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Zelf de handjes uit de mouwen!

Samen werken aan samenwerken 
Door Annemiek Koremans

Ook in 2019 blijf ik mij inzetten voor samenwerken en verbinden 
van mensen en organisaties voor betere veiligheid, woningbouw, 
infrastructuur, vervoer, onderwijs, zorg en dienstverlening voor 
Westlandse burgers en bedrijven, die daar ook flink voor betalen. 
Eerst terug naar een niet zo succesvol jaar voor Poeldijk. Ik ga hier 

Ons Dorp
mijn laatste woorden aan wijden. De complete misser van € 1,8 
miljoen steken van gemeenschapsgeld in een failliete De Leuning-
jes. Een andere naam, ‘De Veiling’, blijkt nodig om het verleden te 
vergeten. 

Een investering van € 1,8 miljoen voor minstens 10 jaar behoud van 
‘De Veiling’. Voor de duidelijkheid, alleen de grote zaal al: € 180.000,- 
exploitatieverlies per jaar. Ik ben niet financieel deskundig, maar hou 
het vast in uw geheugen: 10 jaar! Poeldijk heeft wat gekost, maar 

Lees verder op pag. 3

19 jan. 10.00-11.30 uur        Boeken- en platenmarkt   Hervormde Kerk Fonteinstraat 
19 jan. 12.30-16.00 uur       11e Bridge- en Klaverjasdrive  Aula ISW-school Margrietlaan
27 jan. tot 3 febr.        Collecte Hersenstichting   Aan uw voordeur
4 febr. 19.45-20.45 uur       Jongerenbijeenkomst H. Vormsel  Bartholomeuskerk 
25 jan. en 26 jan. 12.00-16.00 uur Inloopdag centrumplan Poeldijk  Dario Fo-gebouw
         (zie pag. 25)
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Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.500 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: €  10,00
1/6 pagina: € 50,00  Zakelijk:  €  25,00
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 € 27,50. Méér mag natuurlijk ook: wij investeren uw 
geld in uw Poeldijk Nieuws. 

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

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

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

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

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

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

fransvanvelthoven@hetnet.nl

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

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

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

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

Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:

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

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

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk
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Geldig van 20 t/m 25 november Geldig van 27 nov. t/m 2 dec.

100 gram rosbief + 
100 gram beenhamsalade

 slechts € 3,99

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk 

 gratis steakmes!

gourmet express, 
per persoon

 slechts € 6,75

hele grillworst 
 slechts € 4,99

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

wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.

week 47 20/11 - 
25/11
100 gram ros-
bief + 100 gram 
beenhamsalade, 
slechts € 3,99
 
bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk, 
gratis steakmes!
 
week 4827/11 2/12
gourmet express, 
per persoon 
slechts € 6,75
 
hele grillworst, 
slechts € 4,99.
(kunnen hier wat 
pieten bij?)
 
en ja ik ben nog 
steeds dringend 
op zoek naar een 
verkoopster.

  

Geldig van 19 november t/m 1 december

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM GEGRILDE 
ACHTERHAM + 
100 GRAM AMBACHTELIJKE 
CORNEDBEEF

 SLECHTS € 3,99

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM JACHTSCHOTEL

 SLECHTS € 3,99

Vrijdag 23 november hebben wij 
een heerlijke proeverij voor kerst!

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROOKVLEES + 
150 GRAM FILET AMERICAIN

 SLECHTS € 4,75

KEURKOOPJE
HELE RING GEKOOKTE WORST 

 SLECHTS € 7,50

MAALTIJD VAN DE WEEK
1 KG GEGRILDE SPARE-RIBS +
BAKJE SAUS

 SLECHTS € 9,95

  

Geldig van 14 t/m 19 januari Geldig van 21 t/m 26 januari

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM GEBRADEN GEHAKT+ 
150 GRAM EI-BEENHAMSALADE

 SLECHTS € 4,25
KEURKOOPJE
HACHEEPAKKET (500 GRAM 
VLEES, KRUIDEN EN UIEN)

SLECHTS € 7,45 
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM BOERENKOOLSTAMP-
POT + ROOKWORST

 SLECHTS € 3,75

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM CORNEDBEEF +  
100 GRAM LEVERKAAS

 SLECHTS € 3,25
KEURKOOPJE
2 AMBACHTELIJKE ROOKWOR-
STEN

 SLECHTS € 5,95
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM ZUURKOOLSTAMP-
POT + ROOKWORST

 SLECHTS € 3,75

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

De aanbiedingen voor maandag 
14 jan. t/m zaterdag 26 jan.:

Bij aankoop van een koolhydraatarm 
brood, koolhydraatarme crackers voor de 
helft van de prijs 

Granola ......................... van € 4,05 voor € 3,50

Noordkaap cake ............................voor € 5,00 
· Overheerlijke kruidcake 
· Actie Noordkaap: 7000 km in 7 dagen 
· De helft gaat naar het goede doel!

Bakkerij Van Malkenhorst

(vervolg voorpagina)

wij hebben De Veiling! Nu staan De Noviteit in Monster en Kastanje-
hof in De Heul bij de gemeente op de stoep. Zo benieuwd hoe onze 
bestuurders met wijsheid, regels en rechtvaardigheid, deze culturele 
centra dit jaar ondersteunen.

Voorstraat 2018
Ook herinrichting van Poeldijk-centrum – inclusief “huisvesting” van 
verenigingen – is eind 2018 gelukkig door het gemeentebestuur nog 
opgepakt. Inspraakbijeenkomsten: 2016, 2017 en 2018. Polderen 
maar. Hart van Poeldijk, gesprekken met kerkgangers en verenigin-
gen die hun zegje hadden kunnen doen in Hart van Poeldijk. Dat 
volgens mij opgehouden is met ademen. Er zitten weer “nieuwe?” 
belanghebbenden aan tafel bij de gemeente om wéér te praten over 
het Poeldijkse plein. 

