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AGENDA

Intocht Sinterklaas Poeldijk

‘Wat een top intocht’
Door Martine Alsemgeest

Wauw, wat een top intocht van Sinterklaas en zijn Pieten! Het 
weer was top, lekker druk, prima sfeer en véél pepernoten. Sin-
terklaas en zijn Pieten zijn door velen van jullie binnengehaald 
bij De Terwebloem. Daar stond een geweldige auto klaar die 
Sinterklaas naar De Veiling bracht.

Inwoners van Poeldijk geven elkaar de pen door!

Ik pak de Pen op
Door Ria van Bueren

“Op 4 oktober liep ik met een collega van de buurtpreventie door 
de Jan Olierookstraat en zag Annemiek aan  haar tafel zitten. Ik 
klopte op het raam en zij schoot bijna door het plafond. Gelukkig 
was zij na de schrik  nog in staat haar voordeur te openen en kon-
den wij even op de koffie, maar in plaats dat zij een stukje over de 
buurtpreventie ging schrijven, kreeg ik afgelopen week een be-
richt met de vraag of ik ook een stukje wilde schrijven.

Wie ben ik? De middelste dochter van Anton en Nel van Bueren, ge-
boren 9 maanden na de watersnoodramp. Heb de kleuterschool, la-
gere school en de MULO in Poeldijk doorlopen en ging daarna naar 
de HAVO in Den Haag, maar eigenlijk heb ik op die school niet ge-
noten, kreeg vaak te horen dat mijn uitspraak niet deugde. Hierna 
even gewerkt in een kantoorboekhandel in Den Haag en vervolgens 
ging ik de verpleging in. 

(Lees verder op pag. 4) (Lees verder op pag. 3)

30 nov. t/m 26 dec.  Adventsactie 2019 `  Zie pagina 7 van dit nummer
7 dec. 09.00-13.00 uur   Kerst- en snuffelmarkt   Hervormde kerk Poeldijk
13 dec. 09.30-12.00 uur  Digi-inloop    Computerruimte De Backerhof
15 dec. 12.00-17.00 uur  Kerstmarkt     Restaurant Vrienden
18 dec. 11.30-14.30 uur   Kerstlunch De Zonnebloem Poeldijk Restaurant Unicum Elzenhagen
         (zie pag. 14 vorig nummer)
22 dec. 14.00 uur        Kerstviering KBO Poeldijk   ISW-school Margrietlaan
         (zie pag. 23)    
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Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171), Erik van der Sande (06-
25575372) of Koos Verbeek (06-53714151).
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
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Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken) 
Poeldijk Nieuws is niet aansprakelijk voor gevolgen van  
fouten in advertentieteksten.
___________________________________________________

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

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

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

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

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

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

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

fransvanvelthoven@hetnet.nl

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

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

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

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

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

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

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

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

Poeldijknieuwtjes:
Particulier: € 10,00
Zakelijk: € 25,00
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KERSTSPECIALS   GEHELE MAAND DECEMBER

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

ONZE BESTELLIJST MET 
DE KERSTSPECIALS  
STAAT OP:

PAGINA’S 25 & 26

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Aanbiedingen geldig van 
2 t/m 14 december

Heerlijke amandelkransjes
van €5,10 voor €3,95

Ambachtelijke proefstolletjes
3 + 1 GRATIS

Cake van de week
van €4,95 voor €3,95

Bakkerij Van Malkenhorst
Verpleging
Na de opleiding vertrok ik met een vriendin/collega naar Bludenz 
in Oostenrijk om daar te werken. In Nederland was even niet ge-
noeg werk. Ruim een jaar later teruggekeerd naar Poeldijk en kon 
gelijk weer terugkomen in het Bethlehem ziekenhuis in Den Haag, 
maar dat ziekenhuis ging verhuizen naar Zoetermeer. Ik wilde dat 
echt niet, want afstand naar Zoetermeer vanuit Poeldijk vond ik te 
groot, dus dan maar naar het Leyenburg. Hier heb ik enige specia-
listische opleidingen afgerond en lang gewerkt; met 62 jaar ging ik 
vervroegd met pensioen! Wilde genieten van een vrijheid, die je in 
de zorg niet had, altijd problemen met vakantielijsten en feestlijsten 
en de weekenden niet te vergeten! Geen tijd voor de mens om je 
heen en er was geen tijd meer voor de oudere zuster. 

Vrijwilligerswerk
Helemaal niets doen kon ik niet, dus vrijwilligerswerk was prima, 
maar wel met de vrijheid van zelf kunnen bepalen wanneer! Rode 
Kruis is een prima organisatie, daar sloot ik mij bij aan en doe veel 
bij evenementen, zoals de Vierdaagse van Nijmegen en veel kleinere 
evenementen, maar altijd als ik wil! Ik startte ook bij Vitis Welzijn met 
de informatieve huisbezoeken. Je brengt 80/85/90/95 jarigen een be-
zoek, aan de hand van een vragenlijst. De ouderen hebben misschien 
problemen, maar bij problemen vul je een kaart in en geeft de kaart 
af bij Vitis. Je mag het probleem niet zelf oplossen, maar je brengt in 
ieder geval een bezoekje aan een dorpsgenoot. Deed ook nog 2 jaar 
vrijwilligerswerk als ambassadeur van Den Haag, maar merkte dat 
mijn hart in het Westland lag, eigenlijk in het dorp Poeldijk. 

Buurtpreventie
Ik houd erg van wandelen in een opgeruimde omgeving en start met 
milieu jutten en maak veel gebruik van de BuitenBeter app van de 
gemeente. Afval en zaken, die niet in de straat horen, kan je er mel-
den! Probeer het eens! Ik ben zelfs al een keer gespot met milieu 
jutten en er is toen een verhaal door iemand geschreven en die heeft 
het geplaatst in Poeldijk Nieuws, maar ik heb het nu gecombineerd 
met de buurtpreventie. Een veiliger en gezelliger en rustiger en scho-
nere buurt wil iedereen! Je kan zelf de tijden van het lopen in uw 
eigen Poeldijkse buurt bepalen. Mocht U vragen hebben of ook ge-
interesseerd zijn, kijk dan even op buurtpreventiepoeldijk.nl. Ik hoop 
nog veel mensen te ontmoeten in mijn leven en geef de pen van 
Poeldijk Nieuws voor het volgende nummer door aan …….. Karin!”

(Vervolg voorpagina, Ria van Bueren)

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

Dinsdag 3 december 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 6 december 15. 00 uur: woord- en communieviering door 
diaken Ronald Dits.
Vrijdag 13 december 15.00 uur: woord- en communieviering 
door diaken Ronald Dits.
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(Vervolg voorpagina, intocht Sint)

Daar aangekomen brak het feestgedruis echt los. Swingen met de 
Pieten en op de foto met de Sint, het was een gezellige boel daar. 
Namens Sinterklaas en zijn Pieten bedanken we jullie voor de 
massale opkomst, want zonder jullie was er geen feest geweest!
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding is elke week geldig van ma t/m wo

3-BROOD AANBIEDING
Heerlijk, knapperig en vers brood!

Wist u dat: 
ONZE 3-BROOD AANBIEDING ELKE WEEK GELDIG IS VAN MA T/M WO

3 stuks  
al vanaf

€5,88

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk
Monsterseweg 92, 2685 LK Poeldijk

Afscheid met hart en ziel

         Tel.: 0174-257474
              info@embrasseuitvaart.nl
             www.embrasseuitvaart.nl

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

Westland Verstandig: College moet niet afwachten 
totdat alle plannen van Poeldijk klaar zijn, maar nu 
al een aantal zaken oppakken!
Voor Poeldijk lopen bij de gemeente een aantal plannen in voorbereiding. 
We noemen omgevingsplan, centrumplan, plan van ‘t Hart van Poeldijk, 
plan van de Bartholomeuskerk, plannen Witte Brug en Gantelhof en 
allerlei plannen rond de Leuningjes. Soms schaadt overdaad en dat lijkt 
ook nu het geval. Door de vele plannen ligt ongeveer alles stil. Dat is niet 
gewenst. Wel aangepakt kunnen worden het Dario Fo-gebouw (goedkope 
woningen), de Voorstraat (terugbrengen in oude glorie met meer groen, 
betere “aankleding”, bankjes, etc.) en doorstroming verkeer (o.m. Jan 
Barendselaan). De laatste zaken moeten toch gebeuren hoe het verder 
ook loopt met de vele plannen. Dus nu direct doen en niet afwachten.

Wilt u contact met ons, dat kan:
Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691 KX ’s-Gravenzande
06-53401068 / mail info@duijsens.net. 
Zie: www.westlandverstandig.nl. 

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

 
 
 
 
 
 

WINTERBANDEN 
  Wissel + Opslag 
 
        € 121,00 

 
 

Autobedrijf Hans Kleiss 0174-24 27 92 
Jupiter 6 info@autohanskleiss.nl 
2685 LR Poeldijk www.autohanskleiss.nl 
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H. Bartholomeus  
Voorstraat 111
2685 EK Poeldijk
Telefoon: 0174-245058
Banknummer: NL 91 RABO 01422 06 334

Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875
Secretariaat open: dinsdag 09.30-12.00 uur
     donderdag 09.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor Max Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
Tel. 0174-764338, email: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werker Els Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
Tel. 06-36 286 952, email: geelen@rkwestland.nl

Website: www.rkwestland.nl
E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat: Dijkstraat 25, 2675 AV 
Honselersdijk, Tel: 06-51 477 580, email: info@
rkwestland.nl

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

4 4 JANUARI 2017

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

                
                            

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’ 

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

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

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

 
GEFELICITEERD MET HET 1 JARIG BESTAAN

                          NICO JANSSEN

begeleiDing
interiM ManageMent
coacHing
strategiscHe Plannen
ProDuctontWiKKeling

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

advies & management
gezondheidszorg
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Wij wensen u voor                   

het nieuwe jaar…

Bijzondere dagen

Fijne ontmoetingen

Mooie herinneringen 

Gezondheid & Vrede

Geen plaats voor je...

