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AGENDA

Poeldijkse kanjer: Julien La Graauw

Onze jeugd in het dorp
Door Annemiek Koremans

Zo maar in een kerkdienst ter gedachtenis aan mijn moeder en 
vele anderen. Het katholieke ritueel. Ieder met zijn eigen ge-
loof, gedachten, hoop en gevoelens. Een dienst met collecte. In 
mijn scootmobiel zit ik buiten de banken, het collectemandje 
bereikt mij niet. Gelukkig is er een jongen die ziet dat ik mijn 
geldelijke bijdrage niet kan geven, hij neemt de moeite om met 
een mandje speciaal bij mij langs te komen.

De jongen met het mandje heet Julien La Grauw en is 12 jaar, ge-
boren Poelukker en zit nu op ISW Hoogeland VWO. Heeft vader, 
moeder en een broertje Viggo. Zijn oma Ans Nederpelt is een 
verjaardags- en bridgevriendin van mij. Iedere dinsdag toosten 
we op  een gezond en vreugdevol levensjaar.

Vrijwilliger
Julien is vrijwilliger bij De Terwebloem. Met zijn oma schenkt hij 
op zondagmorgen om de veertien dagen koffie bij de bewoners. 
Ook speelt hij spelletjes met de mensen die dat willen. Hij heeft 
met zijn school een musical voorgedragen in De Terwebloem.

Ambities
Deze kanjer brengt het liefst zijn tijd buiten door. Sport graag en 
geeft voetbaltraining aan andere kinderen bij Verburch. Het na-
deel aan Poeldijk vindt hij dat zijn dorp wordt volgebouwd.

Samen met Bakkerij Van Malkenhorst

Heel Scouting Poeldijk bakt!
Door Peter Stam

Onze jaarlijkse oliebollenactie is al weer in volle 
gang. Zaterdag 14 december zijn we met de hele 
groep weer langs de deuren gegaan om de be-
stellingen op te nemen. Als u soms niet thuis was 

kunt u ze ook weer telefonisch bestellen. Alle bestellingen wor-
den ’s-morgens op dinsdag 31 december gratis bij u thuisbezorgd.

En verder is iedereen op oudejaarsdag natuurlijk weer van har-
te welkom in onze vertrouwde oliebollenkraam op de hoek Ire-
nestraat met de Jan Barendselaan. Ook dit jaar werken wij weer 
samen met Bakkerij Van Malkenhorst dus dat wordt smullen! Be-
stel ze nu, en bel: 0174 – 24 64 84.

21 dec. 10.00-11.30 uur Open kerk, boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk Fonteinstraat
21 dec. 20.00 uur  Kerst Sing-In Winter Wonderland  Bartholomeuskerk
   Concertkoor Westland   (zie pag. 11)    
22 dec. 14.00 uur  Kerstviering KBO Poeldijk   ISW-school Margrietlaan
        (zie pag. 23 vorig nummer) 
24 dec. 19.30 uur  Kerstavond Hervormde gemeente  Fonteinstraat Poeldijk (zie pag. 9)
26 dec. 10.00 uur  Kindje wiegen    Bartholomeuskerk
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Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.350 thuis bezorgd en 500 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan 
Goeijenbier (hoofdredacteur), Peter van Iersel (penningmees-
ter), Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Etiènne Zwinkels (website en 
sociale media).
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo.
___________________________________________________
Kopij Poeldijk Nieuws 
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171), Erik van der Sande (06-
25575372) of Koos Verbeek (06-53714151).
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken) 
Poeldijk Nieuws is niet aansprakelijk voor gevolgen van  
fouten in advertentieteksten.
___________________________________________________

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

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

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

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

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

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

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

fransvanvelthoven@hetnet.nl

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

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

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

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

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

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

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

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

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

100 gram rosbief + 
100 gram beenhamsalade

slechts € 3,99

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk 

gratis steakmes!

gourmet express, 
per persoon

slechts € 6,75

hele grillworst 
slechts € 4,99

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

wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.

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

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk, 
gratis steakmes!

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

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

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

  

Geldig van 18 t/m 22 november Geldig van 24 t/m 30 november

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

KEURKOOPJE
4 KIPSCHNITZELS

SLECHTS € 6,95

VLEESWARENKOOPJE
125 GRAM GEBRADEN 
RUNDERROLLADE

SLECHTS € 2,95

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM PEEN EN UIEN 
STAMPPOT

SLECHTS € 3,95

ELK WEEKEND 
HELE GRILLWORST 

€ 5,50

KEURKOOPJE
4 MAGERE RUNDERLAPPEN

SLECHTS € 7,95

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM FILET SPECIAAL

SLECHTS € 2,75

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM 
ZUURKOOLSTAMPPOT MET 
ROOKWORST

 SLECHTS € 3,95

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Aanbiedingen geldig van 
16 t/m 31 december

Ambachtelijke saucijzenhapjes
10 stuks voor €5

Versgebakken oliebollen 
(na 27 dec.)

11 halen 10 betalen

Wij wensen u heerlijke kerstdagen 
en een gelukkig 2020 toe!

Bakkerij Van Malkenhorst

Poeldijk Nieuwtje
Wie wil mij helpen in de huishouding?

Voor 3 uur in 2 weken?
Telefoon: 0174-627425

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

Vrijdag 20 december 15.00 uur: woord- en communieviering 
door pastoraal werker Els Geelen.
Donderdag 26 december 10.30 uur: woord- en communieviering 
door Rafael Maria Theuvenet.
Rafael Maria Theuvenet treedt per 31 december uit dienst we-
gens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en wordt 
opgevolgd door Annalena Hoyer.

Expositie prentbriefkaarten in De Backerhof 

Eeuw kerst- en nieuwjaarsgroeten
In De Backerhof in Poeldijk is tot 15 januari een expositie te zien 
van prentbriefkaarten met kerst- en nieuwjaarsgroeten van om-
streeks 1890 tot nu. Niet alleen de originele kaarten zijn het 
bezichtigen waard, werkelijk uniek is dat er een postzegel met 
duidelijk stempel van de betreffende jaren zichtbaar is. 

De expositie bestaat uit meer dan 400 exemplaren uit de collec-
tie van J.N.M. (Koos) van Leeuwen. Omdat de  adres- en prentzij-
de van de kaarten worden geëxposeerd is het een lust voor het 
oog. De openingstijden zijn elke werkdag van 09.30-17.00 uur. In 
het weekeinde (minimaal vijf personen) op afspraak: 24 61 48. 

wenst iedereen hele fijne en 
smakelijke feestdagen toe!
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Herenstraat 68,
Wateringen

0174 - 29 29 26

Havenstraat 27, 
Monster

www.silene-uitvaart.nl

Wij wensen u voor het naderend 
                kerstfeest & het nieuwe jaar

       bijzondere dagen met 
mooie herinneringen, fijne ontmoetingen, 
                               gezondheid en vrede.

In memoriam:   

Francien Onings (84)
Door Piet Onings, neef

Francien, in de volksmond Sien. Opgewekt, zorgzaam, nooit vra-
gend en nimmer klagend, dat was typerend voor Francien. Fran-
cien was een kind uit een hardwerkend gezin van 12 kinderen. 
Geboren op 18 september 1935 aan de Vredebestlaan, vele jaren 
gewoond aan de Voorstraat, de laatste jaren de Jan Barendse-
laan. Daar heeft zij erg plezierig gewoond met hele fijne buren.

Tante Francien heeft altijd bij haar ouders gewoond en verzorgde 
later haar ouders, haar moeder mocht 99 jaar worden. Daarnaast 
verrichtte zij meerdere werkzaamheden, zoals bij het bloembollen-
bedrijf van haar broers de kantoren schoonmaken, bloembollen ver-
pakken en hulp in het huishouden van haar schoonzus toen deze in 
de kinderen zat. Francien heeft nooit deel uitgemaakt van een ver-
eniging. Wel was zij erg geïnteresseerd in de mens. Wanneer zij op 
het dorp was sprak ze menig mens aan voor een praatje. Ze breide 
vele truitjes voor de missie.

Ook was ze een ijdeltuit, Francien was erg verzorgd en dat was ook 
in haar huis te merken. Haar hondje was haar alles; menigeen zal 
haar dan ook herinneren wandelend met haar hondje. Het laatste 
jaar ging ze steeds verder achteruit en kwam op bed te liggen, waar 
zij een geweldige verzorging kreeg van haar zus Toos. Geestelijk is 
ze tot het eind scherp gebleven en heeft haar eigen uitvaart geregis-
seerd. Zo wilde ze bijgezet worden bij haar ouders en dat is dan ook 
gebeurd. Francien Onings overleed op 11 november en is begraven 
op 15 november op het Sint Bartholomeuskerkhof.

MONDZORG POELDIJK 
Tandarts Wassenberg, tandarts Van Zijl 
en assistentes

wensen u Fijne 
Feestdagen en een 
(mond) Gezond 2020!

Nieuwe aanmeldingen mogelijk
Mondzorg Poeldijk
Tandarts A.M. van Zijl
Tandarts J. Wassenberg
Van Velzenstraat 1,
2685 RB Poeldijk
Telefoon 0174 280493
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 19 t/m 21 december

PROEFSTOLLETJES
Ambachtelijke Kerststol met 100% amandelspijs, maar 
dan in éénpersoons uitvoering! 

3+1 
gratis

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

 
 
 
 
 
 

WINTERBANDEN 
  Wissel + Opslag 
 
        € 121,00 

 
 

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

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

EHBO VERENIGING  
ST. ALBERTUS  
WENST U ALLE  
GOEDS VOOR  
2020
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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

Kom in de stal en: 

Hoor een fantastisch verhaal
Door diaken Walther Burgering 

December staat bol van verhalen. Het be-
gint al in november met Allerzielen en 
Halloween. Het gaat verder met Sint 
Maarten. Daarna komt Sint Nicolaas, 
met de zonnewende het verhaal van 
de geboorte van Jezus Christus. Verha-

len over leven en dood, samenleven en 
verdraagzaamheid, liefde en barmhar-

tigheid, over erbij horen en uitgesloten wor-
den, over bedreiging, macht en jaloezie, over mens-zijn als Kind 
van God, over de zin van het bestaan.

Verhalen horen bij het mensenbestaan. Heel ons leven hangt aan 
elkaar van verhalen. No story, no glory noemde een collega van 
mij dat in een managementboek met de subtitel ‘echte leiders 
vertellen een eigen verhaal’. Mensen zijn verhalenmachines, om-
dat we ons dingen voorstellen en vrij nauwkeurig herbeleven wat  
wij niet zelf hebben meegemaakt. De ‘geheugenbanken’ in ons 
brein worden aangesproken om het ons zo levendig mogelijk voor 
te stellen. In onze gedachten verplaatsen wij ons moeiteloos van 
de ene plek naar de andere, zonder fysiek ook maar een stap te 
verzetten. Wij beleven vreugde, verdriet, pijn, honger, armoede, 
wanhoop, doodsangst en intens geluk, zonder er daadwerkelijk 
op dat moment deelgenoot van te zijn. Op die momenten ver-
binden onze eigen ervaringen zich met de werkelijkheid zoals die 
zich aan ons in het verhaal ontvouwt. En zo maken wij van elke 
gebeurtenis ook ons eigen verhaal. 

Dat is de kracht van verhalen vertellen: van elke gebeurtenis 
ons eigen verhaal maken. In de christelijke traditie doen we dat 
al eeuwen. Dan moeten het wel heel bijzondere en fantastische 
verhalen zijn. Want zelfs te midden van het geweld en de op-
dringerigheid van de sociale media nu worden de Bijbelverhalen 
gehoord. We moeten er wel meer moeite voor doen dan vroe-
ger, maar ze blijven staande. Een goed verhaal, - het verhaal van 
God met mensen, Immanuel, is een beregoed verhaal-, overstijgt 
alle andere vormen van communicatie. Zo ook het verhaal van 

de geboorte van Jezus Christus, dat we met Kerstmis weer laten 
klinken in menige kerk. Soms zeggen mensen: dat verhaal kennen 
we nu wel. Anderen zeggen dat er elk jaar een ander stukje van 
het verhaal oplicht en indruk maakt. Iedere keer dat het verhaal 
verteld wordt, schuurt het aan onze geheugenbanken, neemt het 
een andere vorm aan door de vermenging van oud verhaal en 
nieuwe actualiteit. Dat is ook meteen de rijkdom van dit perfect 
geschreven verhaal. Alles zit erin: leven en dood, samenleven, 
verdraagzaamheid, liefde, barmhartigheid, erbij horen, uitge-
sloten worden, bedreiging, macht, jaloezie, mens-zijn, Kind van 
God worden, de zin van het bestaan. Mogen de woorden van het 
Verhaal ons leven deze Kerstmis wederom verrijken, verlichten en 
laten samenvallen met onze actualiteit. Opdat God-met-ons mag 
zijn, als een verhaal dat voortlééft in ons. Namens het pastoraal 
team voor iedereen een Zalig Kerstmis!

