
19 december 2018
3e jaargang, nr 26

20 dec. vóór 09.00 uur      Uw kopij Poeldijk Nieuws inleveren!	 	 redactie@poeldijknieuws.nl	
        (voor het eerste nummer van 2019)
22 en 23 dec.       Westlandse Kampioenschappen   Sportpark Verburch
        Zaalvoetbal     (zie pag. 26 van dit nummer)
8 jan. 13.30-16.00 uur      Repair Café     De Backerhof
19 jan. 12.30-16.00 uur      11e Bridge- en Klaverjasdrive   Aula ISW-school Margrietlaan
         (zie pag. 19 van dit nummer)

AGENDA

Gratis thuisbezorgd op Oudejaarsochtend

Oliebollenactie	Scouting	Poeldijk	
gestart!
Door Peter Stam

Sinterklaas is weer terug naar het heerlijk 
warme Spanje en wij zijn met z’n allen al-
weer de straat op gegaan om oliebollen en 
appelbeignets te verkopen. Het was zater-
dag 8 december koud met veel wind, maar 
daar bleven wij Scouts zeker niet voor thuis! 

Zeker niet voor niets want we hebben die dag al veel verkocht. 

Diegenen die ons gemist hebben kunnen 
telefonisch bestellen. Op maandag 31 de-
cember, Oudejaarsdag, is iedereen na-
tuurlijk welkom in onze vertrouwde olie-
bollenkraam op de hoek Irenestraat-Jan 
Barendselaan. Ook dit jaar werken wij weer 
samen met Bakkerij Van Malkenhorst dus 

dat wordt smullen! Alle bestellingen worden op maandag-
morgen 31 december gratis bij u thuisbezorgd. Bestel ze nu 
en bel 246484.

Poeldijk Nieuws wenst alle Poeldijkers:

Goede Kerstdagen en een gezond 
& gelukkig 2019! 
Door Jan Goeijenbier, hoofdredacteur

Bestuur,	redactie	en	bezorgers	van	uw	Poeldijk Nieuws wensen 
alle Poeldijkers, jong en oud, nieuw en getogen heerlijke Kerst-
dagen en een gezond, gelukkig en vredig Nieuwjaar. Onze bezor-
gers, voor u als lezers de meest zichtbare vertegenwoordigers 
van úw dorpsmagazine, brengen Poeldijk Nieuws elke 2 weken 
bij u thuis of bij uw bedrijf. Wij stellen hun trouw, zeker in deze 
maanden door weer en wind, erg op prijs.

Zij brengen u het blad, zodat u weet wat er leeft in ons dorp. An-
dere Westlandse dorpen zijn volgens een tv-reportage begin dit 
jaar erg jaloers op Poeldijk. “Die Poelukkers slagen er elke 2 we-
ken weer in hún nieuws, meningen, columns, reportages, inter-
views én vaste berichten in een mooi blad én hun website met 
elkaar te delen!” Goed voorbeeld doet goed volgen, zou je zeg-
gen. Poeldijk blijft ook wat dat betreft uniek en laat zien waarom 
wij gepast trots op ons dorp mogen zijn. Wij vinden 
het – wij zijn nu 3 jaar bezig – een groot voorrecht 
Poeldijk Nieuws voor u te mogen maken! Fijn dat 
veel Poeldijkers er €25,00 of meer per jaar voor 
over hebben! Denkt u in deze dagen, vooral als u 
dit nummer ontvangt, aan het fooitje voor uw trou-
we bezorger?

Let op: deadline  kopij	en	advertenties	nr 1 Poeldijk Nieuws 2019 is: 20 december vóór 09.00 uur!
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BELANGRIJKE NUMMERS EN ADRESSEN
Alarmnummer: 112
Politie	Westland:	0900	8844,
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk, www.politie.nl
Gemeente	Westland:	140174
Dr.	Schijen		0174	212232,	noodlijn	0174	240638
Dr.	Touw		 0174	247373,	noodlijn	0174	241947
Spoedgevallen	buiten	de	normale	praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738
Apotheek	Poeldijk:	Dahliastraat	71,	0174	280808

Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
Wij hebben tijdelijk het spreekuur niet beschikbaar.
Verloskundigen: 06 24713713
Vitis	Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174 630358
Sociaal makelaar Poeldijk: Helma van der Wijden 06 40 73 73 99, 
mail: h.v.d.wijden@vitiswelzijn.nl
Gehandicapten	Platform	Westland: 06 34959999
Dierenbescherming Westland: 0174 630863
Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26
Effero	Uitvaartverzorging: 070-3889433

Verschijnt	elke	14	dagen	in	de	oneven	weken
Oplage:	4.000	thuis	bezorgd	en	490	digitaal
Uitgave:	Stichting	Dorpsblad	Poeldijk	Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur	Stichting	Dorpsblad	Poeldijk	Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Peter van Iersel (penningmeester), 
Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan Goeijenbier (hoofdredacteur), 
Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Harry Stijger, Etiènne Zwinkels.
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo Poeldijk.
___________________________________________________
Kopij Poeldijk Nieuws 
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel	Wilfred	Bronswijk	(06-21253171)	of	
Erik	van	der	Sande	(06-25575372)
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline	kopij:	 dinsdag	vóór	12.00	(even	weken)
Deadline	advertenties: woensdag	vóór	12.00	(even	weken)
___________________________________________________
Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes
Familiebericht:   Poeldijknieuwtjes:
1/8 pagina: € 35,00 Particulier: €  5,00
1/6 pagina: € 50,00  Zakelijk:  €  20,00
1/4 pagina: € 65,00
1/3 pagina: € 90,00
1/2 pagina: € 110,00
___________________________________________________
Staat u ook achter Poeldijk Nieuws? 
Het maken van ons dorpsblad kost geld. Wilt u achter Poeldijk 
Nieuws staan? Maak dan uw bijdrage direct over op NL95 RABO 
0343 6024 15 t.n.v. Poeldijk Nieuws. Richtbedrag per woonadres 
per jaar is 25,00. Méér mag natuurlijk ook: wij investeren uw geld 
in uw Poeldijk Nieuws. 

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

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

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

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

fransvanvelthoven@hetnet.nl

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

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

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

www.kinderopvang-westhof.nl

op zoek naar 
kinderopvang?

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

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

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

Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:

Nico van Rijn tel.nr. 06-23029692
Mauro Steentjes tel.nr. 06-25107851
Peter Duijsens tel.nr. 06-53401068

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

E-mail: info@lpfwestland.nl
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Opvolgster dokter Karin van Arendonk

Dokter Rania Nabil 
Door Pieter Schijen, huisarts

Eind november sloot dokter Karin van Aren-
donk-van der Sar het eerste jaar van haar huis-
artsenopleiding	in	mijn	praktijk	af.	Ik	dank	u	voor	
het in haar gestelde vertrouwen. Zij wordt per 19 
december opgevolgd door dokter Rania Nabil. 

Dokter Nabil studeerde in 2016 af als arts, 
deed ervaring op als arts-assistent op de 
afdelingen hartchirurgie en anesthesiolo-
gie in het HAGA-ziekenhuis en startte be-
gin 2018 bij het Leids Universitair Medisch 
Centrum met haar opleiding tot huisarts 
in een praktijk in Leidschenveen tot haar 
zwangerschapsverlof. Nu voltooit zij het 
restant van de eerste fase van haar oplei-
ding in 2019 in mijn praktijk. Net als alle 

voorgaande artsen in opleiding tot huisarts houdt dokter Nabil 
zelfstandig spreekuur en rijdt visites onder mijn supervisie.

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Oliebollen 11 stuks ......€ 10,00 
Te verkrijgen in het weekend van 14 en 15 
december en na de Kerst elke dag

10 saucijzenhapjes....van € 6,00 
voor € 4,50

“Hele fijne feestdagen  
namens het team van Bakkerij 
Van Malkenhorst!”

Openingstijden:  
Za 22 dec.:         7:00-16:00 
Ma 24 dec.:        7:00-16:00 
Kerstdagen:         gesloten 

Ma 31 dec.:        8:00-16:00 
Di 1 jan.:               gesloten 
Wo 2 jan.:             gesloten 
Do 3 jan.:                brooddag

Bakkerij Van Malkenhorst

Aanbiedingen 
ma 17 dec t/m ma 31 dec

Ma 31 dec.  
alleen oliebollen, 
appelbeignets & 

kleinbrood  
verkrijgbaar!

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.

  

DECEMBER FEESTTOPPERS!

LUXE HAPJES PER STUK,  
(VANAF 20 HAPJES)

SLECHTS € 1,10

SCHOTEL
TAPAS SCHOTEL ALL-IN, 
PER PERSOON (INCLUSIEF 
TAPENADES, STOKBROOD EN 
LUXE KOUDE DELICATESSEN)

SLECHTS € 6,50

Deze aanbiedingen gelden van 
19 december t/m 31 december

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

VLEESWARENKOOPJE
CARPACCIO PER PERSOON
(INCLUSIEF GRATIS DRESSING!)

SLECHTS € 3,95

KEURKOOPJE
GOURMET EXPRESS PER PERSOON 

SLECHTS € 6,75

LUXE OPGEMAAKTE KIP- OF 
RUNDVLEESSALADES PER 
PERSOON (VANAF 4 PERSONEN)

SLECHTS € 4,25

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

Woensdag 19 december 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 21 december 15.00 uur: Woord- en Communieviering 
met diaken Ronald Dits.
Woensdag 26 december 10.30 uur: Eucharistieviering met pas-
tor A. van Well.
Woensdag 2 januari 19.00 uur: Rozenkransgebed

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



4 19 DECEMBER 2018

 54 JANUARI 2017

Puzzel nr. 1
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T (0174) 28 62 00

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl
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DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

VERKOOPRESULTATEN 

HEBBEN WIJ RUIMTE 

VOOR NIEUW 

AANBOD!

TE KOOP

MONSTER
Gruttostraat 27

TE KOOP

MONSTER
Poelenburgh 22

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

VERKOOPRESULTATEN 

HEBBEN WIJ RUIMTE 

VOOR NIEUW 

AANBOD!

In rustige en kindvriendelijke woonwijk 
gelegen royale 5-kamerhoekwoning met 
ruime garage, parkeergelegenheid op 
eigen terrein en royale zonnige achtertuin.

Vraagprijs: € 375.000,- k.k.

In kindvriendelijke woonwijk gelegen 
tussenwoning met zonnige achtertuin. 
De woning ligt op steenworp afstand van 
het strand en op korte afstand van het 
centrum!

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

...uw persoonlijke makelaar!

Op dit moment* bieden wij
een scherp actietarief !!

Bel 0174 730 179

Met Sportkanjers in februari

Groei	als	sporttrainer	
Het	Westland	heeft	een	rijke	sportcultuur:	wekelijks	zijn	in	alle	
dorpen honderden kinderen op sportvelden onder leiding van 
enthousiaste	sporttrainers.	Zij	brengen	hun	jeugd	de	kunst	van	
sport bij, of het nu voetbal, judo, basketbal of dans is. De rol 
van	de	sporttrainer	gaat	verder.	Kinderen	maken	er	vrienden,	
leren omgaan met regels en leren wat winnen en verliezen is. 
Een verantwoordelijke taak voor trainers dit in goede banen te 
leiden. 

De gratis training Sportkanjers helpt sporttrainers bij het schep-
pen van een veilig pedagogisch sportklimaat. Sportkanjers West-
land wil alle kinderen met plezier laten sporten. Ook kinderen die 
zich sociaal of motorisch nog beter kunnen ontwikkelen. In de 
training leren sporttrainers gewenst gedrag stimuleren en onge-
wenst gedrag tegengaan. Een veilig pedagogisch sportklimaat be-
vordert een goede sfeer, zodat ieder kind met plezier kan sporten.   
 
Deelnemen
De gratis training Sportkanjers heeft twee theorielessen, een 
praktijkles: van 19.30-22.00 uur op 5, 12 en 19 februari. De plek 
in het Westland wordt later vastgesteld. Meer informatie voor 
sporttrainers over training en aanmelden bij Beweegcoach Linda 
van Etten, l.vanetten@vtvzhn.nl. Aanmelden kan nu al, om zeker 
te zijn van een plek. Meer informatie over Sportkanjers Westland 
op: www.sportkanjerswestland.nl.
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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.