Kom in de stal
Door pastor Max Kwee   

Een aantal kerstvieringen zal dit jaar het the-
ma hebben ‘Kom in de stal’. Met een knip-
oog naar het alom bekende ‘Kom in de kas’. 
Dat evenement, dat elk jaar weer opnieuw 
zeer vele mensen trekt, zelfs uit het buiten-

land. ‘Kom in de kas’ is een uitnodiging, een 
aansporing. Het geeft aan: er is hier echt iets 

te zien, komt allen! Wat was er in de stal te zien? 
Voor zover we weten niet bar veel. Het is natuurlijk een dierenver-
blijf. Klassiek zijn de os en de ezel, maar in het evangelie staat niet 
dat die er waren. Het is in ieder geval een zeer sobere, ja misschien 
zelfs een armoedige toestand. Geen mensenverblijf is het. Jozef 
en Maria kwamen er terecht, omdat er voor hen geen plaats was 
in het nachtverblijf van de stad, zo staat er. Geen plaats voor je... 

Dat herkennen we in deze tijd. Zeer vele vluchtelingen, die niemand 
wil hebben. Dan maar opgehoopt met zeer velen op een Grieks ei-
land, onder armoedige omstandigheden. Het lijkt me een duidelijk 
teken, dat Jezus op zo’n arme plek werd geboren. Zijn solidariteit 
met de minderbedeelden is er meteen. Toch zien we die stal als een 

warme plek. De afbeeldingen ervan op kerstkaarten zijn vaak erg 
geromantiseerd. Het is als het ware toch een   ‘thuis’. Geborgen bij 
de warmte van de dieren. En het H. gezin krijgt ook bezoek, van 
arme herders, die nergens meetellen. Maar ook van drie wijzen of 
koningen uit het oosten. Tekens zijn het, dat er toch echt iets aan de 
hand is hier. 

In de Adventtijd bereiden we ons voor. Veel werkgroepen in de pa-
rochies zijn al lang weer aan de slag:  vieringen voorbereiden en 
alles wat daarmee samenhangt. Elk weekeinde in de Advent wordt 
er weer een extra kaarsje aangestoken op de adventskrans. Zodat 
men ziet: het wordt steeds lichter. Het wil zeggen: Jezus, het licht van 
de wereld komt er aan! Advent en Kerstmis, telkens weer zijn het bij-
zondere tijden. Nu het alweer vroeg donker is, realiseren we ons: we 
hebben echt licht nodig om te leven. Jezus wil licht zijn. Niet alleen 
het licht van de wereld, maar ook het licht in ons heel persoonlijke 
leven. Misschien zijn er daar wel eens momenten dat het een beetje 
duister is, bijvoorbeeld door verdriet of eenzaamheid. Misschien zijn 
daar ook wel eens wat duistere plekken, bijvoorbeeld omdat we een 
ander pijn hebben gedaan. Jezus wil licht, bevrijding en vrede bren-
gen. We moeten het zoeken op een heel sobere plek, in een stal …… 

Oproep communicantjes
Zondag 24 mei gaan de kinderen in Poeldijk communie doen. 
De kinderen in groep 4 van de WSKO scholen in Poeldijk, heb-
ben hier op school een brief over meegekregen. Natuurlijk zijn 
kinderen die in Poeldijk wonen, maar elders op school zitten, 
van harte uitgenodigd om samen met hen communie te doen. U 
kunt uw zoon of dochter aanmelden via: https://rkwestland.nl/
aanmelden-ehc. Vragen? Mail dan: desireebune@gmail.com. U 
heeft hier twee weken de tijd voor! 

Wil je meer weten over het katholieke geloof? Wil je katholiek 
worden? Of het Heilig Vormsel ontvangen? Diaken Ronald Dits 
gaat starten met een groepje enthousiaste mensen die deze vra-
gen hebben. Er zijn nu vier deelnemers, maar er kunnen zeker 
meer mensen meedoen. We bespreken katholieke feestdagen, 
de betekenis van de drie-ene God, wat is geloof, de Bijbel, en nog 
veel meer. En vragen mag, graag zelfs. 

De eerste informatieavond is op maandag 2 december. We komen 
om 19 uur samen in de pastorie van de Egbertuskerk in Hoek van 
Holland. Hebt u interesse of wilt u meedoen? Kom langs, graag 
dan een berichtje naar de diaken: dits@rkwestland.nl. 
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Inloopspreekuur  
over het laatste afscheid
Voor al uw vragen rondom een uitvaart

Tijd: 15.30 - 17.00 uur

Waar:  
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/ 
inloopspreekuur

17 december 2019

Adventsactie 30 november tot 26 december

Hulp Venezolaanse 
vluchtelingenkinderen in Peru
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV

Adventsactie steunt dit jaar een 
hulpproject van de Katholieke or-
ganisatie Warmi Huasi “huis voor 
vrouwen” voor jonge vluchtelin-

gen, die lijden aan ondervoeding en traumatische ervaringen 
hebben. Met hulp van lokale netwerken krijgen deze kinderen 
en hun ouders voedsel en begeleiding. Ouders leren hoe zij de 
emotionele en motorische ontwikkeling van hun kinderen kun-
nen opvangen en begeleiden.

Warmi Huasi zet twee centra op voor kinderen van 0-5 jaar. Veel 
gezinnen met kinderen zijn door de politieke en humanitaire cri-
sis in Venezuela gevlucht naar Peru. De meesten verblijven in de 
hoofdstad Lima en worden daar opgevangen. Ze krijgen een tij-
delijke verblijfsvergunning, maar worden lang niet altijd geaccep-
teerd door de bevolking. De hulporganisatie Warmi Houasi richt 
zich vooral op bescherming van kinderen, geeft hen toegang tot 
onderwijs en werkt met de ouders en lokale leiders tegen kin-
dermisbruik en mishandeling. In de Adventsweken is de offerkist 
achterin de Bartholomeuskerk beschikbaar voor uw steun aan dit 
project. U kunt ook geld overmaken op: NL89INGB00653100000 
Adventsactie Den Haag, o.v.v. Peru. Bedankt  voor uw gift  aan de 
kinderen in Peru.

Kerkberichten 
Weekeinde 7 en 8 december: 2e Zondag van de Advent.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de H. Ma-
chutuskerk Monster.
Zondag 11.00 uur: woord- en communieviering met dames en 
heren Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastoraal werker Els 
Geelen. Intenties: Harry en Grarda Heuchemer, Frans en Marie 
Grootscholten-van der Klugt en Peter en Ben Grootscholten, 
overleden ouders Brabander-Greve en Martha Brabander, Koos 
van der Ende, Wim van Dijk en Marie van Dijk-Bol.
Weekeinde 14 en 15 december: 3e Zondag van de Advent.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is dan een concert in de kerk.
Zondag 11.00 uur:  Eucharistieviering met heren Bartholomeus-
koor. Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties:  Jaargetijde Piet 
van der Arend, levende en overleden familie Van Paassen-van Kes-
ter-Oosterveer, Jan van Marrewijk, Nic van der Knaap, Roos van der 
Knaap-van den Berg zoon Hans en overleden familie, Cornelia van 
Dijk-de Jong en dochters Ineke en Agnes, Bep Greve-de Wijs. 

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.

Vervoer naar vieringen in Bartholomeuskerk
Vanuit de parochie wordt gevraagd of het mogelijk is gebracht 
en gehaald te worden naar de kerk. Graag willen wij deze mo-
gelijkheid u dan ook aanbieden. Als u niet op eigen gelegenheid 
naar de kerk kunt komen, kan er voor vervoer worden gezorgd. U 
wordt dan met de auto gehaald en weer thuisgebracht. Contact-
persoon hiervoor is Jan van Dijk, tel: 06- 40 917 565.

Doopvieringen
Het aanmelden voor een doopviering gaat digitaal. Op de web-
site van de federatie: www.rkwestland.nl staat onder Contact een 
blokje ‘Formulieren’. Op het formulier aanmelden Doop kunnen 
gegevens ingevuld worden. Het formulier wordt digitaal bezorgd 
bij het parochiesecretariaat. Zij zullen er voor zorgen, dat de aan-
melding door de verantwoordelijke personen in behandeling ge-
nomen wordt.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u ons attent maakt op mensen, die 
graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen, 
of ziek en aan huis gebonden zijn (tel. 24 50 58).

Vieringen De Backerhof
Donderdag 12 december 19.00 uur: Eucharistieviering door pas-
tor Max Kwee. 
Donderdag 19 december 19.00 uur: Rozenkrans bidden.

Kerkbalans 
Hebt u nog geen toezegging voor de actie 

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

BO0142200875. Hartelijk dank!
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Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
De Veiling, Julianastraat 49, 2685 
BB Poeldijk 
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/zangkorendeosacrum
Bank: Rabobank Westland Naaldwijk
Rekening: NL83 RABO 0142 2105 52
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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

Agenda
Woensdag 4 december
14.30 uur: kinderen Red ’t Sinterklaaslied: Sinterklaasliederen 
zingen in De Terwebloem.
Zondag 8 december  
15.00 uur: Kerstconcert door Kamerkoor Couleur Vocale, Unie-
kerk ’s-Gravenzande.
Zaterdag 21 december  
20.00 uur: Kerst Sing-In in de Bartholomeuskerk.
Elke dinsdag
19.00-19.45 uur:  De Veiling, repetitie Vrouwenschola.
20.00-22.00 uur: repetitie Concertkoor.
Elke woensdag  
16.00-17.00 uur: De Veiling, zingen voor kinderen vanaf groep 5.
Elke donderdag  
20.00-22.00 uur:  De Veiling, repetitie Popkoor Fine Tuning, Hooi-

zolder achter Emmastraat 11, Monster. Repeti-
tie Kamerkoor Couleur Vocale.

