nieuwjaarspuzzel, de oplossing heeft  alles te ma-
ken met dit nieuwe jaar. Het is een cijferpuzzel. Bij juiste invul-
ling ontstaat er een aantal cijfers die het nieuwe jaar nog dikwijls 
terugkomen.

1 de laatste is voor de es
2 de laatste komt voor heel kort
3 de soldaat moet salueren
4 de u moet uit de oppergod
5 deel van de voet minder ‘t
6 dit doet men met meel alvorens men er mee bakt
7 dubbel
8 een dier dat door de war is
9 een leuk stel
10 een op hol geslagen beest
11 een rondje van niets
12 enkelvoudig werd langzaam het touw losgelaten
13 geef me de hand
14 geeft  geen aanleiding tot feest
15 het fabelachti g wit paard is zijn hoorn verloren
16 niet zo best op het rekest
17 op de uitkijk staan zonder W
18 tweezijdig nummer waarop u meer dan acht moet slaan.
19 V (Romeinse lett er)
20 zero

Zet de gevonden getallen van de vragen 11, 14, 16, 15, 9, 20, 5, 
6 achter elkaar en stuur het op.

Uitslag van Puzzel nr. 23: Van Sint naar Kerst. Gelukkige winnaar 
is Wil van Os, op de foto met haar welverdiende slagroomschnitt .

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T (0174) 28 62 00

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Rabobank Clubactie brengt bijna € 850,00 op

EHBO Poeldijk dankt stemmers 
Al enkele jaren doet de 
EHBO vereniging mee met 
de Rabobank Clubkas Cam-
pagne en haalt daarmee 
wat extra geld op. Zo ook 
dit jaar. Van 3 tot 15 okto-
ber konden alle leden van 
de Rabobank stemmen en 
dat is massaal gedaan. Op 
19 november was de gezel-
lige en volledig verzorgde slotavond in theater De Naald, onze 
secretaris was er bij. 

Na de voorstelling haalde hij zeer benieuwd de cheque op. Vorig 
jaar was er € 475,96 opgehaald. Dit jaar werd het grandioze be-
drag van € 844,94 bij elkaar gestemd. Het geld van de Rabobank 
Clubkas Campagne helpt ons de begroting rond te krijgen en de 
contributie laag te houden. Ook worden alle posten in Poeldijk 
voorzien van nieuw verbandmateriaal. Het bestuur bedankt alle 
stemmers en hoopt volgend jaar weer op u te mogen rekenen.

 

EHBO VERENIGING ST. ALBERTUS

BEDANKT ALLE STEMMERS 
VOOR HUN BIJDRAGE

DE CHEQUE BEDROEG € 844,94
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 6 t/m 12 december

KERSTSTOLLETJES
Boterzachte proefstolletjes bereid met echte 
amandelspijs!

3+1 
gratis

4 18 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Henk van Kester
Door diaken Ronald Dits

Op 23 december is, op 92-jarige leeft ijd, Hendrikus Nicolaas van 
Kester in woonzorgcentrum De Terwebloem overleden. Henk is ge-
boren op 22 september 1924 en opgegroeid in Poeldijk, aan de 
Wateringseweg. Het gezin kende 12 kinderen waarvan Henk een 
van de jongsten was. De kleintjes moesten zich alti jd rusti g hou-
den en zo was Henk ook, rusti g en bescheiden. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog moest hij in Duitsland werken, waar hij meemaakte 
dat Darmstadt werd gebombardeerd. Dit heeft  veel indruk op hem 
gemaakt. Eenmaal terug in Nederland ging hij werken in het tuin-
dersbedrijf bij broer Koos. Later kreeg Henk een eigen bedrijf, hij 
kweekte bloemen en Leny Grootscholten kwam daarvoor bij hem 
langs. Na een leuk praatje werd er beter kennis gemaakt. De liefde 
groeide en ze trouwden op 18 februari 1954. Ze gingen wonen 
aan de Wateringseweg 4 en kregen vier zonen en twee dochters. 
Bij het huis was een tuindersbedrijf, maar Henk startt e ook een 
bedrijf aan de Verburghlaan en later aan de Nieuweweg. Hij was 
een zorgzame vader die zijn humor gebruikte in de opvoeding. Zijn 
kinderen herinneren zich vooral zijn gezegdes en de goede normen 
en waarden die hij ze heeft  bijgebracht. Henk keek graag voetbal, 
ging geregeld naar ADO en volgde de wedstrijden op de televisie. 
Ook ging hij graag vissen met kinderen en later de kleinkinderen. 
Hij was meer dan 25 jaar acti ef als collectant in de parochie en 
vele jaren als drager. Tussen 1980 en 1990 zijn de bedrijven over-
gegaan op zijn zonen en kwam er meer ti jd voor vakanti es en zijn 
hobbykas. Omdat Leny sinds 2006 afh ankelijk van de rolstoel was, 
verhuisden ze in 2014 naar een appartement in de Terwebloem. 
Door geheugenproblemen moest Henk worden overgeplaatst 
naar kleinschalig wonen aldaar, waar Leny hem eenvoudig kon op-
zoeken. Door het NORO-virus werd zijn lichaam ernsti g verzwakt 
en hij overleed. De uitvaartplechti gheid vond plaats op 29 decem-
ber in de H. Bartholomeuskerk waarna Henk is begraven op de 
parochiële begraafplaats. Gods woord is als zaad in Henk gezaaid 
en hij heeft  dat doen groeien door woord en daad. Onze hoop is 
dat hij in Gods huis zal worden opgenomen en daar verder leeft , 
maar dat hij ook in onze herinneringen mag zijn.

In dankbare herinnering 
Kees van Kester
Door diaken Ronald Dits

Op 15 december is, op 95-jarige leeft ijd, Cornelis Maria van Kester 
in woonzorgcentrum De Terwebloem overleden. Kees is geboren 
op 14 december 1921 en opgegroeid aan de Wateringseweg in 
Poeldijk. Het tuindersgezin bestond uit 12 kinderen. Kees had 
spannende verhalen over de Tweede Wereldoorlog, toen hij 
moest werken voor de Duitsers maar hen daarnaast ook plaagde. 
Hier is Kees zijn zorgeloze karakter al waar te nemen. Tijdens een 
bruiloft  ontmoett e hij Jo van der Drift  (uit Monster) en ze trouw-
den op 31 maart 1948. Ze gingen wonen aan de Poeldijkseweg 
waar Kees een tuindersbedrijf was gestart op land van de vader 
van Jo. Kees was een harde werker, maar daarnaast een man 
met humor. Hij had vaak een gevatt e opmerking, waarbij hij 
hield van een beetje ondeugend zijn. Het gezin werd uitgebreid 
met vier zonen en twee dochters, die van een zorgeloze jeugd 
genoot. Kees was moeilijk kwaad te krijgen. Hij was een vogel-
liefh ebber, vogels hield hij in een volière maar hij herkende ook 
vogels in de natuur. In 1981 ging hij minder werken en hij stopte 
defi niti ef in 1986. Hij bleef nog wel langskomen bij de tuinders-
bedrijven van zijn zonen voor kleine klusjes, maar daarnaast ge-
noten hij met Jo van uitjes en vakanti es met de auto. Kees ging 
in die ti jd ook veel biljarten. De gezondheid van Jo werd slechter 
en Kees werd haar liefdevolle verzorger. Toen dat thuis niet meer 
ging, was een verhuizing naar De Witt e Brug noodzakelijk. Met 
pijn in het hart verlieten ze de Poeldijkseweg. Jo ging verder ach-
teruit en zij werd opgenomen in de Naaldhorst waar Kees haar 
iedere dag bezocht. In 2010 overleed Jo. Kees verhuisde naar De 
Terwebloem waar hij met liefde werd verzorgd. De verzorgers 
kwamen vaak even bij Kees voor een praatje wat hij zeer op prijs 
stelde. De laatste jaren ging zijn gezondheid verder achteruit, 
zijn gezichtsvermogen werd ook minder, totdat hij overleed. 
De uitvaartplechti gheid vond plaats op 20 december in de H. 
Bartholomeuskerk waarna Kees is begraven op de parochiële 
begraafplaats in Monster. Kees is heengegaan zoals hij alti jd is 
geweest, in alle eenvoud en rust. Dat hij bij de goede God de 
eeuwige rust mag vinden.

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Het afscheid in 
vertrouwde handen.

0174 25 74 74
Kerkstraat 43b   |   2295 LB  Kwintsheul
info@noordermeeruitvaart.nl   |   www.noordermeeruitvaart.nl

Westland Verstandig: Omgevingsvisie 
Poeldijk moet het hele centrum van 
Poeldijk bevatten! 
Op korte termijn wordt voor Poeldijk een omgevingsvisie opgesteld. Zoals 
Westland Verstandig al jaren bepleit heeft, worden de inwoners daarbij 
betrokken. Een dergelijke visie moet de leefbaarheid van Poeldijk nog plezieriger 
maken. Daarvoor is wel nodig dat alle aspecten -te drukke Jan Barendseweg, 
het creëren van een gezellig dorpsplein, goede aankleding Voorstraat met oud-
Hollandse lantaarns en bomen, herinrichting gebied rond de Bartholomeuskerk 
en school, betere ontsluitingen en natuurlijk de herontwikkeling deel locatie de 
Witte Brug. Westland Verstandig zal stimulerend de ontwikkelingen volgen.

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. 

Inloopspreekuur  
over het laatste afscheid
Voor al uw vragen rondom een uitvaart

Hoe laat:  
15.30 - 17.00 uur

Waar:  
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/ 
inloopspreekuur

18 september 2018

Inloopspreekuur  
over het laatste afscheid
Voor al uw vragen rondom een uitvaart

Hoe laat:  
15.30 - 17.00 uur

Waar:  
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/ 
inloopspreekuur

18 december 2018

Cobie van der Water na brand in De Wittebrug:

‘Onze breiclub pakte draad weer 
gauw op’
Door Nelly Schouw-Zaat

Het was een half jaar geleden een zwarte dag voor Cobie van 
der Water-Zeeman toen zij kasten opende  tussen verbrande 
resten van de bergruimte in De Wittebrug. ‘Alles wat onze brei-
club in jaren bij elkaar aan materiaal verzamelde, was vernield. 
Wol, pennen, patronen, breiboeken, alles in de container. Tra-
nen sprongen me in de ogen. Toch pakten wij de draad weer 
snel op, gelukkig zijn we nog niet…’ Aan Poeldijk Nieuws vertelt 
zij haar verhaal.

Cobie (73) geboren in Poeldijk aan de Sportlaan, nu Jan Olierook-
straat, woont in een appartement aan de Eliasdreef. Haar hele 
leven tot nu toe was zij betrokken bij zorg voor mensen die hulp 
nodig hadden, op welk terrein dan ook. ‘Mijn ouders kwamen 
van Ter Heijde, een dorp met oog voor anderen’, legt zij uit. ‘Mijn 
man Piet die in 2012 helaas overleed, ik en een van mijn zoons 
hebben miljoenen voetstappen gezet bij Parnassia en het Wes-
terhonk. Daar deden we van alles voor de bewoners, als ik er nu 
kom vliegen sommigen mij om de hals! Nu ligt mijn hart bij De 
Zonnebloem Poeldijk. Daar ben ik vrijwilligster en organiseer de 
wekelijkse breiclub in De Wittebrug. Daarom was ik zo verdrietig 
door die brand een half jaar terug waarbij onze club alle materi-
aal verloor’. 

                           Ik mocht er niet in
Cobie stond voor het uitgebrande deel van De 
Wittebrug en maakte zich zorgen over haar 
breispullen. Zij wilde redden wat er te redden 
was, maar brandweermannen hielden haar tegen. 
Het was niet veilig naar binnen te gaan. Uiteinde-
lijk kwamen een paar mensen van Arcade die haar 
naar binnen begeleidden en kon zij de schade op-
maken. ‘Laat ik het kort zeggen: alles was zwart 
geblakerd en totaal onbruikbaar. Het enige dat 
ik nog kon meenemen was een blikje theezakjes 
en een groot blik met knopen voor het afmaken 
van al die truitjes en vestjes die wij breien. Ik ging 
moedeloos terug naar huis’.