Creatief Centrum ’t Atelier Naaldwijk

“Wat een Poppenkast”
In	de	Kunstgarage	zijn	er	 in	de	kerstvakantie	weer	workshops	
voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar. In drie workshops ga je een 
leuke en te gekke poppenkast maken met poppen, decors. Kort-
om: alles erop en eraan! Je werkt met allerlei materialen. Trek 
kleding aan waar een beetje verf of lijm op mag komen.

Donderdag 3 januari ben je welkom van 13.30 tot 16.00 uur. Kos-
ten € 7,50, contant betalen. Breng een vriendje of vriendinnetje 
mee. Aanmelden via: cratiefcentrum@hotmail.com of 06-33 84 
40 36. Vol is vol. Creatief Centrum ’t Atelier, Zuideinde 8, Naald-
wijk. Meer informatie: www.hetatelier.info. 

Bij Van der Ende Racing Inn

Mini Grand Prix karten
Tekst en foto’s: Harry Stijger

Zondag 9 december verreden kavelkopers van de kerkenveiling 
een Mini Grand Prix karten bij Van der Ende Racing Inn. Met 
dertien	mannen,	waaronder	enkele	jongere	en	één	vrouw	werd	
eerst	 de	 kwalificatierace	 van	 10	 minuten	 gereden.	 Iedereen	
reed	een	eigen	snelste	ronde	die	de	startopstelling	van	de	fina-
lerace bepaalde. 

Na een half uur 
pauze met een 
hapje en een 
drankje was 
er een heuse 
Grand Prix-
start met rode 
lichten. Toen 
die doofden, 
ging het hele 
veld van start. 
Na 12 minuten 
werden Lau-

rens van Dijk als winnaar (midden op het podium), Laurens Stijger 
als tweede (rechts) en Patrick Zuidgeest als derde (links) gehul-
digd met bekers en champagne. Alle karters hadden een fantas-
tische middag. Meer foto’s en filmpjes op: www.kerkenveiling.nl.

www.bakkerijvdberg.nl

BELEEF DE (KERST)SMAAK BIJ ONS

Lever het bestelformulier (verkrijgbaar in onze winkels) 
uiterlijk vrijdag 21 december bij ons in.

WIJ  
WENSEN U 

hele fijne 
feestdagen!
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Daar voelt uw kind 
zich thuis! 

Dagopvang & buitenschoolse opvang
 in Monster en Poeldijk. 

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

Professionele opvang in een 
huiselijke sfeer

Familie wil op 100e geboortedag terugkijken 

‘Olieboer’ Jan van der Elst
Door Gerard en Ineke van der Elst

Op 22 september 2020 is het precies 100 jaar geleden dat onze 
vader Jan van der Elst is geboren. Op die dag willen wij onze 
vader op een leuke manier gedenken. Oudere Poeldijkers on-
der ons zullen hem vast nog wel kennen. Hij stond bekend als 
olieboer	en	ging	in	vroegere	jaren	met	z’n	bakfiets	vol	olie	en	
petroleum langs de deuren.  

Later bestierde hij samen met onze 
moeder de verfwinkel aan de Mon-
sterseweg, waar ook benzine ge-
tankt kon worden. Menig Poeldijker 
en mensen van ver daar buiten kwa-
men bij ons langs om te tanken. In 
de jaren ‘70 verhuisden wij naar de 
Rijsenburgerweg en woonden bo-
ven de winkel, waar nu ongeveer de 
Jumbo staat. Wij zijn op zoek naar 
verhalen, foto’s van onze vader en 
relatiegeschenken die tuinders van 
hem kregen in de jaren ‘55 tot ‘ 70 

van de vorige eeuw. Foto’s, relatiegeschenken en verhalen willen 
we graag gebruiken op de herinneringsdag. Er zijn vast Poeldij-
kers die ons hierbij kunnen en willen helpen! U kunt contact op-
nemen met Gerard van der Elst g.Elst1959@kpnmail.nl of Ineke 
van Wanrooij-van der Elst ivwanrooij@planet.nl.

“We willen een iets ruimere huiskamer zijn”

Wat is nou “TIS GEZELLIG”? 
Door Paul Krabbendam 

TIS	GEZELLIG	 is	 een	 stichting	met	 een	 bestuur	 en	 een	 aantal	
enthousiaste	vrijwilligers	die	het	jaar	rond	diverse	activiteiten	
organiseren. Daarnaast is er een grote groep “Vrienden van TIS 
GEZELLIG” die vrijwel wekelijks ons onderkomen aan de Satur-
nus 10 in Poeldijk bezoekt. 

Elke woensdag zijn wij van 14.30-19.00 uur geopend. Er staat 
dan sjoelen op het programma, maar je kunt ook een kaartje 
leggen, een potje dammen of schaken. Vrijdags gaat de deur 
open om 15.30 uur en om 01.00 uur weer op slot. Naast de-
zelfde activiteiten als woensdag wordt er dan ook volop gedart. 
Maar er is meer. Elke eerste donderdag van de maand is er 
om 20.00 uur een gezellige bingo + loterij, tweemaal per jaar 
houden we een klaverjas- en jokermarathon en in de week van 
rondje Poeldijk zijn de Westlandse Kampioenschappen sjoelen. 
Ook organiseren we meerdere keren per jaar een darttoernooi. 
Wat het allerbelangrijkste is: wie er bij ons langs komt hoeft 
niks! Als je gewoon een bakkie wil doen en wat bijpraten over 
de (Westlandse) dingen van alledag ben je van harte welkom. 
We willen eigenlijk een (iets ruimere) huiskamer zijn waar het 
gezellig vertoeven is; volgens velen “bar gezellig” vertoeven 
dus!  Kortom: we willen je heel graag zien. 

Adverteren in Poeldijk Nieuws 
voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op bijna 
4.000 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. Ook 
zijn er bijna 450 digitale abonnees, die het magazine elke 2 
weken ontvangen. 

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

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

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

het huis
uit dragen om

tebegraven
"

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

Meer weten? www.optiflor.nl
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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
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In dankbare herinnering 
Henk van Kester
Door diaken Ronald Dits

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

In dankbare herinnering 
Kees van Kester
Door diaken Ronald Dits

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Het afscheid in 
vertrouwde handen.

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

 

 

 

 
Eetcafé De Luifel 

Onze specialiteit? 
Eten met bier. Diverse gerechten worden 

bereid in bier of er wordt een 
mooi speciaalbiertje bij geserveerd. 

 
Kom ook eens darten, quizzen, voetbal kijken 

of een kaartje leggen. 

Dr. Weitjenslaan 28 
2685 VZ  Poeldijk. 

0174-246925 
www.cafédeluifel.nl 

    

 

 

Wij wensen u fijne feestdagen!
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Ons Dorp

Adverteren	in	Poeldijk	Nieuws	is	voordelig	en	doeltreffend!
Poeldijk Nieuws komt elke 14 dagen fullcolour op 4.000 privé- én zakelijke

adressen in groot-Poeldijk en gaat naar 490 digitale abonnees.
Bel	Wilfred	Bronswijk	(06-21253171)	of	Koos	Verbeek	(06-53714151)

Poeldijk Nieuws: eerste interview nieuwe burgemeester

Met Bouke gaan we er samen iets 
geweldigs van maken!
Door Annemiek Koremans

Als het goed is, is onze nieuwe burgervader Bouke Arends nu be-
ëdigd als burgemeester van ons Westland. Wat is er al veel over 
hem geschreven en getwitterd, zonder dat we hem hebben ont-
moet of een beetje kennen. Op basis van de eerste berichten me-
nen we van alles over hem te moeten delen of te mogen zeggen. 
Enkele feiten: Bouke is getrouwd met Janneke, ze hebben kinde-
ren, maar die komen niet mee naar het Westland. Hij is 52 jaar, 
was wethouder economische zaken in Emmen, PvdA-lid, wordt ge-
kenmerkt als een nuchtere, humorvolle Drent en gaat problemen 
niet uit de weg.   

Mijn verwachtingen zijn toch hooggespannen, maar zoals alles, 
moeten we ook onze verwachtingen managen. Een prachtig staaltje 
daarvan hoorde ik in de commissievergadering Maatschappelijke 
Ontwikkeling. Die besprak wijzigingen in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. Niet onbelangrijk voor kwetsbare Westlanders die 
dat nodig hebben. Net als in mei 2017 wordt de zaak als hamerstuk 
behandeld. Waren er sindsdien geen signalen van onze politici over 
zaken die mis zijn in de Westlandse zorg? 

Als klap op de vuurpijl kreeg de raad een discussie over de waarde 
van de Adviesraad Sociaal Domein Westland of het Platform Gehan-
dicapten Westland. De oude leden misten concrete, praktische ad-
viezen van het PGW op beleidstukken. Maar als raad gaan ze verder 
op de ingeslagen weg met het ASDW. Want ……, jullie geloven het 
niet, maar het is waar: “die ervaringsdeskundigen (wij dus, mensen 
met een beperking die er dagelijks mee te maken hebben) moch-
ten wel eens iets gaan verwachten van hun inspraak.” Soms vergaat 
zelfs mij het lachen. Waarvoor zitten ze daar eigenlijk als volksverte-
genwoordigers? Gelukkig zijn er een paar die het wél begrijpen, die 
schamen zich kapot, kaarten wat aan, maar krijgen geen ondersteu-
ning. Het moet vooral niet over de inhoud gaan. Daar betalen we 
voor mensen! Solidariteit met mensen die niet vanzelf mee kunnen. 
Vooral niet over inhoud, maar over organisatie, protocollen, inkoop-
processen en vooral druk, druk met randvoorwaarden die er niet toe 
leiden dat mensen goede hulp of voorzieningen krijgen. Jammer dat 
de camera vaststond, zodat kijkers 1 uur lang dames van het CDA 
in beeld hadden. Een gemeentemedewerker durfde nog te vertellen 

dat het bij schoonmaken niet gaat om het huis schoon te krijgen, 
maar om de bewoner zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. 
Die denkt dat iemand in een rolstoel of oudere niet weet hoe die zijn 
huis schoon moet krijgen? Kan het zijn dat er functies uitgevallen 
zijn zodat iemand zijn huis niet meer kán schoonhouden? Het PGW 
heeft gele hesjes op voorraad; wanneer gaan we de straat op?

Nieuw elan
Terug naar Bouke, want – zoals gezegd - ik verwacht natuurlijk wat 
van hem. Als betrokken burger ga ik hem positief, constructief en 
kritisch volgen. Vóór ik mijn verwachtingen opschrijf, zocht ik direct 
na zijn voordracht contact met hem. Het leek de redactie een leuk 
idee als we als Poeldijks dorpsblad de primeur zouden hebben van 
een interview met onze nieuwe burgemeester. De foto is gelukt. Het 
interview krijg ik in januari, want hij was nog niet benoemd en geïn-
stalleerd. Ja, protocol is protocol. Bouke reageerde heel positief op 
mijn verzoek en mail. Ik moest contact opnemen voor een afspraak 
met zijn secretariaat. Contact met zijn secretaresse: wij hadden zo’n 
leuk gesprek dat ze mij feliciteerde met de komst van Bouke. Zijn 
vertrek wordt door medewerkers in Emmen zeer betreurd! Oprecht. 
Wij Westlanders zouden een geweldig bestuurder krijgen. In over-
leg met de afdeling communicatie van onze gemeente stuurde ze 
mijn verzoek door naar Naaldwijk. Ik zag mijn plannetje al in rook 
opgaan. Verkeerde aanname, na uitleg aan een kei van een com-
municatiemedewerker (ze zijn er nog!) spraken we af dat als Arends 
in het Westland is (hij is zich al flink aan het inwerken), de gemeente 
een foto van hem in Poeldijk laat maken. Ik mocht de plek bepalen. 
Zo kan het dus ook.