Elke vrijdag
19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartholomeuskoor.

In de kerk
Zaterdag 7 december         
19.00 uur: geen viering.
Zondag 8 december, 2e zondag van de Advent.
11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zin-
gen tijdens de viering.
Zaterdag  14 december     
19.00 uur: geen viering, er is een concert in de kerk.
Zondag 15 december, 3e zondag van de Advent.
11.00 uur: heren Bartholomeuskoor zingen 
tijdens de viering de Studentenmesse van A Lotti.

Caeciliafeest huldiging jubilarissen
Zondag 24 november vierden we met de koorfamilie het Cae-
ciliafeest/Jaarfeest. Het werd een gezellige middag met koffie 
met wat lekkers, drankjes en een heerlijke lunch, prima ver-
zorgd door Vrienden aan de Voorstraat. Het zou echter geen 
feest zijn als er niets te vieren is. 

We vierden het 40-jarig koorlidmaatschap van Ria de Vreede-van 
Kester (in totaal is zij 53 jaar lid) en het 60-jarig zangers jubileum 
van Aad van Dijk en Piet de Vreede. Zij kregen de bijbehorende 
versierselen van de Gregoriusverenging uitgereikt en bloemen 
van de Bartholomeusparochie.

Sinterklaas Musical groot succes 

Red het Sinterklaaslied… 
We hebben genoten van de voorstelling van de Sin-
terklaasmusical. De kinderen van de actie Red het 
Sinterklaaslied luisterden met spanning naar het 
verhaal en zongen uit volle borst de Sinterklaasliederen. Het 
was weer een feestje!

(Foto Ivo Koppert)
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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

•   Baggerwerk in sloten, 
vijvers en grachten

•   Eigen depot voor bagger
specie

•   Maaiwerk van bermen en 
slootkanten

•   Beschoeiingen en dam
wanden

•   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

Kerstliederen én Carols in Uniekerk
 
Komende zondag, 8 december verzorgt Kamerkoor Couleur Vo-
cale, onderdeel van de Zangkoren Deo Sacrum,  voor de vierde 
keer een sfeervol Kerstconcert in de Uniekerk ‘s-Gravenzande. 
Bekende en minder bekende Kerstliederen, Christmas Carols én 
samenzang zullen u ongetwijfeld in de stemming brengen in de 
aanloop naar Kerstmis.
 
Solistische medewerking verleent de Wit-Russische pianiste Ok-
sana Kryuchkova en het geheel staat onder leiding van dirigent 
Steven van Wieren. U bent van harte uitgenodigd dit sfeervolle 
concert bij te wonen. 

Zondag 8 december, Uniekerk, Langestraat 181 in ’s-Gravenzan-
de. Aanvang 15.00 uur. De kerk is open vanaf 14.30 uur; toegang 
is gratis. Na afloop van het concert is er een deurcollecte ter be-
strijding van de kosten.  

Zaterdag 21 december in Bartje

Hohoho Winter Wonderland…….
Door Mirjam Halverhout

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

december om 20.00 uur kan iedereen luisteren en met ons mee-
zingen in de Bartholomeuskerk in Poeldijk. 

In een gezellige, ontspannen sfeer zingen we bekende Kerst hits 
van bijvoorbeeld Chris Rea en Mariah Carey. De herdertjes mo-
gen niet ontbreken evenmin als I’m dreaming of a white Christ-
mas. De toegang is gratis maar we hebben wel kosten. Bij het 
weggaan is er gelegenheid een vrijwillige bijdrage te doen. Wij 
worden begeleid door Wim van Herk aan de piano, Peter Wes-
stein, contrabas en Remco Valstar, drums. Het geheel staat onder 
leiding van Steven van Wieren. Kom je ook? Gezellig, en zet ge-
rust je kerstmuts op.

Kerstloterij…
Heeft u de verkoper van loten in uw straat gemist? Een telefoon-
tje aan Geert de Vreede (06-51 595 809) en we 
zorgen dat u de loten nog krijgt.

Rabo Club Support
De Rabo Club Support heeft voor ons een mooie 
€ 1.199,71 opgeleverd. De cheque is ons tijdens 
de feestelijke slotavond overhandigd. Hartelijk be-
dankt voor het stemmen op Deo Sacrum.



10 4 DECEMBER 2019

Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6, tel. 243663
Predikant : Ds. J.W.J. Guis 
             Jan Barendselaan 199, 2685 BS Poeldijk
             Tel. 0174-240939
Kerk.bureau : Verburghlaan 38, tel. 242570
  E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba  : mw. M. van der Pot-Cloose
  De Noorderhoek 23
  2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank : NL36 INGB 0003 9117 70
  NL09 RABO 0135 3652 36
  T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk

De spanning van de verrassing

Verwachtingsvol
Door ds. J.W.J. Guis

Deze weken voor Kerst zijn verwachtings-
vol. Een eerste moment al biedt Sinter-

klaas. Wij vierden het met familie dit 
jaar vroeg. Een tafel vol cadeaus met 
gedichten erop. De kinderen in de leef-
tijd van 0 tot 10 waren vanzelfsprekend 

in de stemming. Ten slotte restte er nog 
één grote doos. Ze stonden er allemaal 

omheen. De suggesties werden steeds wilder. 
Zou er een konijntje inzitten? Een tijger? Een krokodil? Uiteindelijk 
waren het pomelo’s. Maar het viel ze niet eens tegen. Verwach-
ting is voor hen toch vooral ook de spanning van de verrassing. 
Bijna nog mooier dan de geschenken zelf.

Van een andere orde is Advent. De periode in het kerkelijk jaar dat we 
toeleven naar het kerstfeest. Ook hier staat verwachting centraal. 
Vier zondagen lang voorbereiding op de komst van het Kerstkind. Ik 
heb mij  weleens afgevraagd of dat nu nodig is. We weten immers 
wat we met Kerst vieren. Het nieuwe is er voor ons misschien wel af. 
Wekenlang verwachtingsvol ernaar uitkijken lijkt overbodig.

Misschien komt dat wel, omdat we verwachting koppelen aan ver-
rassing. Wat zit er in het pakje? Toch zit er in Kerst ook verrassing. 
Niet, omdat het onbekend is. Maar omdat het ongehoord is en blijft. 
De Zoon van God die om ons te verlossen geboren is op deze aarde 
vol zonde en gebrokenheid. Hoe lang ik daarover ook nadenk, be-
grijpen kan ik het niet, maar ik kan me wel verwonderen. Over Zijn 
komst en over Gods goedheid. Toch maar goed dat er een periode is 
om te verwachten. Terwijl ik ook bedenk dat het nu niet de verras-
sing, maar het Geschenk zelf het mooiste is en blijft.

Kerkdiensten
Zondag 8 december, 2e adventszondag.
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.  
Zondag 15 december, 3e adventszondag.
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. C.L. de Rooij, Rotterdam
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en ne-
vendienst voor kinderen van de basisschool.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan 
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u ge-
haald met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres: Jan.van.
Geest@live.nl, of: 06 - 49 417 025. Voor vervoer naar de maand-
sluiting in De Terwebloem kunt u bellen met mw. Stijger tel.: 28 
00 57.

Kerst in de kerk doorbreekt eenzaamheid

Warm welkom op Kerstavond
De Hervormde gemeente Poeldijk ziet Kerst bij uitstek als prach-
tig hartverwarmend feest om eenzaamheid te doorbreken. Ds. 
Guis gaat in deze speciale dienst op kerstavond voor en vertelt 
hoe Gods liefde hoop geeft en ons met elkaar verbindt. Dat is 
het waard samen te vieren!  Muzikaal wordt dit feest schitte-
rend vorm gegeven door solozang, muzikale intermezzo’s en sa-
menzang van bekende kerstliederen met orgel en trompet.

Na afloop is er koffie, thee of warme chocolademelk met iets lek-
kers om nog even na te praten en elkaar te ontmoeten. Dinsdag 
24 december, om 19.30 uur in de Hervormde kerk aan de Fon-
teinstraat in Poeldijk.  

Zaterdag 7 december in Hervormde kerk

Kerst- en snuffelmarkt
Zaterdag 7 december wordt van 09.00-13.00 uur in het Her-
vormd kerkelijk centrum aan de Fonteinstraat de Kerst- en 
Snuffelmarkt gehouden. De opzet zal dit jaar iets anders zijn, 
wij hopen meer nadruk te leggen op de Kerstmarkt en -sfeer. Er 
zal een bakkraam zijn en heel veel eigengemaakte kerstspullen. 
Ook de heerlijke oliebollen net als op de bazaar zijn weer te 
koop en er is heerlijke erwtensoep. 

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

Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of  
Erik van der Sande (06-25575372)
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Rijnweg 86
Monster

 

Havenstraat 26a 
Monster 

Voorstraat 50
Poeldijk

Kastanjestraat 10
's-Gravenzande

Mustangstraat 43
Hoek van Holland

Binnenduin 34
Monster 

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

waardebepaling van uw woning!!

☏ 0174 73 01 79

OOK UW

WONING

SUCCESVOL

VERKOPEN?

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

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

Dagopvang, peuteropvang
& buitenschoolse opvang in

Monster en Poeldijk
Telefoon: 0174 - 24 31 04

www.kdvsimba.nl

Wat kunt u verwachten op de Kerstmarkt? Kerststukjes, oliebol-
len, erwtensoep, de Creakraam met veel zelf gemaakte kerst-
creaties. Een culinaire gebakskraam met tulband, kerstcake, 
kerstkoekjes, rabarber jam en andere lekkernijen. In de ontmoe-
tingsruimte, geheel in kerstsfeer, kunt u genieten van een kopje 
koffie of thee met een heerlijke oliebol of zelfgemaakte erwten-
soep. Maar er is meer voor de innerlijke mens, voor elk wat wils. 