De breiclub stond niet lang stil bij deze ramp-
spoed. Van alle kanten kwam hulp, heel veel men-
sen boden resten wol aan, hadden nog ergens 
ongebruikte spullen die aan de breiclub werden 
geschonken. Er wordt dan ook gebreid voor een 
sympathiek doel: de Poeldijkse Zonnebloem. Co-
bie, die twee jaar geleden de leiding overnam van 
de inmiddels overleden Ria Barendse-Batist, was 
al vrijwilligster bij De Zonnebloem en het breien 

Poeldijker in beeld zat haar in ’t bloed. ‘Van kinds af aan had ik breipennen en st-
opnaalden in mijn handen, van mijn moeder geleerd. Ik kom uit 
een gezin van twaalf kinderen en dan moet je de handen uit de 
mouwen steken. Manden vol kousen en sokken stoppen, truien 
en kousen breien. Onze breiclub bestaat uit zes, veelal oudere 
dames. De meeste zijn handig, anderen moeten het nog leren. Zij 
zoeken op oudere leeftijd een hobby en ik help hen. Ze kunnen 
breisels maken voor henzelf of hun eigen familie en zorgen zelf 
voor wol en ander materiaal. Maar als er voor De Zonnebloem 
wordt gebreid hebben wij patronen en wol beschikbaar. De Zon-
nebloem houdt regelmatig een tombola waarvoor mensen loten 
kunnen kopen. Wij kunnen dan leuke gebreide baby- en kleuter-
kleertjes als prijsjes aanbieden, of gebreide poppenkleertjes. Het 
geld met die loten opgehaald wordt dan weer gebruikt om mate-
riaal te kopen en activiteiten van De Zonnebloem te organiseren’.

Nog één wens
Iedere donderdag is De Zonnebloem breiclub in De Wittebrug, 
van twee tot vier en komen de pennen tevoorschijn. Eén ding 
ontbreekt nog aan het geluk van Cobie en haar breisters: ‘Wij 
mogen nog steeds niet in de glazen ruimte van De Wittebrug. 
Het wachten is op nieuwe brandwerende gordijnen, als die er zijn 
moet de brandweer ze nog inspecteren dat zijn nou eenmaal de 
regels. Intussen moeten wij er in de gang zitten, te klein en onge-
zellig. Wij hopen allemaal dat dit in het nieuwe Jaar beter wordt’.

Cobie van der Water (geheel rechts)
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H. Bartholomeus  
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Telefoon 0174-245058
Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875

Openingstijden secretariaat: dinsdag 9.30-12.00 uur
 donderdag 9.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor Max Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
Tel. 0174-764338, e-mail: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werkster Els Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
Tel. 06 3628 6952, e-mail: geelen@rkwestland.nl

Website: www.rkwestland.nl 
E-Mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat:
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel: 06 5147 7580, e-mail: info@rkwestland.nl 

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

Mét de ervaringen van de bedevaart

Op weg naar Kerst
Door Els Geelen, pastoraal werker 

Zondag 2 december is het de eerste zondag 
van de Advent, het nieuwe kerkelijk jaar be-
gint. We gaan lezen uit het Evangelie van 
Lucas. Overigens is Lucas de enige evange-
list die het kerstverhaal heeft geschreven. Wat is Advent? Advent 
is de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest; de tijd waarin de 
geboorte van Jezus wordt herdacht en Zijn wederkomst wordt 
verwacht. De Advent is een periode van inkeer en gebed. We heb-
ben verwachtingsvol toegeleefd naar het Kerstfeest, opdat Jezus, 
Emmanuel God-met-ons, ook in ieders eigen leven geboren mag 
worden. De voorgangers dragen in de liturgie de kleur paars. Deze 
kleur staat voor bezinning, boete en inkeer.

Begin november hebben de werkgroepen kinderwoorddienst geke-
ken hoe zij dit jaar invulling kunnen geven aan de zondagen van de 
Advent. In de St. Joseph te Wateringen, St. Adrianus te Naaldwijk, 
O.L. Vrouw van Goeden Raad te Honselersdijk en H. Egbertus te 
Hoek van Holland zijn er kinderwoorddiensten. De kinderen luiste-
ren tijdens de viering naar de verhalen uit de Bijbel en maken een 
knutselwerkje. Zij versieren een jampotje waarin een waxinelichtje 
kan branden of een versiersel voor in de kerstboom. Zo kijken zij uit 
naar Kerst. Dit jaar zal voor mij Kerst wellicht anders zijn dan andere 
jaren. Van 14 t/m 21 november was de Westlandse Bedevaart naar 
het Heilige Land en liepen wij door de steden waar de evangelisten 
over schrijven. Wij hebben de weg afgelegd die Maria en Jozef zijn 
gegaan. Vanuit Nazareth gingen wij per bus naar Bethlehem. Heel 
anders dan meer dan 2000 jaar geleden. Toen reisden ze per ezel. 
Als ik niet helemaal meer weet vanwaar ze vertrokken (Nazareth 
of Bethlehem) en naar welke stad ze moesten reizen voor de volk-
stelling, dan zing ik zacht het bekende kerstliedje: Maria die zoude 
naar Bethlehem gaan. In de Catharinakerk van Bethlehem vierden 
wij de eucharistie met alle 450 pelgrims uit Nederland. We lazen 
de lezingen uit de Kerstnacht en zongen de bekende kerstliederen. 
Bij het schrijven van dit pastoraal woord is het nog november. De 
ervaringen opgedaan in het Heilige Land zal ik zeker nog vertellen in 
vieringen waarin ik in december mag voorgaan.
In december zijn er ook lessen op de basisscholen in regio west. Het 

lijkt mij heel mooi om vanuit de indrukken opgedaan in het Heilige 
Land de kinderen te vertellen over het Kerstverhaal. Waarom vie-
ren wij Kerst en wat vieren wij dan? We vieren de geboorte van een 
kind. Een kind dat voor ons is geboren om ons redding te brengen. 
Een kind waarvan wij al weten dat het voor ons zal lijden en sterven 
met Pasen. In de kerk zijn er diverse vieringen in deze dagen. De kerk 
zit dan voller dan op andere dagen. De muziek is na een periode van 
inkeer weer opgewekt en vrolijk. Ik wens u allen, mede namens mijn 
collega’s, een goede voorbereiding toe op Kerst. Zalig Kerstfeest.

Nederlandse vespers in de Advent in Naaldwijk
In de Advent zijn er op de zondagen 2, 9, 16 en 23 december 
om 16.30 uur weer gezongen vespers in de St. Adrianuskerk in 
Naaldwijk. De Schola Cantorum wil op regelmatige basis Neder-
landse vespers in Gregoriaanse stijl zingen van de in 2012 overle-
den priester-componist Gerard Lesscher. De vespers die hij com-
poneerde, ademen de meditatieve sfeer van het gregoriaans, zijn 
fijn om te zingen, geven veel ruimte aan deelname. De teksten 
zijn geheel volgens het getijdenboek van de R.K. kerk. Zie: www.
nederlandsgraduale.nl.

Bericht van de Vormselwerkgroep
Maandag 10 december, parochiezaal van de St. Josephparochie, 
Schaepmanstraat 12, Wateringen: van 19.15- 20.45 uur: 6e jon-
gerenbijeenkomst H. Vormsel.

Kerkberichten 

Parochie H. Bartholomeus
 
Weekeinde 8 en 9 december: 2e Zondag van de Advent. 
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk Monster. 
Zondag 09.30 uur: Woord- en communieviering met Bartholo-
meuskoor.Voorganger: Pastoraal werker Els Geelen. Intenties: 
Harry en Grarda Heuchemer, overleden ouders Brabander Greve 
en Martha Brabander, Piet van der Valk, Jan van Marrewijk, Piet 
van der Arend.
Weekeinde 15 en 16 december: 3e Zondag van de Advent.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering in hele Westland
Zondag 09.30 uur: Boeteritus, woord en communieviering met 
herenkoor Latijn/Gregoriaans. Voorgangers: Voltgroep Poeldijk. 
Intenties: Pater Arie van der Elst, levende en overleden familie 
Van Paassen-van Kester- Oosterveer, Koos van der Ende, Wim van 
Dijk en Marie van Dijk-Bol, uit dankbaarheid voor een 70-ste ver-
jaardag.

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 in De Backerhof
Donderdag 13 december 19.00 uur: Eucharistieviering met pas-
tor Max Kwee
Donderdag 20 december 19.00 uur: Rozenkrans bidden.

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

Oliebollen met bakkerij Van Malkenhorst

Heel Scouting Poeldijk bakt!
Door Peter Stam

Onze jaarlijkse oliebollenactie 
start binnenkort. Wij komen za-
terdag 8 december met de hele 
groep aan uw deur om bestellin-
gen op te nemen. Als u niet thuis 
bent kunt u ze natuurlijk ook 
weer telefonisch bestellen. 

Maandag 31 december, Oude-
jaarsdag is iedereen natuurlijk 
welkom in onze vertrouwde oliebollenkraam op de hoek van de 
Irenestraat en Jan Barendselaan. Ook dit jaar werken wij samen 
met Bakkerij Van Malkenhorst,  dat wordt dus smullen! De bestel-
lingen worden maandagochtend 31 december gratis bij u thuis-
bezorgd. Bestel ze nu, telefoonnummer 246484.
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen

Daar voelt uw kind 
zich thuis! 

Dagopvang & buitenschoolse opvang
 in Monster en Poeldijk. 

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

Professionele opvang in een 
huiselijke sfeer

http://www.nederlandsgraduale.nl
http://www.nederlandsgraduale.nl
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Poeldijkse scholen vertellen...
Juf Leonie, waarom heeft u zoveel plantjes 
in de klas en in de hal?
Op de Westlandse basisscholen is een pilot 
om te onderzoeken of planten in de klas hel-
pen met beter concentreren.
Gaat u er ook kerstversiering in hangen?
Helaas niet, want de pilot is bijna afgelopen 
en de plantenwand wordt dan weer opge-
haald.

Mogen wij een keer helpen met watergeven?
Dat doe ik niet zelf. Er komt een verzorger eens in de twee weken en 
die geeft de planten negen liter water.
Indy en Sofie

Lachen met Soufian
De kerstman staat bij een bushalte.Iemand vraagt hem: “Meneer 
hebt u een windje gelaten?” Antwoordt de kerstman: “Ja natuur-
lijk, dacht je dat ik altijd zo stonk?”
Mr Bean staat in Amerika voor het Witte Huis. Ineens stapt er een 
man op hem af. De man doet zijn jasje open en zegt: “FBI”. Mr 
Bean doet ook zijn jasje open en zeg: “Zuiver scheerwol”.
Mr Bean loopt naar een politieman op een druk kruispunt. “Weet 
u wat de snelste weg naar het ziekenhuis is?” Zegt de agent: “Ja 
hoor meneer. Gewoon blijven staan”. 
De meester zegt: “Wie als eerste antwoord geeft op mijn vraag, 
mag naar huis gaan”. Jantje gooit een steen door het raam en 
de meester vraagt: “Wie heeft dat gedaan?”. “Ik meester”, zegt 
Jantje, “mag ik nu naar huis?”