Toekomst 
Wat de toekomst ook brengt, mijn eerste contact met onze nieuwe 
burgemeester belooft veel; ik heb er vertrouwen in. Wie durft dat 
tegenwoordig nog te zeggen. Er liggen hier zoveel mooie zaken voor 
het oprapen. De Westlanders en bedrijven komen er wel mee en 
voeren ze nog uit ook. Doorpakken, openheid, niet boven de bur-
gers, maar naast hen, met gezag en enthousiasme, oprechtheid, 
nuchterheid, sociaal en betrouwbaar.

Fijne dagen
Daar komen ze weer: the most beautifull days of the year! Hier heb 
ik geen enkele verwachting van. Valt het ook niet tegen. Gewoon 
jezelf zijn, het liefst samenzijn met de mensen die je lief zijn, met het 
besef dat je aan de goede kant van de lijn zit! Gebruik al die andere 
dagen in het jaar om aandacht te besteden aan naasten die het niet 
zo getroffen hebben. Niet met woorden, maar met daden. Daar zijn 
die Westlanders zo sterk in: omzien naar elkaar! Ik wens iedereen 
een prachtig nieuw jaar. De meest mooie momenten komen weer, 
maar je moet ze ook creëren en oppakken en niet blijven hangen in 
dat wat je toch niet kan veranderen. Bouke en Janneke, jullie komen 
in een warm nest. Er is altijd wel wat, als we omzien naar elkaar, 
zetten ze er ook hun schouders onder. Net als in Emmen! 
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen

Wij zoeken...

Stuur een sollicitatiebrief met een uitgebreide CV 
t.a.v. Dhr. E. W. Hoos op onderstaand adres. U mag 
ook bellen of mailen. 

een INSPECTEUR

een PROJECTLEIDER

een ELEKTRICIËN burgerwerk
een BEVEILINGSMONTEUR

Tel.: 070 366 18 00  |  info@vanginderen.nl  |  Zichtenburglaan 1a  |  2544 EA  |  Den Haag

KIJK VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE 
OMTRENT DEZE EN ANDERE VACATURES
OP    WWW.GINDEREN.NL/VACATURES

van Ginderen
Gecertificeerd Elektrotechnisch Installatie- en Beveiligingsbedrijf
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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

Verandering brengt onzekerheid

Wees niet bang
Door pastor Max Kwee  

In de Bijbelse verhalen rond kerst komt in ieder geval twee keer 
voor dat mensen schrikken of bang zijn. De eerste keer komt de 
engel Gabriël onverwacht bij Maria. En de groet luidt: ‘Verheug 
u, Begenadigde, de Heer is met u!’ Maria schrikt en denkt: ‘Wat 
heeft dit te betekenen?’ De engel stelt haar gerust met de woor-
den ‘Vrees niet, Maria.’ De tweede keer vinden we het bij de her-
ders op het veld. Ook daar komt iets nieuws plotseling hun leven 
binnen. Opeens is een engel van de Heer daar en ze werden om-
straald door glorie van de Heer. Ze werden erg bang. Maar ook 
hier de woorden ‘Vreest niet’. 

Ook wij zijn wel eens bang. Ik zat te denken wanneer zoiets ge-
beurt. Het lijkt me, dat het gebeurt als er een verandering in ons 
leven komt (soms plotseling en onverwacht), die onzekerheid met 
zich meebrengt. Of een verandering waarvan we vrezen dat de 
gevolgen negatief zullen zijn. Ook daar is er onzekerheid, want die 
gevolgen zijn er nog niet. Die verandering kan er zeer snel zijn, of 
op langere termijn. Een voorbeeld van het snelle: je steekt over en 
een auto komt met grote snelheid op je af. Een nieuw gegeven. Je 
moet zeer snel handelen. Als je snel weggesprongen bent, klopt je 
hart in je keel. “Wat was ik bang dat het mis zou gaan,” zeg je dan 
waarschijnlijk.

Ook kan het op langere termijn. De dokter heeft een ernstige ziek-
te bij je vastgesteld. Heel veel onzekerheden. Hoe zal het allemaal 
gaan? Hoe snel? Hoe lang heb ik nog? Hoe moet ik met deze situatie 
omgaan? Heel veel vragen. Angst kan dan snel toeslaan. In de Bijbel 
staat heel vaak ‘Vrees niet’. Bij Maria en de herders heeft dat te ma-
ken met God. Iets goeds komt van Gods kant. Maria hoort: “Je hebt 
genade gevonden bij God.” De herders horen: “Ik verkondig u een 
vreugdevolle boodschap.” Het gaat om Gods nabijheid, Gods toe-
wending. Heel kerstmis is het nabijkomen van God in zijn Zoon Jezus.  

Als we bang zijn, is het vaak omdat er iets nieuws op ons afkomt. 
Iets, wat onzekerheid brengt. Iets waarvan we de gevolgen vrezen. 
De Heer zegt: ‘Kom maar bij Mij. Ik ben mens geworden, Ik weet 
wat je doormaakt.’ Zijn menswording vieren we uitgebreid, in vele 
kerstvieringen. Daarna, op 1 januari, vertrouwen we onszelf en het 

nieuwe jaar toe aan de H. Maria. In het verhaal van de bruiloft van 
Kana horen we haar zeggen: “Doe maar wat Jezus je zeggen zal.” Als 
we dat doen, hoeven we niet te vrezen. Namens het hele pastorale 
team, het parochiebestuur en de vrijwilligers wensen wij u allen een 
zalig Kerstmis toe!

Voor vrouwen en kinderen in Burkina Faso

Adventsactie	2018
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV 

In de stad Bobo-Dioulasso leven veel vrouwen in grote armoe-
de,	seksueel	geweld	en	uitbuiting.	De	zusters	van	de	orde	OLV	
van	Liefde	van	de	Goede	Herder,	een	internationale	Congregatie	
opgericht	in	Anger	(Frankrijk)	in	1835,	werken	sinds	2011	in	Bur-
kina Faso, een van de armste landen van de wereld. Zij bieden 
er opvang en scholing aan de allerarmste vrouwen, meestal al-
leenstaande moeders en hun kinderen. 

Jaarlijks volgen 45 vrouwen en meisjes een opleiding in catering 
en koken. Dit jaar wordt de scholing uitgebreid met computerles-
sen en Frans, de officiële voertaal. De meeste cursisten vinden 
daarna werk in bedrijven, voor een aantal vrouwen is dit niet mo-
gelijk door familieverplichtingen. Zij zetten liever een eigen be-
drijfje op, maar hebben daarvoor niet genoeg geld. Komend jaar 
krijgen vrouwen, na extra scholing, een microkrediet als hun be-
drijfsplan haalbaar is. Dit moet in kleine maandelijkse termijnen 
worden terugbetaald. Met dit geld worden vervolgens microkre-
dieten verstrekt aan andere vrouwen. Het aantal opvangplaatsen 
in de kinderopvang en kleuterschool van de zusters zal worden 
uitgebreid. Zo kunnen vrouwen, die een bedrijfje starten, werken 
of een opleiding willen volgen en geen opvang kunnen betalen, 
bij de zusters terecht. In alle parochies van de St. Franciscus fede-
ratie wordt tijdens de Advent geld ingezameld voor dit project om 
voor vrouwen en kinderen in Burkina Faso betere levensomstan-
digheden mogelijk  te maken. De offerkist achter in de Bartholo-
meuskerk staat klaar voor uw gift. Op Kerstavond 24 december is 
er na de gezinsviering om 19.00 uur en jongerenviering om 21.00 
uur, een deurcollecte voor dit Adventsproject. U kunt ook via uw 
bank een gift doneren op: NL89INGB 0653100000  t.n.v. Advents-
actie Den Haag, o.v.v. Burkina  Faso. Van harte aanbevolen!

Kerstmeeting	2018
Op woensdag 26 december, tweede kerstdag, is bij HZ Logistics in 
De Lier (voormalige veiling Westerlee) de 58e kerstmeeting. De 
feestelijke viering start om 10.00 uur. Wegwijzers op het terrein 
verwijzen u naar de juiste plek, dezelfde hal als vorige jaren. Ook 
dit jaar vieren wij met zo’n 1500 Westlandse geïnteresseerden 
het kerstfeest. 
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Het thema voor de Kerstmeeting is dit jaar Ontmoeting. De voor-
zitter van het Comité Interkerkelijke Kerstmeeting, Agnes van Ar-
denne, heet eenieder welkom. Verder werken mee: Harmonie-
vereniging Excelsior o.l.v. Dominic Sierat. Interkerkelijk koor Les 
Sirènes o.l.v. Robert H. Vorwald. Kinderkoor Do Re Mi o.l.v. Anikó 
Ridder, diaken Ronald Dits, Anne-Mieke Ridder, Janine Stolze, alle 
vrijwilligers en bezoekers met samenzang. U bent van harte uit-
genodigd bij de meeting, die ook te beluisteren is via WOS Radio 
87.6FM. 

Verhoging	bijdrage	misintenties	en	tarieven
Binnen parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin zijn 
er enkele jaren geleden tarieven vastgesteld voor huwelijken, 
speciale vieringen, uitvaarten, dopen en misintenties. De tarie-
ven gelden voor alle parochies in onze federatie. Het federatiebe-
stuur heeft de volgende bedragen met ingang van 1 januari 2019 
vastgesteld:

MISINTENTIES   € 12,00 (richtlijn)
DOPEN    € 52,50 (richtlijn)
HUWELIJK
De tarieven gelden ook voor huwelijken buiten de federatie.
Door de week   € 375,00   *
Zaterdag    € 525,00   *
JUBILEUM 
Aparte viering   € 275,00   *
Weekendviering   Vrije gift
OVERLIJDEN   
Opbaren     120,00
Condoleren zonder avondwake € 225,00   *
Avondwake (gebruik kerk + koor) € 275,00   *
Uitvaart (met voorganger + koor) € 450,00   *
Voorganger bij plechtigheid in aula crematorium/
begraafplaats   € 350,00

*  Bedragen zijn inclusief de gebruikelijke kerkver-
siering, exclusief de misboekjes. Namens het fede-
ratiebestuur, Peter Zuidgeest, voorzitter.

Vormselproject Noord-West in volle gang
Zeventien	 vormelingen	 uit	 ’s-Gravenzande,	
Kwintsheul, Poeldijk en Wateringen doen 
mee aan het Vormselproject ter voorberei-
ding van de toediening van het Vormsel op 
zaterdag 16 februari. Half november hebben 
zij zich met de vormelingen van Monster 
gepresenteerd	 tijdens	 een	 jongerenviering	
in Wateringen. Inmiddels zijn er al 6 van de 
8 bijeenkomsten van het vormselproject 
“Vormselkracht” achter de rug. De bijeen-
komsten	worden	geleid	door	pastoor	Martien	

Straathof of pastoraal werker Els Geelen met medewerking van 
ouders en werkgroepleden.

Naast de bijeenkomsten bezoeken we activiteiten van vrijwilligers 
die met elkaar proberen de wereld een beetje beter te maken 
voor een ander.  In de herfstvakantie hebben we mee geholpen 
bij de Voedselbank Haaglanden. Een van de vormelingen heeft 
hiervan een verslagje gemaakt. In januari brengen we een bezoek 
aan de zusters van Charity in Rotterdam. 

‘Toen zat de bak nok vol’

Vormselgroep naar de Voedselbank
Door Nando

Ik vond dit uitstapje naar de voedselbank heel leuk, gezellig en 
leerzaam. Ik vertel nu waarom. Het begin van het uitstapje was 
vooral leerzaam: we hadden het over waar de bussen met de krat-
ten met voedsel heen gaan en naar wie, dat er heel veel voedsel 
was en dat veel mensen het nodig hadden. Ook hoorde ik dat  ge-
zinnen	altijd	evenveel	krijgen	dus	als	 je	alleen	bent	dan	krijg	 je	
evenveel als een gezin van 5! Ook hadden we het er over dat men-
sen het niet ophaalden en bij de deur bezorgd kregen. En dat deze 
mensen niks konden kiezen. Het voedsel was een aanvulling en de 
mensen moesten nog wel gewoon boodschappen doen.