Inrichting
PGW als belangenorganisatie voor een toegankelijk plein kreeg 
geen uitnodiging voor deze bijeenkomst. Nu maar hopen dat ze 
geen Delfts aanzicht in het plein willen. Bij de reconstructie van 
dorpspleinen in Naaldwijk en ’s-Gravenzande hadden wij vele over-
leggen met de gemeente en zijn onze gewaardeerde adviezen par-
keren, licht, looplijnen, obstakels, winkeluitstalling, vlakke bestra-
ting, drempels van winkels meegenomen in de ontwerpen. Samen 
werken aan samenwerken. Wat hebben we van elkaar geleerd en 
liggen er mooie pleinen  zonder obstakels. Niet dat het platform zich 
zo geweldig vindt, nee het gaat om de ervaringskennis van mensen 
met een beperking in de buitenruimte en een bijdrage aan voorko-
men van fouten waar een gezond of mobiel mens in de hectiek van 
de dag niet aan denkt. Voorkomen is beter dan genezen. Nu hopen 
dat ze de verslagen van alle vorige bijeenkomsten er bij halen. Dat 
de gemeente moet besluiten en verantwoordelijkheid nemen. Je 
maakt het nooit iedereen naar de zin. Alsjeblieft niet weer een duur 
onderzoek of externe deskundige, maar met alles wat er al is ge-
zegd, kennis en kunde van ambtenaren, geluisterd naar Poeldijkers, 
Hart van Poeldijk, winkeliers een gezellig, uitnodigend, openbaar, 
toegankelijk plein, voor evenementen. Zonder auto’s, met net zulke 
mooie lantaarns en straatmeubilair als Naaldwijk en ’s-Gravenzan-
de. Een plein met één of meerdere terrassen, waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten zonder iemand in de weg te staan. Poeldijk hoeft 
geen openbaar toilet. Mensen mogen het openbare toilet in De 
Backerhof en De Terwebloem gebruiken. Daar is al onderzoek naar 
gedaan door het platform in het hele Westland. Ontmoeten, verbin-
den, samenwerken. Gemeenschapsgeld goed inzetten.

Rijsenburgerweg
Parkeren blijft natuurlijk een heet hangijzer, in Amsterdam of in 
Poeldijk. Die auto’s moeten tegen de voordeur aan…, gekkenhuis 
mensen. We moeten meer bewegen! Tweeënhalf uur wandelen in 
de week is gezond. Zullen we auto’s buiten het plein parkeren. Wil 
iemand dan ook gelijk het voortouw nemen een Hart van Poeldijk 
voor de Rijsenburgerweg op te richten? Die wordt erg onveilig voor 
fietsers en scootmobielen. Alternatief de Jan Barendselaan is ook 
niet veilig.

Wees aardig voor aardige mensen 
Natuurlijk zijn en blijven we positief. Wij Poelukkers hebben eigenlijk 
geen recht van zeuren! Schouders er onder, niet zo veel over die an-
der praten en oordelen, maar ook zelf eens handjes uit de mouwen 
of denken buiten de ‘gebaande paden’? Zie en hoor een ander en 
wees aardig voor aardige mensen.
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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

Denise van Loenen neemt over, Ellen Plomp blijft 

nauw betrokken 

Avanti Kappers in andere handen
Na 26 jaar komt Avanti Kappers in Poeldijk in andere handen. 
Eigenaresse Ellen Plomp draagt vanaf 1 januari het stokje over 
aan haar collega Denise van Loenen. Ellen komt uit een echte 
kappersfamilie en ziet het zelfstandig ondernemerschap nog al-
tijd als uitdaging, het kappersvak is nog altijd haar grote passie. 
Tóch besloot zij haar kapsalon over te dragen aan Denise. “Door 
problemen met mijn rug moet ik helaas een stapje terug doen 
en ga ik mij nu richten op mijn herstel. Vandaar deze beslissing, 
die ik weloverwogen heb genomen. Ik heb er lang en goed over 
nagedacht,” zegt Ellen.

Ondanks haar stapje terug zullen klanten er niets van merken dat 
de kapsalon een andere eigenaresse heeft. Kwaliteit, service en 
continuïteit blijven volledig gewaarborgd, zegt nieuwe eigenares-
se Denise: “Ellen blijft in het managementteam en staat mij waar 
nodig met raad en daad terzijde. Daar ben ik heel blij mee, ook 
is het geweldig dat ze blijft meedraaien bij haar vaste klanten. 
Kortom: er verandert heel weinig, ook het team blijft hetzelfde.” 
Dat Ellen voor de verkoop bij ‘allround haarstyliste lang haar & 
system consulent’ Denise uitkwam is niet verwonderlijk. Ellen: 
“Denise komt uit een echte ondernemersfamilie en weet daar-
om, ondanks haar leeftijd (21) hoe het voelt om een eigen zaak 
te runnen. We vormen een goed, sterk en ondernemend team en 
gaan er samen voor zorgen dat kwaliteit en dienstverlening van 
Avanti Kappers hetzelfde hoge niveau houdt.”

Poeldijks Nieuwtje
Gevraagd: Hulp in de huishouding

Vanaf 18 februari graag elke maandag van 9.00 tot 12.00 uur
Tel. Nr. 06-48445486

Adverteren in Poeldijk Nieuws 
voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim 
3.300 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. 
Ook zijn er bijna 490 digitale abonnees, die het magazine 
elke 2 weken ontvangen. 

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

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

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding is deze week geldig van ma t/m za

3 stuks  
al vanaf

€5,88

AMBACHTELIJK
APPELTAARTJE
Puur genot, roomboter appeltaartje met kruimig
bodem en zoete appelstukjes. Voordeel €1,45

van 5,95
€4,50

Ook in 2019 gaan we voor:  · betere zorg;  · meer uren thuishulp;  · voldoende 
tijdelijke of blijvende revalidatie- en crisisopvang in de dorpskernen;  · een reële 
visie op de glastuinbouw en de verdeling van de schaarse ruimte;  · rust aan de 
kust;  · het toespitsen van de rol van de gemeente op burgerbelang en niet op 
zaken waar niemand wat aan heeft;  ·  het beter en echt luisteren naar de inwoners 
en hen serieus nemen voordat plannen worden gemaakt;  · toezeggingen worden 
nagekomen;  · accent leggen op een goede, veilige en groene leefomgeving in 
alle dorpskernen; · meer sociale huurwoningen voor starters, senioren en 
spoedzoekers en geen wachtlijsten meer; ·  geen geldverkwisting aan onzinnige 
zaken;  ·  betere bestuurscultuur in belang van onze burgers;

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. 

Westland Verstandig wenst alle 
Westlanders een gelukkig en gezond 
2019 toe!

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

Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

0174 - 29 29 26
www.silene-uitvaart.nl
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H. BARTHOLOMEUS    
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Telefoon 0174-245058
Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875

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

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

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Anno Domini
Door pastor Max Kwee

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

er al zo lang staat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingsswerken 06-20301432

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

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingswerken 06-20301432

•   Baggerwerk in sloten, 
vijvers en grachten

•   Eigen depot voor bagger
specie

•   Maaiwerk van bermen en 
slootkanten

•   Beschoeiingen en dam
wanden

•   Sloten graven en dempen
•   Aanleggen en verbreden 

van dammen
•   Leveren en afvoeren van 

grond, zowel over de weg 
als over water

•  Brede rijplaten te huur
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Kans op auto ti jdens 
Winter Was Weken 
Januari staat in het teken van de BOVAG Winter Was Weken bij 
Carwash Westland. Bij elke wasbeurt ontvangt u een kanskaart 
met kans op een auto ter waarde van €10.000 of een winter-
sportcheque.