Afvalwedstrijd
Met de leerlingenraad hebben we een afvalwedstrijd georgani-
seerd.De bedoeling was dat je zo weinig mogelijk afval had met 
alle groepen apart. Alle groepen moesten hun afval van week één 
verzamelen.In week 1 zeggen we niks tegen de kinderen maar we 
sturen de ouders een mail om het uit te leggen.
In week 2 gaan we de klassen rond en leggen het uit.
In week 2 is het de bedoeling dat je met de klas minder afval hebt 
dan de vorige week.
Bij onze school kan er maar een de winnaar zijn en dat is groep 
7/8 !
Jasmijn, lid van leerlingenraad

Wat heb je nodig om appelflappen te maken?
•  Bladerdeeg
•  Zure appels
•  30 gr rozijnen
•  15 gr suiker
•  Theelepel kaneel
Meng alles in een kom behalve het bladerdeeg.
Prik met een vork in het bladerdeeg. Zo voorkom je dat het niet 
vochtig wordt.
Als je alles goed geroerd hebt, verdeel je de vulling over het deeg 
en dan vouw je de puntjes van het bladerdeeg naar elkaar toe.
Let op! Voordat je dat doet moet je de randen met water besme-
ren. 

Als je het hebt gevou-
wen, druk het dan aan 
met een vork.
Bestrijk de bovenkant 
van de appelflap met 
een beetje water. Doe 
de appelflap dan in een 
bord met suiker.
Doe de appelflappen 15 minuten in de oven.
Joey en Nikki

Chocomelk is lekker
Hoe maak je het?
Koop chocomelk in de  
supermarkt
Je doet het in de pan
Je warmt het op
Je schenkt het in een  
beker
Je doet er slagroom op
En hagelslag
Eet er een lekker koekje 
bij
Dat wordt smullen!
Dominique en Lizzy

Winterse sport: ijshockey
Wat heb je nodig?
1. een puck
2. een  speciale ijshockey stick 
3. ze hebben een dik pak aan maar de keeper een nog dikker pack
4. scheidsrechters 
En hier komt een plaatje van HYS, een Haags ijshockeyteam.
Mila en Hani

Trekvogels   
Trekvogels zijn vogels die uit het broedgebied wegtrekken om op 
geruime afstand daarvan te overwinteren. Ze komen uit verschil-
lende landen en vliegen naar Nederland om te overwinteren Er 
zijn zomer en wintergasten,  voorbeelden van wintergasten zijn: 
de kleine zwaan, de wilde zwaan, de taigarietgans, de rotgans, de 
ruigpootbuizerd en het koperwiekje. Trekvogels eten dingen die 
ze onderweg tegen komen. Trekvogels vliegen naar ons land om 
te kunnen eten. in hun broedgebied is geen eten te vinden. Als 
ze dus niet naar warmere landen gaan sterven ze van de honger. 
Sommige trekvogels moeten heel ver vliegen.

Er is plaats voor nieuwe spelers

Gezellige spellendag bij Spelsalon
Zondag 18 november hadden we 
van 11.00 tot 23.00 uur onze spel-
lendag in De Backerhof in Poeldijk. 
Het was een gezellige en druk be-
zochte spellendag. Veel spelers 
hadden iets lekkers meegenomen, 
of zelf iets gebakken. Er werden 
veel spellen gespeeld, dice hospi-
tal, cupcake empire, out of mine, 
take 5, climbers, manhattan en under water world.  De kinderen 
speelden kinderspellen, of waren aan het kleuren.

Houd u ook van spelletjes, heeft 
u niemand om mee te spelen, 
wilt u nieuwe spellen leren spe-
len, of vind u het leuk om in een 
groep te spelen? Kom dan gezel-
lig meespelen bij de Spelsalon. 
We spelen elke dinsdag en eens 
in de 14 dagen in De Backerhof 
van 20.00-23.00 uur. We spe-

len allerlei soorten bordspellen, zoals: dice hospital, the five tri-
bes, marco polo, Orleans en Scythe. Ook dobbelspellen als King 
of Tokyo, en kaartspellen als: Sushi go of the game. De spellen 
kunnen worden uitgelegd. Er kan per losse avond worden mee-
gespeeld. Entree is de eerste keer gratis, daarna wordt € 2,- ge-
vraagd. Consumptie inbegrepen. Kom meespelen!

Muziektheater ‘Geniet ervan!’

Marjan Berk in ’s-Gravenzande  
Zaterdag 22 december treedt schrijfster, theatermaakster en 
columniste Marjan Berk op in de Bibliotheek ’s-Gravenzande. 
Van 14.00 tot 16.00 uur verzorgt ze met Jelke Smit een vrolijk 
muzikaal theaterprogramma over hoop, geloof en liefde, onder 
de titel ‘Geniet ervan!’. 

Twee generaties zingen, spelen en lezen hilarische, schokkende, 
ontroerende en onvervalste levenservaringen. Kom ook en geniet 
van deze heerlijke voorstelling. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de 
website en kosten € 5,- voor leden van Bibliotheek Westland en € 
7,50 voor niet-leden.
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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

effero uitvaartverzorging
crematie - begrafenis

(085) 877 25 25 | www.effero.nl

het huis
uit dragen om

tebegraven
"

"

...direct voor u aan de slag!

Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief!!

Bel 0174 730 179
www.directmakelaar.nl  

Herckenrathstraat 52
2681 DG Monster

info@directmakelaar.nl
0174 - 730 179

www.directmakelaar.nl

Deze nette en lichte woning is in 2015 volledig 
opgeknapt, heeft 3 slaapkamers, een royale 
zolderverdieping, nette badkamer en keuken en 
een ruime bijkeuken en berging. Er is voldoende 
parkeergelegenheid rondom de woning.

Vraagprijs: € 250.000,- k.k.

TE KOOP  
Verburghlaan 56, 
Poeldijk 

OPEN HUIS
Dinsdag 11 december 
tussen 16.30-17.30 uur

TE KOOP  
De Zeeuwlaan 11, 
Poeldijk

IN PRIJS VERLAAGD

Half vrijstaande landelijke woning met maar liefst 210 
m2 woongenot, garage/berging annex hobbyruimte, 
eigen parkeerplaats, 4 slaapkamers, luxe woonkeuken 
en een ruime en luxe badkamer!

Vraagprijs is nu: € 469.000,- k.k.
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Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6 tel. 243663
Predikant : vacature
  
  
Kerk.bureau : Verburghlaan 38 tel. 242570
  E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba  : mw. M. van der Pot-Cloose
  De Noorderhoek 23
  2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank : NL36 INGB 0003 9117 70
  NL09 RABO 0135 3652 36
  T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

Op steenworp afstand van het strand 
gelegen karakteristieke hoekwoning met 
royale woonkamer, ruime keuken, zonnige 
achtertuin, werkruimte en parkeerplaats 
op eigen terrein.

vraagprijs € 264.000,- k.k.

Ervaar het moderne wooncomfort in deze 
prachtige stijlvilla, recent gebouwd, op een 
perfecte locatie aan doorgaand vaarwater. 
De internationale stijl raakt het ontwerp 
vanuit meerdere perspectieven: van 
industrieel ontwerp tot gra� sch ontwerp 
tot kunst.
vraagprijs € 1.100.000,- k.k.

Gezond voedsel
Het ranke zeilschip de Drommedaris van Jan van Riebeeck (Culem-
borg) vertrok 14 december 1651 uit Enkhuizen,  thuishaven van de 
grootste haringvloot in de wereld. Met als bestemming Kaap de 
Goede Hoop, het zuidelijkste puntje van het Afrikaanse continent. 
Opdracht was een tussenstop mogelijk te maken voor de handels-
schepen op de reis naar Oost-Indië en weer terug en de schepen 
van vers vlees en verse groenten en fruit te voorzien.

Gezond voedsel op een lange reis kun je niet missen om het einddoel 
te bereiken. Op onze levensreis naar het hemelse Kanaän is dat niet 
anders. Alle kinderen van God zullen daar eens binnengaan, die dag 
komt steeds dichterbij. Op de reis naar de hemel mogen we ons voe-
den met het Woord van God, de Bijbel. Daarin vinden we op iedere 
bladzijde de verhalen van Jezus. Hij is het ware Manna, het dagelijk-
se voedsel dat ons geestelijke leven nodig heeft.

Kerkdiensten
Zondag 9 december, tweede zondag van de Advent.

10.00 uur: proponent H. Meijer uit Zoetermeer. 
19.00 uur: ds. A. Vastenhoud uit Den Haag.

Zondag 16 december, derde zondag van de Advent.
10.00 uur: ds. J. Quist uit Scheveningen. 
19.00 uur: ds. E. van Rooijen uit Noordeloos.

In de ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en kin-
dernevendienst 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 gehaald 
met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres is: Jan.van.
Geest@live.nl of 06-49417025.Voor vervoer naar de maandslui-
ting in De Terwebloem kunt u bellen met Mw. Stijger tel. 280057.

Bijbelkring
De Bijbelkring komt bij elkaar donderdag 6 december om 20.00 
uur in de jeugdruimte van de kerk aan de Fonteinstraat.

Open kerk
Zaterdag 15 december is de kerk van 10.00-11.30 uur open voor 
een ieder die meer wil weten over geloof en kerk. Of behoefte 
heeft aan een gesprek of gewoon voor een kop koffie of thee. 

8 december Hervormde Kerk

Kerst- en snuffelmarkt
De jaarlijkse kerst- 
en snuffelmarkt 
in het Hervormd 
kerkelijk centrum, 
Fonteinstraat 6 
Poeldijk is zaterdag 
8 december van 
09.00-13.00 uur. Er 
zijn boeken en pla-
ten maar ook aller-
lei huishoudelijke 
artikelen te koop.

Vanuit nalatenschappen is er veel moois aangeleverd waaronder 
een enorme verzameling  allerhande kerstartikelen. Daarnaast is 
er een crea stand met allerhande leuke kerst ideeën. Het is zeker 
de moeite waard om deze zaterdag eens even te komen neuzen 
tussen al die spullen: er zit vast wat van uw gading bij. Natuur-
lijk ontbreekt ook de traditionele erwtensoep niet. De opbrengst 
gaat naar renovatie van het leiendak van de kerk. 

Boeken- en platenmarkt 
Zaterdag 15 december van 10.00-11.30 uur is er verkoop van 
boeken, dvd’s, cd’s en oude grammofoonplaten in de Hervormde 
Kerk. Op de Platenzolder vind u veel elpees, singletjes, 78 toeren 
platen en alle soorten Cd’s. Muziek en boeken van alle tijden en 
voor alle smaken voor een lage prijs.

Kom kijken naar de grote verzameling en vind waar u al heel lang 
naar op zoek was. De opbrengst is bestemd voor vervanging van 
het leiendak van de kerk. Koffie en thee staan voor u klaar.

Van de crea dames
Zaterdag 15 december zijn we open, de vorige keer was het ge-
zellig druk met veel dames die samen met ons kwamen fröbelen.

24 december 19.30 uur Hervormde kerk

Warm welkom op Kerstavond 
De voorbereidingen voor Kerstavond in de Hervormde gemeen-
te van Poeldijk zijn in volle gang. Een team van  jongeren en 
ouderen heeft allerlei ideeën om er een hartverwarmend feest 
van te maken.  In een tijd  van veel eenzaamheid en verwarring 
is Kerst een hoogtepunt om samen te vieren. In de geboorte van 
Jezus Christus wordt de verbinding met God weer heel concreet, 

een lichtpunt in de misère van deze wereld. Gods liefde verbindt 
ons ook met elkaar. 