Toen gingen we aan de slag en per tweetal theezakjes uit een gro-
te doos in plastic zakjes doen. Eerst was het best lastig een duurde 
het lang, maar als je het door had ging het als een trein. We had-
den zelfs een taakverdeling. Ik deed de kartonnen plankjes in de 
bak en Joshua de plastic zak, ook werkten we beiden naar elkaar 
toe zodat we niet elkaar voor de voeten liepen. Daarna hadden 
we pauze en aten we wat lekkers. Maar wel snel weer door. Toen 
gingen we samenwerken met Teun. We hadden een bak onder ons 
en probeerden er zoveel mogelijk gevulde zakjes in te doen zon-
der dat iemand hem zag. Toen zat de bak tot de nok vol en had 
de degene die de zakjes moest tellen een taakje. Daarna stopten 
we en begonnen we een tour door de loods. De meneer vertelde 
wie alles had gedoneerd en Joshua en ik zagen oranje chocomel 
(eerst dachten we dat het sinaasappelsap was maar hij zat tussen 
de chocomel en had het chocomel etiket). Toen gingen we naar 
huis en was het voorbij. 

Het Vormsel in Poeldijk
Maandag 14 januari, pastorie H. Bartholomeusparochie, Voor-
straat 111, Poeldijk. Van 19.15-20.45 uur, 7e jongerenbijeenkomst 
H. Vormsel.

Kerstmis in Poeldijk
Weekeinde 22 en 23 december: 4e zondag van de Advent.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering. 
Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering met Bartholomeuskoor met 
Pastor. Intenties: Gerard Goeijenbier en Riet Goeijenbier-van Kes-
ter, Co van der Bol-Zuiderwijk.
Maandag	24	december,	Kerstavond,	19.00	uur: gezinsviering, waar 
jong en oud natuurlijk erg welkom is! Het School-Kerst-Koor zingt 
met het Kinderkoor van Deo Sacrum. Thema: “All I want for Christ-
mas”. Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: overleden familie 
Gardien-Verbeek, Lenie van der Meer-Zuijderwijk, Piet van der Valk, 
Rien van Kester en overleden familie Van Kester-Duijvestijn.
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Maandag	24	december	21.00	uur: jongerenviering: de jongeren 
hebben de viering op een eigentijdse manier uitgewerkt. Pop-
koor Fine Tuning zingt ondersteund door hun eigen combo. The-
ma: “All I want for Christmas”.
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Lenie van der 
Meer-Zuijderwijk, Henk van der Voort en Corrie van der Voort-
van der Klugt, Piet van der Valk, Arie van Vliet, Greet van den 
Bogaert-Scholtes, overleden ouders Verbeek-Witkamp, overle-
den ouders Zuyderwijk-Bruggeling en zus Ria, Roos van der Elst, 
Corrie Duijvesteijn-Vonk.

Dinsdag 25 december 10.30 uur: 
Eerste kerstdag. We vieren de 
geboorte van onze Heer in een 
feestelijke viering. Koorgroepen 
van Zangkoren Deo Sacrum én 
projectzangers zingen o.l.v. dirigent 
Steven van Wieren de Pastoral-
messe van A. Diabelli, feestelijke 
kerstmotetten en het Gregoriaans 
van Kerstmis. Orkest-begeleiding Delphi Consort. Organist: Wim 
van Herk. Thema: “Gezien”. Voorganger: Pastor Berry Lansber-
gen. Intenties:	Toos van der Valk, Koos Kester, Barbara Helder-
man en overleden familie, Aad en Ria van der Knaap- Barendse, 
Lida Hagebeek-van Lier, Barbara Helderman en overleden 
familie, Gerard Thoen en zonen, overleden ouders Braban-
der-Greve, Jeanne en Ton Zuijderwijk-Brabander en Martha Bra-
bander, Harry en Grarda Heuchemer, Jan van Marrewijk, Gerard 
Enthoven, Nico Duijndam, Ton van Kester, Ria Barendse-Batist, 
Piet van den Berg en overleden familie, Harry van den Berg en 
overleden zwager, Kees Ruimers, Roos van der Elst, Cees van der 
Hoeven, Gerard van den Berg en Ida van den Berg-Veerkamp, 
Aad Broch, Geertruida van Huik-Grossat en Greet Bron.
.
Woensdag 26 december 10.00 uur: Tweede kerstdag. Oecume-
nische gebedsviering in de Hervormde Kerk, Fonteinplein te Poel-
dijk. Jong en oud zijn van harte welkom. Voorganger: pastoraal 
werker Els Geelen.
Woensdag 26 december 11.00 uur: Tweede kerstdag. Kindje 
Wiegen.

Kom je luisteren naar het prachtige verhaal over de herders in het 
veld die op zoek gaan naar een bijzonder kindje dat geboren zal wor-
den in een stal. Zing je ook mee met de kerstliedjes? Kindje Wiegen, 
is speciaal voor alle peuters en kinderen van groep 1, 2, 3 en 4. Sa-
men luisteren en liedjes zingen, die jullie op school al hebben geoe-
fend. Dus neem allemaal je vader, moeder, opa, oma, broertje, zusje, 
buurmeisje, buurjongen en iedereen die je lief vindt mee en kom 2e 
kerstdag naar de Bartholomeuskerk in Poeldijk.

Weekeinde 29, 30 en 31 december en 1 januari: Heilige familie.
Zaterdag 29 december 19.00 uur: geen vieringen in het hele 
Westland.
Zondag 30 december 09.30 uur: woord- en communieviering 
met dames en heren Bartholomeuskoor. Voorganger: diaken 
Walther Burgering. Intentie:	Arie van Vliet.
Maandag 31 december 19.00 uur: Oudjaar. Eucharistieviering 
met Bartholomeuskoor. Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk. In-
tenties: voor een 70-jarige, Wim en Annelies van Dijk, alle over-
ledenen van het afgelopen jaar en voor iedereen die een steuntje 
in de rug kan gebruiken.
Dinsdag 1 januari 11.00 uur (nieuwe aanvangstijd): Nieuwjaar. 
Eucharistieviering met Bartholomeuskoor.
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: familie Van der Loos-
van Leeuwen, Wim van Dijk.

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, een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vieringen in De Backerhof
Donderdag 27 december 19.00 uur: woord- en communieviering 
met Trees van der Sande-Rodijnen.
Donderdag 3 januari 19.00 uur: Rozenkrans bidden.

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

Een plek die als thuis voelt

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

www.dagopvangdewael.nl

DEELNAME

Deelname voor slechts 30 euro per dag.

ACTIVITEITEN

TUINIEREN

BUITENLUCHT BILJARTEN

KOKEN

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

VERVOER

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

“Dagbesteding voor oudere en voor eenzame mensen”

06 154 732 92  Waellandweg 8 - 2681 LV Monster
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Agenda
Zaterdag 22 december 16.00 uur: repetitie Kinderkoor en de kin-
deren van het School-Kerst-Koor in de kerk.
Woensdag 9 januari 13.30 uur: bijeenkomst Kinderen voor Kin-
deren Sing Along (groepen 1 t/m 4).
16.00 uur: bijeenkomst Kinderen voor Kinderen Sing Along (groe-
pen 5, 6 en7).
19.00 uur: bijeenkomst Kinderen voor Kinderen Sing Along (tie-
ners vanaf groep 8).

In de kerk
Zaterdag 22 december 19.00 uur: geen viering.
Zondag 23 december, 4e Zondag van de Advent.
09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen de Missa 
ad Modum Gregorianum.
Maandag		24	december,	Kerstavond.
19.00 uur: kinderkoor en kinderen van het School-Kerst-Koor zin-
gen tijdens de Gezinsviering.
21.00 uur: Popkoor Fine Tuning zingt tijdens de Jongerenviering.
Dinsdag 25 december, Hoogfeest van Kerstmis.
10.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor, Concertkoor én 
Projectzangers zingen tijdens de Hoogmis de Pastoralmesse van 
Anton Diabelli. Met medewerking van het Delphi Consort en or-
ganist Wim van Herk. De Vrouwenschola zingt het Gregoriaans 
van Kerstmis. 
Woensdag  26 december: Tweede Kerstdag.
11.00 uur: het Kinderkoor zingt bij het Kindje Wiegen in de Bar-
tholomeuskerk.
Zaterdag 29 december 19.00 uur: geen viering.
Zondag 30 december, 09.30 uur: dames en heren Bartholomeus-

Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor	en	repetitielokaal:
In s.c.c. “De Leuningjes”
Julianastraat 49, 2685 BB Poeldijk
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/zangkorendeosacrum
Bankrelatie: Rabobank Westland te Naaldwijk
Rekeningnummer: NL83 RABO 0142 2105 52

koor zingen tijdens de viering.
Maandag 31 december, Oudjaar.
19.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen in feestelij-
ke viering bij het afscheid van 2018.
Dinsdag  1 januari, Nieuwjaar. 
11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
viering.

Pastoralmesse van Anton Diabelli

Feestelijke Hoogmis Kerstmorgen
Door Toos de Vreede

De Zangkoren “Deo Sacrum” 
onder leiding van hun dirigent 
Steven van Wieren zingen tra-
ditiegetrouw	tijdens	de	feeste-
lijke Hoogmis op kerstmorgen 
in de Poeldijkse Bartholomeus-
kerk. De koorgroepen en pro-
jectdeelnemers zingen de Pas-
toralmesse van Anton Diabelli, 
feestelijke	kerstmotettenen	en	
het Gregoriaans van Kerstmis. 

De begeleiding wordt verzorgd 
door het Delphi Consort. Orga-
nist is Wim van Herk en voor-
ganger Pastor Berry  Lansbergen. Rond 10.15 uur komt het koor de kerk 
binnen met het bekende “Transeamus” van Hubert Cuypers en vervol-
gens klinken er kerstmotetten. Aanvang van de viering is om 10.30 uur. 

Kerstloterij Deo Sacrum
De afgelopen weken waren koorleden bij u aan de deur om loten van 
de Kerstloterij te verkopen. De trekking van deze loterij van de Stich-
ting Vrienden van Deo Sacrum was op 14 december; de prijzen zijn 
op zaterdag 15 december uitgereikt. Prijswinnaars ontvingen per-
soonlijk bericht. In het volgende nummer van Poeldijk Nieuws wordt 
de trekkingslijst gepubliceerd. Wij danken iedereen die door het 
kopen van loten onze koorvereniging heeft gesteund. Dank ook 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 2019 toe!

Kinderen voor Kinde-
ren: Sing Along
Eerste bijeenkomst in het 
nieuwe jaar is woensdag 
9 januari. Meedoen kan 
nog steeds. Informatie: 
zie de flyer. Wil je méér 
weten: stuur een email 
naar kinderkoorwest-
land@gmail.com. “Ik 
heb zo wa-wa-wa-waan-
zinnig gedroomd.”

2e Kerstdag in Bartholomeuskerk

Kindje wiegen
Op 2e kerstdag om 11.00 uur is er in de H. 
Bartholomeuskerk in Poeldijk een leuke 
kerstviering voor peuters en kleuters. We 
steken	gezellig	de	kaarsjes	aan	en	staan	stil	bij	het	kerstver-
haal. Ook zingen we natuurlijk veel kerstliedjes samen met het 
kinderkoor Westland. Vergeet niet een kijkje te nemen bij de 
kerststal!

De viering is speciaal bedoeld voor alle peuters en kinderen van 
de groepen 1 t/m 3. Iedereen is welkom. Bent u na afloop van 
de viering enthousiast geworden en wilt u meedenken over de 
inhoud van de viering 2019, dan kunt u zich aanmelden via: bar-
tholomeus@rkwestland.nl t.a.v. Helen de Vreede.
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Het blijft elk jaar lange tijd ongewis, ligt er een witte kerst in het 
verschiet of moeten we het wederom met herfstachtige tafere-
len doen. In de vorige eeuw waren er zeven winters waarin een 
witte kerst kon worden begroet, een gemiddelde van plusminus 
eenmaal per vijftien jaar. Een echte witte kerst is het pas als beide 
kerstdagen ons op een smetteloos wit tapijt trakteren. In genoem-
de eeuw maakten we dat tijdens de kerstdagen van 1981 voor het 
laatst mee. Ondanks de niet echt koude winter van 1981/1982, 
was  december 1981 dat wel. Vóór de kerstdagen viel er regelma-
tig sneeuw, terwijl s’ nachts strenge vorst werd genoteerd. Meer-
dere dagen voor Kerstmis werd al duidelijk: een witte kerst kon 
ons niet meer ontgaan. Na 1981 moesten we er tot 2009 liefst 28 
jaar op wachten. Ronduit uniek was het dat we in 2010 wederom 
werden verrast met die witte tafereeltjes. Sinds de waarnemin-
gen begin 1900 was er nooit eerder twee jaar achtereen een witte 
kerst. 