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

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

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

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

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

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

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

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

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

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

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

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

fleurige arrangementen. 

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

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

Pure flower verkoopt bloemen! 

Bij ons kunt u terecht voor mooie boeketten, 
creatief bloemwerk en fleurige kado’s.

Buiten onze openingstijden zijn wij telefonisch of
via de mail bereikbaar voor bestellingen, 

rouwbloemwerk en trouwbloemwerk. 

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

Adres: Slachthuiskade 4 

Openingstijden: vrijdag  09.00-18.00 uur
Bloemenstal: zaterdag 09.00-17.00 uur
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H. Bartholomeus  
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Telefoon 0174-245058
Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875

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

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

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

0174 - 27.00.90

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

‘Dat wij veel samen mogen optrekken’

Is ‘samen’ een moeilijk woord 
geworden?
Door diaken Ronald Dits
 
In januari kijken wij vooruit naar het nieuwe 
jaar. Wat gaat dit jaar ons brengen? In het 
vorige jaar was de Brexit vaak in het nieuws 
en dat zal dit jaar ook wel zo zijn. Maar de 
manier waarop de Brexit wordt uitgevoerd, 
dat is nog onduidelijk. In ieder geval wordt 
de samenwerking met de EU afgebouwd. En 
blijft Trump op ‘handelsoorlogspad’? Als dat 
zo is, zullen de handelsbeurzen de gevolgen 
wel voelen. Ze zijn het vorige jaar in mineur afgesloten.

Het lijkt er op dat samenwerken tussen landen steeds moeilijker 
wordt. En dan komen er steeds meer proteststemmen van kleine 
groepen ontevreden mensen. Ze trekken dan een geel hesje aan en 
veroorzaken soms veel overlast. Zelf heb ik nog nooit iemand ont-
moet die zo ontevreden is over zijn of haar levenssituatie, maar ze 
zijn er blijkbaar wel. Is ‘samen’ een moeilijk woord geworden?

In vrijwel al onze parochies is er deze maand aandacht voor de Kerk-
balans. Het thema is ‘Geef voor je kerk’. Vrijwilligers gaan, in weer 
en wind, bij parochianen langs met een verzoek voor een donatie 
voor hun kerk. Zonder deze bijdragen kan de kerk niet bestaan. 
Misschien denkt u nu direct aan een bijdrage voor het onderhoud 
van het kerkgebouw, maar ‘kerk zijn’ is meer dan dat. Er zijn diver-
se activiteiten, er wordt catechese gegeven, kinderen worden op de 
sacramenten voorbereid, er wordt omgezien naar mensen in nood 
en soms wordt een kleine financiële hulp geboden. Kerk is de groep 
mensen die samenkomt rond Gods woord en probeert dit woord in 
de samenleving te laten klinken, gestalte te geven. En het is fijn als 
mensen aan dit ‘samen’ zijn financieel willen bijdragen.

Nu zijn wij, als katholieken, niet als enige kerk. We hebben ook pro-
testantse geloofsgenoten, ook met hen zijn we ‘samen’ kerk. Domi-
nees en pastores hebben geregeld overleg en er zijn gezamenlijke 
activiteiten. Ook al lijkt samenwerken tussen landen steeds moeilij-

ker te zijn en zijn mensen steeds meer gericht op hun eigenbelang, 
samenwerken tussen de kerken wordt als noodzakelijk gezien. Deze 
samenwerking zien wij terug in de ‘Week van gebed voor de eenheid 
van de christenen’. Veel van onze parochies kennen in deze week, 
van 20 t/m 27 januari een gezamenlijke viering op zondag. Ook zijn 
er andere vormen van samenwerken te vinden in onze parochies, 
zoals een gespreksavond over eucharistie en avondmaal, of geza-
menlijke vespervieringen. En deze samenwerking zien we ook verder 
door het jaar, zoals we in de zomer veel gezamenlijke openluchtdien-
sten mogen beleven. Veel mensen ervaren dit als positief.

Uiteindelijk gaat het niet om echt ‘samen kerk’ te zijn, er blijven 
onderlinge verschillen. Het gaat er juist om dat we samen christen 
zijn. Wij kunnen elkaar, katholiek of protestant, blijven inspireren 
in ons geloof, wij kunnen van elkaar leren en samenwerken door 
activiteiten en vieringen. Deze samenwerking geeft ons energie, 
maar het is ook een voorbeeld voor de samenleving. ‘Samen’ is een 
kernwoord voor de mooie samenwerking tussen onze elf parochies 
en het is mooi dat wij aan het begin van het nieuwe jaar hieraan 
opnieuw mogen bijdragen.

Mede namens mijn collega’s wens ik u alle goeds voor het nieuwe 
jaar en dat wij veel ‘samen’ mogen optrekken.

Poeldijk

Wilt u helpen ogen en oren 
van Poeldijk te zijn?

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

Door Poeldijkers voor 
de veiligheid van 
Poeldijkers

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl
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Hoe gaan we er mee om, waar vinden we steun?

Seksueel misbruik
Door diaken Ronald Dits, namens het pastoraal team

Het pastoraal team biedt op 6 februari gelegenheid om met el-
kaar in gesprek te gaan over alles dat ons als gelovigen op ons 
hart ligt over seksueel misbruik in de Rooms Katholieke kerk. 
Iedereen reageert verschillend op recente onthullingen. Voor de 
een komt de vraag of hij of zij wel bij deze kerk wil horen, een 
ander besluit om te gaan bidden voor de slachtoffers. Ook krijg 
je als parochiaan vragen van anderen over dit misbruik en dan 
kan het moeilijk zijn om een antwoord te geven. Wij, pastores, 
maar ook parochianen zitten nog steeds met vragen. 
 
In 2011 verscheen het rapport van de commissie-Deetman over 
het seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk. Dit misbruik 
heeft, over het algemeen, een langere tijd geleden plaatsgevon-
den, maar toch raakt dit de kerk, haar pastores en parochianen 
diep. Ook is er sprake van verontwaardiging, binnen en buiten 
de kerk. Een artikel in het AD (juli 2017) over misbruik in Poeldijk 
meer dan 50 jaar geleden veroorzaakte dan ook veel ophef.

Het pastoraal team wil graag in gesprek gaan met haar paro-
chianen over wat deze donkere pagina’s uit ons kerkverleden 
bij ons teweegbrengt. Wij doen dit in twee bijeenkomsten, een 
overdag en een in de avond. De bijeenkomsten worden geleid 
door mevrouw Anke Bisschops. Alle pastores zijn bij één van de 
bijeenkomsten aanwezig. Het is prettig als u zich opgeeft bij het 
secretariaat van de federatie, het liefst voor 4 februari. Geeft u 
a.u.b. aan of u naar de middag of avondbijeenkomst wilt komen. 
Aanmelding kan via: info@rkwestland.nl.