Gastspreker ds. G.M. Bijkerk kijkt ernaar uit deze inspirerende 
boodschap eigentijds te verwoorden. “Dit is een boodschap waar 
iedereen wat aan heeft. Omdat het perspectief geeft op een goede 
toekomst.” Muzikaal wordt het mysterie van Kerst ook schitterend 
vertolkt door een samenspel van piano, orgel en fluit (Adriaan en 
Bouke de Jong en Sophieke van de Beukel),  die het samen zin-
gen van kerstliederen begeleidt. Er is solozang van Annemieke van 
der Zwan. Zij is een ervaren zangeres, regelmatig mag zij aan een 
concert meewerken. Dat is al prachtig, maar het samen zingen in 
afwisseling met elkaar over wat ons echt hoop geeft, is wel heel 
bijzonder. Daar hebben we een mooi repertoire voor uitgezocht! 
Na afloop van deze Kerstavond kan ieder genieten van koffie, thee 
of chocolademelk met wat lekkers. De dienst wordt gehouden op 
maandag 24 december om 19.30 uur in de Hervormde kerk aan de 
Fonteinstraat 6 te Poeldijk. Ieder is van harte welkom!
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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

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

Meer weten? www.optiflor.nl
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Een plek die als thuis voelt

Dagopvang De Wael is een kleinschalig opgezette
dagopvang, waarbij de groepsgrootte op
maximaal acht bezoekers wordt gehouden. 
Door de groep klein te houden, is er meer ruimte 
voor persoonlijke aandacht. 

www.dagopvangdewael.nl

DEELNAME

Deelname voor slechts 30 euro per dag.

ACTIVITEITEN

TUINIEREN

BUITENLUCHT BILJARTEN

KOKEN

Een greep uit onze activiteiten;
• Biljart, film kijken, sjoelen en darten
• Tuinieren, zowel binnen als buiten
• Hand- en schilderwerk
• Muziek luisteren en dansen
• Genieten in de speciaal ingerichte tuin
(bij mooi weer)

VERVOER

Heeft u geen vervoer? Geen probleem. 
U kunt kosteloos gebruik maken van onze 
bus. Onze chauffeur komt u speciaal 
ophalen als u wilt.

“Dagbesteding voor oudere en voor eenzame mensen”

06 154 732 92  Waellandweg 8 - 2681 LV Monster

Iedereen begreep waar het om ging

Een boodschap die een droom 
bleef
Door Nelly Schouw-Zaat

Turend naar een vergeeld 
papier gaan mijn gedach-
ten terug naar de zomer 
van 1945. Ik zie foto’s en 
een onopvallend lijstje 
met nummers en titels. 
Gerangschikt tussen foto’s 
van de bevrijdingsfeesten 
in Kwintsheul, mijn ge-
boortedorp. Na de danspartijen op straat en de vrolijkheid van de 
inwoners, die de bevrijding vierden na vijf jaar bezetting, was het 
tijd voor een grote, allegorische optocht. Heel veel Heulenaars de-
den daaraan mee. 

Groepen, families, verenigingen, clubs, buurten en straten hadden 
die optocht voorbereid. Het lijstje aan de muur in het huidige ge-
bouw De Kastanjehof in Kwintsheul komt uit het archief van het his-
torisch genootschap Wateringen en Kwintsheul. Het vermeldt alle 
thema’s, die in die optocht in Kwintsheul werden uitgebeeld. Op de 
tentoonstelling, in het voorjaar van 2018, waren heel wat foto’s van 
die optocht te zien.

Nummer 17 van die lijst: ‘Vrede aan alle volkeren’. 
Ik weet het nog goed. Ik was een meisje van zeven jaar. Mijn moeder 
had het thema bedacht en samen met mijn twee broertjes en twee 
buurjongetjes van het gezin Reincke werd die boodschap uitgebeeld. 
Ik mocht de vredesengel zijn. Gekleed in een lange witte jurk liep 
ik in de stoet, met in mijn handen een stenen duifje, de vredesduif. 
Moeder had vleugels gemaakt die op de rugkant van mijn witte jurk 
waren bevestigd. Vanaf die vleugels waren vier linten vastgemaakt. 
Ik vermoed dat de witte jurk was genaaid van witte parachutestof. 
Je moest heel voorzichtig zijn bij het aantrekken van dat gewaad: 
de stof scheurde bijna onder je handen. Maar het lukte mij om de 
hele tocht door de straten en langs de oevers van de vaarten zonder 
kleerscheuren te volbrengen.

De vier jongens liepen achter mij en hielden elk een lint vast. Op de 
vier linten stonden de woorden ‘Vrede Aan Alle Volkeren’ geschre-
ven. De jongens waren verkleed als kinderen van vier continenten: 
Amerika, Afrika, Azië en Europa. Een van de twee buurjongetjes was 
verkleed als Indiaan uit Amerika, zijn broertje was een negerjonge-
tje uit Afrika. Mijn eigen broer Kees was een Chinees uit Azië en mijn 
jongste broer Jan liep als Europees jongetje in de stoet. Jan was boos 
omdat hij zijn gewone Hollandse bloesje en broek moest dragen en 
geen buitenlands kostuum kreeg.  

Dat gebeurde dus in 1945, ruim 73 jaar geleden. Als ik na de ten-
toonstelling naar buiten kom is het ineens weer 2018. Ik ben een-
entachtig jaar en er gaan heel wat gedachten door mij heen. Wat 
nou ‘Vrede op aarde’ eind december? De boodschap ‘Vrede aan alle 
volkeren’ was zo mooi. Vier simpele woorden die de droom van alle 
mensen omvatten. Vier kinderen die achter een vredesengel liepen 
en een gezamenlijke droom onder woorden brachten. Iedereen be-

greep waar het om ging. De kleding van die vier kinderen droeg het 
stempel van de wereldbevolking. 

Wordt boodschap verbroedering nóg niet begrepen?
We waren allemaal bezield van de gedachte dat er nu eindelijk vre-
de zou komen voor elk mens en in elk land. Verbroedering heet dat. 
Wie kon vermoeden dat een goed bedoelde verkleedpartij van een 
paar kinderen in een Westlands dorpje nu, ruim zeventig jaar later 
niet meer zou kunnen?  Een kind van acht jaar als negerjongetje op-
tuigen – compleet met een zwarte krullenpruik, zwarte schmink en 
– jawel! een rieten rokje – dat wordt nu geassocieerd met slavernij. 
Ook de Indiaan met zijn verentooi en de Chinees kunnen hun tradi-
tionele dracht niet meer laten zien. Het doet mensen teveel denken 
aan onderdrukking. Alsof wij Nederlanders in 1945 niets wisten van 
jaren van onderdrukking en onmenselijke wreedheden over de héle 
wereld! Wordt die boodschap van verbroedering uit 1945 nu nóg 
niet begrepen? 

Poeldijk Nieuws-redacteur Nelly Schouw-Zaat schreef de afge-
lopen drie jaar talrijke artikelen en interviews voor dit dorpsma-
gazine. Daar zijn wij haar erg dankbaar voor! Deze column is 
de eerste van een serie. Qua frequentie van de columns laat de 
hoofdredactie Nelly uiteraard geheel vrij.  

Zeg nou zelf… Actie Geraldine van der Knaap met Rataplan en De 

Zeester Monster  

Kinderboeken voor Voedselbank 
Westland 
Met als aanleiding de Kin-
derboekenweek startte 
Geraldine van der Knaap, 
raadslid VVD Westland 
een actie en zijn in een 
samenwerking met Rata-
plan Monster en basis-
school De Zeester uit 
Monster 172 kinderboe-
ken bij de Voedselbank 
Westland gebracht. “Alle 
kinderen moeten kunnen 
lezen. Lezen is belangrijk 
voor hun taalontwikkeling; als kinderen elke dag 15 minuten 
lezen, leren ze zo’n 1000 nieuwe woorden per jaar. Met de ac-
tie hoop ik ook gezinnen te bereiken, die het financieel moeilijk 
hebben”, aldus Geraldine.

Twee leerlingen van de Zeester, Sacha en Benjamin, brachten de 
boeken vorige week met Van der Knaap naar de Voedselbank. 
“Hiermee helpen we nu ook de kinderen van gezinnen van voed-
selbank Westland om te lezen. Nu maken we kinderen blij die 
geen geld hebben om boeken te kopen. Lezen is belangrijk, ik gun 
iedereen leesplezier”, zegt Geraldine enthousiast. “Ik ben blij dat 
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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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www.bas1s.nl | Voorstraat 18 
2685EM Poeldijk | 0174-246000

Ontwerp 
 

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur,  
zaterdag 11.00 - 17.00 uur.

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

we 172 boeken konden ophalen met de leerlingen van de Zeester 
en steun van Rataplan. Dit is een prachtig resultaat, van en voor 
alle Westlandse kinderen!”
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Een praatje bij een plaatje

Exact op de dag waarop in menig gezin het Sinterklaasfeest van 
oudsher wordt gevierd, valt deze ‘Poeldijk Nieuws’ bij u in de bus. 
Officieel schijnt de ‘gulle gever’ de zesde december te verjaren, de 
viering vindt echter niet zelden plaats op een tijdstip dat bij een 
gezinnetje past. De datum komt er niet precies op aan, het gaat de 
kinderen om het krijgen van cadeautjes. De voorbije weken werd 
Sinterklaas in Nederland in tal van plaatsen een warm welkom 
geheten. Enkele plaatsen kregen evenwel te maken met voor- en 
tegenstanders van Zwarte Piet, iets dat in onze jeugd absoluut on-
denkbaar was. Er is waarschijnlijk geen ouderstel dat hun kinde-
ren in de vorige eeuw met de komst en het verblijf van Sinterklaas 
en Zwarte Piet in ons landje bewust iets ondeugdelijks aan heeft 
willen prijzen. Integendeel; de viering van het feest was (en is) niet 
alleen voor kinderen één groot feest, ook ouders genieten van de 
vreugde die hun kinderen eraan beleven. 

Van nevengedachten, behorend bij tragische gebeurtenissen uit 
lang vervlogen tijden, was nimmer sprake. Best schrijnend dat 
(vooral) families die pas relatief kort in ons land mogen en kunnen 
leven, zich nu zelfs afzetten tegen een traditionele folklore dat ons 
Sinterklaasfeest al zo lang is. Bedoelde mensen doen er goed aan 
dankbaar te zijn dat zij in ons kikkerlandje (meestal) als gelijken wor-
den beschouwd en gebruik kunnen maken van veel voorzieningen 
die in hun vaderland ontbreken. Het diepgewortelde culturele leven 
in een nieuw vaderland ontwrichten, leidt tot niets. Die mogelijkheid 
zouden wij in andere landen niet eens krijgen. Toch is de intocht van 
Sint en Piet in veruit de meeste plaatsen gelukkig vredig verlopen. 

Gul gevende Sint, een prachtige traditie   
Die voor de ‘gelovige’ kinderen stokoude Sint, al geboren aan het 
eind van de derde eeuw na Christus, verdient ook niet anders. Ove-

Door Koos van Leeuwen

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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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

rigens is het opvallend dat wij Sinterklaas (280-342) en zijn zwarte 
knecht altijd vereenzelvigen met Spanje, terwijl hij echt in Turkije ge-
boren schijnt te zijn. Zijn wieg stond in Patara, een nietig plaatsje in 
de landstreek Lycië in het zuidwesten van Turkije. In het dorpje Dem-
re, in de nabijheid van zijn geboorteplaats, staat een oeroud aan 
hem toegewijd kerkje. Ook kunnen we er een bronzen beeld van een 
gul delende Sint Nicolaas met kinderen om zich heen bewonderen. 
Het is een herinnering aan een in Lycië opgegroeid jochie dat het 
tot bisschop van Myra (Turkije) bracht en daar ook ligt begraven. 
Zijn stoffelijke resten werden zeven eeuwen later naar het Italiaanse 
Bari overgebracht, hetgeen leidde tot pelgrimstochten en economi-
sche groei van de stad. Vanaf toen leeft Sint al ongelooflijk veel jaren 
voort als een van een forse baard voorzien heerschap op leeftijd. 
Met staf, in rood/witte kledij en mijter op afstand herkenbaar. Hij 
weet nog elk jaar in de eerste week van december ontelbare kinde-
ren met allerhande cadeautjes te verblijden. Zijn populariteit steeg 
daardoor in de loop der jaren tot ongekende hoogte. Sint Nicolaas 
geldt als patroon van onder meer zeelieden en handelsreizigers; 
mensen die, evenals hij, bijna altijd onderweg zijn. Dat de Sint zich 
volop in het buitenland laat zien, bewijst bijgaande opname. 