Hoe anders ziet december 2018 er uit, de maand is al enige weken 
onderweg en niets wijst erop dat er een winterse periode in aan-
tocht is. Omdat de decembermaand door klimatologische omstan-
digheden steeds wat minder koud is geworden, rekenen we nergens 
op. Weergoden blijven echter altijd onberekenbaar, hoop houden is 
het minste dat we kunnen doen. Overigens waren er in het verleden 
wel meer winters waar we op één van beide kerstdagen een ‘prakje’ 
sneeuw kregen te verwerken. Eén kerstdag in het wit is bij ingewij-
den blijkbaar 24 uur te weinig om van een witte kerst te kunnen 
spreken. Het zij zo! 

Op weg naar het kerstdiner
Of het nu regent of sneeuwt tijdens de feestdagen, de koetjes van 
boer Helderman zoeken eendrachtig naar een kerstmaaltijd die hen 
het beste past. Dat ze voor groen gaan, lijkt welhaast zeker! Waar 
het vee vandaan komt is echter onzeker. Met een beetje fantasie 
gaan we er gemakshalve vanuit dat zij het stalletje (rechts) zojuist 
hebben verlaten. Da’s ook toevallig, juist een stalletje en de al ge-
noemde sneeuw vormen een twee-eenheid die onlosmakelijk met 
het kerstfeest is verbonden. Met die gedachte in ons achterhoofd 
is het niet uitgesloten dat het Christuskindje zich, met zijn ouders, 
binnen het nederige houten stulpje een poosje schuil en op tempe-
ratuur hield. Dat is hem, gezien zijn latere ‘staat van dienst’, redelijk 
gelukt. Nu heeft u wellicht de neiging uit uw vel te springen, koetjes 
zijn in onze streek nimmer in de nabijheid van het kribje gesigna-
leerd. Bedenk dan wel dat schaapjes, os, ezel en kameel ook niets 
anders dan symbolen zijn. Vooral omdat de gebeurtenissen rondom 
de geboorte van Christus zich in het Midden-Oosten afspeelden, lijkt 
het logischer dat een kameel en ezel even om het hoekje naar het 
jonge leven zijn gaan kijken dan dat er ijsberen en gemzen bij waren 
gefantaseerd. Hoe dan ook; rond de komst van het hummeltje was 
de situatie onderweg naar het stalletje veel gecompliceerder dan 
wij kunnen vermoeden. 

Ook koeien mochten een kijkje nemen
Het verhaal gaat dat de jonggeborene tijdens de eerste dagen van 
zijn leven bezoek kreeg van herders en mogelijk ook van hoogge-
plaatste heren met wat diertjes en presentjes. Wie het weet, mag 
het zeggen! Wie de bezoekers vergezelden is daarbij van minder 
belang, waren het soms tóch koeien? Dat op regelmatig loeiende 

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen
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dieren wordt teruggekomen, mag nu niet meer toevallig worden 
genoemd. Temeer daar in middeleeuwse kerstliedjes meerdere 
malen gewag wordt gemaakt van (warempel) koeien bij de kribbe. 
Daarom wordt u een van die ‘kerstkoeienliedjes’, op weg naar het 
kerstfeest 2018 niet onthouden. Het luidt als volgt:

‘Een ster die heden brandt, voerde uit een rijker land,
drie koningen naar Bethlehem, daar hoorden zij de zachte stem,
der engelen in ’t besneeuwde veld, een fonkelende ster zoals voorspeld. 
Zij zagen de stal al staan, het licht dat hen was voorgegaan.
Daar lag in moeders schoot, s’ werelds en Gods kleinood.
Toen steeg de adem van de koe, recht naar de donkere balken toe,
Als damp van wierook en mirre, men hoorde een stem, teer als de 
duiven kirren. Het kind sloeg zijnen ogen op, de koe boog haren 
zwarten kop, de moeder zag het kind, dat zij zo zeer bemint,
waar zij perplex van stond, want uit deze kleine mond,
kwam een glimlach door Gods wil, toen werd de hemel stil’. 

Poeldijkers zullen de voorgeschotelde locatie herkennen als wei-
land langs de Verburghlaan. Grond waarop intussen honderden 
dorpelingen hun stekkie hebben gevonden. Rechts het oude onder-
komen van de plaatselijke scouting. Op de achtergrond de voorma-
lige veiling Westland-Noord, ten tijde van deze opname pas enkele 
jaren in gebruik. Het totaalbeeld paste exact in het kerstpraatje dat 
mij voor ogen stond en waar nu bijna een punt achter wordt gezet. 
Prachtige feestdagen en een vredig 2019 toegewenst!

‘In de laatste weken van elk jaar,
staan we met prachtige wensen klaar.
Met vrede/geluk,
kan het jaar niet stuk
en hebben we houvast aan elkaar’.

www.certhon.com/werken-bij

For technical innovations. For talent. For you.

www.nederwerk.nl
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Puzzel: een invulraadsel

1. HERSEN   .    .    .    .    .    MEL   3e lett er
2. LUCHT    .    .    .    BANK    2e lett er
3. BLOEM   .    .    .    VIS    3e lett er
4. LEES    .    .    .    .    SLANG   3e lett er
5. LOOP   .    .    .    POORT    3e lett er
6. GIT    .    .    .    .    .    BOEK   2e lett er
7. VOOR    .    .    .    .    SLAGER   2e lett er
8. BERG    .    .    .    .    .    .    LEPEL   5e lett er
9. OVER    .    .    .    .    BANK   3e lett er
10. DOP    .    .    .    .    .    .    .    BEEN  5e lett er
11. DOL    .    .    .    STOF    2e lett er
12. ROGGE    .    .    .    .    .    BAKKER   5e lett er
13. BROM    .    .    .    .    .    WIEL   1e lett er
14. GOUD    .    .    .    .    .    VOET   3e lett er
15. BOTER    .    .    .    .    .    SCHOUW  4e lett er
16. BOS    .    .    .    .    .    SCHOON   2e lett er
17. MOT    .    .    .    .    .    PAK   4e lett er
18. ANSICHT    .    .    .    .    .    SPEL   4e lett er
19. ON    .    .    .    .    VROUW   1e lett er
20. ZEIL    .    .    .    .    .    GEWEER   5e lett er
21. WAS    .    .    .    .    PUT    2e lett er
22. SLAAP    .    .    .    .    ROET   3e lett er
23. DEUR    .    .    .    .    ZAK   3e lett er
24. STAM    .    .    .    .    STRONK   2e lett er
25. STAART    .    .    .    .    ANIJS   3e lett er
26. WINTER    .    .    .    .    .    LERAAR  2e lett er

Vul op de sti ppen een woord in, wat de laatste lett ergreep is van 
het eerste woord en de beginlett ergreep van het tweede woord. 
Zoals bijv. AARD APPEL TAART of PIT STOP LICHT.
Zet daarna de gevraagde lett ers van het ingevulde woord, naast 
elkaar en er ontstaat een zin. Deze zin is de oplossing. Maak met 
uw oplossing kans op een heerlijke slagroomschnitt .

Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

Tonny Vreugdenhil, winnares van de Poeldijk Nieuws Kerstpuzzel.   
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Jan Barendselaan 66  /  2685 BV Poeldijk  /  T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl  /  www.chrisvanwaes.nl

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

Uw vertrouwen waard

0 6  -  5 4  97  01  33  -  i n f o @ w e s t l a n d h o v e n i e r s . n l

coaching • hypnose • trainingen

Het nieuwe tijdelijke adres is:
Voorstraat 88

2685 EP  Poeldijk
ingang om de hoek (Fonteinstraat)

Hele fijne feestdagen en 
een ZEN-vol 2019! 

Reiki Master cursus
29 december 10.00 - 17.00 uur

Wat ‘beweegt’ jou?
3 januari 19.30 - 22.00 uur

Reiki Helingsavond
7 januari 19.30 - 22 uur

Zentuïtie™ I
11 & 18 januari 10.00 - 17.00 uur
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ISW Irenestraat weer in acti e voor Westlandse senioren
Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)

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

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

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

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

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
Fijne feestdagen gewenst!
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Kerstfeest 2018

Grote blijdschap
Kerstfeest is het feest van iedereen. Heel het volk. Laten wij daar-
aan niets toe- of afdoen. Immers, de Bijbel zegt wat hij bedoelt: 
daar is geen woord Frans bij. Een heel ander verhaal is, dat  niet 
iedereen de grote Blijdschap bij de kribbe zoekt. De steeds vakere 
verschijning van de Kerstman spreekt boekdelen. Dat is meer dan 
enkel folklore.

Dat is stellig ook surrogaat voor Hem om wie het werkelijk gaat. Het 
is niet denkbeeldig dat Kerstmis voor steeds meer mensen een soort 
volksfeest wordt. Vergelijkbaar met Sinterklaas, alleen commercieel 
wat interessanter. Veelal stilzwijgend laten we het ons overkomen, 
dat het Kerstkind een eindje mag opschuiven.
Hier en daar.

En dan weet op den duur niemand meer hoe het ook weer allemaal 
begonnen is. Mogen wij dit jaar opnieuw nadenken en weten Wiens 
geboorte ons grote Blijdschap geeft. Opdat voor heel het volk zicht-
baar blijft: want ZIE, ik verkondig u grote Blijdschap…..

Kerkdiensten
Zondag 23 december, vierde zondag van Advent.

10.00 uur: proponent T. Overbeek uit Gouda. 
19.00 uur: geen dienst.

Maandag	24	december, kerstavond.
19.30 uur: ds. G.M. Bijkerk uit Moordrecht. Na afloop  

 koffie, thee en ontmoeting.
Dinsdag 25 december, Eerste kerstdag.

10.00 uur: ds. W. Markus uit Bergschenhoek.
Maandag 26 december, Tweede kerstdag.

10.00 uur: Oecumenische kerstviering. Meditatie:   
 pastoraal werkster Els Geelen; na de dienst koffie,

thee en ontmoeting.
Zondag 30 december 

10.00 uur: proponent W.A. van den Born uit Leiden. 
19.00 uur: geen dienst.

Maandag 31 december, Oudejaarsdag.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis uit Ridderkerk. Herdenking van  

 de overledenen in 2018.
Dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag.

10.00 uur: Nieuwsjaarsgebed. Na de dienst koffie, thee  
 en gelegenheid voor nieuwjaarswensen.

Tijdens de ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0 t/m 4 
en kindernevendienst voor de 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.

Bij de kerkdiensten
De 4e adventszondag, zondag 23 december, is er maar één 
dienst. Hiertoe is door de kerkenraad besloten omdat er na deze 
zondag dagelijks diensten volgen. De Kerstavonddienst	 op	 24	
december is een hele speciale dienst. In het bijzonder willen 
wij deze dienst ook laagdrempelig houden voor mensen die niet 
(meer) gewend zijn om naar de kerk te gaan (zie apart artikel). De 
Kerstmorgendienst is en blijft het grote feest waarop de geboor-
te van onze Heer en Heiland centraal staat. In deze dienst gaat ds. 
W. Markus uit Bergschenhoek ons voor. Traditiegetrouw werkt 
ook het koor “Immanuel” mee. Natuurlijk is er oppas voor de al-
lerkleinsten en kindernevendienst voor de kinderen van de basis-
school. Op 2e Kerstdag willen wij als gehele Poeldijkse gemeen-
schap het kerstfeest vieren. We doen dat in een oecumenische 
samenkomst waarin Katholieken en Protestanten samen luiste-
ren naar het Kerstevangelie en samen zingen tot Gods eer. De 
meditatie in deze bijeenkomst wordt verzorgd door Els Geelen. 
Zij is kerkelijk werkster in de R.K. parochie. Na afloop drinken we 
koffie of thee en is er gelegenheid nog wat na te praten. Zondag 
30 december is er ook één dienst, omdat ook in deze week er 
meerdere diensten volgen.