De bijeenkomsten woensdag 6 februari: 
Parochiecentrum St. Adrianuskerk, Molenstraat 31 in Naaldwijk, 
om 14.00 uur, parochiezaal St. Josephkerk, Harry Hoekstraat 37 
in Wateringen, om 19:30 uur.

Parochie H. Bartholomeus
 
Weekeinde 19 en 20 januari: 2e zondag door het jaar. 
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk te Monster. 
Zondag 11.00 uur: Woord- en communieviering met dames en 
heren Bartholomeuskoor. Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk. 
Intenties: Koos van Dijk, Jan van Marrewijk, Piet van der Valk, Co 

van der Bol-Zuiderwijk, Fenny Kester-den Reijer en overleden en 
levende familieleden, Toos van der Valk, Jac Schouw en de fami-
lies Schouw en Schulte, Barbara Helderman en overleden familie.

Weekeinde 26 en 27 januari: 3e zondag door het jaar. 
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met dames en heren Bar-
tholomeuskoor. Voorganger: pastor Martien Straathof. Intenties: 
voor de zieken in de gemeenschap. Zondag 11.00 uur: Woord- 
en communieviering met cantor. Voorganger: diaken Walther 
Burgering. Intenties: voor de slachtoffers van oorlog en geweld.

Kerk open 
Iedere woensdag is de kerk van 13.30 tot 15.00 uur open, om 
zomaar even binnen te lopen voor een stil moment, alleen of met 
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vieringen De Backerhof 
Donderdag  24 januari 19.00 uur: woord- en communieviering 
met Trees van der Sande-van Rodijnen. 
Donderdag 31 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 lig-
gen, of ziek en aan huis gebonden zijn (tel. 24 50 58).

Kerkbalans 2019 komt eraan!
De voorbereidingen voor de 
actie Kerkbalans zijn weer in 
volle gang. Het thema van 
de actie is dit jaar: ‘Geef 
voor je kerk’. Tussen 21 ja-
nuari en 4 februari krijgt u een brief met het verzoek om bij te 
dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële 
situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al 
onze parochianen om een bijdrage, een vrijwillige, maar we kun-
nen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans zijn de financiële 
basis voor onze parochie. We hopen dan ook dat we weer op u 
mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke 
taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Helpt u mee?
Vrijwilligers zijn druk in de weer om Kerkbalans goed voor te be-
reiden. We zoeken nog mensen die ons kunnen helpen met het 
bezorgen en ophalen van enveloppen. Heeft u hier en paar uur 
voor over? Neem dan contact op met Lonny Zuiderwijk, tel.: 24 
43 97, of abhmzuiderwijk@kabelfoon.net. 
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Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
De Leuningjes, Julianastraat 49, 
2685 BB Poeldijk 
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/zangkorendeosacrum
Bank: Rabobank Westland Naaldwijk
Rekening: NL83 RABO 0142 2105 52
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KBO Vakanti eweek 12 tot 19 mei
Het lijkt nog wel heel ver weg, maar onze reiscommissie heeft  
natuurlijk al een locati e voor ons gereserveerd. Vanaf de dag dat 
Poeldijk Nieuws uitkomt (18 januari) kunt u zich weer opgeven 
bij de leden van de reiscommissie. Dat zijn: Corrie van der Voet-
van der Bogaert, Irenestraat 104, (tel. 247608) en Lida Zuiderwijk, 
Beatrixstraat 119, (tel. 06 19038168). We blijven dit keer weer in 
Nederland. We gaan naar Zorgvliet, hotel Villa Nova. De vakanti e-
week is van vrijdag 12 tot 19 mei. Van de deelnemers wordt ver-
wacht dat zij redelijk zelfredzaam zijn. Onze reisbegeleiders zijn 
heel aardig, maar geen verzorgsters/ verpleegkundigen. Nadere 
gegevens over deze reis volgen nog. 
                                                 
Behoud vitaminen in verzekerd pakket
Houd vitaminen in het verzekerd pakket. Dat schrijven KBO-
PCOB, het Experti secentrum Pharmacotherapie bij Ouderen en 
KNMP aan minister Schippers (VWS). Zij reageren op het ad-
vies van het Zorginsti tuut Nederland om diverse recept plich-
ti ge vitaminen, mineralen en paracetamol 1000mg uit het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te laten stromen. 
De organisati es geven aan dat dit 1,7 miljoen mensen zal tref-
fen, veelal chronische pati ënten. Ook maken zij zich zorgen om 
pati ënten die zorg mijden. Zij vinden dat het Zorginsti tuut voor-
bijgaat aan kwetsbare chronisch zieke pati ënten die vitamines, 
mineralen en paracetamol gebruiken. Juist voor hen is adequate 
medicati ebewaking van groot belang. 
KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa: ‘Hierdoor worden veel 
oudere pati ënten getroff en. Voor mensen met osteoporose, ern-
sti ge nierinsuffi  ciënti e en aandoeningen waarvoor corti costero-
iden nodig zijn, kan dit tot bontontkalking, spierzwakte, meer 
botbreuken en ziekenhuisopnames leiden. Dit voorstel willen wij 
absoluut met minister Schippers bespreken. Het Zorginsti tuut 
vindt dat middelen niet in het pakket thuishoren als er een na-
genoeg gelijkwaardig geneesmiddel of voedingssupplement vrij 
verkrijgbaar is. Zij wil dat deze middelen hetzelfde behandeld 
worden als zelfzorggeneesmiddelen en adviseert de minister deze 
middelen uit het GVS te halen. De minister besluit in het voor-
jaar of zij het advies van het Zorginsti tuut opvolgt. De Tweede 
Kamer bespreekt dan de samenstelling van het basispakket 2018. 
Verwachti ng is dat eventuele maatregelen over vergoeding van 
vitamine D, mineralen en zware paracetamol per 2018 ingaan.

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

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

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

 

 

 
 
 
 
 

De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

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

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

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 

Agenda
 
Elke woensdag:
13.30 uur: Kinderen voor Kinderen Sing Along (groepen 1 t/m 4).
16.00 uur: Kinderen voor Kinderen Sing Along (groepen 5, 6 en7).
19.00 uur: Kinderen voor Kinderen Sing Along (tieners vanaf 
groep 8).

In de kerk
Zaterdag 19 januari 19.00 uur: geen viering.
Zondag 20 januari 11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor 
zingen tijdens de viering.
Zaterdag 26 januari 19.00 uur: dames en heren Bartholomeus-
koor zingen de Messe Laus tibi Christe van Federico Caudana
Zondag 27 januari 11.00 uur: viering met cantor.