Paard kiest hazenpad
Hoewel gewend aan betere weersomstandigheden in eigen land, 
bracht hij in november/december 1966 toch een bezoek aan het 
druilerige Nederland. Dat Poeldijk daarbij niet werd overgeslagen, 
daarvan bent u middels dit plaatje getuige. Sint en zijn gevolg had-
den het bij hun intocht weliswaar reuze naar de zin, het werd er een 
die men nooit is vergeten. Een rijtoer die het toenmalige Sinterklaas-
comité heel wat hoofdbrekens bezorgde. Want hoewel de aankomst 
per schip voor Sint en zijn zwarte Pieten vlekkeloos verliep, was er 
een voorval dat zeker niet in het draaiboek stond. Kort nadat Sint 
van boord ging en zijn rijtoer per schimmel zou voortzetten, vond 
de edele viervoeter blijkbaar het weer niet aantrekkelijk genoeg 
om zich in Poeldijks dreven te tonen. Het paard sloeg op hol, het 
Sinterklaascomité in wanhoop achterlatend. Omdat we in Poeldijk 
sinds mensenheugenis de ‘echte’ Sint mogen verwelkomen, was die 
stokoude man uiteraard niet van zins om nog een ander paard te 
bestijgen. Een wat jongere hulpsinterklaas had hem mogelijk nog 
op andere gedachten kunnen brengen. Dat sommige Poeldijkers 
in 1966 al inventief waren, moge blijken uit het feit dat een zoge-
noemd ‘Lelijk Eendje’ (Citroën) werd opgetrommeld om een keertje 
als ‘paard’ dienst te doen. Een echte eend was niet voorhanden, een 
lelijke eend bracht uitkomst. Het Sinterklaasfeest als totaal was er 
mee gered. De intussen ruim vijftig jaar oude kiek toont ons de uit 
Zuid Europa afkomstige Sint, luisterend naar de naam Roberto Gar-
dionanos, staand in zijn niet voorziene vervoermiddel. Ter comple-
tering zij vermeld dat Gardionanos junior het eendje gebruiksklaar 
maakte, zodat Sint zijn reis kon voortzetten. Overigens prees Sint 
het comité de hemel in voor het resolute besluit om een eendje in 
te schakelen. Het incident is men vanzelfsprekend nooit vergeten. 
Je zal maar honderden jaren oud zijn en het paard denkt er anders 
over dan zijn berijder…..

‘Sint staat soms best voor hete vuren, 
hij heeft dan heel wat te verduren.
Vijftig jaar gelee,
zat het ook niet mee. 
Het paard legde Sint echt ‘in de luren’.
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Puzzel
Puzzel nr. 25: 

Winterraadsel 
Oplossingen met naam, adres en telefoonnummer binnen 14 
dagen per mail naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar 
Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. De winnaar 
krijgt een lekkere slagroomschnitt. 
Weet u een leuke puzzel of wilt u er een maken? Van harte wel-
kom! Dan is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.

A  -  AD  -  AR  -  BAAN  -  BER  -  BONT  -  CEM  

-  DE  -  ERW  -  GLIJ  -  HAARD  -  HAND  -  

HUTS  -  JA  -  JE  -  KAARS  -  KERST  -  KLOK  

-  LICHT  -  MARKT  -  MUTS  -  NEN  -  NU  

-  PAK  -  PIS  -  POEN  -  POM  -  POT  -  RE  

-  RI  -  RING  -  ROOK  -  SCHAAT  -  SCHOE  -  

SEN  -  SKI  -  SKI  -  SLEE  -  SNEEUW  -  SOEP  

-  TE  - TEN  - TER  -  VENT  -  VIE  -  VUUR  -  

VUUR  -  WERK  -  WIN  -  WORST  -  IJ  -  ZEL

1. S   .   .   .   .   .   .   E   2e letter

2. R   .   .   .   .   .   .   .   T   6e letter

3. P   .   .   .   .   .   N   3e letter

4. A   .   .   .   .   T    5e letter

5. S   .   .   .   .   .   .   .   N   4e letter

6. K   .   .   .   .   .   .   .   .   T  2e letter

7. K   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   G 9e letter

8. G   .   .   .   .   .   N   4e letter

9. V   .   .   .   .   .   .   K   2e letter

10. S   .   .   .   .   K    3e letter

11. H   .   .   .   .   .   T   3e letter

12. H   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   N 9e letter

13. E   .   .   .   .   .   .   .   .   P  6e letter

14. W   .   .   .   .   .   .   .   .   .   T  8e letter

15. A   .   .   .   .   .   .   E   6e letter

16. S   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   E  8e letter

17. D   .   .   .   .   .   .   R   4e letter

18. B   .   .   .   .   .   .   S   5e letter

19. H   .   .   .   .   .   .   .   R  2e letter

20. J   .   .   .   .   .   I   5e letter

21. IJ  .   .   L    4e letter 

Bedoeling is uit alle lettergrepen 21 ‘winterse’ woorden te ma-
ken. Er mag niets overblijven. Probeer het eens samen met de 
kinderen. Misschien weten zij aardig wat woorden over de winter 
te bedenken. De eerste en de laatste letters staan er al; als de 
gevraagde letters naast elkaar gezet worden hebt u de oplossing. 
Een korte zin, die slaat op deze periode, maar je moet je dan wel 
warmpjes aankleden. Heel veel succes!

Uitslag puzzel nr. 23 Woordzoeker Europese hoofdsteden: Bra-
tislava. De oplossingen staan ook op: http://poeldijknieuws.nl/
het-blad/puzzel/. Van de 62 inzenders, die het bijna allemaal goed 
hadden, is de gelukkige winnaar mevrouw C. Bauman, op de foto 
met de slagroomschnitt van Bakkerij Van Malkenhorst. 

Peutervoorstelling in Verburch-hof

Kerst met Mies de Muis
Door Marja Altena
 

Op 12 december is er op WSKO Verburch-hof weer een peuter-
voorstelling. Het verhaal staat helemaal in het teken van Kerst-
mis. Het is bijna kerstfeest, alle dieren zijn in de weer met de 
voorbereidingen. Bas de Beer   maakt een heerlijke kersttaart, 
Lieve zoekt de allermooiste kerstboom, Tante Pollewop versiert 
haar huis en Stef het Stekelvarken brengt zijn kerstkaarten rond. 

Iedereen heeft het druk. Mies de Muis vraagt zich af wat er alle-
maal aan de hand is. Niemand heeft aandacht voor haar en als Vo-
gel Django zich er ook nog mee gaat bemoeien, staat het huilen 
haar nader dan het lachen… Het lijkt een eenzame kerst te gaan 
worden voor Mies. Of toch niet? Bent u nieuwsgierig naar de af-
loop van het verhaal? Kom dan gezellig kijken op 12 december, om 
10.00 uur begint de voorstelling in het atrium van de school. Alle 
kinderen tot vier jaar zijn weer van harte welkom.

Met mezzo sopraan Veerle Sanders

Kerstconcert Westlands 
Dameskoor
Dinsdag 18 december om 20.00 uur geeft het Westlands 
Dameskoor in de Oude Kerk in Naaldwijk een   kerst-
concert. Soliste is de jonge, veelbelovende mezzo sop-
raan Veerle Sanders. Op het programma staan traditi-
onele kerstliederen, Engelse Carols, Franse, Duitse en 
Spaanse kerstliederen, samenzang en een piano intermezzo.  

Pianist Martin van Broekhoven bege-
leidt koor en soliste aan de vleugel. 
Gerard Bal bespeelt het orgel. Muzika-
le leiding heeft dirigent Hans de Wit. 
Het belooft een afwisselend, sfeervol 
concert te worden. Toegang € 10,-, 
kaartverkoop bij sigarenmagazijn De 
Wilde, Prins Hendrikstraat 14 Naald-
wijk, bij koorleden of telefonisch: 
630429. Indien voorradig in de kerk op 18 december ‘s-avonds. 
Na afloop napraten onder het genot van een glaasje glühwein.

Twee concerten in Monster dinsdag 18 december 

Kerstconcerten met Marco Bakker
Na een zeer geslaagd concert voor Stichting Droom Je Thuis 
komt Marco Bakker dinsdag 18 december weer naar Monster 
en geeft met de Westlandse Koorvereniging Musica twee Kerst-
concerten in de H. Machutus Kerk. De concerten zijn gratis toe-
gankelijk.

Het eerste concert begint 
18:30 uur (kerk open om 
18:00), het tweede om 
21:00 uur, toegang van-
af 20:30 uur. Toegang tot 
deze gratis concerten kan 
alleen als u een toegangs-
kaart heeft. Kaarten (max. 
2 per persoon) zijn ver-
krijgbaar vrijdag 7 decem-
ber van 14.30-15.30 uur 
in gebouw OJOS, Choor-
straat 95 Monster. Wees er 
op tijd bij! (Foto: Rolf van 
Koppen)

Word jij ook “Altijd wakker met een wijsje in je hoofd..”? Ja...? 
Misschien zelfs met de wijsjes van Gruwelijk eng, Fitlala, ADHD, 
Hallo Wereld of met het hele stoere Hupsakee? Dan ben je bij het 
‘Kinderkoor Westland’ he-le-maal aan het goede adres. Want wij 
starten met een héél gaaf nieuw project. Ben je al nieuwsgierig? 
Lees dan onze flyer héél goed voor meer informatie. Natuurlijk ho-
pen wij je woensdag 12 december te zien bij onze repetitie! “Ik heb 
zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd......!”

mailto:puzzel@poeldijknieuws.nl
http://poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/
http://poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/
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17 november: zes kopers van een VIP kavel Kerkenveiling bezoch-
ten met 12 personen het bedrijf Optiflor. Ze kregen een fascine-
rende rondleiding door het prachtige Phalaenopsis bedrijf. René 
Hendriks verzorgde de zeer indrukwekkende rondleiding door het 
bedrijf aan de Madeweg te Monster. We kregen eerst allemaal 
een bedrijfsjas en gingen na afloop met enkele fraaie planten naar 
huis.

14 november: de eerste schaatslessen onder toezicht van opa’s en 
oma’s en ouders van kavelkopers op de Kerkenveiling. Genieten 
hoe de schaatstechniek wordt bijgebracht door Margot Barend-
se, Jan Groenewegen en Jan van der Knaap. Met veel plezier wer-
den de basisoefeningen aandachtig gevolgd om later een goede 
schaatser te worden.

‘Maak er iets gezelligs van, samen’

Hij komt, hij komt... Bouke, onze 
burgervader
Door Annemiek Koremans

Toen …….., zo maar uit het niets, was hij er, zonder lekkage naar de 
media. Plotseling een vriendelijke, nuchtere, markante - letterlijk 
en figuurlijk – ‘kop’ van een reus in de krant. Bauke Arends voor-
gedragen door de Westlandse raad, als burgervader van onze ge-
meente. Daarover meer in mijn kerstcolumn. Mijn eerste contact 
met Bauke verdient een meer hartverwarmend welkom aan hem. 
Voer voor onder de kerstboom!
We nemen afscheid van onze burgermoeder. Dank voor uw toe-
zien op onze Westlandse samenleving. Met veel bombarie werd 
aangekondigd dat u de bestuurscultuur in rustiger vaarwater zou 
brengen. 

Helaas is dit volgens  mij niet gelukt. Veel geveeg, veel stof opge-
waaid, maar weinig stoffer en blik gebruikt. Als mens wens ik u nog 
vele jaren in goede gezondheid en veel warmte met uw naasten. 
Als ik als burger spreek, zou ik lekker met pensioen gaan en bestu-
ren aan jongere generaties overlaten. U verdiende uw sporen in het 
verleden. De samenleving is te veel veranderd en vraagt anno 2018 
een andere bestuursstijl dan in de jaren tachtig. De huidige gene-
ratie vraagt om dialoog, openheid, ruimte, zelfsturend vermogen, 
vertrouwen, onafhankelijk handelen en gezag. Maar vooral ook om 
een schop onder hun kont! 