Maandag 31 december worden we opgeroepen voor de laatste 
keer in 2018 in de kerk samen te komen. We herdenken hen die 
ons in 2018 zijn ontvallen. Traditiegetrouw komt de gemeente 
ook op Nieuwjaarsdag samen. De korte gebedsdienst die om 
10.00 uur begint wordt afgesloten met koffie of thee drinken en 
elkaar veel heil en zegen in het nieuwe jaar te wensen. 

Tien gelijkenissen

Bijbelgespreksgroep
Door Jan van den Heuvel

Op	de	Bijbelstudieavond	van	7	december	in	de	Hervormde	Kerk	
sloten wij in de bijbelstudie- en gespreks-groepkring de grote 
algemene	gelijkenis	van	de	Zaaier	in	Mattheus	13	af.	Hoofdstuk	
13 kent 8 gelijkenissen: naast de Zaaier, is er aan het einde een 
kleine	algemene	gelijkenis	van	de	Schriftgeleerde	en	 resteren	
er	 6	 gelijkenissen	 specifiek	 over	 het	 koninkrijk	 der	 hemelen.	
Van de zes over het koninkrijk der hemelen zijn de eerste drie 
negatief,	de	andere	drie	positief	van	aard,	indien	je	dat	zo	kan	
zeggen. 

De bekendste uit deze serie zijn die van het onkruid onder tarwe, 
mosterdzaad, zuurdesem en de schone parel. Overigens staan er 
in dit evangelie nog 4 gelijkenissen over het koninkrijk der he-
melen, in totaal dus 10. Alleen dit evangelie heeft de term ‘ko-
ninkrijk der hemelen’. Hebt u belangstelling de betekenis van de 
gelijkenissen te leren kennen, ook in de context van de bijbel, 
schuif dan aan. U bent van harte welkom. We gaan verder op 
20 december met de gelijkenis van het onkruid onder de tarwe. 
Aanvang 20.00 uur in de jeugdruimte van de kerk.
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Oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van 27 t/m 29 december op: 
Monsterseweg 112, Poeldijk, naast hotel-restaurant  Unicum-El-
zenhage.

Kerst in de kerk doorbreekt de eenzaamheid

Warm welkom op Kerstavond in 
Poeldijk
‘Kijken we elkaar nog wel genoeg aan?  Zien we de ander nog 
wel	staan?	In	onze	jachtige	maatschappij	zijn	we	vooral	veel	be-
zig met ons werk, onze carrière en uiteindelijk vooral met ons-
zelf’	zei	Laurentien	van	Oranje.	Zij	mocht	voor	één	keer	met	een	
professioneel team een eigen Tv-programma maken en koos 
ervoor aandacht te geven aan ‘eenzaamheid’. We helpen elkaar 
door weer echte vragen te stellen. 

De hervormde gemeente Poeldijk ziet Kerst bij uitstek als prach-
tig, hartverwarmend feest om eenzaamheid te doorbreken. Gast-
spreker ds. Gerard Bijkerk legt dat uit: ’De geboorte van Jezus is 
het concrete lichtpunt in de misère van deze wereld. Gods liefde 
geeft hoop en verbindt ons met elkaar. Dat is het waard samen 
te vieren!  Muzikaal wordt dit feest schitterend vorm gegeven 
door professioneel zangeres Annemieke van der Zwan. Zij bracht 
eerder een aansprekende Kerst CD uit en wordt begeleid door 
Sophieke van den Beukel (dwarsfluit), Jasper van der Meer (trom-
pet), Bauke de Jong (piano) en Adriaan de Jong (orgel). Dat geldt 
ook voor de samenzang van geliefde kerstliederen die de hoop 
doorgeeft waar we naar verlangen. Wie komt gaat zeker niet met 
een lege maag naar huis: het organisatieteam zorgt voor een 
smakelijke afsluiting en ontmoeting met warme chocolademelk  
en huisgemaakte kerstcake! Meer informatie: dhr. Jan Bogaard, 
tel. 242570. 

R 1 3 5 

2 4 6 
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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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Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Hallo Jumbo actie

Hallo laagsteprijsgarantie

Eru balans 

Bijzondere openingstijden
Maandag 24 december:  8:00 tot 19:00 uur

1e kerstdag:   12:00 tot 16:00 uur

2e kerstdag:    10:00 tot 18:00 uur

Oudejaarsdag:    8:00 tot 17:00 uur

Nieuwjaarsdag:   Gesloten

Jumbo Boere wenst iedereen fijne feestdagen
en een voorspoedig 2019

 518 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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Kerst met Kikker
Door Marja Altena

Woensdag 14 december was er weer een Kikkervoorstelling op 
WSKO De Verburchhof geheel in het teken van Kerstmis. Het 
kerstfeest leek bijna aan de neus van Kikker voorbij te gaan. 
Terwijl iedereen druk bezig was met de voorbereidingen, vroeg 
Kikker zich af wat er allemaal gaande was. Niemand had tijd 
voor hem, zelfs zijn lieve Eend niet! Varken tuigde haar kerst-
boom op met roze ballen, want dat was haar lievelingskleur.

Haas zoefde door het bos om zijn kerstkaarten op tijd te bezorgen 
en Eend sjouwde met de grootste kerstboom, die ze maar kon vin-
den. Kikker had inmiddels op de kalender gezien dat het kerstmis 
was en wist nog net op tijd een klein boompje te bemachtigen. 
Daarna viel voor iedereen een stilte. Kikker probeerde de lamp-
jes tevergeefs te laten branden. Haas proostte maar met zichzelf, 
Varkentje wist niet hoe ze in haar eentje zo’n grote kersttaart op 
kon krijgen en Eend vond kerst vieren vreselijk in haar eentje. Ze 
besloot om Haas en Varkentje op te halen, maar daarmee was de 
club nog niet compleet. Vliegensvlug vertrokken ze naar Kikker, 
die een gat in de lucht sprong, toen hij iedereen weer zag. Haas 
stak de stekker van de lampjes in het stopcontact en kerst kon be-
ginnen. Om het feest compleet te maken, brachten de dieren een 
toost uit. Het werd een bijzondere voorstelling, muzikaal omlijst 
door pianospel van Keith en Daan (groep 6). Die ochtend werd de 
voorstelling herhaald voor onderbouw en kleuters van collega-
school WSKO Maria Montessori in Naaldwijk.

Wij wensen

alle patiënten 

en bekenden

Praktijk voor 
Fysio- en Manuele Therapie Barendse

Wij wensen 
alle patiënten en bekenden 

Prettige Feestdagen 
en een 

Voorspoedig 
Nieuwjaar 

Praktijk voor 
Fysio- en Manuele Therapie Barendse 

Wij wensen 
alle patiënten en bekenden 

Prettige Feestdageneen voorspoedig 2019 
en een 

Voorspoedig 
Nieuwjaar 

Praktijk voor 
Fysio- en Manuele Therapie Barendse 
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Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

11e bridge- en klaverjasdrive op 19 januari 

Spelenderwijs	kerk	en	Scouting	
steunen!
Door Harry Stijger

De Commissie Kerkenveiling Poeldijk 
organiseert zaterdag 19 januari de 11e 
bridge- en klaverjasdrive in de aula van 
de ISW-school, ingang Margrietlaan in 
Poeldijk. De zaal is om 12.30 uur open, 
de	spelers	moeten	er	om	12.45	uur	zijn.	
De drive is van 13.00 tot 18.00 uur. Er zijn 
leuke prijzen te winnen.

De kosten zijn € 30,00 per koppel inclusief koffie of thee en 
hapjes. Bij bridge worden de lijnen naar sterkte ingedeeld. Tot 
donderdag 17 januari kunt u zich aanmelden bij Piet de Vreede, 
telefoon 620739 of e-mail pamdevreede@caiway.nl. Graag in de 
mail vermelden of u zich opgeeft voor bridgen of klaverjassen, 
plus de namen van het koppel met telefoonnummer. Bij 60 tafels 
is het vol. Het inschrijfgeld moet vooraf worden betaald door het 
bedrag over te maken op rekening NL13 RABO 01353.64.388 van 
de Stichting Kerkenveiling H. Bartholomeusparochie o.v.v. van 
‘bridgen of klaverjassen’. Inschrijving is definitief als het inschrijf-
geld binnen is. Kunt u toch niet deelnemen aan de bridge- en 
klaverjasdrive dan moet u zich 24 uur van tevoren afmelden, dit 
kan ook bij Piet de Vreede. Het inschrijfgeld wordt dan terugge-
stort. Zie: www.kerkenveilingpoeldijk.nl en www.facebook.com/
kerkenveilingpoeldijk.

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

www.kinderopvang-westhof.nl

op zoek naar 
kinderopvang?

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

www.kinderopvang-westhof.nl

op zoek naar 
kinderopvang?

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

www.kinderopvang-westhof.nl

op zoek naar 
kinderopvang?

Elke dinsdag en woensdag 
bij a� alen of opeten in 

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

Pizza’s nr. 1 t/m 14         € 6,50
Pizza’s nr. 15 t/m 50:      € 7,50
Alle Pasta’s:                      € 7,00

Pizza’s nr. 1 t/m 14         € 6,50
Pizza’s nr. 15 t/m 50:      € 7,50
Alle Pasta’s:                      € 7,00

Tel: 0174 28 33 51 • www.yespizza.nl

Wij wensen u 
pre�  ge kerstdagen 

en een 
gelukkig nieuwjaar

Elke dinsdag en woensdag 

gelukkig nieuwjaar

voorstraat 43a, 2685 EJ Poeldijk

Elke dinsdag en woensdag 
bij a� alen of opeten in 

ACTIE

Ook op Oudjaars- en Nieuw-
jaarsdag zijn we geopend!
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Puzzel nummer 26   

Letter	sudoku
Alle	9	letters,	hier	in	de	puzzel	afgebeeld,	moeten	één	keer	voor-
komen	in	alle	horizontale	rijen,	één	keer	in	alle	verticale	kolom-
men en één keer in elk van de 9 vierkantjes van 3 x 3 vakjes. 
Bij de juiste oplossing verschijnt er in een van de kolommen of 
rijen	een	“goed”	woord	voor	deze	tijd..	Als	oplossing	dat	woord	
insturen met de vermelding op welke regel of in welke kolom dit 
woord zo te lezen is. Succes!

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

Puzzel

Uitslag puzzel nummer 24 van het Sinterklaasraadsel: Patroon-
heilige. De oplossingen staan ook op http://poeldijknieuws.nl/
het-blad/puzzel/. Van de 38 inzenders, die het bijna allemaal goed 
hadden, is de gelukkige winnaar Iselle van Ruijven, op de foto met 
dochter Milou, zoon Ruben en hond Cooper én de slagroomschnitt 
van Bakkerij Van Malkenhorst. 

Westland Verstandig: Gratis cliëntondersteuning 
moet veel beter worden aangeboden en uitgelegd 
aan degenen die recht hebben op WMO-hulp vanuit de 
gemeente  
0% van onze inwoners met een WMO-voorziening weten niet dat ze een gratis 
cliëntondersteuner mogen inschakelen. Dit kan belangrijk zijn omdat een 
dergelijke ondersteuner weet wat de mogelijkheden zijn, welke � nanciële 
gevolgen de voorziening heeft en waar een inwoner recht op heeft. Westland 
Verstandig diende een amendement in om voor elkaar te krijgen dat alle 
medewerkers van de gemeente controleerbaar gehouden zijn mondeling te 
wijzen op de wenselijkheid om een gratis cliëntondersteuner in te schakelen. 
Op die wijze moet bereikt worden dat de 70% daalt tot 0%. Wij vinden dat 
alleen dan goede WMO-zorg geboden kan worden en de inwoners weten wat de 
mogelijkheden zijn en waar ze aanspraak op kunnen maken.mogelijkheden zijn en waar ze aanspraak op kunnen maken.
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. 

www.spruijtonderhoud.nl

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

www.spruijtonderhoud.nl • 06-512 08 412

Wij wensen u 
prettige Kerstdagen en een 

gezond 2019!
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KBO Poeldijk

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

Mensen van boven de 75 jaar hebben:  

Weinig vertrouwen in hulp en on-
dersteuning

In	 2017	 voelde	 20%	 van	 de	
mensen in de WMO (Wet 
Maatschappelijk Ondersteu-
ning)	zich	zeer	eenzaam,	vooral	
ouderen. Dit blijkt uit de derde 
rapportage van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau. Ook an-

dere conclusies in het rapport zijn weinig opbeurend. De mate 
waarin	men	zich	eenzaam	voelt,	stijgt	tussen	2015	en	2017.	Het	
aandeel	 75-plussers	dat	huishoudelijke	hulp	ontvangt,	 daalde	
met	24%.	Ook	liep	het	aandeel	dat	ondersteuning	thuis	gebruikt	
(met	5%)	en	het	aandeel	dat	woon-	en	vervoersvoorzieningen	
gebruikt	(met	10%)	terug.	