Er zal een jeugd knutselhoek zijn, waar kinderen onder begelei-
ding leuke kerstdingetjes kunnen maken of een vogelvoeder knut-
selen en sieraden maken. Wat kunt u verwachten op de snuf-
felmarkt? Goede huishoudelijke artikelen en curiosa. Gebruikte 
kerstartikelen, bloempotten en vazen, 
kleding, elektrische apparaten. Heel 
veel boeken en platen, cd’s en video’s, 
alles tegen een klein prijsje. Vanaf 12 
uur kunt u een tas kopen voor slechts 
€ 5,00 en deze mag u helemaal vullen 
met artikelen van de snuffelmarkt. U 
bent allemaal van harte welkom. 20 18 JANUARI 2017

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29
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Wij helpen u deze te realiseren

Adverteren in Poeldijk Nieuws 
voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim 
3.350 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. 
Ook zijn er bijna 500 digitale abonnees, die het magazine 
elke 2 weken ontvangen. 

Poeldijk Nieuws bewijst zich als een waardevol 
advertentiemedium voor de bovenlokale consumenten- én 
zakelijke markt! Als u nieuwe klantcontacten zoekt, 
is adverteren in Poeldijk Nieuws voordelig en doeltreffend! 
Vraag vrijblijvend om alle informatie en tarieven: 

Bel naar: 0174-700263 of
Erik van der Sande: 06-25575372 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171 of
Koos Verbeek: 06-53714151
Info bij: advertenties@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl

Nieuwe lezenswaardige rubrieken over Poeldijk

Waar gaat het heen?
Door Annemiek Koremans

Onze burgemeester Bouke mocht onlangs in een vliegtuigje bo-
ven ons Westland vliegen. Hij is opgetogen over zijn nieuwe job: 
het Westland met stedelijke allure. Daar dacht onze onlangs over-
leden ex-burgervader Wil van den Bos van toenmalige buurge-
meente Wateringen heel anders over. Onze Wil heeft zich ingezet 
en gestreden tegen de overname van zijn dorp Wateringen door 
Den Haag. Hij wilde wel een Westland! Vanuit zijn visie en op basis 
van geluiden van zijn bewoners.

Afgelopen weken nogal gekeken en geluisterd naar politieke pro-
gramma’s over landelijke begroting 2020 en de gemeentelijke over 
dat??. Ik zie veel belangen, probeer goed te luisteren, begrip op te 
brengen, maar.. We zien het allemaal. Het gaat niet goed. Boeren, 
bouwers, leraren, verpleegkundigen en ze komen er aan - of wa-
ren er al als jullie dit lezen – de politiemannen- en vrouwen. Het 
gaat niet goed met onze participatiesamenleving, waar bestuurders 
nauwelijks nog luisteren naar hun achterban: hun medewerkers en 
bevolking waarvoor ze in dienst zijn.

Ik zie ook de zogenaamde zakelijke wereld van wonen, zorg en 
welzijn die nauwelijks meer luistert naar hun personeel, cliënten, 
burgers, patiënten. Een samenleving zonder samenhang, loyali-
teit en waardering, compleet verloren in geld, economische zaken, 
verandering, complexiteit, bureaucratie en overheidsbemoeienis. 
Ondanks  dat het geld tegen de plinten klotst, we in een gaaf land 
leven, leidt innovatie tot nieuwe ellende. Er is geen uitvoerend per-
soneel meer te vinden, wij hebben het allemaal zo ingewikkeld  ge-
maakt, krijgen mensen steeds meer angst . Laten we het klimaat en 
de natuur maar even buiten beschouwing laten.

Velen hebben het erover, voorbeelden te over, ook in ons dorp. We 
zien het, we horen het, we voelen het, maar wanneer gaan we er 
wat aan doen? Waar is onze saamhorigheid? Vorige week hoorde 
ik op de radio dat de effecten van decennialang neoliberalisme, 
marktwerking en afbraak verzorgingsstaat niet in één jaar hersteld 
kunnen worden. Ik wacht het maar even af. Voorlopig is het nog 
goed toeven in Poeldijk en bovenal in mijn kleine omgeving met 
mensen waar ik veel aan kan geven, maar tegelijk ook heel afhanke-
lijk van ben voor mijn functioneren en welzijn. De feestdagen komen 
er weer aan. Vrachten met boodschappen verlaten de winkels. We 
zoeken elkaar op (of niet). Vergeten we niet onze naasten die zich 
mogelijk eenzaam voelen. Jong en oud! Gewoon, heel gewoon, net 
als vroeger. Zo geweldig zijn al die vernieuwingen niet.

Innovatie: mijn pen wordt even onze pen
Ik heb besloten om me even te richten op twee nieuwe rubrieken in 
Poeldijk Nieuws. Met Poeldijkers (import en export) ga ik zorgen dat 
de pen in ons dorp aan elkaar wordt doorgegeven. Twee rubrieken: 
voor volwassenen én een voor jongeren. Poeldijkers geven elkaar 
de pen door. Start is dit nummer, zie De pen van Ria van Bueren.. Ik 
ga even niet schrijven, maar zorgen dat er geschreven wordt door 
mensen met hart voor ons dorp, ondanks de stedelijke dreiging. Ze 
krijgen ons niet klein. Wij zijn er trots op dat we klein zijn en dit 
willen we graag zo houden met ons dorp  in het Westland. Iedereen 
kan de pen opnemen. Een telefoontje is genoeg en ik neem contact 

Ons dorp
op. Vanaf volgend nummer 
ga ik proberen om ook een 
rubriek op te zetten met onze 
jeugd, over hun belevenissen 
en gedachten over Poeldijk. 
Kortom, innovatie! Ons Dorp 
verdwijnt niet, alleen wordt 
het nu ook door anderen ge-
schreven. Natuurlijk lezen jul-
lie mij ook nog. Een gezellige 
decembermaand!
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In het gezellige centrum gelegen royaal 
en licht 4-kamerappartement met 
zonnig terras, maar liefst TWEE eigen 
inpandige parkeerplaatsen en berging 
in de onderbouw. Gelegen in het luxe en 
kleinschalige appartementencomplex ‘Villa 
Terra Mare’.
Vraagprijs: € 385.000,- k.k.

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

Westlandse bedrijven in het zonnetje gezet

Dag van de Ondernemer 
Jaarlijks zet MKB Nederland op de derde vrijdag van november 
bedrijven in het zonnetje op De Dag van de Ondernemer. Ook 
MKB Westland geeft daar met de gemeente Westland aandacht 
aan door ondernemers te bezoeken in verschillende branches. 
Een delegatie met de wethouders Zwinkels, Snijders en Vare-
kamp, Tweede Kamerlid Arne Weverling en het bestuur van 
MKB Westland bezocht bakkerij Van Delft in De Lier en trans-
portbedrijf Freight Line Europe in Maasdijk.

Familiebedrijf Bakkerij Van Delft, nu in de vijfde generatie, is in 
1870 opgericht aan De Lierse Hoofdstraat en daar nog steeds ge-
vestigd. Wim van Delft nam de zaak drie jaar geleden over van 
zijn vader Arie. “Service, kwaliteit en humor, dat zijn onze onder-
scheidende punten. Veel klanten kenden mijn opa nog, prachtig 
toch? Gelukkig koopt ook de jongere generatie graag kwaliteit-
sproducten.” Na een rondleiding en lunch uit eigen bakkerij werd 
koers gezet naar Maasdijk. Daar wordt de laatste hand gelegd 
aan het nieuwe pand van Freight Line Europe. Begin volgend jaar 
wordt verhuisd van Westerlee naar Honderdland; een nieuw ge-
bouw met  4000 m2 gekoelde op- en overslagruimte. Directeur 
Chris Hans van der Hout is blij met de nieuwe plek: “Er was be-
hoefte aan uitbreiding in oppervlak en het aantal docks. In de 
twaalf jaar van ons bestaan zijn we gegroeid naar 100 vrachtwa-
gens. De nadruk van ons werk is geconditioneerd transport naar 
Engeland, daar hebben we een nevenvestiging. Onduidelijkheid 
over de Brexit is vervelend, maar zakelijk biedt het misschien ook 
kansen.“ 

Voor multifunctionele ruimte De Terwebloem 

Sponsordiner: nieuwe aankleding
Door Peter Zuidgeest, voorzitter Vrienden De Terwebloem,  
Foto’s Willem de Bruijn

Welke taak heb je als Stichting Vrienden van De Terwebloem? 
Die vraag stellen we ons regelmatig om scherp te blijven. Wij 
willen bijdragen aan de extra’s voor De Terwebloem. Dat kan 
materiaal zijn, zoals een bankje bij de voordeur of extra gezel-
ligheid. Nu wil het geval dat de multifunctionele ruimte extra 
aankleding kan gebruiken. Door een sponsordiner zouden we 
hier geld voor bij elkaar kunnen krijgen. Meteen creëren we dan 
gezelligheid waar leden van de Stichting Vrienden van De Ter-
webloem zo vóór zijn. 