Themaviering Pinkstermorgen
Een nieuw project bij Deo Sacrum: Misa Criolla. Ken je die of wil 
je deze Argentijnse muziek leren kennen? 
Doe dan mee aan onze themaviering op 
Pinkstermorgen, zondag 9 juni, in samen-
werking met Jorge Martina & Ensemble 
del Sur? Meer informatie. zangkoren@

deosacrum.nl, kamerkoorcouleurvocale@
outlook.com
Het Bartholomeuskoor repeteert vrijdags 
om 19.30 uur, Het kamerkoor op donder-
dags vanaf 20.00 uur.

Sing Along
We oefenen elke woensdag voor de Kinderen voor Kinderen 
Sing-Along. In de agenda hierboven staan de tijden per leeftijd. 
De uitvoering is zondagmiddag 31 maart in De Veiling (voorheen 
De Leuningjes). Wil je méér weten of je aanmelden: stuur een 
email naar: kinderkoorwestland@gmail.com, of kom gewoon ge-
zellig naar de eerstvolgende bijeenkomst. Tot dan! “Ik heb zo wa-
wa-wa-waanzinnig gedroomd.” 
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TE KOOP

MONSTER
Dr van den Brinkstraat 7a

TE KOOP

‘S-GRAVENZANDE
Sluiswachterstraat 28
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AANBOD!

Zeer ruime (158 m² woonoppervlakte) 
en fraai afgewerkte uitgebouwde 
eengezinswoning op een ruim perceel 
van 166 m². Mede door de aanwezigheid 
van 24 zonnepanelen is de woning zeer 
energiezuinig.

Vraagprijs: € 430.000,- k.k.

Om de hoek van het gezellige centrum 
gelegen royaal en licht 3 (voorheen 
4)-kamerappartement met een zonnig 
terras aan de voor- en achterzijde en 
eigen garage.

Vraagprijs: € 360.000,- k.k.

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

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

Wilt u goud of 
zilver verkopen?

Chris van Waes is gediplomeerd  
juwelier en antiquair.  

Hij koopt uw goud en zilver,  
voor een goede prijs.

Uw vertrouwen waard

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

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

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

   Uitstekende woningpresentatie

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

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

Grafmonumenten  •  Assieraden  •  Keien & Zuilen  •  Restauratie  •  Inscriptie’s lakken 
Opschuurwerkzaamheden  • Vervolginscriptie  •  Urnen  •  Gedenkplaten  •  Persoonlijk advies

Showroom
Mercuriusplein 2
2685LP Poeldijk

(0174) 61 48 48
06 - 22 69 31 52
www.nederwerk.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
13:00 - 17:00

Zaterdag & ‘s avonds op
afspraak geopend

Grafmonumenten  •  Assieraden  •  Keien & Zuilen  •  Restauratie  •  Inscriptie’s lakken 
Opschuurwerkzaamheden  • Vervolginscriptie  •  Urnen  •  Gedenkplaten  •  Persoonlijk advies

Showroom
Mercuriusplein 2
2685LP Poeldijk

(0174) 61 48 48
06 - 22 69 31 52
www.nederwerk.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
13:00 - 17:00

Zaterdag & ‘s avonds op
afspraak geopend

93 mm x 67,5 mm, voorpagina Poeldijker

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)

Reiki I cursus 
1 & 2 februari 10.00 - 17.00 uur

Reiki Helingsavond
4 februari
4 maart 19.30 - 22.00 uur

Wat ‘beweegt’ jou?
6 maart 19.30 - 22.00 uur

Zelfhypnose training
23 maart 10.00 - 17.00 uur

Zentuïtie ! ™
30 maart & 6 april 10.00 - 17.00 uur

Magic ZENses Retreat
Kos, Griekenland
9 t/m 16 juni
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Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6 tel. 243663
Predikant : vacature
  
  
Kerk.bureau : Verburghlaan 38 tel. 242570
  E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba  : mw. M. van der Pot-Cloose
  De Noorderhoek 23
  2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank : NL36 INGB 0003 9117 70
  NL09 RABO 0135 3652 36
  T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk

‘Bedankt voor de vurige preek’

Een stille hint
Een man die regelmatig naar de kerk ging, bleef opeens thuis. 
Na een paar weken besloot de predikant bij hem langs te gaan. 
Het was een gure avond, de dominee trof de man thuis aan voor 
knapperend haardvuur. De man kon wel raden waarom de domi-
nee langskwam, heette hem welkom, bood hem een gemakke-
lijke stoel bij de haard aan en wachtte. De dominee ging lekker 
zitten, maar zei niets. 

Tijdens de plechtige stilte sloeg hij de vlammen gade die rond de 
brandende houtblokken speelden. Na een paar minuten nam de do-
minee de tang, pakte voorzichtig een stukje gloeiend hout en legde 
het aan de kant van de haard waar geen vuur was. Daarna ging 
hij weer zwijgend zitten. De gastheer keek geboeid toe. Het eenza-
me stukje hout brandde steeds zwakker, gloeide even op en doofde 
toen. Al snel was het helemaal koud. Sinds de begroeting was er 
geen woord meer gesproken. Vlak voordat de dominee wegging, 
pakte hij het koude stukje hout en legde het weer midden in het 
vuur. Door het licht en de warmte van de blokken eromheen, begon 
het direct weer te gloeien. Toen de dominee de deur wilde open-
doen, zei zijn gastheer: ‘Heel erg bedankt voor uw bezoek en met 
name voor de vurige preek. Zondag ben ik weer in de kerk.’

Kerkdiensten
Zondag 20 januari 10.00 uur: ds. J. van Belzen, Maassluis.

  19.00 uur: ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht.
Zondag 27 januari 10.00 uur: proponent W. Nijssen, Amsterdam.
    19.00 uur: ds. G. van Velzen, De Lier.
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en 
nevendienst voor kinderen van de basisschool.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan 
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u met 
de auto gehaald en weer thuisgebracht. Contactadres: Jan.van.
Geest@live.nl, of 06-49 417 025.

Maandsluiting De Terwebloem
Vrijdag 25 januari om 19.00 uur mogen we weer een maand-
sluiting houden in De Terwebloem. Ds. Van Velzen verzorgt de 
meditatie en het koor “Con amore” zal enkele liederen zingen. 
Beiden komen uit De Lier.
Natuurlijk hopen we weer op een gezegend uur met elkaar. Za-

terdag 19 januari is er weer “open kerk”. Allen die meer willen 
weten over kerk en geloof zijn van harte welkom. Er is koffie of 
thee en er zijn vrijwilligers voor gesprek of luisterend oor. In de 
kerk aan de Fonteinstraat tussen 10.00-11.30 uur.

Boeken- en platenmarkt
Op 19 januari is er weer gelegenheid boeken en platen te kopen 
op de boeken- en platenmarkt. In de creahoek kunt u met een 
aantal mensen creatief aan de slag. Vanaf 11.30 uur is er een lek-
kere kop soep te koop om de ochtend met elkaar af te sluiten. 
Wees welkom!