“Boze” burger 
Ik ben geen boze burger, zoals mensen tegenwoordig iets te mak-
kelijk worden weggezet door intelligentsia en politiek. Ik zie me als 
maatschappelijk betrokken burger die op eigen kracht meewerkt 
aan een prettige samenleving. Maar de verontwaardiging over 
heel veel dienstverlenende organisaties, die handen vol gemeen-
schapsgeld kosten en steeds minder effectief zijn om problemen 
op te lossen, deel ik. De problemen worden steeds groter. Zoals 
jeugdzorg, eenzaamheid, mensen met psychische problemen of een 
burn-out, het klimaat, sociale media, energie, verkeer en vervoer, 
woningbouw én de mentali-
teit. De miljarden verslindende 
medische zorg, we mogen niet 
meer sterven. Ik ben niet boos, 
maar wat verontwaardigd en 
meestal ontzettend verbaasd. 
Vrees niet, de wereld draait 
gewoon door in dit geweldige, 
welvarende land. Waarbij wel-
varendheid staat voor geluk, 
tevredenheid? We hebben geen 
houvast meer aan elkaar, ieder 
voor zichzelf, eigen belang en 
we wantrouwen elkaar. Komt 
trouwens niet uit de lucht val-
len hoor, we hebben het er zelf 
ook naar gemaakt.

Nieuws
Zo maar wat berichten uit het 
ochtendnieuws van een dag 

Ons Dorp
van afgelopen week. Eenzaamheid is volksvijand 1 in Nederland. 
Pensioenakkoord vastgelopen, Sociaal Cultureel Planbureau meldt 
dat er in 2016 200.000 minder mensen onder de armoedegrens le-
ven dan in 2013. Toen waren het er 1,2 miljoen. Kinderopvang wordt 
in 2019 gemiddeld 8% duurder, maar gezinnen worden gecompen-
seerd door kindertoeslag. Mensen met 1½ maal modaal (€ 55.000,-) 
gaan er € 20,- op vooruit, 2 maal modaal (€ 85.000,-) zelfs € 59,-. De 
vaccinatiegraad daalt, dat doen we niet alleen onze kinderen aan, 
maar brengen er ook andere kinderen mee in gevaar. Scootmobie-
len zijn onveilig. Heel leuk was het kindervragenuurtje in de Tweede 
Kamer. Gaan ze jaarlijks doen, geweldige vragen. Waarom verdie-
nen mensen die het hardste werken, het minst? Lager opgeleiden 
zijn meer bereid anderen te helpen dan hoger opgeleiden.

Karaktermoord
Dan heb ik het nog niet eens over het Westlandse nieuws uit de 
raadsvergadering. Ook in het Westland is namens de gemeente-
raad een jeugdraad  geïnstalleerd als klankbord of initiatiefnemer 
voor zaken die onze Westlandse jongeren aangaan. In diezelfde raad 
werd het programma van 2019 met financiële verantwoording be-
handeld. In een vernieuwde democratie is dit eigenlijk verplichte kost 
voor iedere burger met recht van spreken. Altijd weer boeiend en 
vermakelijk. House of cards (Amerikaanse politieke serie) of Borgen 
(Deense tv-serie) zijn er niets bij. Wij hebben echt geweldige acteurs 
in het Westland. Theater van de bovenste plank. Ongemakkelijk 
voelde ik me bij de extra vergadering op 12 november over het ont-
eigeningsbeleid van de gemeente Westland. Inhoudelijk hou ik mijn 
mening eens een keer voor me. Als we het dan hebben over de boze 
burger, met al zijn verontwaardiging en verbazing, de moed van de 
insprekers, de houding van enkele mensen van college en raad, het 
geschreeuw, reacties, het spel …Dit was een Westlander onwaardig. 
Dit was karaktermoord van de Westlandse burgerij.

Sinterklaas
Vanavond vieren we de verjaardag van Sinterklaas, met welke Pie-
ten dan ook. In mijn beleving het leukste kinderfeest van het jaar. Ik 
hoop niet dat Piet zijn pepernoten bij Van Delft heeft gekocht. Want 
die zijn met VOC- kruiden op smaak gebracht. Die zullen toch trou-
wens ook wel over de datum zijn. Maak er iets gezelligs van, samen.
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Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
In s.c.c. “De Leuningjes”
Julianastraat 49, 2685 BB Poeldijk
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/zangkorendeosacrum
Bank: Rabobank Westland te Naaldwijk
Rekeningnummer: NL83 RABO 0142 2105 52

Agenda
Zondag 9 december 15.00 uur: Kamerkoor Couleur Vocale: Kerst-
concert in de Uniekerk ’s-Gravenzande.
Woensdag 12 december 13.30 uur: kinderen voor Kinderen Sing 
Along (groep 1 t/m 4).16.00 uur: kinderen voor Kinderen Sing 
Along (groep 5, 6 en 7) 19.00 uur: kinderen voor Kinderen Sing 
Along (tieners vanaf groep 8).
Vrijdag 14 december 15.00 uur: trekking Kerstloterij.
Zaterdag 15 december 11.00-12.00 uur: prijsuitreiking Kerstlote-
rij in het repetitielokaal.
Elke dinsdag 20.00 uur: repetitie voor de Kerst Hoogmis.
Elke donderdag 20.00 uur: De Leuningjes, repetitie Popkoor 
Fine Tuning. 20.00 uur: repetitie Kamerkoor Couleur-Vocale, Em-
mastraat 11, Monster.
Elke vrijdag 19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartho-
lomeuskoor.

In de kerk
Zaterdag 8 december 19.00 uur: geen viering.
Zondag 9 december 09.30 uur: dames en heren Bartholomeus-
koor zingen Nederlands.
Zaterdag 15 december 19.00 uur: geen viering.
Zondag  16  december 09.30 uur: heren Bartholomeuskoor zin-
gen de Studentenmesse van A. Lotti.

Caeciliafeest met huldiging jubilarissen
Zaterdag 24 november vierden we met de koorfamilie het Cae-
ciliafeest-Jaarfeest. Het werd een feestelijke avond met heerlij-
ke taart bij de koffie (dank aan alle Deo-bakkers), drankjes en 
overheerlijke hapjes. Prima verzorgd door “Vrienden” (bedankt 
René). Met Martien van Paasen vierden we zijn 25-jarig koorlid-
maatschap. Hij kreeg de Gregorius-onderscheiding uitgereikt en 
bloemen van de parochie.

Sinterklaas Musical groot succes

Red het Sinterklaaslied
We hebben genoten 
van de voorstelling 
van de Sinterklaas-
musical. De kinderen 
van de actie Red het 
Sinterklaaslied heb-
ben met spanning 
het verhaal aange-
hoord en uit volle 
borst de Sinterklaas-
liederen gezongen. 
Het was een feestje.
 

Rabobank Clubkas Campagne:

Ruim € 1.100,00 voor Deo Sacrum 
Deo Sacrum deed ook dit jaar weer mee met de Rabobank Club-
kas Campagne, leden van de bank konden stemmen op  hun fa-
voriete club om zo een extra financiële bijdrage voor de vereni-
gingskas te verdienen.

U hebt met veel enthousiasme op Deo Sacrum gestemd. Maandag 
19 november mochten we een cheque in ontvangst nemen van € 
1122,04. Hartelijk dank aan allen die op onze club gestemd hebben.

Zondag 9 december ‘s-Gravenzande 

Christmas Carols in de Uniekerk
Kamerkoor Couleur Vocale uit Poeldijk onder leiding van Steven van 
Wieren geeft op zondag 9 december een kerstconcert in de Unie-
kerk ’s-Gravenzande. Het kamerkoor, met medewerking van “Het 
Timini Trio”, Tinka Regter (viool), Mieneke Meijer (piano), Nicolien 
van Deursen (dwarsfluit), brengt u een mooi programma mét tradi-
tionele ‘Christmas Carols’. Er is tijdens het concert  ook ruimte voor 
samenzang. U bent van harte welkom dit sfeervolle concert bij te 
wonen. Zondag 9 december 15.00 uur, Uniekerk, Langestraat in 
’s-Gravenzande. De kerk is open vanaf 14.30 uur, toegang is gratis. 
Na afloop is er een deurcollecte voor de gemaakte kosten. 

KBO Poeldijk

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

Zondag 16 december

Kerstviering in de ISW school 
De KBO afdeling Poeldijk heeft weer de 
mooie ruimte ter beschikking in de aula 
van de ISW school tegenover De Leuning-
jes, ingang aan de Margrietlaan. Deze zaal 
heeft een verdiept gedeelte. De commis-
sie is er in geslaagd een sfeervol program-
ma te maken. Daarom hopen we dat veel 
KBO leden en vrienden van de KBO in 
Poeldijk zich hiervoor zullen aanmelden 
door middel van de strook hieronder.

Belangstellenden wordt verzocht om zich snel - uiterlijk 11 de-
cember – aan te melden. Ook als u geen lid bent van de KBO, 
bent u zondag 16 december in de ISW school van harte welkom. 
Het wordt een mooi programma dat uiteraard in het teken van 
het komende Kerstfeest staat. Het kinderkoor MOJEKO (Monster) 
verzorgt een muzikaal intermezzo. Er ook een woord- en gebeds-
dienst waarin pastor Ronald Dits zal voorgaan en de overleden 
leden zullen worden herdacht.

Na de dienst worden drankjes en hapjes geserveerd. Al met al 
wordt het een sfeervolle bijeenkomst, waarin de KBO duidelijk 
haar identiteit laat zien. De toegang is gratis. Als u komt, weet dan 
dat u hartelijk welkom bent.
Het bestuur wil graag weten op hoeveel deelnemers er gerekend 
mag worden om de zaal in te richten en de inkoop te kunnen 
doen.  U kunt de strook hieronder invullen en inleveren bij: Cor-
rie van der Voet, Irenestraat 104 (247608) of Lida Zuiderwijk, 
Beatrixstraat  119 (06 19038168).

KBO Kerstviering zondag 16 december om 14.00 uur 
(zaal open vanaf 13.45 uur)

Naam:                                                                                  
Adres:
Postcode en plaatsnaam:
Telefoon:

Neemt deel met …… personen aan de kerstviering op zondag 16 
december om 14.00 uur in de ISW school. Ingang Margrietlaan.

Voor leden van KBO-PCOB

Aantrekkelijke collectieve 
zorgverzekering 
In 2019 betalen we allemaal meer voor de zorg en onze zorg-
verzekering. Vooral senioren hebben te maken met stij-
gende zorgkosten. Als lid van KBO of PCOB kunt u gebruik 
maken van onze aantrekkelijke en voordelige collectieve zorg-
verzekering bij Zilveren Kruis. Samen zijn we goedkoper uit!  

De verzekering kent vele extra’s, exclusief voor KBO- en PCOB-le-
den. Zoals het Extra Aanvullend KBO-PCOB-pakket met zes extra 
behandelingen fysiotherapie, hulp van de zorgcoaches van Zilve-
ren Kruis en vergoeding voor de verplichte rijbewijskeuring. Over-
stappen is heel gemakkelijk.

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                   
“De afstand tussen verleden en toekomst wordt met de dag klei-
ner.” (Karel Jonckheere)
“De mensen kunnen tegenwoordig niet meer slapen als ze de 
krant niet gelezen hebben, en als ze de krant gelezen hebben kun-
nen ze niet meer slapen.” (C. Buddingh)

Vitis Welzijn 
Bingo in de….