Vormselavonden
De komende tijd is er een aantal avonden ter voorbereiding op 
het H. Vormsel. 
Maandag 13 januari, parochiezaal van de St Josephparochie, 
Schaepmanstraat 12, Wateringen.
Van 19.15 tot 20.45 uur: 7e jongerenbijeenkomst H. Vormsel
Woensdag 22 januari, kerkzaal van OLV ten Hemelopneming, Iep-
straat 1  ‘s-Gravenzande.
Van 20.00 tot 21.30 uur: 2e ouderavond voorbereiding van het 
H. Vormsel.

Bezoek voedselbank Haaglanden
In het vormselproject bezochten vormelingen de voedselbank 
Haaglanden, die maakt wekelijks rond de 1900 pakketten klaar 
voor gezinnen in de regio. De pakketten worden woensdagavond 
en donderdagochtend door vrijwilligers ingepakt. Mensen van de 
voedselbank waren erg blij met de hulp van de vormelingen. In ja-
nuari gaan we op bezoek bij de Sisters of Charity in Rotterdam. De 
vormselwerkgroepen regio Noord en West.

‘Een erg coole ervaring én je leert veel’

Verslag vormsel voedselbank
Door Melanie Eijgermans (12 jaar)
 
We zijn met de vormelingen naar de voedselbank geweest. We 
verzamelden allemaal in de lunchroom van de voedselbank. 
Daarna gingen we naar beneden en werden onderverdeeld in 
twee groepen van 3. Wij kregen eerst een rondleiding en daar-
na mochten we aan de band staan. In de rondleiding werd wat 
verteld over de producten. Hoeveel dozen er per dag werden 
gemaakt en we hebben de vrachtwagens weg zien rijden naar 
de ophaalpunten. 

Toen kregen wij in de lunchroom stroopwafels. We hebben daar 
nog even verder gepraat. Ze gaan verhuizen dus hebben ze veel 
geld nodig. Als je in het rond keek zag je allemaal geldbedragen 
staan die ze hadden gekregen. Daarna mochten wij aan de band 
staan. Ik deed de spaghetti. Daarna hadden we pauze en gingen 
we nog even kletsen met z’n allen. We hadden daarna de keus of 
blijven tot ze stoppen of naar huis te gaan. Ik ging door. Toen stond 
ik met Thomas aan de band voor de aardappelen. Het is een erg 
coole ervaring want je leert  veel, je doet ook wat leuks en helpt 
mee voor een goed doel. Ik zou graag nog een keer terug willen.
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Help Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru

Adventsactie tot 26 december
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV  

Een half miljoen mensen is uit 
Venezuela gevlucht naar Lima, de 
hoofdstad van Peru. Ze leven on-
der moeilijke omstandigheden. 

Vooral de jongste kinderen (0-5 jaar) hebben hieronder te lij-
den. Ze zijn soms ondervoed, hebben een ontwikkelingsach-
terstand en last van trauma’s. De katholieke organisatie Warmi 
Huasi heeft een programma opgezet om de problemen van deze 
kinderen aan te pakken. 

Deze organisatie werkt nauw samen Columban Missionaries. De 
ouders en verzorgers krijgen ondersteuning en begeleiding. Er 
worden twee kindercentra opgezet, waar getrainde vrijwilligers 
de kinderen opvangen. In de Adventsweken is de offerkist ach-
terin de Bartholomeuskerk beschikbaar voor uw financiële steun 
aan dit project. U kunt ook geld overmaken op bankrekening 
nummer: NL89INGBO653100000 Adventsactie Den Haag o.v.v. 
Peru. Na de viering op kerstavond is er een deurcollecte in de 
kerk. Hartelijk dank voor uw gift aan de kinderen in Peru. 

Kerkberichten 
Weekeinde 21 en 22 december: 4e Zondag van de Advent.
Zaterdag 20.00 uur: er zijn geen vieringen in de regio. In onze 
kerk organiseert Concertkoor Westland een Winter Wonderland 
Kerst Sing-In. Een gezellige bijeenkomst om samen in de Kerst-
stemming te komen. Kom luisteren en zing mee met nummers 
zoals All I want for Christmas van Mariah Carey, Jingle Bells, Last 
Christmas van George Michael, de Herdertjes lagen bij Nachte, 
Rudolph the red nosed reindeer en I’m dreaming of a White 
Christmas. 
Zondag 11.00 uur: boeteritus. Woord- en communieviering met 
dames en heren Bartholomeuskoor. 
Voorganger: diaken Ronald Dits. Intenties: Jaargetijde Piet Per-
soon, Henk van Kester en Leny van Kester-Grootscholten, Nico en 
Nel van der Valk-Oosterveer en zoon Willem.

Dinsdag 24 december (Kerstavond) 19.00 uur is er een gezinsvie-
ring, waar jong en oud erg welkom zijn! 
Thema van de viering is ‘Kom in de stal’. Het School-Kerst-Koor 
zingt met het Kinderkoor van Deo Sacrum. Voorganger: pastor 

Berry Lansbergen.
Intenties: Overleden familie Gardien-Verbeek, Herman van den 
Ende, overleden ouders Verbeek-Witkamp, overleden ouders 
Zuyderwijk-Bruggeling en zus Ria, opa en oma Hogervorst-Schef-
fers en overleden familie Scheffers, Piet van der Valk en ouders, 
Koos en Alie Zwaartman-Zuiderwijk, Jacques en Annie van den 
Ende-van Schie, Herman Zuijderwijk, Opa Wim Nederpelt.
Dinsdag 24 december 21.00 uur: Jongerenviering met jongeren-
koor. De jongeren hebben de viering op een eigentijdse manier 
uitgewerkt. Zij worden begeleid door hun eigen combo. Thema 
van de viering is ‘Kom in de stal’. Voorganger: pastoraal werker 
Els Geelen. Intenties: Gré de Kok-Nederpelt, Kees van den Bogae-
rt en Greet van den Bogaert-Scholtes, Bep Greve-de Wijs, Aad van 
Dijk, Bart Koornneef en Jan van der Kleij.

Woensdag 25 december (Eerste Kerstdag) 10.30 uur: plechtige 
Hoogmis, wij vieren de geboorte van onze Heer. Verschillende 
koorgroepen van Zangkoren Deo Sacrum mét projectzangers zin-
gen o.l.v. hun dirigent Steven van Wieren de Mass in D van An-
tonin Dvořák, feestelijke Kerstmotetten en het Gregoriaans van 
Kerstmis. Orkestbegeleiding verzorgd door het Delphi Consort. 
Organist is Wim van Herk. Voorganger: Pastor Ab Vijftigschild. 
Intenties: Toos van der Valk, Barbara Helderman en overleden fa-
milie, Harry en Grarda Heuchemer, Theo van der Elst en familie, 
Gerard Thoen en zonen, overleden ouders Brabander-Greve en 
Ton en Jeanne Zuijderwijk-Brabander, Frans en Martha Braban-
der, Jo Alsemgeest-Hogervorst, Piet van der Zanden, Leny Broch-
van Oosten, Gerard Goeijenbier en Riet Goeijenbier-van Kester, 
Jan Enthoven en zegen over ons gezin, Nic van der Knaap, Roos 
van der Knaap-van den Berg, zoon Hans en overleden familie, 
Gerard Enthoven en overleden familie, Jopie Verbeek-van Leeu-
wen, Nico van Kester en familie, voor onze dierbare ouders Ria 
van der Knaap-Barendse en Aad van der Knaap, Wil Barendse, 
Astrid Duijvestijn, Ineke Gardien, ouders Gardien-Lourier, Corrie 
Duijvesteijn-Vonk, Gerard van den Berg, Mien van den Berg- van 
der Scheer en dochter Mieke, Aad van Leeuwen en overleden fa-
milie, Jan Verbeek en overleden familie.

Donderdag 26 december (Tweede Kerstdag) 10.00 uur: Oecu-
menische woord- en gebedsviering in de Hervormde Kerk, Fon-
teinstraat Poeldijk. Voorganger: Dominee J. Guis. In deze viering 
is jong en oud van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid om 
samen een kopje koffie te drinken. 
Donderdag 26 december 11.00 uur: Kindje wiegen. Kom luiste-
ren naar het prachtige verhaal over de herders in het veld die op 
zoek gaan naar een bijzonder kindje dat geboren zal worden in 
een stal. Zing je ook mee met de kerstliedjes? Kindjes Wiegen is 
speciaal bedoeld voor alle peuters en kinderen van groep 1, 2, 3 
en 4. Samen met hun ouders, opa’s en oma’s en iedereen die je 
lief is.

Weekeinde 28 en 29 december: feest van de Heilige familie. 
Zaterdag 28 december. Er zijn geen vieringen in de regio. 
Zondag 29 december 11.00 uur: woord- en communieviering 
met dames en heren Bartholomeuskoor. Voorganger: diaken Ro-
nald Dits. Intenties: Arie van Vliet, Agaath Zwinkels-van Leeuwen, 
overleden familie Van der Loos-van Leeuwen.
Dinsdag 31 december (Oudjaar) 19.00 uur: woord- en commu-
nieviering met dames en heren van het Bartholomeuskoor. Een 
feestelijke dankviering op de drempel van het nieuwe jaar. Voor-
ganger: pastoraal werker Els Geelen. Intenties: Leny Broch-van 
Oosten, Annelies en Wim van Dijk.
Woensdag 1 januari (Nieuwjaar) 09.30 uur: Eucharistieviering 
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met dames en heren van het Bartholomeuskoor. Voorganger: 
pastor Max Kwee. Intenties: Jaargetijde Wim van Dijk, Jaargetijde 
Piet van der Zanden, overleden familie Van der Loos-van Leeu-
wen. Na de viering is er onder genot van een kopje koffie of thee 
gelegenheid om nieuwjaarswensen uit te wisselen.

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 de Bartholomeuskerk
Vanuit de parochie wordt gevraagd of het mogelijk is gebracht 
en gehaald te worden naar de kerk. Wij willen dat graag mogelijk 
maken. Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, 
wordt er voor vervoer  gezorgd. U wordt dan gehaald en thuisge-
bracht. Contactpersoon hiervoor is Jan van Dijk, tel: 06- 40 917 
565.

Doopvieringen
Aanmelden voor een doopviering gaat digitaal. Op www.rkwest-
land.nl staat onder Contact een blokje ‘Formulieren’. Op het for-
mulier ‘aanmelden Doop’ kunnen gegevens ingevuld worden. Het 
formulier wordt digitaal bezorgd worden bij het parochiesecreta-
riaat. Zij zorgen dat de aanmelding bij de juiste mensen komt en 
in behandeling genomen 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. Ook kan er thuis de Communie 
ontvangen worden. Belt u  ons op dinsdag- of donderdagmorgen, 
tel. 24 50 58.

Vieringen De Backerhof
Donderdag 26 december 19.00 uur: Tweede kerstdag. Geen vie-
ring of rozenkrans bidden.

Piramide van zes kinderen

Voorbereiding op Vormsel 
Door Els Geelen, pastoraal werker

Intussen zijn we al bij de zesde bijeenkomst ter voorbereiding 
op het sacrament van het Vormsel. Keken wij de afgelopen ke-
ren met een kwartetspel wat er in en rond de kerk gebeurt en 
naar getallen in de Bijbel. De 7 in De Bijbel staat voor totaliteit 
en volkomenheid. Of het kwartet van de sacramenten. Sacra-
ment ontvangen wij vaak op heel belangrijke momenten in ons 
leven. 

Zoals de doop als we worden geboren. Een sacrament kunnen 
we zien als een cadeautje van God. We werken steeds met vier 
hulpouders die een deel van de bijeenkomsten voor hun reke-
ning nemen. Zo zijn zij betrokken bij de voorbereiding. Wij heb-
ben ook nagedacht over hoe we de voorstellingsviering in Poel-
dijk invullen. Samen hebben de jongeren voorbeden gemaakt en 
een woord van welkom. Natuurlijk is er nagedacht over hoe zij 
zich  voorstellen. Ze kwamen uit op een piramide van 6 jonge-
ren. Ze vertrouwden elkaar om niet te vallen. Samen bouwden ze 
aan de toekomst. Zij zijn onze bouwstenen. De anderen stonden 
er om heen omdat je niet alleen kunt bouwen. De komende bij-

eenkomst gaan we samen de viering van het H. Vormsel maken 
zodat het echt een viering van de jongeren wordt. Net als bij de 
voorstellingsviering zorgt jongerenkoor Corbulo voor muzikale 
ondersteuning. 
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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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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

‘Oud en vertrouwd’ worden ‘levend en nieuw’

Iets nieuws onder de zon
Door ds. J.W.J. Guis

Nieuwsgierigheid is een menselijke ei-
genschap. Dat kan vervelend zijn als 

het neigt naar bemoeizucht. Maar het 
is mooi als het gaat om interesse en 
belangstelling. Het valt me op hoe je 
bij een baby al merkt hoe dat zich ont-

wikkelt. Leuk om naar onze dochter te 
kijken nu ze een paar maanden oud is. 