Kerkbalans 2019 komt eraan!
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle 
gang. Het thema van de actie is 
dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. Tus-
sen 21 en 26 januari ontvangt u 
een brief met het verzoek om bij 
te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële 
situatie voor de kerk belangrijk. Daarom vragen we elk jaar aan al 
onze gemeenteleden een bijdrage. Die is vrijwillig, maar we kun-
nen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans zijn  de financiële 
basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen 
rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken 
blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Helpt u mee?
Vrijwilligers zijn druk in de weer om Kerkbalans goed voor te berei-
den. We zoeken nog mensen die ons kunnen helpen met het weg-
brengen en ophalen van de enveloppen. Heeft u hier en paar uur voor 
over? Neem dan contact op met ouderling kerkenraad J. Bogaard, 
Verburghlaan 38, tel. 242570 email: bogaardij@hotmail.com. 
Slotavond actie Kerkbalans 2018 en toezegging 2019 is vrijdag 1 
februari om 20.30 uur. 

Oud papier 
De oud-papiercontainer staat klaar van 30 januari t/m 2 febru-
ari op: Monsterseweg 112, Poeldijk, naast hotel-restaurant Uni-
cum-Elzenhagen. 

Viering Tweede Kerstdag Hervormde Kerk Poeldijk
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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

23 januari Theaterloods Naaldwijk

Westlandse kerken netwerken
Door Ronald Dits, Mark Verrips en Tamara Zonnenberg, werk-
groep Westlands Missionair

In het Westland werken kerken en men-
sen samen om missionaire initiatieven 
mogelijk te maken. Sommige kerken 
denken na over hoe en welk missionair 
werk ze willen ontwikkelen, maar wat is 
‘missionair’ eigenlijk en waarom zou je 
‘missionair’ zijn? Namens de Westland-
se kerken nodigen wij je van harte uit 

voor een netwerkmeeting op 23 januari om hier met elkaar van 
gedachten over te wisselen. 

Dr. Sake Stoppels leidt het 
onderwerp in. Hij was jaren-
lang docent gemeenteop-
bouw aan de VU en stelde 
de vraag naar onze missie 
onlangs in alle scherpte aan 
de orde. Hij constateerde 
dat de vraag naar het heil 
opvallend weinig ter sprake komt in missionaire projecten. Er lijkt 
hierover verlegenheid te zijn. Hoogste tijd dus hier met elkaar 
over na te denken. Woensdag 23 januari, 19.30 uur inloop vanaf 
19.00  de Theaterloods, Hoogwerf 8c Naaldwijk. Kosten €5,- per 
persoon. In verband met een beperkt aantal plaatsen is het nodig 
je vooraf aan te melden via meeting@westlandsekerken.nl want 
vol is vol! Graag tot ziens op 23 januari.

Meezingen? Kom dan mee repeteren.

Mattheus passie voor jong en oud
Door Toos de Vreede

Concertkoor Westland biedt in 
april jong en oud met de eer-
ste editie van het “Westland 
Mattheus festival” de mogelijk-
heid kennis te maken met de 
Mattheus Passion van J.S. Bach.
Voor kinderen komt er een aan-
gepaste verkorte versie van de 

Mattheus. Met muzikale delen van de originele versie van de 
Mattheus passie, gestoken in een modern jasje. 

Dat moderne jasje is een versie van het lijdensverhaal van Je-
zus naar het boek van Simon van der Geest, de Zapp Mat-
theus. Ouders en grootouders kunnen er ook bij zijn. De origi-
nele Mattheus passie wordt ook uitgevoerd. Vrijdag 5 april staan 
kinderen, hun ouders en grootouders centraal, zondag 7 april 
jongere ouderen en ouderen. Concertkoor Westland zoekt nog 
mensen die de Mattheus passie vaker hebben uitgevoerd en de 
unieke uitvoeringen 5 en 7 april willen meemaken. Repetities zijn 
elke dinsdag van 20.00- 22.00 uur in De Leuningjes Poeldijk. De 
eerste was 15 januari. Geïnteresseerd? Mail naar: concertkoor-
westland@gmail.com.

Vrijdag 14.00 uur in De Backerhof

Optreden van de Meezingkaravaan
 
Vrijdag 18 januari is er in wijkcentrum de Backerhof een optre-
den van de Meezingkaravaan. U kunt weer lekker meezingen. 
Het start om 14.00 uur en iedereen is van harte welkom bij dit 
gratis optreden.

Kids & Koffie
Hebt u kinderen onder de 4 jaar en vindt u het leuk contact te 
hebben met andere ouders als de kinderen spelen? Dat kan elke 
3e woensdag van de maand gezellig bij Kids & Koffie. Op 23 febru-
ari van 09.30-11.30 uur bij Simba aan de Bernardolaan 16, Poel-
dijk. U hoeft zich niet van te voren aan te melden en er zijn geen 
kosten aan verbonden. 

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

Is koken uw passie?
Vind u het leuk voor een groep van 20-25 mensen te koken? De 
Backerhof zoekt dringend vrijwilligers. U werkt in een team van 3 
of 4 vrijwilligers en zorgt voor een driegangen diner. Vanaf 09.00 
uur bereidt u de maaltijd, het diner is van 12.00 tot 13.00 uur. Na 
afloop samen afruimen en schoonmaken. Natuurlijk kunt u zelf 
heerlijk mee-eten! Wij zoeken extra hulp op maandag en woens-
dag om de 14 dagen. Gaat u de uitdaging aan? Bel dan met De 
Backerhof, tel.: 24 64 64.

Vitis Welzijn 
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Intens verdrietig om haar afscheid en oprecht dankbaar 
voor alles wat zij voor ons heeft gedaan en betekend  
geven wij kennis dat van ons is heengegaan onze  
zorgzame en lieve mama, schoonmam, onze liefdevolle 
oma en hartverwarmende omie

Jo Alsemgeest-Hogervorst
Johanna Martina Anna

sinds 2003 weduwe van Rein Alsemgeest

* 26 september 1926                     † 26 december 2018

Mama, 92 jaar en toch hadden wij hier nog geen rekening 
mee gehouden. U was zo sterk en vitaal, zo’n deel van ons 
leven. We kunnen u niet missen maar moeten u laten gaan.

Anneke en Peter
   Bianca, Sara
   Stefan

Joke en Henk
   Ronald en Irina, Daniil, Ilana
   Mirjam

Helma

Correspondentieadres:
Irenestraat 42, 2685 CB  Poeldijk

De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 31 december in 
de H. Bartholomeuskerk waarna we mama en oma hebben 
begraven op de begraafplaats achter de kerk.