Via de elektronische snelweg, papieren inschrijvingen en artike-
len in de Terwebode lukte het om veel bewoners van De Terwe-
bloem en hun familie voor het diner warm te krijgen. Ook enkele 
mensen van buiten betrokken bij De Terwebloem waren in voor 
een vriendendiner. Uiteindelijk waren er 61 aanmeldingen; meer 
dan we hadden durven hopen. Uiteraard serveerden de leden 
van de Stichting Vrienden het diner uit onder deskundige leiding 
van Hans Coenen. Hij speelde met Joke Scholten een actieve rol 
in de voorbereiding. Bereiding van het diner was in deskundige 
handen van de koks en medewerkers; iedereen vond het diner 
heerlijk. Bij goed eten hoort natuurlijk muziek, een trio onder lei-
ding van Christine Quak zorgde er na elke gang voor. Door de vele 
sponsoren kwam bijna de gehele inleg vrij voor aankleding van de 
multifunctionele ruimte. Dank aan Apetito maaltijdservice, slage-
rij Marco van der Hout, Restaurant Vrienden, Kwekerij Bestplant, 
bakkerij Van Malkenhorst, Onings Bloembollen, paprikakwekerij 
Vitapep, Silene, Koppert Crest en Trefzeker. Zeker voor herhaling 
vatbaar. Bedankt iedereen voor uw bijdrage! 
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Opnamen van de dorpsscholen van weleer hebben in de loop der 
jaren een vast plekje in deze rubriek verworven. De vraag ernaar 
blijft onveranderd groot, het aanbod, dankzij de lezers, ook. Dat is 
prettig, vooral omdat er in één keer een respectabel aantal Poel-
dijkertjes voor het voetlicht treedt. Het gaat vrijwel altijd om een 
wat oudere foto van een groep leerplichtige kinderen. Deze week 
heeft u een prachtig plaatje onder ogen van de zesde klas (anno 
2019: ‘groep acht’) van de katholieke meisjesschool aan de Voor-
straat. Een school (het nu leegstaande EVO-II-gebouw) in 1874 
gebouwd dankzij de financiële steun van het kinderloze echtpaar 
Piet Goeijenbier en Maria d’Erkenne dat aan de overkant van de 
te bouwen school woonde. 

Een jaar later kon onder leiding van de zusters Franciscanessen van 
Oudenbosch met onderwijs worden gestart. Tot dan had Poeldijk 
alleen een openbare school, op een deel van het onlangs gerecon-
strueerde pleintje pal naast de voormalige drogisterij van ons aller 
Tootje Delfgaauw. Een school die al in de eerste helft van de negen-
tiende eeuw in gebruik was en uiteraard werd bezocht door jongens 
én meisjes. De meisjesschool was de eerste school voor bijzonder 
onderwijs, de jongens moesten toen nog ruim veertig jaar geduld 
hebben voor zij in 1921 de beschikking kregen over een eigen school. 

Bijzonder onderwijs moest eerst eigen peultjes doppen
Bijzonder onderwijs werd, in tegenstelling tot het openbaar onder-
wijs, financieel niet door de staat gesteund. Financiën voor bouw én 
leermiddelen dienden voor een groot deel door de ouders te worden 
opgebracht. Voor hen geen aantrekkelijke gedachte om een eigen 
school te stichten. Hoewel door enkele notabelen het nodige voor-
werk werd verricht, wist minister Mackay in 1889 voor het eerst wat 

geld voor bijzondere scholen los te peuteren. Het kabinet Van der Lin-
den maakte bijna dertig jaar later in 1917, via grondwetswijziging, 
de weg vrij naar volledige rechtsgelijkheid tussen de verschillende 
onderwijsvormen. Nederlands eerste minister van Onderwijs Joh. de 
Visser (1857-1932) komt de eer toe de Lageronderwijswet er in 1920 
doorheen te krijgen. Een wet die een jaar later in werking trad en 
nog altijd bekend is als de Pacificatiewet De Visser. Het betekende 
absolute gelijkstelling tussen het openbaar en bijzonder onderwijs. 

Het is enkele maanden geleden dat een schoolfoto ‘Poeldijk Nieuws’ 
mocht sieren, hoog tijd voor een ‘gouwe ouwe’. Toen waren het leer-
lingen van de Christelijke school aan de Monsterseweg. Ditmaal een 
flink aantal ‘grietjes’ van een der hoogste klassen van de meisjes-
school in de schijnwerper. Het is een goede gewoonte voor dit soort 
kiekjes ruimte te creëren in de aanloop naar een vakantieperiode. 
Welnu; als dit dorpsjournaal bij u in de bus glijdt, geeft uw kalender 
december aan. Ware dat niet het geval, dan zit het werk voor u er 
nog niet op! Een maand waarin feestelijkheden, vergeleken met de 
voorbije elf, de kroon spannen! Met een schitterend struikgewas als 
decor poseren de Poeldijkse dametjes kort na de oorlog voor de fo-
tograaf. Alle namen zijn achterhaald, een tijdrovend karweitje dat 
uiteindelijk werd beloond. Met een voldaan gevoel kunnen dan ook 
de namen van links naar rechts tot u worden genomen. Bovenaan 
starten wij met: Nellie Scholten, Annie Bol, Riet Zuijdervliet, Miep 
Vis, Ans Zuijdervliet, Riet Zuiderwijk, Lenie Barendse, Roos Vogels, 
Ria Thoen, een meisje van de familie Albregts, Riet Duijvestijn en Jo 
van Geest. Voor hen een in het zwart/wit gehulde dame die als zus-
ter Cunera door het leven ging, maar ongetwijfeld onder een andere 
naam ten doop werd gehouden. Naast haar Annie Duijnisveld, Willy 
van Dijk, Annie Verbeek, Justa (Juus) Eussen, Jopie Scheffers, Jopie 
van der Valk, Jopie de Vette, Jeanne Ammerlaan, Annie Tanke en 
Jopie van Dinten. We dalen af en ontwaren dan Leonie van Bergen 
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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

we print with passion

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

Poeldijk

Wilt u helpen ogen en 
oren van Poeldijk te zijn?

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

Door Poeldijkers voor 
de veiligheid van 
Poeldijkers

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl

Henegouwen, Bep Barendse, Truus van Kester, Annie van der Arend, 
Riet van den Berg, Annie van Dijk, Gonny van der Elst, Clazien Thoen 
en Lenie Duijvestijn. Het kwartet geheel vooraan, vanaf links: Jopie 
Scholten, Truus Bronswijk, Lenie Valentin en Alie van Lier. 

Zusters waren ook niet altijd goed geluimd
Zuster Tarcisia was tijdens de oorlogsjaren superieur, zij waakte als 
een moedertje over het verder gelijkgestelde Poeldijkse kloosterpe-
loton. Geen eenvoudige klus, zeker als een enkele ‘ondergeschikte’ 
soms opstandig gedrag vertoonde. Uit doorgaans betrouwbare bron 
werd vernomen dat het tussen de nonnen in de kapel immer pais en 
vree leek, doch buiten die bezinningsplek enig gekrakeel niet werd 
geschuwd. Niet onlogisch, het waren soms nét gewone mensen. Eén 
ding hadden de zustertjes gemeen; zij waren van boven tot onder 
lekker dik ingepakt. De mogelijkheid om elkaar in de haren te kunnen 
vliegen, de foto bewijst het ten overvloede, waren mede daardoor ni-
hil….. In dat opzicht waren zij ten opzichte van ons ietwat bevoorrecht. 
Leggen we alle plussen en minnen van hen onder de loep, dan  kunnen 
we niet anders concluderen dan dat de zusters Franciscanessen van 
Oudenbosch in het onderwijs buitengewoon veel en goed werk heb-
ben verricht om hun leerlingen wat waardevols mee te geven waar-
mee zij op hun verdere levenspad uit de voeten konden. Uiteindelijk 
was dat de doelstelling van de nonnetjes toen zij vanaf 1875 bijna een 
eeuw lang deel uit gingen maken van de Poeldijkse gemeenschap. 
Dat zij in hun opzet glansrijk zijn geslaagd, zal de laatste nonnetjes in 
moederhuizen veel voldoening schenken.

‘Meisjes die driekwart eeuw geleden,
veelal per fiets naar school toe reden.
In school geen ‘horde’,
zuster hield orde 
én, zonder wanordelijkheden’.

 

 
 
 

COOL TO 

HAVE  >> 

FUN TO 

RIDE 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                            

 

 

                                        Dijkstraat 26 Honselersdijk 
                                        0174 – 610027 
                                  

 

 
 
 

COOL TO 

HAVE  >> 

FUN TO 

RIDE 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                            

 

 

                                        Dijkstraat 26 Honselersdijk 
                                        0174 – 610027 
                                  

 

 
 
 

COOL TO 

HAVE  >> 

FUN TO 

RIDE 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                            

 

 

                                        Dijkstraat 26 Honselersdijk 
                                        0174 – 610027 
                                  



16 4 DECEMBER 2019

Jeu de boules: dames spelen tegen heren

5 december spannende middag… 
Door Piet de Quaasteniet

De ballen rollen weer goed bij Jeu de Bou-
les Verburch ‘97 Poeldijk. De wedstrijden 
van de Westlandse Club Kampioenschap-
pen zijn op de helft. Met een mooie tweede 
plaats staan we er goed voor, wel een wed-

strijd minder gespeeld, met 8 teams van 2 deelnemers zijn er op 
een speelavond 3 wedstrijden. Ook hier gaat het erom wie het 
eerste aan 13 punten komt. 

Acht teams van het thuisspelende team en 8 teams van de bezoe-
kers vormen samen een wedstrijd. Er zijn 32 spelers die punten 
bij elkaar proberen te maken. De drie wedstrijden op een avond 
duren meestal zo’n 45 tot 60 minuten, maandagavond 11 novem-
ber duurde een wedstrijd maar liefst 1 uur en 3 kwartier. Ondanks 
dat de spelers pas rond 24.00 uur thuis waren, was het een gezel-
lige avond. Jammer dat in Maassluis met 13-11 werd verloren. Op 
de vrije speelmiddagen is het gezellig druk op de banen in de ver-
warmde speelhal, waar ook wedstrijden voor de clubkampioen-
schappen zijn. Donderdag 5 december wordt voor de spelende 
Boulers een spannende middag. Dan worden dames tegen heren 
wedstrijden gespeeld. De winnaars mogen dan een jaar lang de 
clubwinnaars zijn. Lijkt het je leuk om deze wedstrijden te zien, of 
om jouw buurvrouw of buurman een keer te zien spelen? Je bent 
altijd welkom. Zie onze website: www.97pjdb.nl.