Nieuwsgierig naar de blokken met geluidjes 
in de box, ook nieuwsgierig naar een stem die ze nog niet eerder 
gehoord heeft. Met het verstrijken van de tijd zal haar interesse 
wel langzaam verschuiven.

Blijft die nieuwgierigheid naar het onbekende altijd bestaan? Of 
komt er een moment dat we alles weten? Dat de wereld geen 
verrassingen meer voor ons heeft? Koning Salomo schreef in de 
Bijbel dat hij veel onderzocht had in zijn leven en tot de conclusie 
kwam dat er niets nieuws is onder de zon. Ergens is die gedach-
te wel herkenbaar. Dat kan ook zo zijn met de periode rond het 
Kerstfeest. Elk jaar breekt de kerstperiode weer aan. Een kind kijkt 
opgewonden naar de versieringen. En luistert ademloos naar het 
kerstverhaal. Wat betekent het toch allemaal? Terwijl je zelf het 
gevoel hebt dat je het allemaal wel weet. 

Toch gaat het gelukkig met Kerst niet om een nieuwe en originele 
aanvulling van de oude kerstgeschiedenis. En toch blijft het wel 
levend. Is het steeds weer nieuw: als het verhaal tot leven komt. 
Als je Hem leert kennen die geboren wordt. Ik denk aan de drie 
wijzen uit het oosten die een ster aan de hemel zagen. ‘Wat bete-
kent dat?’, vroegen ze zich af. Die ster bracht hen naar het Kindje. 
In Hem is werkelijk iets nieuws onder de zon gekomen. Niet iets 
maar Iemand. In de ontmoeting met Hem wordt wat oud en ver-
trouwd was weer levend en nieuw. 

Kerkdiensten
Zondag 22 december (4e adventszondag)
10.00 uur: ds. J. Noordam, Nieuwendijk. 
19.00 uur: ds. B. Weegink, Katwijk aan Zee.
Dinsdag 24 december (kerstavond)
19.30 uur: ds. J.W.J. Guis.
Dienst voor iedereen met koffie, thee en chocolademelk na af-
loop.

Woensdag 25 december (1e kerstdag)
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, met medewerking van Chr. gemengd 
koor “Immanuel”.
Donderdag 26 december (2e kerstdag)
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, oecumenische dienst in NH kerk, m.m.v. 
sopraan Annemieke van der Zwan.
Zondag 29 december 
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, (zangdienst).

Dinsdag 31 december 
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis; herdenking van de overledenen en ge-
borenen in 2019.
Woensdag 1 januari
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis. Na de dienst koffiedrinken en Nieuwjaar 
wensen.
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. Bep Stijger tel.: 
28 00 57.

Dinsdag 24 december

Warm welkom op Kerstavond
De Hervormde gemeente Poeldijk zet de traditie voort met 
een dienst op kerstavond die voor iedereen is bestemd. Onder 
het thema ‘Ere zij God’ worden dinsdag 24 december bekende 
kerstliederen gezongen en zal ds. Guis vertellen over het won-
der van Kerst. Jong of oud, trouw kerkganger of niet: van harte 
welkom. Wij hopen dat net als vorig jaar velen de weg naar de 
Fonteinstraat in slaan en de lichten zullen volgen.

Muzikale medewerking: Annemieke van der Zwan (sopraan), Sop-
hieke van den Beukel (dwarsfluit), Evelien van der Ende (panfluit), 
Jasper van der Meer (trompet), Bauke de Jong (piano), Adriaan 
de Jong (orgel). Na afloop is er koffie, thee en warme chocola-
demelk met iets lekkers om nog even na te praten en elkaar te 
ontmoeten. 
Dinsdag 24 december, in de Hervormde kerk aan de Fonteinstraat 
in Poeldijk. Aanvang: 19.30 uur. Wilt u meer informatie dan kunt 
u contact opnemen met J. Bogaard tel. 24 25 70.

Feestelijke viering op Eerste Kerstdag
Op eerste kerstdag is er opnieuw een dienst in de Hervormde 
kerk. Deze begint om 10.00 uur en ook daarin gaat ds. Guis voor. 
We horen op deze morgen het Kerstevangelie klinken en het 
christelijk Gemengd koor Immanuel zal enkele liederen zingen. 
Zoals elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 en neven-
dienst voor kinderen van de basisschool.

Oecumenische dienst Tweede Kerstdag
Alle Poeldijkers worden uitgenodigd voor een gezamenlijke 
dienst van Bartholomeusparochie en Hervormde gemeente. De 
dienst is in de Hervormde kerk, Fonteinstraat en begint om 10.00 
uur. Voorganger is ds. J.W.J. Guis, muzikale medewerking verleent 
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we print with passion

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

Kerkbalans 
Hebt u dit jaar een toezegging gedaan voor de actie 

Kerkbalans maar uw bijdrage nog niet overgemaakt? 
Hopelijk mogen wij nog op uw toezegging rekenen! 

Uw bijdrage is nog steeds zeer welkom. Hartelijk dank! 
Rekeningnummer: NL44RABO0142200875

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

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

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

   Uitstekende woningpresentatie

sopraan Annemieke van der Zwan. Na afloop is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten bij koffie of thee.

Oudjaarsdienst
In de oudjaarsdienst zullen we de namen noemen van hen die ons 
in 2019 ontvielen. Wij zullen hen in stilte gedenken. Ook worden 
de namen genoemd van hen die in 2019 door geboorte aan onze 
zorgen werden toevertrouwd. De dienst begint om 19.00 uur.

Nieuwjaarsdienst
De eerste dienst in 2020 wordt is op woensdag 1 januari en be-
gint om 10.00 uur. Na afloop van deze korte dienst is er gelegen-
heid om elkaar een gezegend Nieuwjaar te wensen onder genot 
van koffie of thee.

Zaterdag 21 december

Open Kerk Hervormde Gemeente 
Elke 1e en 3e zaterdag van de maand is de kerk tussen 10.00-
11.30 uur open voor iedereen die behoefte heeft aan een ge-
sprek, een moment van bezinning of gewoon even aandacht. 
Tijdens de open kerk is er ook Boekenmarkt, met boeken over 
religie, kerkgeschiedenis, algemene geschiedenis, politiek, maar 
ook detectives, romans en kookboeken. U vindt er ook puzzels 
en dvd’s voor een kleine prijs.

Op de Platenzolder vind u meer dan duizend oude elpees, single-
tjes, oude 78 toeren platen en een grote voorraad cd’s. Alle soor-
ten muziek, religieus, klassiek, populair, jazz, country en zeldza-
me platen voor verzamelaars. U mag ook platen of cd’s inleveren. 
Op de Crea-markt vindt u gebreide en gehaakte artikelen, knuf-
fels, poppen, poppenkleertjes, knutselspullen, kaarten en hobby-
boekjes. U kunt ook meedoen als u een gezellig uurtje creatief 
wilt zijn. Wilt u leren breien of haken? Kom langs, iedereen is wel-
kom. Kom kijken naar de grote verzameling boeken en platen en 
vindt wat u al lang zoekt, of kom gezellig op de koffie of thee. De 
kerk is in de Fonteinstraat in het centrum van Poeldijk. Opbrengst 
gaat naar renovatie van het dak van de kerk. 
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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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Hoogtepunten én mindere momenten

Jeu de Boule ‘97 Verburch Poeldijk
Door Piet de Quaasteniet

Beste boulers, we zitt en alweer in het nieuwe jaar. 2016 was 
een sporti ef jaar Jeu de Boule. Veel hoogtepunten en ook min-
dere momenten die we met onze leden deelden. We vergeten 
de mensen die we verloren hebben niet en wensen hun naasten 
veel sterkte toe.

Hoogtepunten waren er genoeg afgelopen jaar, in veel dorpen in 
ons Westland wordt er jeu de boule gespeeld met vaak leuke toer-
nooien. Met een kleine bijdrage kan er een heerlijke dag gespeeld 
worden. In Madestein, De Lier, ‘s-Gravenzande, Kwintsheul, 
Naaldwijk, Wateringen en natuurlijk het Rondje Poeldijk. Dit was 
voor velen het hoogtepunt van het seizoen, met mooi weer, veel 
deelnemers, veel sponsoren en weer veel vrijwilligers was het 
een dag om niet snel te vergeten. Ook bij ons was er het afgelo-
pen jaar veel te doen. De acti viteitencommissie zit niet graag sti l 
en organiseerde met een leuk programma geweldige middagen. 
Ook de vele vrijwilligers van onze vereniging deden veel goed 
werk en worden sporti ef bedankt. Als je ti jd en zin hebt, kom een 
kijkje nemen bij de Jeu de Boule Vereniging ’97 Verburch Poeldijk 
aan de Arckelweg. Alle leden van onze vereniging wensen we een 
fi jn, gezond en sporti ef 2017.

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

10 � 

Mede namens onze
medewerkers in de praktijk 

danken wij u hartelijk 
voor de vele goede wensen 

en wensen u wederkerig 
fijne Kerstdagen 

en een gezond 2016. 

De heer en mevrouw Schijen - van Leeuwe 
De heer en mevrouw Touw - van Basten Batenburg 
mevrouw Salman 

Wij wensen 
alle patiënten en bekenden 

Prettige Feestdagen 
en een 

Voorspoedig 
Nieuwjaar 

Praktijk voor 
Fysio- en Manuele Therapie Barendse 

Tandartspraktijk van Zijl 

wenst alle patiënten en bekenden 

Prettige Feestdagen 

en een 

Voorspoedig 2016 

van Velzenstraat I - telefoon 280493

Stomeri· 

• en een

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

Wij wensen al onze klanten en lezers 
een Gelukkig en gezond 2017 toe.

Voor al uw kledingreparaties en voor het reinigen van uw kleding 
staan wij altijd klaar om u van dienst te zijn.

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

Stomerij

GUILHERAND

FRANCE

FONDEE EN 1995

GUILHERAND

FRANCE

FONDEE EN 1995

Bij ons kunt u ook pasfoto’s laten maken.
Klaar terwijl u wacht.

Dijkstraat 26 • 2675 AX  Honselersdijk
Tel. 0174 610027 • info@vincentvis.nl

Maandag gesloten

Mode op Maat
Wilt u dat ook leren?

Voor beginners, gevorderden en voor 
wie de kneepjes van het vak wil leren.
Alleen kinderkleding maken kan ook.

Inlichtingen en aanmeldingen
bij de cursusleidster
Anny Eeltink
Duinpan 24, Monster
Telefoon: 0174-247002

2020

Agenda
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  
14.30-15.00 uur: De Veiling, zingen voor kinderen van groepen 
1 t/m 4.
16.00-17.00 uur: De Veiling, zingen voor kinderen vanaf groep 5.
Elke donderdag  
20.00-22.00 uur:  De Veiling, repetitie Popkoor Fine Tuning, 

Hooizolder achter Emmastraat 11, Monster. 
Repetitie Kamerkoor Couleur Vocale.

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

In de kerk
Zaterdag 21 december         
19.00 uur: geen viering.
Zondag 22 december, 4e Zondag van de Advent.  
11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
viering.
Dinsdag 24 december, Kerstavond.
19.00 uur: het kinderkoor en de kinderen van het School-Kerst-
Koor zingen tijdens de gezinsviering.
21.00 uur: leden van Popkoor Fine Tuning zingen tijdens de jon-
gerenviering.
Woensdag 25 december, hoogfeest van Kerstmis.
10.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor met projectzan-
gers zingen de Mis in D  van Anton Dvořák m.m.v.  van het Delphi 
Consort en organist Wim van Herk. De Vrouwenschola zingt het 

Gregoriaans van Kerstmis. 
Donderdag 26 december, Tweede Kerstdag.
11.00 uur: Kinderkoor en de pupillen zingen bij het Kindje Wiegen 
in de Bartholomeuskerk.
Zaterdag 28 december    
19.00 uur: geen viering.
Zondag 29 december
11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
viering.
Dinsdag 31 december, Oudjaar.
19.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens een 
feestelijke viering bij het afscheid van 2019.
Dinsdag 1 januari, Nieuwjaar. 
09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
viering.

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 be-
gonnen met de repetities van vele populai-
re kerstliederen. Zaterdag 21 december om 

20.00 uur kan iedereen luisteren en met ons meezingen in de 
Bartholomeuskerk in Poeldijk. 