De Backerhof
Heeft u zin in een gezellige bingomiddag? Elke zaterdag kunt u in 
de even weken bingo spelen in De Backerhof. De aanvang is 14.00 
uur, de kosten bedragen € 4,50 inclusief een kop koffie of thee. 
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Kids & Koffie
Heeft u kinderen onder de 4 jaar en vindt 
u het leuk om in contact te komen met 
andere ouders uit Poeldijk terwijl de kin-
deren samen spelen? Dat kan elke 3e 
woensdag van de maand gezellig bij Kids & Koffie. In december is 
Kids & Koffie op de 12e van 09.30-11.30 uur bij Simba, Bernardo-
laan 16 in Poeldijk. U hoeft zich niet van te voren aan te melden 
en er zijn geen kosten aan verbonden. 
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Iets doen voor de medemens

Caiway helpt in De Terwebloem 

Op 22 november bruiste het van de activiteiten in De Terwe-
bloem: tien kantoormedewerkers van Caiway boden spontaan 
aan een dag mee te helpen bij activiteiten voor bewoners. De 
hele dag waren er activiteiten: bewegen, buiten wandelen, 
braintrainer, bingo en het vragenspel mix Pro’Senior. Er werden 
poffertjes gebakken en geserveerd in het restaurant. Ook bewo-
ners van ’s Heeren Loo waren van de partij. 

Ferry Monsma vertelt waarom Cai-
way vrijwillig heeft geholpen. “Jaar-
lijks worden er door grotere be-
drijven op maatschappelijk gebied 
zulke activiteiten georganiseerd 
om verbinding te maken in de 
maatschappij. Het wordt gezien als 
teambuilding en bewustwording. 
In plaats van op de bureaustoel te 
bivakkeren willen ze iets doen voor 
de medemens. Manuel Klebach 
van Caiway heeft dit idee opgepakt 
en verder uitgewerkt. Vroeger was 
het kantoor van Caiway gevestigd 
in het Westland, nu in Schiedam. 
Vooral de ouderen in het Westland liggen hen nog nauw aan het 
hart. Ze komen in 2019 graag terug, want ze hebben genoten van 
en met de ouderen op deze mooie dag.”

10 4 JANUARI 2017

Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29

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

Stomeri· 

• en een

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

Stomerij

Allen bedankt voor alle leuke reacties

Voorgerechten
x portie carpaccio (met GRATIS dressing) € 3,95 p/portie

x portie vitello tonato € 3,25 p/portie

x pijnboompitjes € 2,25 p/50 gr.

x parmazaanse kaas € 1,62 p/50 gr.

x parmaham € 3,95 p/100gr.

x serranoham € 3,25 p/100gr.

x stukje gerookte kip� let carpaccio gesneden € 1,99 p/100gr.

Rundvlees
Ossenhaas/ Tournedos € 6,25 p/100gr.

Kogelbiefstuk € 3,15 p/100gr.

Staartstuk € 2,55 p/100gr.

Rosbief € 2,75 p/100gr.

Entrecote € 2,75 p/100gr.

Rib-eye € 2,95 p/100gr.

Runder rollade € 2,25 p/100gr.

Carpaccio rollade € 2,75 p/100gr.

Varkensvlees
Varkenshaas € 2,15 p/100gr.

Varkens � letrollade € 1,35 p/100gr.

Varkens procereurrollade € 1,35 p/100gr.

Gevulde rollade € 1,45 p/100gr.

Cranberry rollade € 1,45 p/100gr.

Pesto Brie haasje (+/- 200 gr. p/st.) € 2,25 p/100gr.

Grillhammetje (vanaf 500 gram) € 1,65 p/100gr.

Kalfsvlees
Kalfsoesters € 3,25 p/100gr.

Kalfsentrecote € 3,15 p/100gr.

Kalfsrollade € 2,75 p/100gr.

Saltim bocca (+/- 130 gr.) € 2,75 p/100gr.

Saltim bocca rollade € 2,75 p/100gr.

Kalkoen en wild
Kiprollade € 1,45 p/100gr.

Kalkoen� let € 1,35 p/100gr.

Hele kalkoen € 1,10 p/100gr.

Kalkoendijen € 0,99 p/100gr.

Konijnenachterbouten € 1,60 p/100gr.

Hertenbiefstukjes € 3,95 p/100gr.

Eendenborst� let € 3,60 p/100gr.

Opgemaakte salades (vanaf 4 personen)

x vleessalade € 4,25 p.p.

x kipsalade € 4,25 p.p.

x zalmsalade € 6,25 p.p.

x 500 gram rundvleesalade € 2,99 p/500gr.

x 500 gram kipsalade € 3,95 p/500gr.

Gourmet/ fondue
€ 6,75 p.p.(300 gram per persoon) Elk bakje is 200 gram.

x 200 gram gram varkenshaas € 2,25 p/100gr.

x 200 gram kip� let naturel € 2,25 p/100gr.

x 200 gram gemarineerde kip € 2,25 p/100gr.

x 200 gram biefstuk € 2,25 p/100gr.

x 200 gram mini kip satetjes € 2,25 p/100gr.

x 200 gram shoarma € 2,25 p/100gr.

x 200 gram brusselse kip € 2,25 p/100gr.

x 200 gram pepersteaks € 2,25 p/100gr.

x 200 gram slavinken € 2,25 p/100gr.

x 200 gram mini hamburger € 2,25 p/100gr.

x 200 gram mini kipburger € 2,25 p/100gr.

x 200 gram mini cordon bleu € 2,75 p/100gr.

x 200 gram rosbiefrolletjes € 2,75 p/100gr.

x 200 gram lamsracks € 3,95 p/100gr.

Kindergourmet € 1,50 p/100gr.

Pers. Fondue € 2,25 p/100gr.

x kruidenboter € 1,95 p/100gr.

x kno� ooksaus € 1,10 p/100gr.

x zigeunersaus € 1,10 p/100gr.

Hapjes
x 20 stuks gemengde hapjes € 19,00 p/schaal

x 20 stuks luxe hapjes € 22,00 p/schaal

FEESTDAGEN bestellijst
Marco van der Hout, 

keurslager
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Uw gegevens

Naam :  ...........................................................................................................................................................

Adres :  ...........................................................................................................................................................

Telefoonnummer :  ...........................................................................................................................................................

Ik haal mijn bestelling*    Vrijdag 21 december   zaterdag 22 december         

* Gewenste datum aankruisen                                                 maandag 24 december

Patés 
x 200 gram crèmepaté € 2,10 p/100gr.

x 200 gram cranberrypaté € 2,10 p/100gr.

x 200 gram bourgondische paté € 2,10 p/100gr.

x 200 gram perenpaté € 2,40 p/100gr.

Salades 
x 150 gram eiersalade € 1,75 p/100gr.

x 150 gram � let americain € 1,95 p/100gr.

x 150 gram carpaccio tapenade € 2,25 p/100gr.

x 150 gram Italiaanse tonijnsalade € 2,25 p/100gr.

x 150 gram kipsalade € 1,75 p/100gr.

x 150 gram sellerysalade € 1,15 p/100gr.

x 150 gram ei-gerookte kipsalade € 1,95 p/100gr.

x

x

x

Biefstuk

Zorg dat u de biefstuk op kamertemperatuur

laat komen, zo voorkomt u dat de biefstuk 

    in de kern nog koud is na het bakken.

Rollades

        M
et een kerntemperatuurmeter  

zit u altijd goed met een varkens-, 

rund- of kiprollade.

Zorg dat u de biefstuk op kamertemperatuur

laat komen, zo voorkomt u dat de biefstuk 

    in de kern nog koud is na het bakken.

Rosbief

Laat de rosbief 10 minuten in aluminiumfolie rusten voordat u hem aansnijdt met een scherp mes.

        M
et een kerntemperatuurmeter 

zit u altijd goed met een varkens-, 

rund- of kiprollade.

in aluminiumfolie rusten voordat u 

Varkenshaas

Vouw bij het braden de punt naar

binnen en steek deze vast met een 

prikker, zo is het haasje overal even dik.

Tapasschotel all-in
(vanaf 5 personen)
• Mortadella met olijven
• Apostelbrood (luxe pepercervelaat)
• Notencervelaat
• Saltufo (cervelaat met truffel en Parmezaanse kaas)
• Tapenade (met tomaten en/of pesto)
• Italiamix (gemengde olijven)
• Aioli
• Luxe stokbrood

Opgemaakt op een mooie schaal
prijs per persoon 650

Eventueel ook in combinatie met 

warme snacks. Informeer in de 

winkel naar de mogelijkheden.

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

Sinterklaasoptocht in Poeldijk
Foto's: Willem de Bruijn
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Jeu de Boules Verburch ’97: € 800,00 Rabo Clubactie

Klaverjassen bij de Boulers 
Door Piet de Quaasteniet

Zoals de meesten van jullie wel weten 
kan je bij ons ook een gezellig middag-
je klaverjassen. Iedere laatste woens-
dag van de maand wordt er gekaart 
in de kantine van Jeu de Boules. De 
laatste woensdag in december is dit 
jaar Tweede Kerstdag, dan hebben de 
meesten wat anders te doen. Daarom 
schuiven we een weekje op, 2 janua-
ri als iedereen weer nuchter is kan je 
voor € 3 weer komen klaverjassen, wij zorgen voor de oliebollen 
en leuke prijzen voor de winnaars.

De Jeu de Boulers kun-
nen natuurlijk ook weer 
gezellig binnen spelen, 
het Sinterklaas toernooi 
is al weer gespeeld, maar 
er is meer te doen in de-
cember. Dinsdag 25 en 
woensdag 26 is er geen 
Jeu de Boules maar de 
maandagmiddag 24 en 
donderdag 27 is ieder-
een natuurlijk welkom. 
Voor de Kerstdagen zal 
er ook nog wel een on-

derling toernooi worden gespeeld. Ook onze vrijwilligers zitten 
deze winter niet stil, ze zijn druk bezig om een nieuwe schutting 
te plaatsen bij de buitenbanen, zodat we er straks weer heerlijk 
uit de wind een kopje koffie drinken en na afloop van de wed-
strijden onder genot van een wijntje of een biertje kunnen genie-
ten. Super mannen het begin is er en staat er keurig bij! Nieuwe 
mensen zijn welkom om te komen jeu de boulen, kom gezellig 
binnen lopen, wij hebben ballen klaar liggen zodat u de eerste 3x 
kan voelen en zien hoe je voor € 90 contributie per jaar uw con-
ditie op peil kunt houden. Wil je meer weten over Jeu de Boule 
Verburch ’97 kijk dan op de website: www.97pjdb.nl. Wij danken 
iedereen die in de clubactie van de Rabobank op ons stemde. Jan 
van Rossen en zijn vrouw Paula mochten het mooie bedrag van € 
799,51 ontvangen.

P.V. Gevleugelde Vrienden Poeldijk

Postduivententoonstelling  
Zondag 9 december houden wij onze jaarlijkse postduiven-
tentoonstelling, vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. Op 
onze bovenverdieping staan de mooiste duiven te pronken, 
verdeeld over 6 klassen.