In dankbare herinnering: 

Jo Alsemgeest-Hogervorst (92)
Door Els Geelen, pastoraal werker

Johanna Martina Anna Hogervorst werd op 26 september 1926 
geboren in het warme en grote gezin Hogervorst. In haar jonge ja-
ren krentte Jo druiven net als vele andere Westlanders. Ze woonde 
toen in Poeldijk. Later ging zij in de huishouding werken. Op de ker-
mis leerde zij Rein Alsemgeest uit Honselersdijk kennen. Ze trouw-
den op 22 oktober 1953. Het gezin ging wonen in Honselersdijk, na 
de geboorte van tweeling Anneke en Joke werd het huis te klein. 

Ze verhuisden naar Poeldijk waar dochter Helma werd geboren. Jo 
was een vrouw die klaar stond voor anderen. Ze breide veel voor 
goede doelen: op de rouwkaart stond de foto van haar laatste brei-
werk. Het lag tijdens de uitvaartdienst op de kist. Eigenlijk zat Jo 
nooit stil. Als ze iets kon doen voor een ander, dan deed ze dat ook. 
De familie Alsemgeest werd uitgebreid met schoonzoons, vier klein-
kinderen en drie achterkleinkinderen. 

Groot was Jo’s verdriet toen Rein in 2003 overleed, het gouden hu-
welijksfeest vierden zij nog. Jo moest door en deed dat goed. Ze ver-
huisde naar de Eliasdreef waar zij geheel zelfstandig bleef wonen. 
Eind augustus vorig jaar kreeg Jo een herseninfarct. Zij bleef twee 
weken in het ziekenhuis en vond het vreselijk dat ze haar spraak 
kwijt was. Gelukkig kwam die weer terug, maar zij kon niet zelfstan-
dig meer wonen. Na haar verblijf in het ziekenhuis ging Jo naar Hui-
ze Vrederust in Den Haag. Daar is zij liefdevol verpleegd maar haar 
lichaam liet het meer en meer afweten. Een paar dagen voor haar 
overlijden, ging het ineens veel minder, zij overleed op tweede Kerst-
dag. Oudejaarsochtend namen wij afscheid in de H. Bartholomeus 
kerk en begeleidden Jo naar haar laatste rustplaats op het parochië-
le kerkhof. Dat zij nu weer samen mag zijn bij haar Rein, opgenomen 
in het Vaderhuis. Wij wensen de kinderen en overige familie sterkte 
toe in deze dagen. 

In dankbare herinnering 

Herman van den Ende (69)
Door pastor Martien Straathof

Tegenover de watertoren in Monster werd Herman van den 
Ende geboren, op 9 november 1949. Hij groeide op in een tuin-
dersgezin met vier kinderen. Het aanpakken heeft hij van huis 
uit mee gekregen. Hij haalde zijn rijbewijs en ook zijn groot rij-
bewijs. Met zijn Ford 2000 bracht hij heel wat groente naar de 
veiling. Herman was overal thuis. Hoek van Holland, de Efteling 
of bij familie in Schoorl. Hij liep veemarkten en jaarmarkten af. 
De veemarkt van Utrecht, Leiden en Rotterdam. De paarden-
markt in Voorschoten, daar leerde hij het ‘handje klap’. 

Naast tomatenkistjes papieren had Patijnenburg en het Palet - 
werk en dagbesteding - altijd wel werk voor hem. Herman zei: 
“Je moet kijken naar je mogelijkheden, niet naar je beperkingen.” 
Hij wist de weg in heel Europa, zijn kennis van het internationale 
wegennet konden zijn vrienden goed gebruiken als ze op vakantie 
gingen. Herman wist precies hoe je het best kon rijden en welk ho-
tel je onderweg kon aandoen. Soms had hij zelfs het visitekaartje 
van het hotel voor je. Als het even kon sloeg hij geen feestje over. 

Op feestjes die hij zelf gaf, was hij het stralend middelpunt. Maar 
het leven was voor Herman niet altijd een feest. De begeleiding in 
het Gezinsvervangend Tehuis, Het Leon Jaspershuis, had het niet 
altijd even makkelijk met hem.  

De favoriete vakantiestek, wat hij op zijn duimpje kende was 
Valkenburg. Een ijsje halen bij zijn favoriete ijstent, dan was hij 
helemaal in z’n element. Ook van boottochten kon hij genieten. 
Herman had een grote vrienden- en kennissenkring; dat was goed 
te zien in de kerk bij zijn uitvaart. Vaak bracht hij een bloemetje 
van top/super-kwaliteit mee van de markt uit ’s-Gravenzande. De 
laatste tijd verbleef Herman in het Westerhonk in het hospice. De 
dag na zijn verjaardag ontving hij de ziekenzalving. De daaropvol-
gende dag, zondag 11 november, is hij gestorven, 69 jaar mocht 
hij worden. De zaterdag erna, 17 november kwamen we met ve-
len samen in de H. Bartholomeus voor zijn uitvaart. Waarna wij 
Herman te ruste hebben gelegd op de katholieke begraafplaats in 
Loosduinen, waar zijn ouders ook begraven liggen. Dat Herman 
mag rusten in vrede en het licht bij God. 
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Te mogen leven is bijzonder
Het lijkt zo gewoon,
maar het is een wonder

Met heel veel bewondering en respect voor haar 
kracht en doorzettingsvermogen, delen we u mee dat 
we afscheid hebben moeten nemen van onze lieve zus, 
schoonzus en tante

Coby Boers
Jacoba Johanna

* Den Haag,                                              † Poeldijk,
 26 juni 1928                                      5 januari 2019

Namens de familie:
Ton Boers
Leonie Boers - van den Berg

Correspondentieadres:
Silene Uitvaart, t.a.v. Familie Boers
Havenstraat 27, 2681 LB  Monster

De afscheidsplechtigheid heeft donderdag 10 januari 
plaatsgevonden in crematorium Eikelenburg in Rijswijk.

In Memoriam: 

Jacoba Boers (90)
Door Leonie Boers-van den Berg
  
Coby Boers werd op 26 juni geboren 1928 in een gezin met zeven 
kinderen in Den Haag. Haar motto was ‘gisteren is voorbij, mor-
gen moet nog komen en vandaag doe ik het.’ Zij wilde niet teveel 
achterom kijken en zich niet te veel zorgen maken over de dag van 
morgen, maar in het hier en nu doen wat van haar gevraagd werd. 
Coby was een vrouw met een sterke wil. Een wil om aan het leven 
een invulling te geven, ondanks de vele handicaps die zij bezat.