In een gezellige, ontspannen sfeer zingen we bekende Kersthits, 
onder meer van Chris Rea en Mariah Carey. De herdertjes mogen 
niet ontbreken evenmin als I’m dreaming of a white Christmas. De 
toegang is gratis maar we hebben wel kosten. Bij het weggaan is 
er gelegenheid een vrijwillige bijdrage te doen. Wij worden bege-
leid door Wim van Herk aan de piano, Peter Wesstein contrabas en 
Remco Valstar, drums. Het geheel staat onder leiding van Steven 
van Wieren. Kom je ook? Gezellig, en zet gerust je kerstmuts op.
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Woensdag 25 december

Feestelijke Hoogmis Kerstmorgen
De Zangkoren “Deo Sacrum” onder leiding van hun dirigent Ste-
ven van Wieren zingen traditiegetrouw in de feestelijke Hoog-
mis op Kerstmorgen in de Poeldijkse Bartholomeuskerk. De 
verschillende koorgroepen en projectdeelnemers zingen dan de 
Mis in D  van Anton Dvořák, feestelijke Kerstmotetten en het 
Gregoriaans van Kerstmis. De begeleiding wordt verzorgd door 
het Delphi Consort, organist is Wim van Herk.

Voorganger is pastor Ab Vijftigschild; rond 10.15 uur komt het 
koor de kerk binnen en zingt het bekende “Transeamus” van Hu-
bert Cuypers en vervolgens klinken er kerstmotetten. Aanvang 
van de viering: 10.30 uur. 

Prijswinnaars ontvingen bericht 

Kerstloterij Deo Sacrum
Door Toos de Vreede

De afgelopen weken zijn de koorleden bij u aan de deur geweest 
om loten van de Kerstloterij te verkopen. De trekking van deze 
loterij van de Stichting Vrienden van Deo Sacrum was vrijdag 13 
december; de prijzen zijn uitgereikt op zaterdag 14 december. 
Prijswinnaars ontvingen persoonlijk bericht.

In het volgende nummer van Poeldijk Nieuws wordt de trekkings-
lijst gepubliceerd. We danken iedereen die door het kopen van 
loten onze koorvereniging heeft gesteund. Dank aan Bakkerij Van 
Malkenhorst voor het sponsoren van de vijf Kerststollen.

Dirigent, bestuur en leden van de zangkoren Deo Sacrum wensen 
u feestelijke Kerstdagen en een muzikaal en voorspoedig 2020 toe!

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)

KWF Poeldijk, zo gewoon en toch zó bijzonder

KWF-collecte: € 3.912,12
(Foto’s Harry van Dijk)

Kanker is een vreselijke ziekte die ons allemaal raakt. Ons doel is 
dan ook: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit 
voor kankerpatiënten. Hier is echter veel, heel veel geld voor 
nodig. In Poeldijk hebben wij dit jaar ons steentje mogen bijdra-
gen en het bedrag van € 3.912,12 bij elkaar gebracht. Dankbaar 

Kou in Kuip werd verdreven door spanning

De Zonnebloem naar Feyenoord
Door Paula Oosenbrug

De dames Tine van Ruijven en Riet Zuiderwijk voelden zich de 
gelukkigen die de eerste december mee mochten naar de wed-
strijd Feyenoord-PEC Zwolle in de Rotterdamse Kuip. Feyenoord 
en PEC Zwolle, respectievelijk 9e en 15e op de ranglijst. Het was 
koud, maar door de spanning merkten we daar weinig van. 

De eerste twintig minuten was Feyenoord goed in de aanval maar 
benutte de kansen niet. We zaten bij de cornervlag achter het 
Feyenoorddoel. Toen Berghuis halverwege de eerste helft het 
verlossende doelpunt scoorde zaten wij eerste rang. Het bleef 
spannend tot de laatste minuut, want Feyenoord moest er alles 
aan doen om de stand op 1-0 te houden. We hadden goed zicht 
op de pogingen van PEC om tot een tegengoal te komen. Gelukkig 
bleven de winst en dus de drie punten bij Feyenoord. Wie weet 
kunnen we nog eens met De Zonnebloem naar Feyenoord en wie 
weet zit Feyenoord dan wel bij de subtop. We blijven hopen......
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De jubilarissen van het KWF-team Poeldijk, v.l.n.r.: Jos Oosen-
brug (12,5), Ria van Kester (25), Willem van Koppen (25), Bep 
Koppert-Noordam (25), Wilma Reijntjes-Lagraauw (25), Bep Stij-
ger-de Winter (25), Bianca Schoone-Zaat (12,5), Paul van Kester 
(25), Trees Duijndam (40) en Frans Brabander (45). Niet op de foto: 
Anja Onings (12,5). 

zijn wij dan ook met zoveel vrijwilligers en collectanten die zich 
elk jaar weer inzetten om dit doel te bereiken. 

In Poeldijk zijn 50 collectanten waar wij heel erg trots op zijn. Een 
aantal van hen hebben we in het zonnetje gezet omdat zij zich al 
12½, 25, zelfs 40 en 45 jaar inzetten voor het KWF. Het gaat om 
Trees Duijndam en  Frans Brabander. Zij werden toegesproken 
door de voorzitter van KWF Poeldijk en de coördinatrice van KWF 
Westland. Daarna werden de jubilarissen gehuldigd en begon het 
feest. Met een speciaal geschreven KWF-lied werd de avond ge-

opend door onze plaatselijke troubadour. Het was een mooie en 
gezellige avond in ‘het Pandje’ waar alle aanwezigen genoten. Be-
dankt Topteam voor de inzet, de samenwerking en gezelligheid! 
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Met het zes en twintigste en laatste nummer van Poeldijk 
Nieuws in dit kalenderjaar gaan we gestaag naar de voor veel 
mensen belangrijkste feestdagen van het jaar. Nog een kleine 
twee weken en 2019 kan worden afgesloten om in 2020 een 
frisse start te kunnen maken. Het nieuwe jaar is een reden voor 
vrijwel alle (winkel)bedrijven en instellingen om bezittingen en 
vorderingen enerzijds en schulden anderzijds van 2019 onder de 
loep te leggen om de vermogenstoestand van het bedrijf zui-
ver vast te kunnen stellen. In vakjargon zegt men gemakshalve 
meestal: ‘we trekken de eerste dagen van het nieuwe jaar uit 
om te balansen’. 

Met bovenstaand aanloopje wordt een link gelegd met de sfeer 
die de komende weken de overhand zal krijgen. Laten we wel 
zijn; wereldwijd zijn er vele miljoenen mensen, zonder zelf ooit 
een bedrijf of iets dergelijks te hebben gerund, die zich aan het 
eind van het jaar ook op enigerlei wijze met balansen bezig hou-
den. Wat in geen enkel jaargetijde bij de mens zo sterk opborrelt, 
krijgt op weg naar Kerstmis ongemerkt een impuls. Op de een of 
andere wijze heeft men omstreeks Kerst en nieuwjaar blijkbaar 
behoefte om te evalueren. Wat ging er in het voorbije jaar goed 
en wat mis. Dat kan betrekking hebben op gezondheid, financiën 
of relatie. Zo maar een trio onderwerpen dat het humeur van een 
mens tijdens de feestdagen kan opvrolijken of juist mistroostig 
maken. Van indrukwekkende gebeurtenissen die in 2019 plaats-
vonden, ondervindt menigeen rond de feestdagen heimwee naar 
wat was of zaken om zo snel mogelijk te vergeten. Daarbij spelen 
emoties en sentimenten een niet geringe rol. Men kan zich afvra-

gen; ‘is er iets voor verbetering vatbaar en kan er persoonlijke 
invloed op worden uitgeoefend’. Het voor en tegen van allerlei 
zaken en maatregelen kan tegen elkaar worden afgewogen. Zo 
kunnen we vrij eenvoudig inzicht krijgen in onze eigen handel en 
wandel in het jaar dat we achter ons gaan laten, we maken op 
onze eigen wijze de balans op. Het aardige is dat zulke gedach-
ten niet gestimuleerd hoeven te worden, er komt bovendien geen 
pilletje aan te pas. Ons doen en laten wordt aan het eind van het 
jaar blijkbaar automatisch een richting ingestuurd die ons noopt 
na te denken, te balansen. Nadenken over verleden en toekomst, 
wat geschiedenis is en wat in 2020 voor verbetering vatbaar is. 
Het nieuwe jaar biedt voor veel mensen nieuwe kansen die met 
beide handen moeten worden aangegrepen. Overal worden we 
ermee geconfronteerd, Kerstmis is in aantocht. Etalages en media 
die met aanbiedingen en kerstshows uw aandacht vragen. Vooral 
de vele concerten en kerkdiensten zullen in het teken staan van 
de geboorte van een hummeltje dat in een eenvoudig, voor vee 
bestemde kribbe ter wereld kwam. Een vredesvorst die opnieuw 
symbolisch ter wereld komt in een tijd waarin oorlog voeren en 
armoede geaccepteerd lijken als gebeurtenissen die er ‘gewoon’ 
bij horen. Het is mede daarom dat miljoenen wereldburgers de 
weg naar kerkgebouwen en concertzalen tijdens de feestdagen 
nog altijd weten te vinden. Ook al gaat het vaak slechts om een 
enkel jaarlijks bezoekje! 

Ellende wereld leek lichtjaren bij mensheid vandaan
Soms bekruipt mij het gevoel dat onze voorouders, ook al was 
het destijds beslist geen rozengeur en maneschijn, zonder alle 
hedendaagse techniek beter af waren. Geen radio, geen televi-
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sie, computers en aanverwante zaken, slechts kranten hielden de 
mensheid enigszins op de hoogte van het voornaamste nieuws. 
De ellende van de wereld leek lichtjaren bij de mensheid vandaan 
te blijven. Media waren immers veel minder goed op de hoogte 
van ontwikkelingen wereldwijd, nu zit men overal met de neus 
bovenop. Juist omdat de mens aanmerkelijk minder met misère 
werd geconfronteerd, zal het de innerlijke rust en ontspanning 
beslist ten goede zijn gekomen. Elementen die richting de kerst-
dagen 2019 iedereen uitermate goed van pas zouden komen. Zeg 
nu zelf; wanneer kunnen we de kerstdagen naar tevredenheid vie-
ren? Het antwoord is even logisch als simpel; als we de dagelijkse 
beslommeringen en zorgen ietwat van ons af weten te zetten, zal 
de aandacht voor kerststalletjes met alles erop en eraan, bomen, 
lichtjes, cadeautjes enz. de boventoon gaan voeren. Vóór de Her-
vorming waren stalletjes met beeldengroepen ‘alleenheersers’ in 
de kersttijd. 

Overigens kon omstreeks 1750 alleen het beter gefortuneerde 
deel van de bevolking zich de aanschaf van een stalletje permit-
teren. Het minder draagkrachtige deel van de burgers ‘spaarde’ 
honderd jaar later een stalletje met toebehoren. Eerst schafte 
men het stalletje met het kindje Jezus, Maria en Jozef aan. Later 
gevolgd door wat dieren, een volgend jaar herders, terwijl drie 
wijzen al of niet uit het oosten, het cirkeltje rond maakten. Pas 
in de negentiende eeuw nam de populariteit van sparren en den-
nenbomen toe. Decennialang was er onderscheid tussen katholie-
ken en protestanten. Tot halverwege de twintigste eeuw stond er 
vrijwel geen kerstboom bij katholieken in huis, terwijl stalletjes bij 
protestanten taboe waren. Gelukkig is de bevolking in dat opzicht 
wijzer geworden en zijn veel taboes doorbroken. Vanaf mijn vaste 
locatie krijgt u fijne kerstdagen en een gelukkig, maar bovenal 
gezond 2020 toegewenst. De opname toont ons de Verburghlaan 
in ouderwetse kerstsferen. Dank aan onze onvolprezen fotograaf 
Willem de Bruijn, een vakman die deze opname met veel liefde 
voor zijn werk heeft vervaardigd.

‘Naar de kerst, een korte weg te gaan,
een mens wil dan in het reine staan.
Er komt een moment,
dat je zover bent.
Buig je eenmaal, conflict van de baan’.

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

2685 AH POELDIJK
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TE KOOP
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AANBOD!

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

Een kindvriendelijke en autovrije straat 
gelegen kluswoning met twee slaapkamers, 
ruim dakterras en achtertuin gelegen op het 
Zuidwesten. De woning is nabij het centrum 
van Poeldijk en diverse uitvalswegen 
richting het Westland, Den Haag en 
Rotterdam.
Vraagprijs: € 185.000,- k.k.

Praktijk voor Relatiecoaching
www.patrickwesdorp.nl   tel: 06-21819842

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

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

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

juiste voeding die het eigenlijk nodig heeft en
verdient?