Klas 1: oude doffers (geboren vóór 2017)
Klas 2: oude duivinnen (geboren vóór 2017)
Klas 3: jaarling doffers (geboren in 2017)
Klas 4: jaarling duivinnen (geboren in 2017) 
Klas 5: jonge doffers (geboren in 2018)
Klas 6: jonge duivinnen (geboren in 2018)

Met het rad zijn mooie prijzen te winnen, om 16.00 uur is er dui-
venbonnenverkoop. Schenkers zijn Ad van der Meer, Paul Groe-
neveld, Koos van Ruyven, Comb. Van Vliet/Meurs , Ronald van 
Zijl, P. en T. van Kester, Gebr. Broch, Siem Borsboom, Gebr. Vis, 
Ton van Wissen, Th. Onderwater, Grinwis & Van Alphen, A. van 
der Weel, Siem Berkey, Comb. Grimbergen/Zuiderwijk. U vindt 
ons verenigingslokaal aan De Poel 60, in Poeldijk. Hopelijk ont-
moeten wij elkaar die zaterdag. Inlichtingen: htvankoppen@
gmail.com, of 06-36 074 838. 
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H. BARTHOLOMEUS    
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Telefoon 0174-245058
Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875

Openingsti jden secretariaat: dinsdag van 9.30-12.00 uur
  donderdag van 9.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
tel. 0174-764338 email: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werkster E. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
tel. 06 3628 6952 email: geelen@rkwestland.nl

Parochie Website: www.rkwestland.nl 
E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federati esecretariaat:
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel: 06 5147 7580 / email: info@rkwestland.nl 

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Anno Domini
Door pastor Max Kwee

Je ziet het nogal eens op oude gebouwen 
staan: ‘A.D.’ en dan een jaartal. Nee, 
dan gaat het niet over die krant. De ver-
melding ‘A.D.’ staat voor Anno Domini, 
in het jaar des Heren. Het is de mede-
deling: in het jaar van de Heer (bijvoor-
beeld 1800) is dit pand hier gebouwd of 
opgeleverd. Midden in ’s-Gravenzande, 
waar ik woon, staat het restaurant ‘De 
Spaansche Vloot’. Daar staat op ‘A.D. 
1642’. Indrukwekkend dat het gebouw 

er al zo lang staat. 

’Het jaar des Heren’. Vroeger had men dat besef nog. De ti jd om 
te leven, en dus ook elk jaar, wordt ons ten diepste gegeven. We 
kunnen de ti jd toch niet zelf maken? We kunnen niet zeggen, 
ziehier, ik produceer voor jou een jaar. Wij kunnen er natuur-
lijk wel veel mee. Heel veel plannen, organiseren, maar ook va-
kanti es en rustperiodes regelen. We hebben wel de uitdrukking 
‘ti jd maken’. We zeggen dan bijvoorbeeld: ‘Ik maak ti jd voor jou’. 
Maar dat betekent dat we de beschikbare ti jd anders verdelen. 
Nieuwe ti jd erbij kunnen we niet maken. 

Tijd is ons gegeven, nu, het nieuwe jaar 2017. Tweeduizend en 
zeventi en jaren geleden is het alweer dat Jezus geboren werd. 
We vierden het onlangs nog uitgebreid met kerstmis. Wat zal 
het nieuwe jaar ons brengen? Voorspoed of tegenslag? Goede of 
slechte ti jden? Mogen we nieuw leven verwelkomen, of zal een 
dierbare ons ontvallen? We weten het niet van tevoren en dat 
is misschien maar goed ook. Maar we proberen, in alle omstan-
digheden, er toch op te vertrouwen dat de Heer met ons is. Vlak 
voor kerstmis, op de vierde zondag van de Advent, hebben we 
gehoord: ‘Hij heet Immanuël’, hetgeen betekent ‘God met ons’. 
‘God met ons’, wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstel-
len? Is hij erbij als ik boodschappen doe? Is hij erbij als ik op 
de vereniging een biertje drink? Waarom niet eigenlijk? Hij kent 
ons, Hij weet wat wij doen, Hij weet wat ons bezighoudt. We 
mogen er op vertrouwen dat Hij er alti jd is. Hij wil ons alti jd de 
goede wegen wijzen. Hij wil met ons genieten van het leven in 
goede ti jden, en ons troosten, steunen en bijstaan in moeilijke 
ti jden. Niet alles zal onmiddellijk opgelost worden. Niet elk ge-
bed wordt verhoord zoals wij het willen. Zo werkt het niet. God 
zal verhoren op zijn manier, op zijn ti jd, volgens zijn wijsheid. De 
kunst voor ons is, om te vertrouwen op zijn wijsheid. Ook in het 
nieuwe jaar, dat ons gegeven wordt. Anno Domini. Wij wensen 
u een gezegend en mooi 2017.

Kerkberichten
Weekeinde 7 en 8 januari: Driekoningen (A).
Zaterdagavond 19.00 uur: geen viering! Er is een viering in de 
Heilige Machutuskerk te Monster.
Zondagochtend 11.00 uur: Driekoningenviering m.m.v. het 
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor B. Lansbergen. Intenti es: 
Adrie van Zijl, Piet van Veen, Geert van Vliet, Aad Broch, 
Geertruida van Huik-Grossat, Greet Bron.
Weekeinde 14 en 15 januari: 2e zondag door het jaar (A).
Zaterdagavond 19.00 uur: woord- en communieviering met 
volkszang en cantor. Voorganger: Pastoraal medewerker mw. Els 
Geelen. Intenti es: jaargeti jde Ard Enthoven, jaargeti jde Leny van 
Nierop, overleden familie Van der Elst, Niek Duijndam.
Zondagochtend 11.00 uur: Eucharisti eviering m.m.v. het 
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor M. Kwee. Intenti es: Uit 
dankbaarheid bij het 60-jarig huwelijk van Kees en Leny van 
Marrewijk-Barendse, overleden familie Van Marrewijk, overleden 
familie Barendse, overleden familie Van der Loos-van Leeuwen, 
overleden ouders en familie Van der Elst, Leida Vriend-Vlaar en 
jaargeti jde voor dochter Daniëlle, Theo van den Berg.
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om zo-
maar even binnen te lopen voor een sti l moment, alleen of met 
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vieringen in De Backerhof
Donderdag 12 januari 19.00 uur: Eucharisti eviering met pastor 
M. Kwee. 
Donderdag 19 januari 19.00 uur: Rozenkrans bidden. Dhr. J. 
Brabander.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u het secretariaat att ent maakt op 
personen, die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het zie-
kenhuis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn. (tel.245058).

• Baggerwerk in sloten, vijvers en grachten
• Eigen depot voor baggerspecie
• Maaiwerk van bermen en slootkanten
• Beschoeiingen en damwanden
• Sloten graven en dempen
• Aanleggen en verbreden van dammen
• Leveren en afvoeren van grond,

zowel over de weg als over water
• Brede rijplaten te huur

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingsswerken 06-20301432

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingswerken 06-20301432

www.ruitenburg.nu

Punten handbaldames 1 blijven in  

Naaldwijk

Westlandia-Verburch: 28-25
Zondag 25 november werd om 13.00 uur de wed-
strijd Westlandia-Verburch Dames 1 gespeeld. Vóór 
de wedstrijd waren we gedreven, want we wilden 
het goede gevoel van de afgelopen wedstrijden 
voortzetten. Er moesten punten gepakt worden! 
Maar zodra de pot was begonnen was die vechtlust 
niet terug te zien. 

Wel kwamen we op een kleine voorsprong, namelijk 
1-4. Hierna kwam Westlandia terug en stonden zij 
de rest van de eerste helft voor met twee puntjes. 
We gingen de kleedkamer in met een achterstand 
van 13-11. In de rust werd ons verteld dat er nog niks 
aan de hand was, maar dan moesten we er wel voor 
willen vechten. Met die strijdlust verlieten we de 
kleedkamer; al snel na rust stonden we 6 doelpun-
ten achter. Die achterstand konden wij in de tweede 
helft niet meer goed maken. We kwamen wel dichtbij, op 22-21, 
maar door tijdstraffen aan onze kant konden we de minimale ach-
terstand niet omzetten in een gelijkspel. De eindstand was 28-25. 
We bedanken het publiek dat voor Verburch aanwezig in Naald-
wijk was. We hopen jullie allemaal weer te zien bij ons in Poeldijk, 
want dat is de plek waar de punten blijven!

Boven: Corina van der Meer, Maxime de Kok, Milou van der 
Meer, Bente van Luijk, Paul van Dijk (trainer-coach). Midden: 
Jolanda Barendse, Kim Duijvestijn, Lisa Grootscholten, Larissa 
Stijger, Denise van Schie. Onder: Dominique Gijzen, Wendy En-
thoven, Ashley van der Knaap, Birgit van der Meer, Judith van 
Zeijl, Samantha Vreugdenhil.

U kunt ook nog steeds bij ons terecht voor:

•  Uw bestellingen van hout-en plaatmateriaal  
    + op maat zagen
•  Het leveren van ijzerwaren,
•  Het bijmaken van sleutels
•  Raffito schuifkastenwanden
•  Weekamp binnen-en buitendeuren

Voor bovenvermelde diensten en leveringen  
per 1 januari 2019 kunt u bellen met Stef,    
KLUSKNAAP: 06 - 42417452

Tot eind van het jaar zal er uitverkoop zijn van veel 
winkelartikelen met extra kortingen uitgezonderd 
hout- en plaatmateriaal en ijzerwaren.

De werkplaats en timmerafdeling voor diverse 
werkzaamheden (reparaties van ramen, deuren, 
houtrot - timmerwerken en klussen) worden voort-
gezet zoals u van ons gewend bent door  STEF 
van der KNAAP  na telefonische afspraak. 

BOUWMARKT Van der KNAAP sluit de winkel 
per 31 december 2018

Ingang winkel Fonteinstraat 5, Poeldijk.   
(tegenover de Hervormde Kerk)

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Fam. Van der Knaap, Voorstraat 82, 2685 EP Poeldijk

http://www.97pjdb.nl
mailto:htvankoppen@gmail.com
mailto:htvankoppen@gmail.com
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   Bestuur, Medewerksters en Oudercommissie 
   van Peuteropvang Hummeloord
   Wensen u een voorspoedig 2017 
  met veel speelplezier 
  voor alle peuters                    
  

                
                            

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’ 

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

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

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

 
GEFELICITEERD MET HET 1 JARIG BESTAAN

                          NICO JANSSEN

begeleiDing
interiM ManageMent
coacHing
strategiscHe Plannen
ProDuctontWiKKeling

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

advies & management
gezondheidszorg
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Wij wensen u voor                   

het nieuwe jaar…

Bijzondere dagen

Fijne ontmoetingen

Mooie herinneringen 

Gezondheid & Vrede
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Slotenmakerstraat 14 - 2671 GD  Naaldwijk
Postbus 2 - 2685 ZG  Poeldijk

Telefoon 0174 - 620 730
Fax 0174 - 610 200

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

Altijd geholpen
door iemand die
u kent

Kom nu 
langs

Ook voor hulp bij
overstappen

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

Altijd geholpen
door iemand die
u kent

Kom nu 
langs

Ook voor hulp bij
overstappen

Jupiter 15 - 2685 LV Poeldijk
Tel.: 0174 - 28 05 52 • Mob.: 06 - 2251 74 75
E-mail: info@vandenbergconsultancy.nl
www.vandenbergbouwconsultancy.nl

Vragen: info@vandenbergbouwconsultancy.nl

• Bedrijfspand gedeeltelijk te huur 100 m2. 
• Begane grond.
• € 750,- per maand.
• Jupiter 15 te Poeldijk.
• Overheaddeur, verwarming en toiletruimte aanwezig.
• Direct beschikbaar. Adverteren in Poeldijk Nieuws 

voordelig en doeltreff end!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim 
3.100 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. 
Er zijn bijna 400 digitale abonnees, ook zij ontvangen het 
magazine elke 14 dagen.

In ruim 11 maanden ti jd bewijst Poeldijk Nieuws zich 
als waardevol advertenti emedium voor de bovenlokale 
consumenten- én zakelijke markt! Als u nieuwe 
klantcontacten wenst, is adverteren in het magazine Poeldijk 
Nieuws én de website voordelig en doeltreff end! Alle 
informati e en tarieven:

Bel naar:  0174-700263 of
Koos Verbeek:  06-53714151 of
Wilfred Bronswijk:  06-21253171
Info bij:  advertenti es@poeldijknieuws.nl
Website:  www.poeldijknieuws.nl

Adverteren in Poeldijk Nieuws 
voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op bijna 
4.000 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. Ook 
zijn er bijna 450 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
Koos Verbeek: 06-53714151 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171 of
Erik van der Sande: 06-25575372
Info bij: advertenties@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
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