Nieuwe collectie damespantalons bij kledingreparateur 

Kerstvoordeel bij Selam
Kledingreparateur Selam aan de Jan Barendselaan heeft een 
nieuwe collectie damespantalons als speciale kerstaanbieding. 
De pantalons worden geleverd in diverse modieuze kleuren, af-
gestemd op de voorkeur van oudere dames. ‘Voor de feestda-
gen is een zwarte pantalon eigenlijk onmisbaar’, zegt Selam. ‘Er 
zijn ook mooie tinten als antraciet, marineblauw en wijnrood’.

De modellen zijn comfortabel en in alle gangbare maten lever-
baar. Desgewenst zorgt Selam er als geroutineerd kleermaker 
voor dat de lengte van de pantalon wordt aangepast. Ook voor 
het chemisch reinigen van kleding, speciaal voor de feestdagen, 
verleent Selam de nodige service. 

Vierde generatie Van der Knaap jubileert

Kwekerij Jan van der Knaap 100 
Door een onzer redacteuren                             

Het jaar 2019 was voor kwekerij Jan van der Knaap aan de 
Nieuweweg in Honselersdijk een jubileumjaar: het officiële 
honderdjarig bestaan is in november gevierd. In de afgelopen 
eeuw is het bedrijf van een tuin, waar voornamelijk Dolf van 
der Knaap druiven, appels en peren teelde, uitgegroeid tot een 
onderneming met een oppervlakte van 4.7 ha gespecialiseerd in 
de teelt van seizoensgebonden tuinplanten. 

In de beginjaren, toen Dolf van der Knaap zijn tuin had, was de 
plek aan de Nieuweweg in Honselersdijk gunstig gekozen: aan 
vaarwater. Een fatsoenlijke weg was er in 1919 nog niet, vervoer 
per schuit was hét alternatief. Al gauw kwam Dolfs zoon Niek in 
het bedrijf; hij bestierde de kwekerij tientallen jaren en deed hem 
in de jaren ’70 over aan zoon Jan. Deze Jan van der Knaap, nu se-
nior, werd in 2001 opgevolgd door Jan van der Knaap, de vierde 
generatie. De onderneming is flink uitgebreid en levert dagelijks 
vanuit een eigentijdse accommodatie een zeer veelzijdig aanbod 
in planten. 
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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
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I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Poeldijkse handbaldames winnen derby nipt

Westlandia – Verburch: 21-22
Zondag 24 november stond de Westlandse derby Westlandia – 
Verburch op het programma, dit geeft toch altijd weer een bij-
zondere spanning en de wil om te winnen wordt dan nog groter. 
De eerste helft ging gelijk op, dan wij weer een doelpuntje voor, 
dan Westlandia weer. Westlandia speelt een snel spelletje en 
konden goed de vrije man vinden. Wij waren vooral goed in de 
afstandsschoten, maar vlak voor rust had Westlandia toch een 
gaatje geslagen en gingen we met 13-10 de rust in.

De 2e helft begon met een doelpunt van de Naaldwijksen, dus 4 
doelpunten achter, daarna liep het bij ons vooral in de verdediging 
een stuk beter en kwamen wij op gelijke hoogte. Doordat Birgit 
mandekking kreeg, ging aanvalster Jolanda naar de kant en had-
den wij een extra veldspeelster, daar had Westlandia moeite mee, 
ondanks dat zij geregeld probeerden om de bal gelijk in het doel te 
gooien, lukte ze dat maar één keer. Op een gegeven moment ston-
den we met 2 doelpunten voor, het eind naderde en het spel werd 
aan beide kanten rommelig en soms gespannen. De scheidrech-
ters, die soms moeite hadden om het snelle spel bij te houden had-
den we op het eind zeker niet tegen. 10 seconden voor tijd kreeg 
Westlandia nog een pingel, maar dat kon onze pret niet drukken 
want de eindstand werd uiteindelijk 21-22. De punten gingen dit 
jaar dus mee naar Poeldijk. Al jaren wisten we niet te winnen in de 
Pijl, deze overwinning geeft een super goed gevoel.

Tegenstander werd moe, veel break-outs Verburch

Verburch – Twist: 26-17
Door Denise van Schie 

Zaterdag 16 november speelden wij onze competitiewedstrijd 
tegen Twist. Wat waren wij blij met het publiek! Hierdoor wa-
ren wij nog meer gedreven om de punten in Poeldijk te hou-
den. Na het startsignaal begon Twist met de bal. De eerste helft 
liep redelijk gelijk op, Verburch begon met een voorsprong van 
2-0 maar Twist kwam snel tot de 2-1. Het liep de hele eerste 
helft gelijk op, waardoor de wedstrijd een spannende wending 
kreeg. We gingen de rust in met een stand van 11-8.

In de tweede helft moesten we nog harder ons best doen, en de 
fouten van de eerste helft voorkomen. Zo  konden wij uitbouwen 
naar een grotere voorsprong. Wij begonnen met een sterke ver-
dediging en stonden  goed. Daardoor konden we een voorsprong  
maken van uiteindelijk 10 punten verschil. Twist werd moe en wij 
konden daardoor veel break-outs spelen. Zo’n zes minuten voor 
het eindsignaal kwamen we met vier meiden te staan tegen zes 
van Twist. Dat was even spannend, maar omdat we een voor-
sprong hadden geen  groot gevaar. Uiteindelijk wonnen wij met 
26-17! 

Kerkbalans 
Hebt u nog geen toezegging voor de actie 

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

BO0142200875. Hartelijk dank!
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www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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Puzzel
Puzzel 25

Dierennamen in plaats- of gebied 
Door Bep Stijger

De dieren hieronder zijn alle het begin van een plaatsnaam. Aan 
jullie de mooie taak de plaatsnaam compleet te maken door de 
juiste achtervoegsels er aan toe te voegen. Alle achtervoegsels 
gebruiken. De 20 plaats- of gebiedsnamen kunnen als oplossing 
ingestuurd worden.  Oplossing met naam, adres en telefoonnum-
mer binnen 14 dagen naar puzzel@poeldijknieuws.nl of Poeldijk 
Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Suggesties voor een 
leuke puzzel of er een maken? Prima! Dan is ons blad echt van en 
voor alle Poeldijkers. 

Achtervoegsels: ARDEN – DRECHT – DIJK – ENBURG – ENHOEK 
– GEKERKE – HEZE – HOK – HOVEN – KENSGRAAF – KUIL – LO 
– SENZIJL – SHOEK – SRUG – SUM – SWAARDE – TA – TRECHT – 
WIJK 
 
Uitslag raadsel kledingstukken in nr. 23: De kleren maken de man. 
Dit waren de woorden: ochtendjas, legging, werkbroek, pullover, 
overhemd, lingerie, sweatvest, panty, pyjama, stropdas, smoking, 
zonnehoed, pantoffels, windjack, regenpak, bodywarmer, baljurk 
en avondjapon. Van de 22 inzenders, die het allemaal goed had-
den, is de gelukkige winnaar Patrick van den Berg, op de foto met 
de gewonnen slagroomschnitt.

OS  
HAAS
OTTER
SCHAAP
BOK
WOLF
ZWAAN

LEEUW
ZWIJN
SLANG
LAM
KAT
BEER
KOE

VOS
BIG
BLES
HOND
PAARD
ROS

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Smaaksafari zoete aardappel 
Van 4 tot en met 15 november hebben de kinderen van kinder-
dagverblijf en peuterspeelzaal De Westhof in Poeldijk, de zoe-
te aardappel ontdekt. De smaaksafari is een programma van 
groenten en activiteiten om met de peuters nieuwe smaken te 
ontdekken. In het voorjaar had broccoli de hoofdrol en in no-
vember stond de zoete aardappel centraal. 

In de smaaksafari hebben kinderen de zoete aardappel ontdekt 
door kijken, voelen, ruiken, horen en  proefden ze de aardappel 
op allerlei manieren: rauw, in salade, als puree,  patatjes en pe-
pernoten. Op een van de dagen lieten wij de kinderen geblind-
doekt groenten en fruit voelen en vroegen wij wat ze voelden. 
Ook maakten we  heerlijke, zoete aardappelsalade met avocado, 
rode ui en yoghurt. Én zoete aardappel pepernoten. Aan de hand 
van de verhalenplaten met de vriendjes Do Duizendpoot, Mollie 
Mol, Liv Lieveheersbeestje en Sliem Slak, beleefden de kinderen 
moestuinavonturen. We maakten een zoete aardappel mannetje 
en stempelden met de zoete aardappel. De Smaaksafari maakt 

het leuk met leeftijdsgenootjes nieuwe smaken te ontdekken. 
Boxen en koffer ontwikkelden we met Madaga; wij zijn de enige 
kinderopvang die dit aanbiedt. Madaga levert ook warme maal-
tijden aan kinderdagverblijven. Met de smaaksafari: helpen we 
kinderen gezonde eetgewoontes te ontwikkelen, worden onze 
medewerkers smaakexperts én helpen wij ouders met de smaak-
ontwikkeling van hun kinderen.
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Kruidnotenijsberg 
Gemaakt door Lizzy Zoë en Do 

Ingrediënten 
1 liter vanilleroomijs  
400 g pure niet gesneden ontbijtkoek 
200 g kruidnoten 
100 g pure chocolade 
1 el kaneel 
150 g witte chocolade 
75 g Smarties  
 

Poeldijkse scholen vertellen…

Bereiding   
1. Laat het ijs buiten de vriezer ontdooien tot 

het Schepbaar is. Bekleed een kom van 1 liter 

met vershoudfolie en laat de folie ruim over 

de rand hangen. Snijd de ontbijtkoek in dunne 

plakken van ½ cm en bekleed de kom ermee. 