 
Hoewel het misschien op het eerste gezicht eng,

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

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

je relatie onderhoud nodig heeft.
 

Neem geheel vrijblijvend eens contact op voor een
kennismakingsgesprek.

Herken je dit?

 518 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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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

In Oberammergau, Duitsland

Reis naar Passiespelen
Door Elvire ten Berge-de Ridder

Onlangs reisde een aantal parochianen onder leiding van pas-
toor Ruud Visser naar Cyprus, in de voetsporen van de apostel 
Paulus. Het was een indrukwekkende, leerzame, mooie en ge-
zellige reis waar we met elkaar genoten van wat we mochten 
meemaken. Tijdens de reis kwam ter sprake dat in 2020 in Obe-
rammergau de Passiespelen worden opgevoerd, dat gebeurt 
eens in de 10 jaar, heel uniek om mee te maken.

Een aantal mensen uit de groep wil de Passiespelen graag bezoe-
ken en andere parochianen uitnodigen om deel te nemen. Het 
programma staat nog niet vast; het gaat om een reis van 5 dagen 
uit en thuis; september 2020, ook nog nader te bepalen. Er wordt 
met een bus gereisd, alles wordt zoveel mogelijk inclusief aange-
boden. Gebruik van een 2-persoonskamer kost circa € 1.400,00 
p.p. excl. consumpties. Tijdens de reis zullen we ook  het kloos-
ter bezoeken in Blaubeuren, in de buurt van Ulm. In dit klooster 
staat de Madonna die model stond  voor de Madonna van Rot-
terdam aan Zee in de Mariakapel van de H. Egbertuskerk in Hoek 
van Holland. Zij die belangstelling hebben voor de reis kunnen mij 
mailen: tenberge.elvire@planet.nl  vóór eind 
december. Voor  vragen is mijn nummer: 06-22 
376 061. Bedoeling is te inventariseren hoeveel 
mensen mee gaan. Als dat bekend is, opent 
de definitieve inschrijving. Ik wens u een Zalig 
Kerstfeest en alle goeds voor het Nieuwe Jaar.

Door voorlezen kinderen helpen met lezen

Voorleesvisite zoekt voorlezers
De Voorleesvisite van Bibliotheek Westland is een groep van 
meer dan 30 vrijwilligers die bij gezinnen ‘op visite’ gaan om 
voor te lezen. Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling 
van jonge kinderen. Een kind dat regelmatig wordt voorgelezen, 
krijgt plezier in lezen en heeft een grotere woordenschat. 

De Voorleesvisite komt een keer per week bij het gezin langs om 
te lezen, taalspelletjes te doen en te helpen met lezen. Gezinnen 
vragen de Voorleesvisite aan, omdat de vraag groter is dan het 
aantal voorlezers, zijn wij dringend op zoek naar meer voorlees-
vrijwilligers. Interesse? Kom naar de informatieochtend op don-
derdag 9 januari van 10.00-11.00 uur in Bibliotheek Naaldwijk of 
meld je aan via voorleesviste@bibliotheekwestland.nl.

Peutercursussen in de bibliotheek
Speciaal voor de allerkleinsten biedt Bibliotheek Westland di-
verse peutercursussen die bijdragen aan de woordenschat, 
taalontwikkeling, interactieve vaardigheden en fantasie van het 
jonge kind. De bieb werkt hiervoor samen met verschillende 
scholingsaanbieders. Zo laat Theaterschool Koperen Kees kin-
deren vanaf tweeënhalf jaar aan de hand van een prentenboek 
kennismaken met alle disciplines van het theater: zang, bewe-
ging en spel. 

De motorische ontwikkeling en het ruimtelijk denken wordt door 
Dance Innovation gestimuleerd in de lessen peuterdans. Wob-
belyoga is door Groeiii ontwikkeld om ouder en kind te leren 
balanceren, bewegen en concentreren. In de cursus van Muziek-
meesters Westland maken de allerkleinsten de eerste stappen in 
de wereld van muziek. Programmeren met peuters? Ja, dat kan, 
door met Duplo te spelen. In het BiebLab maken jonge kinderen 
een verantwoorde digitale start. In januari en februari starten de 
cursussen, steeds 4 lessen van 45 minuten tot een uur. Prijzen 
variëren van € 15,- tot € 40,-,  voor een ouder en kind samen. 
Bekijk het aanbod: www.bibliotheekwestland.nl of haal de flyer 
op in de bieb. 
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Dinsdag 24 december bieb De Lier

Voorstelling meneer Zondergeyn
Laurens de Groot (theater Man met koffer) vertelt het verhaal 
van Bertus Zondergeyn, een stugge chagrijn. Op Kerstavond 
komt hij door vreemde magie oog-in-oog te staan met een 
sneeuwpop. Die neemt hem mee naar Achterland en geeft hem 
verschillende opdrachten. Meneer Zondergeyn moet ze uitvoe-
ren om terug te kunnen keren naar Wolfsdorp. 

De opdrachten moeten ervoor zorgen dat meneer Zondergeyn 
verandert en weer doet wat écht belangrijk is. Is hij nog te red-
den? Het Kerstfeest van meneer Zondergeyn is een verhaal vol 
avontuur, verre landschappen en geheimzinnige opdrachten. Een 
verhaal met precies het juiste Kerstgevoel. Leuk voor iedereen 
vanaf 8 jaar. Op dinsdag 24 december speelt Laurens de Groot de 
voorstelling in Bieb De Lier van 14.00-15.00 uur. Kaartjes kosten 
€ 2,- voor leden van de Bieb, € 2,50 voor niet-leden. Verkrijgbaar 
via www.bibliotheekwestland.nl.

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

Wij wensen u 
fijne feestdagen 
en een gelukkig 
2020!
-

 

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

Pomonastraat 4
2672 HN Naaldwijk
€389.000 k.k.

Rubenslaan 14 
2681 NS Monster
€289.000 k.k.

 

Binnenduin 19
2681 XB Monster
€348.000 k.k.

Rubenslaan 14 
2681 NS Monster
€289.000 k.k.

 

Duinstraat 49
2681 GB Monster
€272.500 k.k.

Jan Barendselaan 186
2685 BX Poeldijk
€195.000 k.k.
 
 

 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
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Westland Verstandig: Dweilen met de kraan open! 
Westland heeft best moeite om de vaak met veel gedrevenheid van een 
aantal inwoners tot stand gebrachte initiatieven in stand te houden. Zo ook 
themapark Westlandse Druiventuin (eigendom van een Stichting (voorheen) 
Fonds Westland). De gemeente stopte direct geen geld in De Westlandse Druif, 
maar zorgde wel voor goede voorzieningen in de directe omgeving. Nu moesten 
we als politiek in de krant lezen dat blijkbaar 3 stichtingsbestuurders hun 
macht hebben gebruikt om plotsklaps, zonder waarschuwing  en per direct de 
Druiventuin te sluiten en binnen een paar weken de druiventeelt te vernietigen 
en aan te kondigen dat mogelijk sloop en verkoop plaatsvinden. Het zou niet 
mogen gebeuren dat een voor veel Westlanders belangrijk themapark op die 
wijze de nek wordt omgedraaid. Welk belang kunnen stichtingbestuurders 
-nagenoeg allemaal uit de CDA-hoek- hebben om zo te handelen en niet te 
luisteren naar berichten uit de samenleving om in ieder geval na te denken 
over andere oplossingen. Westland Verstandig wil dan ook dat het hele proces 
rondom niet vooraf aangekondigde sluiting en vernietiging wordt uitgezocht. 
Wellicht een taak voor de Rekenkamercommissie Westland.

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. 

Loting voorspelt boeiend verloop

WK Zaalvoetbal 2019
Zaterdag 21 en zondag 22 december is het West-
lands Kampioenschap zaalvoetbal opnieuw bij 
vv Verburch aan de Arckelweg in Poeldijk. Aan 
dit schitterende evenement nemen alle West-
landse verenigingen met hun sterkste teams 
deel. Zaterdag wordt om 08.30 gestart met de 

teams onder de 11 jaar. De finale staat gepland om 12.00 uur. 
Om 13.30 gaat de jeugd onder de 13 het veld op. Deze finale is 
om 17.00 uur. Zondag de 22ste  is het om 09.30 uur de beurt aan 
de jeugd onder de 9 jaar. Hun finale is om 13.00 uur.

Het toernooi geniet een groot aanzien 
in het Westland en daarbuiten en is ze-

ker een bezoek aan Poeldijk waard. Alles is mogelijk gemaakt door 
financiële steun van: Dekker Van Geest, Euro West partner in fresh-
pack,  Flamingo personeelsdiensten, PJH hoogwerkerverhuur, Cer-
thon Greenhouse Solutions, GYM fitness, Autoservice De Voogd, 
Werktalent Uitzendorganisatie, AA sportdrank  en Van der Ende 
Racing Inn. Medische begeleiding wordt verzorgd door Wouter de 
Kok, fysiotherapie en Sportbegeleiding.

Poule-indeling
Poule A: Verburch, Lyra. Quintus en Maasdijk.
Poule B: Velo, GDA. KMD en HVC 10.  
Poule C: Westlandia, Den Hoorn, MVV 27 en SV Honselersdijk. 
Poule D: FC ‘s-Gravenzande, SV Monster, SV Schipluiden en VV 
Naaldwijk.

Naast de cup met de grote oren is er ook voor de beste keeper 
en speler van het toernooi per leeftijdscategorie 
een prijs te winnen, beschikbaar gesteld door 100 % 
Voetbal. Keepersschool Arjan van der Kaay sponsort 
een trainingssessie voor de beste keepers. Nieuw dit 
jaar is ook de GYM fitness uithoudingsrace, de teams 
kunnen twee geheelverzorgde sessies fitness winnen. 
Voldoende activiteiten de 21 en 22 december. Toe-
gang is gratis.

‘Verenigd in beweging’

Verburch website vernieuwd
Onder impuls van de businessclub ‘Vrienden van Verburch’ en 
Sport Stichting Verburch gingen de Verburch sportverenigingen 
in 2017 aan de slag om het Verburch Sportcentrum beter onder 
de aandacht bij de inwoners van Poeldijk en omstreken te bren-
gen. Het thema waarmee het Verburch PR team werkte luidt 
dan ook ‘Verenigd in beweging’.

Het Verburch PR team, met vertegenwoordigers van alle vereni-
gingen, wilde alle verenigingen een nieuwe website bezorgen. Na 
een flink aantal vergaderingen met webmasters en ontwerpers 
is er nu een website die de herkenbaarheid van de verenigingen 
verhoogt, alle informatie centraal te vinden, kosten worden ge-
deeld en webmasters doen onderhoud samen. Ook zijn er nu 
uniforme e-mail adressen (@verburch.nl). Om technische rede-
nen konden Voetbal en Tennis hun website niet verplaatsen naar 
www.verburch.nl. Via de link op de hoofdpagina zijn hun web-
sites wel te benaderen. Vragen of opmerkingen over de nieuwe 
website? Stuur dan een e-mail naar: webmasters@verburch.nl. 
We zijn heel benieuwd naar jullie reacties.

Poeldijkse handbalsters houden 3e plek

Verburch – Hellas: 27-15
Zaterdag 7 december speelden wij onze competitiewedstrijd 
tegen Hellas. Wij hadden één scheidsrechter, die dus fanatiek 
heen en weer moest rennen. We wilden natuurlijk graag win-
nen om de punten te pakken. Na het startsignaal begon Ver-
burch met de bal. Hellas had een 6-0 dekking. Toch lag er in het 
midden veel ruimte, waar onze spelers goed gebruik van maak-
ten. Vanaf de opbouw zijn er goede doelpunten gemaakt. 

Hierdoor begonnen wij de pot met een redelijke voorsprong. Wij 
waren snel in de tegenaanval. Je kon merken dat Hellas hier moei-
te mee had, dus die kans grepen wij natuurlijk met beide handen 
aan om in de break-out te gaan. Bij de rust stonden wij ruimschoots 
voor, met maar 1 tijdstraf en 2 gele kaarten. In de tweede helft heeft 
de tegenstander 3 gele kaarten tegen gekregen. Met de dekking 
hadden wij onze tegenstander goed voor ons, en maakten we het 
onze tegenstander lastig. Er was natuurlijk nog steeds ruimte voor 
verbetering in de aanval én verdediging.. Wij wonnen de pot met 
een mooie eindstand, 27-15! Hierdoor behouden wij onze 3de plek. 
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 Slordige tweede helft Poeldijkse dames

Verburch – Goodfloring: 20-26
Zondag 1 december stond de thuiswedstrijd tegen Goodfloring/
HMC op het programma. Het beloofde  spannend te worden. 
Wij op de 3e plaats en zij op de 2e. Bij winst voor ons zouden wij 
weer kunnen aanhaken bij de top 2. 