“Langer thuis wonen valt veel ouderen die hulp nodig hebben 
zwaar,” zegt Manon Vanderkaa. “Deze groep zal de komende ja-
ren groeien. Het gaat om mensen met een complexe hulpvraag 
en een beperkt netwerk. Wij zijn niet verrast door deze uitkom-
sten, want wij horen dit al langer van onze vrijwilligers. Maar ac-
tie is wel nodig. Een ander punt van zorg is dat steeds minder 
mensen verwachten een beroep te kunnen doen op hun netwerk. 
Maar 15% van de mensen in de WMO verwacht hulp te krijgen. 
Ook denkt ongeveer 20% van de mensen die geen voorziening 
gebruiken, dat zij bij problemen geen hulp kunnen krijgen van 
hun netwerk. De aanname dat mensen juist een groter beroep 
op hun netwerk kunnen doen, wordt door deze cijfers dus niet 
ondersteund.” 

Behoefte	aan	vertrouwenspersoon	
De rapportage maakt duidelijk dat langer thuis wonen voor ou-
deren met een probleem erg zwaar is. Het blijkt dat deze mensen 
behoefte hebben aan een vertrouwenspersoon en dat in de for-
mele zorg integrale hulp te vaak ontbreekt. Het rapport maakt 
ook duidelijk dat er weinig vertrouwen is om hulp te ontvangen 
als het echt nodig is. Al langer blijkt dat mensen boven de 75 
de weg niet weten naar hulp en ondersteuning, of die gewoon 

niet krijgt. Te vaak wordt zelfredzaamheid te hoog ingeschat en 
overschat men het eigen netwerk. Er liggen goede plannen van de 
ouderenzorg, maar dat zijn plannen. Het rapport maakt duidelijk 
dat er snel actie nodig is. De aantallen ouderen met een complexe 
zorgvraag en een klein netwerk nemen toe. Voor Poeldijkers geldt: 
als u al langer rondloopt met een vraag waarover u met iemand 
wil praten: neem dan gerust contact op met de Vrijwillige Oude-
ren Adviseurs Leny van Leeuwen (245789) of Ineke van Swieten 
(06-44 722 101).

Kerstwens
Het bestuur van de KBO Poeldijk wenst U allen een goed en ge-
zond 2019 toe en dat we mensen mogen ontmoeten die omzien 
naar elkaar!

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                         
“Patriottisme is liefde voor het eigen land, nationalisme is haat 
tegen dat van anderen.”
“Laten we eens beginnen met een beetje aardig te zijn voor elkaar. 
Dat is al moeilijk genoeg.” (Aldous Huxley)
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Ter Heijde afgebroken, veel tuinders verloren huis en 

bedrijf  

Atlantikwall	trof	Westland	in	ziel
Door Nelly Schouw-Zaat

Daar waar nu, in de december-
maand, de midwinterhoorns in 
het Staelduinse Bos, volgens oud 
gebruik de duistere geesten uit het 
verleden proberen te verjagen met 
hun melancholieke tonen, klonken 
in	1943	meer	angstaanjagende	ge-
luiden: van bommen en granaten 
en afweergeschut. Tijdens de Twee-
de Wereldoorlog veranderde het 
Westland van een vreedzame en 
nijvere tuinbouwstreek in een Duit-
se	vesting.	Bedoeld	om	een	invasie	
vanuit Engeland tegen te houden. 

Vóór het zover was sneed het geluid van bulldozers door de ziel 
van honderden bewoners, vooral in het gebied van ‘s-Gravenzan-
de, Hoek van Holland, Ter Heijde, Monster tot Westerlee en De 
Lier toe. Daar werden kassen, woonhuizen en schuren met de 
grond gelijk gemaakt. Er werden tankgrachten gegraven en er 
kwamen bunkers overal in het kustgebied. Mijnen ingegraven, 
prikkeldraad en ijzeren staketsels kwamen op de stranden. Dat 
was het tafereel van de Atlantikwall. De bezetting van de hele 
kust in Nederland én in België en Frankrijk.

Restanten beter in beeld 
Wat heeft die Atlantik Wall voor de Westlanders betekend? Die 
vraag hield Geert-Jan Mellink de afgelopen twee jaar bezig toen 
hij het boek samenstelde dat vorige week in het Westlands Mu-
seum werd gepresenteerd: ‘Van glazen stad tot Duitse vesting’. 
Mellink’s boek beschrijft de periode 1941 tot 1950, vanaf het 
begin van de aanleg van de vesting tot het herstel van het ge-
bied enkele jaren na de oorlog. Daarmee is de geschiedenis niet 
afgedaan. Een denkteam ‘Stelling 33’ in het Westland ontwikkelt 
met de gemeente een beleid om restanten uit de tijd van de At-
lantikwall op de een of andere wijze wat prominenter in beeld te 
brengen. ‘Zonder het werk van de bezetter te verheerlijken’, aldus 
Peter de Krom. Tankgrachten zijn er niet meer, maar bunkers wél. 
Wat te denken van een waterverbinding volgens het patroon van 
de tankgrachten, met langs de oevers vlonders en uitzichtplek-
ken in de nabijheid van zo’n bunker? Frank van Vree, directeur 
van het Instituut voor Oorlogs-. Holocaust- en Genocidestudies 
(NIOD) woonde een groot deel van zijn jeugd in een voormalige 
noodwoning in De Lier. Het gezin Van Vree telde negen kinderen 
en was gehuisvest in een eenvoudige tweekamerwoning. Moe-
der Annie van Vree-van Vree uit Kwintsheul bestierde haar huis-
houding met verve, werd later wethouder in De Lier en schreef 
op haar typemachine aan de keukentafel artikelen voor dagblad 
Het Binnenhof. Het huis aan de burgemeester Cramerlaan was 
aanvankelijk gebouwd als noodvoorziening voor een geëvacu-
eerd gezin uit het Atlantikwall-gebied. 

‘Negen kassen van 19 roe zélf slopen’
In de oorlogsjaren, toen de Westlandse kuststrook in handen was 
van de bezetter, was het vooral zaak dat de tuinders elders een 
nieuw bestaan en onderdak vonden. Het dorp Ter Heijde moest 

helemaal afgebroken worden, een ramp voor de bevolking. Gezin-
nen gingen noodgedwongen weer bij opa en oma wonen, ergens 
waar het veilig was. Kees Groenewegen was drie jaar toen de oor-
log uitbrak. ‘Ik zat op de bewaarschool en wij woonden aan de 
Galgenweg. Vijf broers Groenewegen hadden daar een tuinbouw-
bedrijf. Mijn vader was één van hen. Hij moest negen kassen van 
19 roe lang zélf slopen. Op 25 november 1942 moesten wij het 
huis uit. Mijn moeder was hoogzwanger en drie dagen later beviel 
zij van een dochter, mijn zus’. 

Poeldijkse jonge mannen aan kust te werk gesteld 
Het dorp Poeldijk ondervond minder grote moeilijkheden door de 
aanleg van de Antaltikwall. Wel werden jonge mannen uit Poel-
dijk aan de kust te werk gesteld. Stenen bikken, watergangen gra-
ven, - het was zwaar werk, zij maakten lange dagen en het eten 
was zeer matig. Op gammele fietsen maakten zij dagelijks de rit 
van Poeldijk naar ’s-Gravenzande en Hoek van Holland. Er kwam 
voedseltekort, want een groot deel van het tuinbouwgebied lag 
buiten productie. Veilingomzetten daalden drastisch. Rijkstuin-
bouwconsulent Ir Riemens begeleidde de afbraak van tuinders-
bedrijven en agrarische huizen en zorgde dat tuinders enigszins 
schadeloos werden gesteld. Door zijn bemiddeling was het soms 
mogelijk dat een kweker die in de begintijd van de aanleg van de 
Wall te horen kreeg dat zijn huis en bedrijf moesten verkassen, 
toch een jaar op beperkte schaal kon blijven telen, terwijl hij zijn 
evacuatie voorbereidde en met zorg zijn eigen kassen sloopte, zo-
dat hij zoveel mogelijk gebruikt materiaal naar elders kon meene-
men. Het boek ‘Van glazen stad tot Duitse vesting’ is te koop voor 
€ 19,95 bij het Westlands Museum te Honselersdijk.  
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Consumptie én broodje kroket in de rust

Met Zonnebloem naar Feyenoord
Door Leo van der Sande, een Feyenoord supporter

Donderdag 6 december was het eindelijk zover dat we voor de 
tweede	keer	naar	Feyenoord-VVV	Venlo	in	de	Kuip	in	Rotterdam	
gingen.	De	eerste	keer,	zondag	4	november	viel	het	licht	na	1	mi-
nuut uit, dus moesten 50.000 mensen naar huis. Jammer, maar het 
was	niet	anders.	Het	vertrek	was	om	17.30	uur	in	de	Voorstraat	bij	
Leo van der Sande. Lex en Rien met een luxe auto en Paula als ver-
zorgster,	zo	gingen	we	met	z’n	achten	naar	Rotterdam.

We waren ruim op tijd en werden door iemand van Feyenoord 
ontvangen en in het stadion naar onze plaatsen gebracht. Om 
20.00 uur begon de wedstrijd en dat begon ook met een lekker 
kopje koffie. Feyenoord begon fel en dat leidde in de 30e minuut 
tot een doelpunt van Tonny Vilhena en in de 32e minuut een van 
Robin van Persie. In de rust kregen we een consumptie, daarna 
nog een broodje kroket. In de 2e helft bleef het spannend. Susiç 
van VVV maakte in de 54e minuut 3-1. Daarna speelde Feyenoord 
de wedstrijd rustig uit en maakte er in de 74e minuut nog 4-1 
van. Zo konden wij voldaan en rustig terug naar Poeldijk. Onze 
begeleiders Lex, Rien, Paula, de begeleiders van 4 november en 
organisatie van Zonnebloem Poeldijk, erg bedankt!

Zonnebloem Poeldijk wenst al haar Zonnebloemgasten, mede-
werk(st)ers,	de	26	sponsors	van	de	tombola	en	iedereen	in	Poel-
dijk	fijne	feestdagen	en	een	goed,	gezellig	en	gezond	2019	toe.

Wij wensen u 
fijne feestdagen 
en een gelukkig 
2019!

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

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 2019.

EHBO vereniging St. Albertus te Poeldijk - www.ehbo-westland.nl

Rabobank Clubactie

Ruim € 1.190,00 voor Zonnebloem
Zonnebloem Poeldijk wil alle mensen die bij 
de Clubkas Campagne van Rabobank West-
land, op ons gestemd hebben hartelijk be-
danken. Dankzij u kregen we het mooie be-
drag van € 1.190,18 gekregen van Rabobank 
Westland. Zo kunnen wij onze gasten komend 
jaar weer een gezellige middag, een bezoekje, een attentie of een 
lekkere pannenkoek aanbieden. Nogmaals veel dank voor uw 
steun. “Er kan er méér dan je denkt.”
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Madeweg 36 | 2681 PM  Monster | T. 0174  28 66 10
Kijk voor het totale aanbod van activiteiten en openingstijden op www.deboetzelaer.nl

Madeweg 36 | 2681 PM  Monster | T. 0174  28 66 10
Kijk voor het totale aanbod van activiteiten en openingstijden op www.deboetzelaer.nl

Check onze 
kerstvakantie openingstijden 

(van zaterdag 22 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019) 

op www.deboetzelaer.nl

2e Kerstdag is 
het zwembad geopend 

voor vrij zwemmen 
van 10.00 uur tot 16.00 uur!