Zorg dat de koek elkaar niet overlapt en houd 

genoeg achter om later de bovenkant te be-

dekken. 
2. Hak de kruidnoten in grove stukjes en de pure 

chocolade in kleine stukjes. Roer de kruidnoot-

kruimels, chocoladestukjes en kaneel door het 

ijs. Schep het ijs op de ontbijtkoek in de kom, 

dek af met de rest van de ontbijtkoek en vers-

houdfolie. Zet minimaal 4 uur in de vriezer. 

3. Neem de kom uit de vriezer en laat 5 min 

staan. Stort de berg op een bord en verwij-

der de folie. Zet ondertussen een pan met een 

laag water op het vuur. Hak de witte chocola-

de grof, doe in een kom en hang de kom in de 

pan. Zorg dat de kom het water niet raakt en 

laat de chocolade smelten (au bain-marie). 

Schenk de chocolade over de berg. Versier 

met de kruidnoten en Smarties. 

Binkie
Mijn lievelingspaard is Binkie.
Binkie staat bij de manege de Arcelhoeve. 
Ik heb er nou al 4 keer op hem 
gereeden en hij deet heel lief.
En ik heb één keer week les.
Ik hoop dat ik jullie ga zien!
Bowi

Smakelijk eten!
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‘Prachtig Hongaars getint weekeinde’

Daverend concert in De Veiling
Door Peter van Leeuwen

Wat kunnen we terugkijken op een prachtig, Hongaars getint 
lang weekeinde. In één ruk met pauzes reed hun bus vanaf Boe-
dapest, via Oostenrijk en Duitsland naar het Westland. Donder-
dag 21 november rond half vijf kwamen zij aan. Het 50-koppige 
gezelschap had een druk programma: bezoeken aan Amster-
dam, Den Haag, Delft én de nodige repetities. 

Samen voerden wij de zondag erna in de Naaldwijkse Adrianus-
kerk de Krönungsmesse van Mozart uit, een koor van 100 vrou-
wen en mannen sterk! Het bezoek van het Hongaarse koor werd 
zondagavond afgesloten met een daverend vier korenconcert in 
De Veiling. Kamerkoor Couleur Vocale uit Poeldijk o.l.v. Steven 
van Wieren, het glansrijke Hongaarse koor o.l.v. Ágnes Gerenday 
en twee koren geleid door Jos Vranken jr.: het Jubileumkoor en 
Liturgisch Koor Cantate Domino. Burgemeester Bouke Arends 
en mensen van de Hongaarse ambassade in de zaal. Heel bij-
zonder was het korte optreden van Sorcha Hogan (11) die Ierse 
dansen uitvoerde, geleerd in de Kilkenny School of Irish Dance 
in Den Haag. In deze discipline is zij Europees kampioene, zij wil 
zich kwalificeren voor de WK in Dublin. Dank aan alle mensen, 
de gastgezinnen en iedereen die zich inzette er zo’n fantastisch 
weekeinde te maken. Het zingen ten afscheid bij de bus galmt 
nog na…..
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Kavel van kerkenveiling ingewisseld:

Nacht bij bakkerij Van Malkenhorst
Door Toos en Koos Verbeek

Onze kavel die wij op de kerkenveiling gekocht hadden is ingele-
verd: een nachtje meedraaien in de bakkerij van Wim en Mirjam 
van Malkenhorst. Om 10.00 uur ’s-avonds werden we verwacht. 
Wim was al volop in de weer: drie deegkuipen werden voor 
verschillende broodsoorten, gevuld met verschillende soorten 
meel, water, gist en zout. Daarna ging het deeg in een andere 
kuip. Van daaruit werden volautomatisch broodjes  gemaakt en 
in de rijskast gedaan. Daar kunnen 300 broden in. 

Na verloop van tijd in de rijskast, werd elk broodje weer volauto-
matisch uitgerold en opgerold. Die deed Wim in blikken. Sommi-
ge broden werden in maanzaad, sesamzaad, volkorenvlokken of 
zonnepitten gedrukt. Zo’n kar vol met broden ging in een andere 
rijskast. Op een gegeven moment waren de broden voldoende 
gerezen en gingen de oven in. Ondertussen legde Dylan de ei-
erkoeken, croissants, koffie- en stokbroden op bakplaten, al of 
niet in geraspte kaas gerold. Wim was alweer aan de slag met de 
volgende 300 broden. We keken onze ogen uit en Wim gaf uitge-

breid antwoord op al onze vragen. 
Om half twee ’s-nachts was het voor 
ons bedtijd.

We gingen naar huis met handen 
vol lekkere dingen. Wim en Mir-
jam heel hartelijk dank. Het was 
een heel gezellig en leerzaam 
nachtje. Petje af voor jullie en alle 
bakkers van Nederland.
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KBO Poeldijk

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

 1718 JANUARI 2017

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

De feestdagen komen er weer aan!
   Pure flower verkoopt sfeervolle Kerststukken,

mooie winterboeketten en leuke Kerstdecoraties.

U bent van harte welkom om de sfeer te proeven en 
inspiratie op te doen bij ons in de bloemenstal.

Met enkele beperkingen

Rijbewijs 75+ tijdelijk langer geldig                        
De tijdelijke verlenging van geldigheid 
van het rijbewijs voor 75-plussers met 
maximaal één jaar, is per 1 december 
ingegaan. Dat meldde minister Cora 
van Nieuwenhuizen de Tweede Ka-
mer. U moet vóór het verlopen van 
uw rijbewijs een gezondheidsverkla-

ring indienen bij het CBR. Daarna hoort u van het CBR of u wel 
of niet in de regeling valt. 

Als u uw verlopen rijbewijs mag blijven gebruiken, gelden extra 
beperkingen. U kunt alleen in Nederland rijden, dus niet in het 
buitenland. U mag niet met vrachtwagen of bus rijden en uw ver-
lopen rijbewijs is niet geldig als legitimatiebewijs.

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                                                    
“Europa heeft de historie; Amerika, Afrika, Azië en Australië heb-
ben de toekomst”.  (Ilja Pfeiffer)
“Politieke wet: hoe meer partijen tot overeenstemming moeten 
komen, hoe wateriger het compromis”.

Alle vrienden van KBO welkom in ISW-school 

Kerstviering zondag 22 december 
De kerstviering van KBO Poeldijk is in de 
aula van de ISW-school tegenover De Vei-
ling, ingang Margrietlaan. Houd rekening 
met het verdiepte deel van de zaal. De 
commissie is er in geslaagd een sfeervol 
programma te maken. Daarom hopen wij 
dat veel KBO-leden en KBO-vrienden in 
Poeldijk zich aanmelden met de strook 
hieronder.  

Belangstellenden moeten zich snel - uiter-
lijk 14 december – aanmelden. Ook als u 
geen KBO-lid, bent u zondag 22 december 
om 14.00 uur van harte welkom. Het wordt 

een mooi programma, uiteraard in het teken van het komen-
de Kerstfeest. Het kinderkoor Mojeko uit Monster verzorgt een 
muzikaal intermezzo. Er is een woord- en gebedsdienst waarin 

diaken Ronald Dits voorgaat en de overleden leden worden her-
dacht. Na de dienst zijn er drankjes en hapjes. Al met al wordt 
het een sfeervolle bijeenkomst, waarin de KBO zich duidelijk laat 
zien. Toegang gratis; u bent van harte welkom! Het bestuur wil 
graag weten hoeveel mensen er komen. Vul de strook  in en lever 
die in bij: Corrie van der Voet, Irenestraat 104 (24 76 08) of Lida 
Zuiderwijk, Beatrixstraat 119, tel.: 06 – 19 038 168.

KBO Kerstviering zondag  22 december om 14.00 uur (zaal 
open 13.45 uur)

Naam:                                                                                  
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:

Neemt deel aan de kerstviering op zondag 22 december 
14.00 uur in de ISW school, ingang Margrietlaan.

92,5 x 130 mm, Poeldijker

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

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

www.chrisvanwaes.nl

Vergelijkt u
onze prijzen gerust 

eens met die van 
nieuwe sieraden.

Ook unieke 
eigentijdse 
sieraden  
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Vitis Welzijn 
Ons motto is ‘niks moet, alles mag’

De Vereeniging De Backerhof
De Vereeniging is een samenwerking tussen Vitis Welzijn, Ca-
reyn en Pieter van Foreest; zij biedt ontmoetingsplekken voor 
zelfstandige Westlandse senioren die graag meer sociale con-
tacten willen. In groepsverband komen deelnemers wekelijks 
een dagdeel bij elkaar en worden naar behoefte activiteiten 
georganiseerd. De groepen worden begeleid door vrijwilligers 
onder leiding van coördinatoren. 

Ons motto is ‘niks moet, alles mag’, het ontmoeten staat voor-
op. In De Backerhof zijn nog plekken voor nieuwe deelnemers op 
maandag of vrijdag van 10.00-12.00 uur. Loop eens gezellig bin-
nen, de koffie en thee staan klaar! Belangstelling? Bel met Nancy 
Daniëls, coördinator (06 – 82 104069) of kijk op www.devereeni-
gingwestland.nl.

Vrijdag 13 december

Digi-inloop
Hebt u een vraag over het gebruik van uw computer, tablet of 
smartphone? Bijvoorbeeld over WhatsApp, fotobewerking, in-
ternetbankieren, Facebook of veilig internetten? En wilt u uw 
digitale kennis uitbreiden? 

U bent elke 2e en 4e vrijdag welkom in de computerruimte van 
De Backerhof van 09.30-12.00 uur. Digi-inloop wordt begeleid 
door Arie Kruijswijk en Wim van Ruyven. Kosten zijn € 2,50 per 
keer, inclusief een consumptie.