De eerste helft was zeker te zien dat we aan elkaar gewaagd wa-
ren. We konden een kleine voorsprong opbouwen, maar echt 
uitlopen lukte ons niet. Verdedigend stonden wij prima. Aanval-
lend maakten we onze 100% kansen niet altijd af. We probeer-
den het tempo hoog te houden, maar dat resulteerde soms in 
slordig balverlies. Dat zorgde ervoor dat wij gingen rusten met 
een nipte achterstand van 12-13, maar ook met 2 tijdstraffen. In 
principe niks aan de hand: nog een half uur om dat recht te trek-
ken. Doordat wij de tweede helft moesten beginnen met 2 man 
minder, moesten we slim spelen. Het liep helaas iets anders dan 
dat wij gepland hadden. Aanvallend waren we te onzeker om het 
de dekking van Goodfloring moeilijk te maken. Verdedigend hiel-
pen wij elkaar onvoldoende. Dit resulteerde in een slordige 2e 
helft, waardoor Goodfloring langzaam kon uitlopen. Een terechte 
uitslag van 20-26. 

UITNODIGINGUITNODIGING
OldStars walking handball

Wat? Training OldStars walking handball

Wie? Mannen & Vrouwen 55+

Wanneer? Iedere donderdagochtend van 10:00-11:00

Waar? Sportcentrum Verburch, Arckelweg 20, 2685 SM Poeldijk 

Aanmelden? Via Pieter Batenburg, 06-14301770 / pieterbatenburg88@gmail.com

www.oldstars.nl

OldStars walking handball
wordt mede mogelijk 
gemaakt door:

Leger des Heils zoekt collectanten 

Collecte brengt bijna € 1.400,00 op
Door Bep Stijger-de Winter, wijkhoofd Poeldijk

Eind november waren er in Poeldijk 13 col-
lectanten op pad om te collecteren voor het 
mooie werk van het Leger des Heils. Helaas 
konden niet alle straten worden ingedeeld, 
maar toch een geweldig mooi resultaat van € 
1393,24. We bedanken alle gulle gevers en na-

tuurlijk onze collectanten heel hartelijk hiervoor. 

Omdat Poeldijk groeit en er steeds meer straten bijkomen zou 
het geweldig zijn als er wat meer collectanten bijkomen. Draag jij 
het Leger des Heils een warm hart toe en wil je een wijk lopen bel 
dan naar 0174-280057. Dan zorg ik dat je gegevens bij het centra-
le punt in Den Haag komen. Er wordt contact met je opgenomen 
als  de laatste collecte van het jaar zich weer aandient. Alvast be-
dankt voor jullie reactie!

Wat? Training OldStars walking football

Wie? Mannen & Vrouwen 55+

Wanneer? Iedere donderdagochtend van 10:00-11:00

Waar? Sportcentrum Verburch, Arckelweg 20, 2685 SM Poeldijk 

Aanmelden? Via Pieter Batenburg, 06-14301770 / pieterbatenburg88@gmail.com

www.oldstars.nl

UITNODIGINGUITNODIGING
OldStars  walking football

OldStars walking football
wordt mede mogelijk 
gemaakt door:
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Puzzel
Nummer 26 

Kerstmis 
Door Toos Verbeek

In elke kolom het woord dat in de tekening is uitgebeeld note-
ren in blokjes waar geen X in staat. In de vetgedrukte regel zie 
je, als je de goede woorden hebt ingevuld de uitslag. Die heeft 
te maken met het onderwerp van deze puzzel. Betrek ook jullie 
(klein)kinderen erbij, veel succes! Oplossing met naam, adres en 
telefoonnummer binnen 14 dagen naar puzzel@poeldijknieuws.
nl of naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Sug-
gesties voor een leuke puzzel of wilt u er een maken? Van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.

Uitslag Sinterklaaspuzzel in nr. 24: Suikerbeest. Van de 20 inzen-
ders, die het goed hadden, is de gelukkige winnaar Richard van 
Elswijk, op de foto met zijn gewonnen slagroomschnitt.

Zen &Zo
De weg ... begint bij jezelf

Havenstraat 55 ● 2681 LC. Monster 

Het ZEN-team wenst u fijne feestdagen 
en een sprankelende jaarwisseling. 

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

Tot ziens in 2020 voor alle acti viteiten: 
www.ZENenZo.nl

Poeldijk

Wilt u helpen ogen en 
oren van Poeldijk te zijn?

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

Door Poeldijkers voor 
de veiligheid van 
Poeldijkers

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl
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Kans op auto ti jdens 
Winter Was Weken 
Januari staat in het teken van de BOVAG Winter Was Weken bij 
Carwash Westland. Bij elke wasbeurt ontvangt u een kanskaart 
met kans op een auto ter waarde van €10.000 of een winter-
sportcheque.

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

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

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

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

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

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

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

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

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

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

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

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

fleurige arrangementen. 

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

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

Pure flower wenst u fijne feestdagen en 
een gezond 2020 toe!

Droom groot maar geniet van de kleine dingen!
 Onze bloemenkraam is gesloten op 27 en 28 december 

en op 3 en 4 januari. Vanaf het tweede weekend in januari 
2020 zijn we weer ieder weekend open en staan wij graag 

voor u klaar.
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Huisartsen: ‘Het is druk, maar nog goed te doen’

‘Wij zien patiënten van 0 tot 100...’
Door Nelly Schouw-Zaat

Jarenlang werden in Poeldijk mondjesmaat nieuwe huizen ge-
bouwd. Nu is dat anders: in de afgelopen zeven jaar is het dorp 
aan een groeispurt bezig. Toenmalig wethouder Marga de Goeij 
(Gezondheidszorg) zei dat binnen tien jaar 800 nieuwe wonin-
gen zouden worden gebouwd. Gerekend naar een gemiddelde 
van 2.3 mensen per woning zou dat een toename van 1.840 
personen in 2026 zijn. In de huisartsenpraktijk van de dokters 
Schijen, Touw, Verweij en Van den Elzen is die uitbreiding van 
het patiëntenbestand nu al merkbaar. Poeldijk Nieuws hield 
de vinger aan de pols bij dit team. Hun stelling: ‘Het is druk, 
maar het is nog goed te doen. En: we willen in elk geval allemaal 
dorpsdokters blijven’.

De term ‘dorpsdokter’ is bij de Poeldijkse huisartsen een geuzen-
naam. Het Westland verstedelijkt, is deel van de drukke Rand-
stad, maar blijft verschillen 
in mentaliteit en dat willen 
de medici graag zo hou-
den. Persoonlijk contact 
met patiënten, daar gaat 
het om. Ook al is het druk 
en het voltallige medische 
team in Poeldijk van tien 
mensen dagelijks in de 
weer. Jarenlang hadden 
de artsen Touw en Schijen 
samen de gezondheidszorg 
onder hun hoede. Dokter 
Touw sr droeg zijn prak-
tijk over aan zoon Jeroen. 
Dokter Schijen heeft sinds 
1 januari met zijn jonge 
collega Bertran Verweij de 
praktijk op sterkte. Verweij 
is al ruim een jaar vaste 
waarnemer en neemt de 
praktijk van dokter Schij-
en over twee jaar over. ‘Ik 
blijf  voorlopig nog volledig 
bij de praktijk betrokken’, 

aldus dokter Schijen. Dokter Touw heeft op dinsdag collega-arts 
R. van den Elzen als vervangend huisarts en er wordt nagedacht 
over uitbreiding op meerdere dagen per week. Schijen: ‘Ons 
team heeft een praktijkverpleegkundige, een praktijkondersteu-
ner GGZ die ook psychologe is, een praktijkondersteuner soma-
tiek en vier assistentes’.  

Die uitbreiding van het team heeft niet alleen te maken met de 
komst van nieuwe gezinnen in Poeldijk. De hele gezondheids-
zorg verandert, steeds meer oudere mensen blijven thuis blijven 
wonen, ook al gaat hun conditie achteruit. Groepsgewijze ou-
derenhuisvesting wordt bijna niet meer mogelijk. Dat verhoogt 
kwetsbaarheid van ouderen, die dikwijls meerdere chronische 
aandoeningen tegelijk hebben. ‘Wij zien steeds meer ouderen 
die nog thuis wonen. Soms alleen, anderen met een hoogbejaar-
de partner. Of mensen die moeilijk ter been zijn en grote kans 
lopen op valpartijen met botbreuken. Dan komt het in eerst neer 
op huisartsenzorg, wijkverpleging met hulp van familie, buren of 
mantelzorgers’. Naast deze toename van medische taken houdt 
ook de groei van de bevolking de huisartsenpraktijk sterk bezig. 

Op de foto v.l.n.r. de Poeldijkse huisartsen Touw, Schijen en Verweij

F o t o g r a f i e

06-42301383
rolfvankoppen@gmail.com

www.rolfvankoppenfotografie.nl

Events   Familie   Bruiloften   Website   Fotografie
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“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

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

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

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

Dagopvang, peuteropvang
& buitenschoolse opvang in

Monster en Poeldijk
Telefoon: 0174 - 24 31 04

www.kdvsimba.nl

Daarom adviseren de artsen ‘verre’ patiënten, die buiten Poeldijk 
wonen, een arts in hun eigen woonplaats te kiezen. Ook daarom 
worden geen nieuwe patiënten van buiten postcode 2685 in de 
Poeldijkse praktijk opgenomen. 

‘Patiënten meemaken in hun eigen biotoop’
Daar is de term ‘dorpsdokters’ weer, want alle Poeldijkse artsen 
houden vast aan het principe ‘Bezoek zoveel mogelijk je patiën-
ten regelmatig zélf en kijk om je heen’. Zij noemen dat ‘de mensen 
meemaken in hun eigen biotoop’. Je ziet al snel de omstandighe-
den waarin de patiënt leeft en neemt dat mee in je behandel-
plan. Het kan om kleine dingen gaan, oudere mensen zijn gewend 
aan hun eigen spulletjes en huisvesting. Soms is hun woonkamer 
vol meubels, losliggende vloerkleedjes en andere struikelblok-
ken. Het kan geen kwaad daar eens over te praten. In elk geval is 
persoonlijk contact met de patiënten altijd te prefereren boven 
telefoon, app of andere nuttige, maar onpersoonlijke vindingen. 
Westlanders zijn sterk gehecht aan zelfredzaamheid, is de erva-
ring van de artsen. Ook dat heeft te maken met de mentaliteit 
van een dorpsbevolking die verschilt met de  stad, waar het er 
minder persoonlijk aan toe gaat. ‘Het aantal meldingen van zo-
geheten verwarde personen die doktershulp nodig hebben, ligt 
in Poeldijk en de andere Westlandse dorpen, onder het landelijk 
gemiddelde’. Maar, voegen zij er aan toe, als regel bellen bij zo’n 
incident buurtbewoners of anderen meteen met de politie; die 
heeft speciale psychologisch-medische hulp direct voorhanden. 
De huisarts krijgt daar uiteraard later melding van, en er is veel 
overleg met GGZ-instellingen over mentaal kwetsbare mensen in 
de huisartsenzorg.

‘Wij merken weinig van ‘nieuwe’ ziekten’
‘We zien sinds een jaar of zeven wel meer patiënten met migratie 
achtergrond en lichamelijke of psychische gevolgen van oorlog 
en geweld. Daar moet je als arts extra attent op zijn. Van elke 
arts in Nederland wordt om de vijf jaar wettelijk een herregis-
tratie geëist. Dan wordt gekeken naar het aantal uren dat artsen 
zorg leveren, hoe vaak zij avond- en nachtdiensten draaien en of 
zij voldoen aan de eis van veertig uur per jaar bijscholing. Is er 
sprake van ‘nieuwe ziekten’? Wij merken daar niet veel van, maar 
ook hier geldt: je moet weten waar het om gaat. Mensen wor-
den reislustiger, jongeren trekken door vreemde en verre landen 
en komen met allerlei culturen en klimaten in aanraking. Hier in 
Poeldijk hebben wij daar nog niet veel mee te maken. Landelijk 
hoor je daar in de media meer over’. Gezondheidszorg is voort-
durend in verandering. Ook discussies over zaken als vaccinatie 
laaien steeds op. De Poeldijkse huisartsen zien daar weinig veran-
deringen in. Kindervaccinaties worden uitsluitend door het con-
sultatiebureau uitgevoerd, maar de huisartsen krijgen daar veel 
vragen over. In het rijksvaccinatieprogramma hebben huisartsen 
geen rol. De nieuwe woonwijken leveren ook nieuwe prille bewo-
ning op. ‘Wij zien in Poeldijk patiënten van 0 tot 100 jaar’, grap-
pen de medici. Op de vraag of de griepprik nog op het verlang-
lijstje van de bevolking staat zegt dokter Touw: ‘Wij huisartsen 
vaccineren alleen jaarlijks tegen griep. De prik wordt aangeboden 
aan mensen van zestig jaar en ouder en aan hen voor wie griep 
ernstige gevolgen kan hebben. Als iemand die prik niet wil wordt 
hij of zij ook niet meer opgeroepen’. Dit najaar werden zo’n 1.300 
Poeldijkse bovenarmen ‘beprikt’. Huisarts Schijen: ‘Wat ik nog 
wil zeggen is dat de Huisartsenpost Westland, die de avond- en 
nachtdiensten regelt, heel goed functioneert. Die staat in de top 
5 op de landelijke lijst van goede zorg en patiëntvriendelijkheid. 
Alle 50 Westlandse huisartsen werken hierin samen in coöpera-
tief verband. Daar mogen wij trots op zijn!’ 
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De Wittebrug schoonhouden en Poeldijkers uitnodigen

‘Extra controle cliënten’
Zondag 1 december gaf Perspektief een toelichting om in Poel-
dijk op een goede manier contact te leggen tussen bevolking en 
bewoners van PerspeKtief in de voormalige De Witteburg. Ook 
over de inspanningen om de overlast de laatste maanden, te 
voorkomen. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Perspek-
tief wil  naast extra inzet van medewerkers ook actief contacten 
met de buurt leggen. De Buurtcommissie heeft met een ruime-
re vertegenwoordiging en betrokkenheid van de gemeente erbij 
weer een nieuwe start gemaakt.