Madeweg 36 | 2681 PM  Monster | T. 0174  28 66 10
Kijk voor het totale aanbod van activiteiten en openingstijden op www.deboetzelaer.nl

MONDZORG POELDIJK 
tandarts Wassenberg, tandarts van Zijl 
en assistentes

wensen u Fijne 
Feestdagen en een 
(mond) Gezond 2019!

Nieuwe aanmeldingen mogelijk

Mondzorg Poeldijk
Tandarts A.M. van Zijl
Tandarts J. Wassenberg
Van Velzenstraat 1,
2685 RB Poeldijk
Telefoon 0174 280493

Binnenkort wordt gestart met de verbouwing van het voormalige 
kantoor tot 2 afzonderlijke appartementen.
Deze appartementen zijn gelegen op de begane grond met 
achtertuin, nieuwe keuken met inbouwapparatuur en nieuwe 
badkamer. 

Voor wie er tijdig bij is kan tijdens de verbouwing rekening 
worden gehouden met wensen van de huurder. 

•  Oplevering 2e kwartaal 2019
•  Huursom €1.250,- per maand 
•  Exclusief gas, water, elektra
•  Ca. 70 m² 
•  Minimale huurperiode 2 jaar
•  Ideaal voor senioren/ minder validen 
•  info@helmheus.nl

Wonen in het fijne centrum van Poeldijk?
Irenestraat 9a/ 9b te Poeldijk

Vreeburghlaan 1 
2691 AA ‘s-Gravenzande
W. www.helmheus.nl 
T.  0174-419000
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Tafeltennissen bij Smash betekent in een gemoede-
lijke sfeer aan uw conditie en aan uw gezondheid 
werken, eventueel overtollig gewicht kwijtraken, 
meedoen aan clubevenementen en een heel nieuw 
scala aan sociale contacten opdoen. Als u wilt kunt u 
deelnemen aan de competitie, of u kunt kiezen voor 
recreatief tafeltennis. U speelt in dat laatste geval 
geen competitiewedstrijden, maar neemt het vooral 
op tegen andere (recreatief spelende) Smashleden. 
De dinsdagavond vanaf 20 uur is gereserveerd voor 
dat recreatieve tafeltennis. Er is dan ook een trainer 
aanwezig die u tips kan geven om uw vaardigheden te 
verbeteren.

Komt u het ook eens proberen?
U bent van harte welkom elke dinsdagavond vanaf 20 
uur om de uitdaging aan te gaan. 
Gewoon doen! De eerste vier keer is gratis!

Smash zit in de Rinus Nederpelzaal in Monster aan de Jan 
Steenstraat 2 (naast de tennisbanen). Is de dinsdag niet 
mogelijk? Op maandag-, woensdag- en vrijdagavond 
alsmede op zaterdag zijn er ook mogelijkheden. Kijk voor 
alle informatie op www.ttvsmashmonster.nl

Tafeltennisvereniging Smash in Monster biedt zijn leden al ruim 64 jaar veel tafeltennisplezier. Elk op zijn of 
haar eigen niveau, van beginnende pingpongers tot spelers die uitkomen in de landelijke competitie. Maar 

allemaal zijn ze het over één ding eens: Smash is ‘mijn’ club.

Misschien ook iets voor u?

Tafeltennissen bij Smash Monster 
In	Monster	 (aan	 de	 Jan	 Steenstraat	 2	 om	 precies	 te	 zijn)	 zit	
Smash, de oudste tafeltennisvereniging van het Westland. In 
een eigen onderkomen, de Rinus Nederpelzaal, is op meerdere 
dagen	van	de	week	gelegenheid	om	sportief	met	bat	en	balle-
tje in de weer te zijn. 

Misschien is het ook iets voor u. Tafeltennis is een snelle, ener-
verende en uitdagende sport, die het nodige vraagt van uw 
reactievermogen, uw moto-
rieke vaardigheden, coördi-
natie tussen verschillende 
lichaamsdelen (niet in het 
minst uw hersenen), uw 
conditie, soms ook van uw 
incasseringsvermogen. Tafel-
tennis is een sport die tot op 
hoge leeftijd beoefend kan 
worden en zelden blessures 
oplevert. Bij Smash kan het 
op vrijwel elk niveau, in een 
gemoedelijke sfeer. De club 
is niet alleen de oudste van 
het Westland, maar ook de 
gezelligste! 

Competitie	of	recreatief
Uiteraard is het mogelijk om 

in competitiewedstrijden de strijd aan te gaan en je eigen niveau 
te meten met dat van anderen. Wie buiten competitieverband 
wil kan kiezen voor recreatief tafeltennis. Een uitstekende gele-
genheid daarvoor is de dinsdagavond. Vanaf 20.00 uur is de Ri-
nus Nederpelzaal dan open. U kunt  gemakkelijk en aangenaam 
kennismaken met de fraaie tafeltennissport, of uw kennismaking 
vernieuwen. Er is een trainer om u tips te geven en voldoende te-
genstanders om uw vaardigheden te testen. Voor het geld hoeft u 
het niet te laten: belangstellenden zijn van harte welkom om vier 
keer gratis te komen spelen. Wie dan lid  wordt, betaalt een be-
scheiden bedrag aan contributie. Meer informatie: www.smash-
monster.nl. 
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Loting voorspelt boeiende wedstrijden bij Verburch

WK Zaalvoetbal: 22 & 23 december
Zaterdag 22 en zondag 23 december 
is het Westland kampioenschap zaal-
voetbal opnieuw bij vv Verburch aan de  
Arckelweg	 in	 Poeldijk.	 Aan	 dit	 schitte-
rende evenement zullen alle Westlandse 
verenigingen deelnemen met hun sterk-
ste teams. Op zaterdag wordt om 08.30  
uur gestart met de teams onder de 11 

jaar.	De	finale	staat	gepland	om	12.00	uur,	waarna	de	jeugd	on-
der	de	13	om	13.30	uur	verder	gaat.	De	finale	hiervan	staat	om	
17.00	uur	op	het	programma.	Zondag	23	december	is	het	vanaf	
09.30	uur	de	beurt	aan	de	jeugd	onder	de	9	jaar.	De	finale	van	
deze	leeftijdscategorie	is	om	13.00	uur.

Het toernooi geniet groot aanzien in het 
Westland en daarbuiten en is zeker een be-
zoek aan Poeldijk waard. Alles is mogelijk 
gemaakt door financiële steun van: Dek-
ker van Geest, Euro West partner in fresh-
pack,  Flamingo personeelsdiensten, PJH 
hoogwerker verhuur, Certhon Greenhouse 
Solutions, GYM fitness, Autoservice De 
Voogd en Werktalent Uitzendorganisatie. 
Ook Chinees Restaurant de Ster, Wouter 
de Kok Fysiotherapie en Sportbegeleiding, 
Zwemparadijs De Boetzelaar, Van der Ende 
Karting, Ballorig  speelparadijs, de MAKRO 
en last but not least 100% Voetbal steun-
den het evenement.

Toegang	tot	spektakel	is	gratis
De loting voor de poule-indeling is verricht. In poule A komen  
Verburch, GDA, HVC 10 en SV Honselersdijk in actie. Poule B be-
staat uit Westlandia, Den Hoon, Naaldwijk en Maasdijk, poule 
C Velo, KMD, SV Monster en Schipluiden en poule D bestaat uit 
FC ‘s-Gravenzande, Lyra, MVV 27 en Quintus. Wie gaat naar huis 
met de CUP met de grote oren? Het belooft in ieder geval een 
waar spektakel te worden. 
De toegang is gratis.
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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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Kans op auto ti jdens 
Winter Was Weken 
Januari staat in het teken van de BOVAG Winter Was Weken bij 
Carwash Westland. Bij elke wasbeurt ontvangt u een kanskaart 
met kans op een auto ter waarde van €10.000 of een winter-
sportcheque.

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

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

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

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

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

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

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

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

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

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

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

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

fleurige arrangementen. 

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

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

De feestdagen komen er weer aan! 
Pure flower verkoopt sfeervolle Kerststukken,mooie winterboeketten en leuke 

Kerstdecoraties. U bent van harte welkom om de sfeer te proeven en inspiratieop 
te doen bij ons in de bloemenkraam.

De bloemenkraam is gesloten op 28 en 29 december en op 4 en 5 januari. 
Vanaf het tweede weekend in januari 2019 zijn we weer ieder weekend open en 

staan wij graag voor u klaar.

Anne Wilmer en Eva in zonnetje gezet

500.000-ste bezoeker Bieb Westland 
In 2018 mocht Bibliotheek Westland ruim 500.000 bezoekers 
ontvangen.	De	bieb	heeft	 in	het	Westland	9	vestigingen	waar	
boeken,	 tijdschriften,	 speelgoed	 en	 dvd’s	worden	 geleend	 én	
wekelijks	activiteiten,	ontmoetingen	en	bijeenkomsten	zijn.	De	
bibliotheek is een openbare instelling waar iedereen kan bin-
nenlopen, ongeacht of je lid bent. 

De Bibliotheek Westland is zeer toegankelijk blijkt uit de meer dan 
500.000 bezoekers dit jaar. Dinsdag 11 december is de 500.000-
ste bezoeker, Anne Wilmer met Eva in het zonnetje gezet. Zij ont-
ving van directeur Renske van Kooij een gratis jaarabonnement, 
een taart en boeket. Anne reageerde zeer verrast: “Ik kom hier 
wekelijks met Eva om boeken te lenen en spelletjes te doen. Het 
is een fijne plek om te verblijven, we komen hier graag. Wat een 
leuke attentie!”. Eva kreeg het boek ‘Ronja de roversdochter’ en 
snoepte alvast van de taart.

Dinsdag 8 januari vanaf 13.30 uur

Repair Café in De Backerhof
Iets defect, snoer te kort, lekke band, knoop eraf, heggenschaar 
kapot? Laat het nazien bij het Repair Café. Onze vrijwillige repa-
rateurs	zitten	op	u	te	wachten!	Het	Repair	Café	leert	mensen	dat	
er	alternatieven	zijn	voor	weggooien	van	spullen	en	dat	repare-
ren	vaak	een	hele	goede	optie	is.	Het	maakt	mensen	enthousi-
ast	en	waardevolle	praktische	kennis	wordt	overgedragen.

Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee 
of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Voor het 
Repair Café hoeft u zich niet aan te melden, u kunt gewoon 
binnenlopen. Of we, na de grote brand, op dezelfde plek kun-
nen zitten? We weten het zelf nog niet, maar we zijn in ieder 
geval dinsdag 8 januari in Poeldijk in De Backerhof.  Welkom 
vanaf 13.30-16.00 uur. Reparaties worden, onder voorbehoud, 
aangenomen tot 15.30 uur. Zie ook: www.repaircafe.org. 
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Bouwen in Poeldijk
Foto’s: Willem de Bruijn

Nieuwbouw Dijkpolder fase 2

Nieuwbouw Horconex 9950 m2 op ABC terrein

Vitis Welzijn
Optreden zangvereniging Excelsior
De gemengde zangvereniging Excelsior treedt zaterdagmiddag 
22 december op in De Terwebloem in Poeldijk in het kader van 
Welzijn met Muziek. Iedereen is van harte welkom bij dit gratis 
optreden van Excelsior. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Oliebollen in De Backerhof
Maandag 31 december luiden we vanaf 10.00 uur het jaar uit on-
der het genot van een kopje koffie of thee en een lekkere oliebol. 
Vervolgens proosten we alvast op het nieuwe jaar 2019. Iedereen 
is welkom in De Backerhof.

Bingo
Heeft u zin in een ge-
zellige bingomiddag? 
Elke zaterdag kunt u in 
de even weken bingo 
spelen in De Backerhof. 

Aanvang is om 14.00 uur, de kosten zijn € 4,50 inclusief een kop 
koffie of thee. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Vervallen huis Van der Hark eindelijk gesloopt
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Kwekerij 
van Vliet

De businessclub 
Vrienden van Verburch 

wenst	u	prettige	feestdagen	
en	een	sportief	en	

ondernemend 2019