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

15 december van 13.00 tot 17.00 uur

Kerstmarkt Vrienden
Dit jaar organiseert partycentrum Vrienden in samenwerking 
met KerstVersGeschenk op 15 december een sfeervolle kerst-
markt van 12.00-17.00 uur. Een gezellig middagje in eigen dorp, 
waar u al uw kerstcadeautjes kunt kopen. 

Alles is te koop, van sieraden tot scheerartikelen, eten, wijn en 
beautyproducten. Dat alles binnen in de warme versierde zaal 
van partycentrum Vrienden; het grand-café is open voor een hap-
je en een drankje.

Poeldijks benzinestation bestaat 60 jaar

Groot onderhoud Tanqplus 
Door Hans van Tol

Zoals iedereen in Poeldijk wel heeft gezien is het een zooitje 
bij ons tankstation (en bij mijn huis) in Poeldijk. ‘Wat is er al-
lemaal aan de hand?’, hoor ik veel in de Poeluk. Het leek me 
daarom goed het in Poeldijk Nieuws  toe te lichten. Op een ben-
zinestation moeten tanks elke 15 jaar gekeurd worden. Zij wor-
den leeggemaakt en er gaat iemand in de tank om de wanden 
te meten. Soms worden de slechte plekjes extra gecoat, zodat 
er geen kans is op doorlekken. Tijdens de oplevering van deze 
tanks, worden ze met lucht op druk gebracht om te kijken of alle 
aansluitingen weer goed zijn. 

Toen dit twee weken terug werd gecontroleerd, waren er nog 
wat problemen, daarom konden de tanks  nog niet gevuld wor-
den. Vorige week maandag hebben ze de dieseltank en de euro 
(E10) tank weer kunnen vullen, nadat dit gedeelte goed uit de 

test kwam. Bij de keuring in 2003 werd er een tank afgekeurd, die 
hebben ze onlangs uit de grond gehaald (zie foto). Ook de brand-
stofleidingen werden gekeurd. Het leidingwerk blijkt niet meer 
aan de huidige eisen te voldoen. Het eerste deel, van de tanks 
naar het eerste pompeiland, is nu gelukkig klaar. We hopen dat 
het terrein tussen de wasstraat en het Upscore pand aan de ene 
kant en de pomp aan de andere kant snel weer dicht gemaakt 
kan worden. Ook bleek dat de pompen erg slecht worden. Argos 
heeft nieuwe pompen besteld, maar die zijn pas begin volgend 
jaar leverbaar. Vanaf 7 januari gaat men die pompen plaatsen. 
Dan moet het voorterrein ook open om daar de leidingen aan te 
passen. Dus ook in januari zijn we slecht bereikbaar, hopelijk kun-
nen we dan wél de hele tijd open blijven. De Upscore ingang, die 
nu nog vol met zand ligt, is dan weer normaal te gebruiken. Wij 
hopen op uw begrip voor deze tijdelijke ongemakken. Als laatste 
nog even een vrolijk bericht; op 26 november 1959 werd onze 
garage met de benzinepomp geopend. Wij bestaan nu 60 jaar! 
Als het benzinestation weer helemaal top is, gaan we dat met u 
vieren. 
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UW GEGEVENS
Naam :  ...........................................................................................................................................................

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

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

Ik haal mijn bestelling*    Maandag 23 december      Dinsdag 24 december          
* Gewenste datum aankruisen

Rollades

        M
et een kerntemperatuurmeter  

zit u altijd goed met een varkens-, 

rund- of kiprollade.

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 695 AL ONZE AMBACHTELIJKE 

VLEESWAREN, SALADES EN PATÉS 
KUNT U VERS IN ONZE  

KEURSLAGERIJ BESTELLEN.Eventueel ook in combinatie met warme snacks. 

Informeer in de winkel naar de mogelijkheden.

WILT U UW KERSTBESTELLING 
HELEMAAL GRATIS

ONTVANGEN? 
Bestel dan voor 21 december en maak kans op  

een GRATIS kerstdiner!

De winnaar wordt op zondag 22 december  
bekend gemaakt op Facebook en Instagram,  

dus voeg ons snel toe!

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

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.

Rosbief

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

Keurslager Marco van der Hout

keurslagermarcovanderhout
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VOORGERECHTEN
x portie carpaccio (met GRATIS dressing) € 4,25 p/portie

x portie vitello tonato € 3,50 p/portie

x pijnboompitjes € 2,33 p/50 gr.

x parmezaanse kaas € 1,70  p/50 gr.

x parmaham € 4,10 p/100gr.

x serranoham € 3,35 p/100gr.

x stukje gerookte kipfilet carpaccio gesneden € 2,15 p/100gr

RUNDVLEES
Ossenhaas/ Tournedos € 6,50 p/100gr.

Kogelbiefstuk € 3,35 p/100gr.

Staartstuk € 2,70 p/100gr.

Rosbief € 2,90 p/100gr.

Entrecote € 2,90 p/100gr.

Rib-eye € 3,50 p/100gr.

Runderrollade € 2,39 p/100gr.

Carpaccio rollade € 2,85 p/100gr

VARKENSVLEES
Varkenshaas € 2,29 p/100gr.

Varkens filetrollade € 1,49 p/100gr.

Varkens procureurrollade € 1,45 p/100gr.

Gevulde rollade € 1,55 p/100gr.

Cranberry rollade € 1,55 p/100gr.

Pesto Brie haasje (+/- 200 gr. p/st.) € 2,35 p/100gr.

Grillhammetje (vanaf 500 gram) € 1,75 p/100gr

KALFSVLEES
Kalfsoesters € 3,39 p/100gr.

Kalfsentrecote € 3,29 p/100gr.

Kalfsrollade € 2,90 p/100gr.

Saltim bocca (+/- 130 gr.) € 2,90 p/100gr.

Saltim bocca rollade € 2,90 p/100gr.

KALKOEN EN WILD
Kiprollade € 1,65 p/100gr.

Kalkoenfilet € 1,50 p/100gr.

Hele kalkoen € 1,20 p/100gr.

Kalkoendijen € 1,09 p/100gr.

Konijnenachterbouten € 1,75 p/100gr.

Hertenbiefstukjes € 4,25 p/100gr.

Eendenborstfilet € 3,70 p/100gr

OPGEMAAKTE SALADES (vanaf 4 personen)

x vleessalade € 4,75 p.p.

x kipsalade € 4,75 p.p.

x zalmsalade € 6,75 p.p.

x 500 gram rundvleessalade € 3,99 p/500gr.

x 500 gram kipsalade € 4,50 p/500gr.

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

x 200 gram varkenshaas € 2,39 p/100gr.

x 200 gram kipfilet naturel € 2,39 p/100gr.

x 200 gram gemarineerde kip € 2,39 p/100gr.

x 200 gram biefstuk € 2,39 p/100gr.

x 200 gram mini kip sateetjes € 2,39 p/100gr.

x 200 gram shoarma € 2,39 p/100gr.

x 200 gram Brusselse kip € 2,39 p/100gr.

x 200 gram pepersteaks € 2,39 p/100gr.

x 200 gram slavinken € 2,39 p/100gr.

x 200 gram mini hamburger € 2,39 p/100gr.

x 200 gram mini cordon bleu € 2,90 p/100gr.

x 200 gram rosbiefrolletjes € 2,90 p/100gr.

x 200 gram lamsracks € 4,25 p/100gr.

Kindergourmet € 1,55 p/100gr.

Pers. Fondue € 2,39 p/100gr.

x kruidenboter € 2,05 p/100gr.

x knoflooksaus € 1,30 p/100gr.

x zigeunersaus € 1,30 p/100gr.

HAPJES
x 30 stuks gemengde hapjes € 1,10 per stuk

x 30 stuks luxe hapjes € 1,25 per stuk

FEESTDAGEN
BESTELLIJST

Met goud
bekroond
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Erelid Piet Looij ontvangt herinne-
ringsboek Westlands Mannen Koor 
uit handen van voorzitter Arie Strij-
bis. Ruim 63 jaar koorgeschiedenis 
is geboekstaafd. Piet Looij werkte 
op eigen initiatief maanden aan dit 
boek dat de koorhistorie vanaf de 
oprichting in 1956 omvat, met als 
eerste, iconische dirigent Piet Struijk.
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 6 november t/m di 3 december 2019
 
 

 Jumbo Boere, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

AARDAPPELEN
2 zakken à 3 kilo

1+1
GRATIS*

COCACOLA
Regular, zero sugar of light 
M.u.v. losse flessen 
Pak met 6 flessen à 1,5 liter

5+1
GRATIS*

CAMPINA VLA
2 pakken à 1 liter

 2 VOOR

200

CHEETOS, DORITOS, LAY’S 
BUGLES, LAYS SUPERCHIPS 
PAPRIKA OF NATUREL, HAMKA’S 
OF WOKKELS PARTYPACK
2 zakken Cheetos à 150-170 gram, Doritos 
à 272 gram, Lay’s Bugles à 160 gram, Lay’s 
Superchips à 280 gram, Hamka’s à 170 gram 
of Wokkels à 125 gram

2 VOOR

300

partypacks

DOUWE EGBERTS  
AROMA ROOD  
SNELFILTERMALING
M.u.v. losse pakken  
Pak met 6 verpakkingen à 250 gram

5+1
GRATIS*

ARIEL
Alle soorten 
3 verpakkingen

2+1
GRATIS*

LOS GANSOS WIJNEN 
4 flessen à 750 ml

Geen 18, geen alcohol

4 HALEN
2 BETALEN*

3 VOOR

450

KIES & MIX FRUIT
Pitloze witte druiven bak à 500 gram, Blauwe bessen  
bakje à 125 gram, Frambozen bakje à 125 gram,  
Kanzi appels tas à 1 kilo of Kiwi Sun Gold à 3 stuks

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.
2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten. Alle combinaties mogelijk
5+1 gratis: 16,67% korting is al verrekend in de verkoopprijs van het product.
50% korting: Korting wordt aan de kassa verrekend.

*