Er is een tweede leidinggevende in De Wittebrug aangesteld. Zij 
let extra op de controle van cliënten en wil de omgeving beter 
schoonhouden en de cliënten daar ook bij inzetten. Vicevoorzit-
ter Koos Verbeek van het parochiebestuur begeleidde de discus-
sie in de kerk. Er werden veel vragen gesteld en suggesties ge-
daan om elkaar meer te ontmoeten. Het is belangrijk om in zo’n 
klein dorp elkaar gedag te zeggen en open te staan voor elkaar. 
Niet wegkijken als mensen er iets anders uitzien of zich soms 
vreemd gedragen, maar mensen juist open benaderen en met 
hen in gesprek gaan. Bij ongewenst gedrag moeten Poeldijkers 
hen daarop aanspreken of dat doorgeven aan Perspektief; dan 
kunnen zij maatregelen nemen. Cliënten van Perspektief – ook 
de nodige Westlanders - hebben veel begeleiding nodig om zich 
weer in de maatschappij te kunnen vestigen. 

Een van de cliënten zei dat ze graag contact wil met mensen in 
het dorp. Ze voelt zich al alleen staan en genegeerd worden. Ze 
is al blij met een hartelijk goede morgen, of hoe gaat het met 
je? Perspektief nodigt  mensen uit langs te komen voor een kop 
koffie of thee. Iedereen is daar van harte welkom! “Ook de kerk 
staat open voor mensen van Perspektief en alle bewoners van 
Poeldijk, voel u hartelijk welkom! De parochie hoopt zo handen 
en voeten te geven aan onze  dorpsgemeenschap, dat is de taak 
van onze geloofsgemeenschap en die pakt de parochie graag op”, 
aldus vice-voorzitter Koos Verbeek. 

Producten inleveren voor minder bedeelden

Kerstpakkettenactie ISW-school
Ook dit jaar zamelen leerlingen van ISW Irenestraat producten 
voor de kerstpakketten in. Zij hopen de mensen die het niet 
breed hebben met een kerstpakket te verrassen. De inzameling 
is tot 20 december.

De diaconieën van Poeldijk, Monster en Honselersdijk geven de 
pakketten aan deze mensen. Iedereen die mee wil doen kan tot 
20december producten afleveren bij ISW-Irenestraat. De ingang 
van de school  is aan de Margrietlaan, waar in de hal bij de kerst-
boom een verzamelpunt is ingericht. Doet u ook mee? 
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ISW Irenestraat weer in acti e voor Westlandse senioren
Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)

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

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

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

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

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

Mooie feestdagen en een smakelijk 2020

Alle kinderen mochten bij bakkerij Van Malkenhorst een kleur-
plaat inkleuren en hun schoen zetten. Zwarte Piet vulde de schoe-
nen met wat lekkers. De kleurwedstrijd is gewonnen door Levi, ge-
feliciteerd met je prijs! Alle kinderen bedankt voor het meedoen!
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Poeldijkse trostomatenteler Jan van der Lans:   

‘Jaar van pieken en dalen’
Door Nelly Schouw-Zaat

Nederland leefde afgelopen najaar vol sympathie mee met de 
boeren die massaal naar het Malieveld in Den Haag kwamen. 
Vooral in het Westland was er bewondering voor de manier 
waarop agrariërs uit alle delen van het land van zich lieten 
horen. Ook in Poeldijk werd goed aangevoeld hoe moeizaam 
boeren in het hele land zich moeten voegen naar de strakke kli-
maatregelgeving. Hoe kijken Poeldijkse glastuinders terug op 
het afgelopen jaar en wat staat hen in 2020 te wachten? Poel-
dijk Nieuws legt die vragen voor aan een tuinder in de directe 
omgeving, Jan van der Lans, teler van trostomaten.

Gehannes met de Brexit en daarmee gepaard gaande hobbels in 
de afzet naar Engeland. Na een hete zomer met veel hete weken 
en de transitie van gas naar elektriciteit. Tomatenkweker Jan van 
der Lans (52) ziet  
onzekere tijden op 
zich afkomen. Hij 
en zijn vrouw Hel-
een hebben het er 
vaak over. Groot-
ste angst voor het 
komend jaar is de 
kans op het hard-
nekkige nieuwe vi-
rus in de tomaten. 
Jan van der Lans 
teelt al 24 jaar 
trostomaten aan 
de Van Ruyven-
laan. Jaren met 
pieken en dalen. 
‘We hebben een 
goed jaar achter 
de rug met mooie 
productie en goe-
de afzet. Ondanks de hete zomer, toen het spannend werd met 
de kwaliteit, kwamen we er goed doorheen. Voor mij is tuinder 
zijn altijd een hobby, al heb ik er een volle dagtaak aan. Zodra 
het gaat voelen als plicht of werk, stop ik er meteen mee…’ Dat 
vraagt enige uitleg. ‘Die regelgeving..  daar word je horendol van! 
Alle controleurs die wekelijks komen vertellen hoe en waar je 
afvalwater moet lozen, hoe je moet produceren, welke wetten 
er moeten worden nageleefd, hoe iedereen die hier werkt zijn 
handen precies moet wassen. Als al die mensen hier op mijn tuin 
zouden komen werken had ik geen personeel meer nodig’.

Het bedrijf van Jan moet half december helemaal vol geplant 
zijn voor de nieuwe teelt. Van der Lans had het afgelopen sei-
zoen gelukkig geen virus. Met de nieuwe beplanting gelden extra 
zware veiligheidsvoorschriften. Bedrijfsgebouwen van onder tot 
boven ontsmet, speciale bedrijfskleding voor de medewerkers 
die wordt op het bedrijf gewassen. Een wasstraat waar iedereen 
door een ontsmettingsbak heen moet. En nog een handvol ande-
re voorschriften, dat alles om zoveel mogelijk virusvrij te blijven. 
‘Het nieuwe virus is het eerste in zijn soort dat blijft voortleven 

Ondernemer in beeld
op dood materiaal’, licht Jan toe. ‘De medewerkers mogen bij-
voorbeeld hun telefoon niet in de kas meenemen, ook niet met 
oortjes op naar muziek luisteren bij het werk. Afgelopen zomer, 
op een bedrijf in de buurt, droeg iemand een heuptasje waar het 
virus huis in hield’.

Israël werd door virus importland tomaten 
Tomatenteelt is een van de belangrijkste sectoren in de Westlandse 
glastuinbouw met zo’n 73 tomatentelers. Afgelopen jaar werd het 
Tomato Brown Rugose Fruitvirus op enkele bedrijven aangetroffen. 
Het maakt niet uit wat voor rassen of soorten geteeld worden. De 
aangetaste plant sterft af, het blad wordt bruin en de vrucht wordt 
lelijk van vorm. Op zich is het virus niet schadelijk voor mens en 
dier, maar het kan volgens deskundigen  de helft van de productie 
om zeep brengen. Het is dus een bedrijfseconomische plaag voor 
de tuinders. Gevreesd wordt dat ook de paprikateelt er onder gaat 
lijden. Ontwikkelen van een nieuw resistent tomatenras kost zeker 
zes jaar; kwekers moeten dus tussen hoop en vrees door met het 
huidige uitgangsmateriaal. Jan van der Lans wijst op de tomaten-

teelt in Israël. ‘Jaren-
lang was dat land 
toonaangevend in 
de wereld. Het virus 
heerst daar al een 
aantal jaren en Israël 
is van exportland van 
tomaten een import-
land geworden’.

‘Optimistisch voor 
komend jaar’
Zijn er nog leuke din-
gen te vermelden bij 
Jan, Heleen en hun 
vier levendige kinde-
ren? Ze laten zich in 
elk geval niet uit het 
veld slaan. Hoe gaat 
het met de export 
naar Engeland na 

een Brexit? ‘Als de Brexit doorgaat zal het zeker vertragend werken 
op het vervoer van onze trostomaten. Regel is nu dat bij ons om elf 
uur ’s morgens de tomaten aangeleverd worden en die zijn dan om 
half twee op de boot. Verser kan niet! Nederland heeft altijd als 
motto gehad dat wij verse producten naar Engeland snel versche-
pen. Maar het transport zal door de Brexit langer duren. Toch ben 
ik optimistisch over komend jaar. We hebben een leuk gezin. Er is 
altijd wel wat te beleven. Jarenlang werd in onze schuur de carna-
valswagen van een groep personeelsleden van de firma Wim van 
Dijk  opgebouwd. Geweldig, zoveel mensen bezig te zien met hun 
hobby. En dan elke vrijdag hier in de schuur de konijnenveiling. Dat 
gaat prima, geen centje last en een hoop gezelligheid. De transitie 
van gas naar elektriciteit is hier al op gang door de twee warm-
tekracht installaties waarmee wij energie leveren aan het net. De 
gasketel draait alleen bij de onderhoudsbeurt. Want je wilt er wel 
over blijven beschikken als onverhoopt de nood aan de man komt, 
zelfs bij de te verwachten stijgende gasprijs. We doen mee met het 
aardwarmteproject Polanen, al wordt dat pas na een aantal jaren 
rendabel. Je ziet: als tuinder doe je je best. Maar de overheid mag 
daar wel meer waardering voor hebben’.
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Wegens voortdurende groei van onze organisatie zijn 
we op zoek naar enthousiaste mensen die graag in 
teamverband alle voorkomende productiewerkzaam-
heden willen verrichten. Hierbij kun je denken aan het 
oppotten, uitzetten, stokken, sorteren en afleveren van 
onze Phalaenopsis.

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

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

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

 518 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen

Kerst in onze 
showroom

Schitterende juwelen
met fonkelende edelstenen, 
prachtig bij kaarslicht

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
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Huisartsen Praktijk Poeldijk
De heer en mevrouw Schijen - Van Leeuwe, 

de heer en mevrouw Touw – 
Van Basten Batenburg 

en alle medewerkers van 
huisartsenpraktijk Dahlia 

danken u hartelijk voor al uw goede 
wensen en wensen u wederkerig 

goede feestdagen en veel geluk en 
gezondheid voor 2020.

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

KBO Poeldijk
In 2018: 13 mensen per dag dood door val

Val ‘sluipmoordenaar’ senioren
Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) maakte begin 
december bekend dat er in 
2018 gemiddeld bijna 13 men-
sen per dag stierven door een 
ongelukkige val. Ruim drie-
kwart van hen was 80 jaar of 
ouder. Manon Vanderkaa, di-

recteur KBO-PCOB: “Een schokkend percentage, wij weten dat 
het gebeurt. Bij KBO-PCOB noemen we dood door vallen, omdat 
het zo onverwachts komt, niet voor niets een sluipmoordenaar 
voor senioren.”  

Volgens het CBS stierven er in 2017 gemiddeld 11 per dag. In 
2014 waren dat 8 mensen per dag. In totaal liep het vorig jaar 
4.628 keer noodlottig af door een val. Het gaat om vallen in en 
om het huis: een slippertje in de badkamer, of struikelen over een 
drempel. Vanderkaa: “Er zijn goede valpreventieprogramma’s, 
helaas worden die nog te weinig gebruikt. Het is belangrijk dat 
de overheid preventie beter aanjaagt, gezien het aantal doden 
wordt dat ook hoog tijd.”                                                                              

Behalve praktische zaken kunnen ouderen ook zelf wat doen 
door te trainen. Simpele spieroefeningen, als je televisie kijkt, 
die iemand stabieler kunnen maken. Vanderkaa: “Die oefeningen 
helpen senioren letterlijk een drempel over en voorkomen dat 
ze over die drempel vallen.”  Elke 6 minuten belandt een vallen-
de 55-plusser in het ziekenhuis. Met informatie en voorlichting 
zet KBO-PCOB in op preventie. Belangrijk nu steeds meer oude-
ren steeds langer thuis wonen. Oorzaken van een val in huis zijn 
meestal heel alledaags. U stapt met natte voeten op de gladde 
badkamervloer en glijdt uit. Of u wilt even snel naar beneden 
omdat de telefoon gaat. Haast, losse spullen op de trap of een 
gladde trap zijn genoeg om een nare val te veroorzaken.                                                                                    

Tips om vallen te voorkomen
1.  Haal drempels weg. Als dat niet kan, zorg er dan voor afge-

schuinde randen van drempels. Monteer bij opstapjes een 
goed aansluitende schuine plank. Dat verkleint de kans op 
struikelen.          

2.  Ga niet rennen als u gebeld wordt: draag uw mobiele telefoon 
bij u. Heeft u (ook) een vaste telefoon; zet op elke verdieping 
een telefoon neer.                                                                                                     

3.  Gebruik een intercom: sommige telefoons zijn ook als inter-
com te gebruiken, verkrijgbaar bij elektro-speciaalzaken en te-
lefoonwinkels.                                                                                                    

4.  Haal kleedjes weg. Wilt u dit niet? Zorg dan dat er een goede 
anti-sliplaag onder zit of plaats een antislipmat. Deze zijn te 
koop bij de bouwmarkt.                                                                             

5.  Kies voor meubilair en sanitair met een hoge zit: armleuningen 
geven extra steun bij opstaan en gaan zitten. Bij de thuiszorg-
winkel kunt u klossen aanschaffen om uw bed te verhogen.

6.  Ga nooit op een stoel of kruk staan. Als u iets moet pakken dat 
hoog ligt, gebruik dan nooit een stoel of kruk. Gebruik altijd 
een stevige huishoudtrap met een beugel waaraan u zich vast 
kunt houden.                            

7.  Als u een paar meubelstukken weghaalt, loopt u minder kans 
zich te stoten of te struikelen. Ruim losse spullen altijd zo snel 
mogelijk op.                                                                   

8.  Werk kabels zoveel mogelijk weg, gebruik kabelclips of snoer-
goten, verkrijgbaar bij de bouwmarkt.             

9.  Haal alle dingen die op de trap liggen weg; zelfs over een klein 
papiertje kunt u uitglijden en vallen. Neem niet teveel spullen 
mee de trap op en af, houd altijd één hand vrij om de leuning 
vast te houden.

Kaartmiddagen                                                                                    
Als u deze Poeldijk Nieuws leest, zit de laatste kaartmiddag van 
2019 er al weer op. We sloten een gezellig kaartjaar af met een 
drankje. De dinsdagen 24 en 31 december wordt er uiteraard niet 
gekaart bij de KBO. We starten weer op dinsdag 7 januari.                                                                                                                               

Kerstwens                                                                                                  
Het bestuur wenst alle leden en vrien-
den Prettige Feestdagen en een heel 
goed en gezond 2020. 

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“We weten heus wel dat intelligentie, handigheid, schoonheid, 
geluk en geld per definitie niet eerlijk verdeeld zijn en dat de gro-
te massa gewoon aanmoddert en het hier in Nederland eigen-

lijk helemaal niet slecht heeft; maar 
we willen heel graag dat de echt 
bevoorrechten voelen dat hun pri-
vileges onverdiend zijn en dat daar 
dus een sanctie voor geldt.” (Nelleke 
Noordervliet)

“Het schijnt dat pech vanzelf ver-
dwijnt als je er hartelijk om lacht.”
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Zondag 22 december in Andreaskerk

Meezing-kerstconcert in De Heul 
Zondag 22 december geeft muziekvereniging St. Gregorius voor 
de 13e keer het kerstconcert Sing Sing Sing in de St. Andreaskerk 
te Kwintsheul. Het concert begint om 15.00 uur, entree is gratis. 
Startersorkest, koor en harmonie zorgen net als in vorige edities 
voor prachtige muziek, zang en kerstliedjes die u mee kunt zingen. 

Ook dit jaar staat een solo optreden van sopraan Tessa Maalc-
ke op het programma. Bij binnenkomst krijgt u een program-
maboekje met teksten van de liedjes en na de eerste klanken is 
het anderhalf uur lang genieten. Na afloop wordt u een glaasje 
Glühwein of sap aangeboden. Informatie over dit concert kunt u 
vinden op: www.st-gregorius.nl en op www.koordewaterlanders.
nl. Tot ziens op zondag 22 december!

Nieuwbouw Gantelhuys Poeldijk (Foto: Koos Verbeek)
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‘Ik ben er, maar had er ook niet kunnen zijn’

Donderhoofdpijn
Door Annemiek Koremans

Gewoon, maandagmiddag. Moe, even rusten op bed. Opeens zo 
beroerd. Hoofdpijn, slecht zien, misselijk, incontinent … ik kon 
zelfstandig mijn bed niet uit. Voelde me vaker zo beroerd, zou 
wel overgaan. Na half uur zweten en ellende kon ik nog net mijn 
mobiel pakken en Nicole mijn nichtje, gouden mantelzorger bel-
len.Hoorde van alles, maar kon geen verbindingen in mijn hoofd 
leggen. Zweten, misselijk en benauwd. Het ging niet goed. Huis-
arts raadde Nicole aan direct 112 te bellen. Tijd is winst! Onder-
tussen stond mijn broer Ad ook aan mijn bed. Er was paniek. Bij 
alle medische handelingen van ambulancemedewerkers vroe-
gen ze mij of ze me mochten reanimeren. Ik hoorde ze en riep 
nee. Nicole riep dat ze wist wat ik wilde. 

De ambulancemedewerkers checkten of de familie mijn 
wens hoorden. Er gaat veel mis in de gezondheidszorg, 
maar deze procedure klopte van A tot Z. Op mijn wensenlijstje 
stond dat ik ooit een keer met een ambulance wilde worden ver-

Ons Dorp
voerd. Mijn buren, die verschillende malen werden opgehaald la-
gen er zo ontspannen bij en keken zo uit naar aandacht van buren. 
Ik voelde me beroerd, naakt en dacht dat mijn leven over was. Ik 
hoorde wel de sirenes en voelde de bobbels. Nicole, die voorin zat, 
vertelde later dat de ambulance door alle rode stoplichten reed.

Het ziekenhuis
Met spoed een MRI-scan. Wat was het benauwd. Wat probeerde 
ik me te ontspannen. Toen hoorde ik de lach van een zuster maar 
voelde ik me zo benauwd. Ik begreep het niet en begon te schreeu-
wen. De foto’s duurden zo lang. Mijn broer en nicht hoorden mij 
schreeuwen en smeedden een fantastische band. Afwachten. Ik 
was er nog steeds. Nicole en Ad bij mij. Ik hoorde ze praten, maar 
was zo moe en kon geen contact maken. Na 1 uur kwam de dokter 
met goed en slecht nieuws. Niets mis in de hersenen, maar geen 
concrete oorzaak. Nachtje ziekenhuisopname. Langzaam kreeg ik 
kleur en kwam ik bij. Om 17 uur kon ik bridgemaatje Marga voor 
die avond afzeggen. Jaco vanuit bed gebeld voor brengen trippel-
stoel en kleren. Mantelzorg alom! 

Op zaal
Op zaal, met 3 mannen, wat eten, telkens metingen, geen slaap-
pil, lange nacht, ochtendcontrole artsen. Goed nieuws. Donder-
hoofdpijn verzamelnaam voor ellende waar ik mee te maken had. 
Kan terugkomen, maar ook niet.

Naweeën 
Na thuiskomst stond huisarts direct op de stoep. Kwaliteit zorg en 
betrokkenheid patiënt ten top. Afval van 60 kilogram na maag-
verkleining. Misbruik van drank volgende valkuil. Oorzaak van 
ziekten is vaak onbekend. Preventie en wetenschappelijke resul-

taten maken gezondheid en gezond gedrag onbetaalbaar. 
Nu een pilletje nog. Ik ben er, maar ik had er ook niet kun-
nen zijn.

Nieuwjaar
Gezondheid en veel aandacht en liefde van mensen om jul-

lie heen. Leef, geniet, geen angst, geen gezeur, ik weet het alle-
maal … het is een gaaf land, als we maar niet ziek worden!

M 06 - 50 297 343 / 06 - 55 108 502

WIJ WENSEN U EEN
VOORSPOEDIG 2020
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Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Hallo Jumbo actie

Hallo laagsteprijsgarantie

Eru balans 

Bijzondere openingstijden
24 december:    08:00 tot 19:00 uur

1e kerstdag:   10:00 tot 17:00 uur

2e kerstdag:    10:00 tot 19:00 uur

Oudejaarsdag:    08:00 tot 17:00 uur

Alle medewerkers van Jumbo Boere Poeldijk wensen u fijne 
feestdagen en een voorspoedig 2020

Elke dinsdag en woensdag 
bij a� alen of eten in 

het gezellige restaurant van 
Pizza’s of Pasta’s.

Pizza’s nr. 1 t/m 14         € 7,50
Pizza’s nr. 15 t/m 50:      € 8,50
Alle Pasta’s:                      € 8,00
Pizza’s nr. 15 t/m 50:      € 8,50
Alle Pasta’s:                      € 8,00

Tel: 0174 28 33 51 • www.yespizza.nl

bij a� alen of eten in 
het gezellige restaurant van 

Pizza’s nr. 1 t/m 14         € 7,50Pizza’s nr. 1 t/m 14         € 7,50

voorstraat 43a, 2685 EJ Poeldijk

Ook op Oudjaars- en Nieuw-
jaarsdag zijn we geopend!

Wij wensen u 
pre�  ge kerstdagen 

en een 
gelukkig nieuwjaar

Elke dinsdag en woensdag 

ACTIE Bestel gemakkelijk via onze website 
of app en ontvang 10% kor� ng!

VVD WESTLAND 
WENST JE EEN 

GEZOND, GELUKKIG 
EN GRANDIOOS 

2020! 

Vv D 
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www.deveiling.nl info@deveiling.nl 0174 - 24 47 61

Fijne Kerstdagen 
        en een 

                         Gelukkig Nieuwjaar!

21 december in de Theaterloods Westland Naaldwijk 

‘Draaikonten’ en ‘AU’ 
Gelegenheidsgezelschap XXLarge-theater en Theatergroep Het 
Wilde Westen spelen 21 december in TheaterLoods Westland 
in Naaldwijk de eenakters ‘Draaikonten’ en ‘AU’. In Draaikonten 
geschreven door Maria Goos en gespeeld door XXLarge-theater 
zien we Esther en Frans, al jarenlang een dansechtpaar dat er 
alles voor over heeft om de top te bereiken. Deze - inmiddels 
danssenioren - kunnen niet meer leven met het feit dat zij al 
jaren lang geen prijs meer hebben gewonnen. Het belooft een 
hilarische avond te worden.

Door hun leeftijd kan het ook nooit meer wat worden, prestaties 
zijn van dien aard dat ze geen hoge ogen meer gooien bij de ge-
vreesde, altijd rechtvaardige jury van het KNDFAP. Het zou voor 
beiden verstandig zijn om uit te kijken naar een andere hobby. 
Dat is voor het danspaar geen optie. Frans en Esther doen een ul-
tieme poging om hun doel te bereiken: het winnen van de fel be-
geerde beker in het ‘Latin-gebeuren’, ten koste van alles. Daarom 
gaan zij nog eenmaal op zoek naar.....het “Badhoevedorpgevoel”. 
In de voorstelling maken vier vriendinnen na hun vakantie de ba-
lans op. Wachtend op de boot naar het vasteland ontstaat een 
machtsstrijd, eerst in woorden, later in daden. Een komisch en 
aandoenlijke voorstelling die u niet mag missen. Kaartverkoop: 
Peter Luiten (070-3687146) of Willem van Delft (06-5111 6551), 
of via reserveren@tghetwildewesten.nl. TheaterLoods Westland, 
Hoogwerf 8c, Naaldwijk. Aanvang 20.15 uur, zaal open 19.30 uur. 
Op de foto Draaikonten: John Rijsdijk en Adje Kloos. Foto AU van 
onder naar boven: Annemiek Verroen, Paula de Bruin, Louise 
Wessels en Carla Persoon.

10 4 JANUARI 2017

Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29
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www.bas1s.nl | Voorstraat 18 
2685EM Poeldijk | 0174-246000

Ontwerp 
 

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren
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