Het eerste deel van haar leven bestond vooral uit zorgen voor …  
Zorgen voor het eten dat iedere dag op tafel moest komen voor een 
groot gezin.  Zorgen voor haar moeder die lichamelijk niet zo sterk was. 
Zorgen voor haar kleine broertje Ton.  Zij was 13 toen Ton werd gebo-
ren. Zorgen voor haar kleine nichtjes en neefjes wanneer dat nodig 
was. Zorgen voor eten in de oorlog, als ze er op uit werd gestuurd. 
Het was voor haar allemaal zo vanzelfsprekend om dat te doen!

Coby was wel dankbaar dat ze dat heeft mogen en kunnen doen, 
dankbaar dat ze haar moeder altijd tot steun kon zijn. Dankbaar 
ook dat ze van haar moeder het vertrouwen kreeg om de finan-
ciën te beheren. Dankbaar dat ze het werken op kantoor heeft 
kunnen combineren met het vele werk in de huishouding en zorg 
thuis. Dankbaar dat ze haar rijbewijs haalde in een tijd dat nog 
niet veel vrouwen auto reden. Dankbaar dat ze zo’n goede baan 

had als ambtenaar bij het ministerie van Defensie. Dankbaar dat 
ze het aan heeft gekund om haar beide ouders in hun laatste jaren 
te mogen verzorgen en bijstaan. Coby was 48 jaar toen ze ophield 
met werken bij Defensie. Haar gezondheid liet het niet verder toe. 
Ze kreeg een invaliditeitsuitkering en had nu wat meer tijd om te 
zorgen voor haar vader. Na het overlijden van vader brak er een 
nieuwe periode aan voor haar. Ze kon nu dingen doen waaraan 
ze nooit was toe gekomen. Met het vliegtuig naar Australië waar 
haar broer en schoonzus Beppie en Leo woonden. Met het vlieg-
tuig naar Engeland, waar een nicht van haar woonde. Met het 
vliegtuig naar Spanje om te overwinteren. Boeken kopen en boe-
ken lezen, het boek kon niet dik genoeg zijn. Puzzelen, borduren, 
naar Engelse les. Langzaamaan ging haar gezondheid achteruit. 
Van haar auto moest ze afscheid nemen en dat beperkte haar vrij-
heid aanzienlijk. Er kwam een elektrische rolstoel voor in de plaats. 

Ze besloot van Den Haag naar Poeldijk te verhuizen, zodat ze wat 
dichter bij ons zou wonen. Eerst zelfstandig in een aanleunwoning 
en later in verzorgingshuis De Witte Brug. In deze periode gaf haar 
rolstoel haar de vrijheid om tochtjes te maken naar Kijkduin of Hoek 
van Holland en door het hele Westland. Boterhammetje en wat te 
drinken nam ze van huis mee. Menigmaal kwam ze thuis met wat 
tomaten of paprika’s die ze van tuinders had gekregen. Dan maakte 
ze soep die grotendeels weer werd weg gegeven, zoals ze bij alles 
ook aan anderen dacht. In deze periode ging ze ook steeds meer 
wandelen. Met haar rollator, volgens Coby was zij de eerste vrouw 
in Poeldijk met een rollator, liep ze naar Monster, naar Honselers-
dijk, Naaldwijk. Daar genoot ze van. Iedere Poeldijker kent Coby, de 
vrouw die iedere dag, zelfs bij weer en wind buiten liep! Door haar 
slechte gezondheid heeft ze erg veel pijn gehad, door al deze beper-
kingen ook dagen van verdriet en eenzaamheid.  Maar al luchtte 
ze daar soms haar hart over, ze klaagde nooit. Ze zag altijd weer 
lichtpuntjes in de vorm van: morgen ziet alles er weer anders uit, 
morgen kan ik weer lachen, morgen zijn Leonie en Ton er weer, haar 
broer en schoonzus. 

Wat is nu haar sterke kracht? Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? 
Hoe is dat haar gelukt? Wat was toch haar levenskunst? Coby kon 
onderscheid maken tussen de wereld van het lichaam en die van de 
geest. Ze wist het lichamelijke ondergeschikt te maken aan het gees-
telijke. Als ze op visite ging probeerde ze te voorkomen dat er over 
haar ongemakken werd gesproken. Ze zei altijd: mijn zorgen parkeer 
ik voor de deur. Iedere dag weer was het voor haar een uitdaging 
om met alle beperkingen en ongemakken er het beste van te maken. 
Het was voor haar geen vanzelfsprekendheid dat mensen voor 
haar zorgden, dat mensen haar bezochten, dat mensen haar 
verwenden. Was het daarom dat ze altijd uiting gaf van haar 
intense dankbaarheid? Deze levenskunst heeft zij geleefd en 
als blijvende herinnering doorgegeven aan anderen als. Coby 
is op 5 januari in Poeldijk overleden. De afscheidsplechtig-
heid was 10 januari in crematorium Eikelenburg in Rijswijk.    
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Als het bewijs nog zou moeten worden geleverd dat uitzonderin-
gen de regel bevestigen, dan voldoet bijgaand plaatje daar uit-
stekend aan. Vooral omdat op doordeweekse dagen een vervoer-
middel zoals hier voor het voetlicht is gebracht, vrijwel elke dag 
bij kwekers, kooplieden en personeel van de Poeldijkse fruit- en 
groenteveiling in gebruik was. Vooral in het zomerseizoen werden 
zij door de tuinder gebruikt om hun vruchten uit te stallen zodat ze 
wat later voor de veilingklok konden worden gereden. Na die han-
delingen kreeg de koopman het product in bezit, loste de roltafel 
en liet het vierwielertje door veilingpersoneel naar de veilinghal 
terugbrengen. De karretjes behoorden, met diverse andersoortige 
vier- of tweewielers, tot de onmisbare roerende goederen in de 
toenmalige veilinghallen. 

Zij deden voor het overgrote deel tot aan de ingebruikname van de 
nieuwe veiling ‘Westland Noord’ (per 1 januari 1970) dienst. In het 
hoogseizoen voerden heel wat kwekers onder meer hun geoogste 
perziken, pruimen, druiven of bessen soms gelijktijdig aan, zodat 
schaarste aan het vervoermiddeltje ontstond. Zowel perziken als 
pruimen dulden voor wat betreft de oogst immers weinig of geen 
uitstel, de speling in het oogsten was zeer beperkt. Teneinde de 
dagoogst een plekje te kunnen geven, leidde dat vanzelfsprekend 
wel eens tot penibele situaties. Het is nu bijna onmogelijk zich in te 
beelden dat er een tijd is geweest dat er door kwekers, zodra een 
tekort aan karretjes dreigde te ontstaan, om zulke wagentjes aan de 
veiling werd ‘gevochten’. Niet dat er handgemeen of iets dergelijks 
aan te pas kwam, wel dat het af en toe de grootste moeite kost-
te een exemplaar te bemachtigen om het loswerk 

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen voort te kunnen zetten. Bezien door een hedendaagse bril vindt 

menigeen het waarschijnlijk hopeloos ouderwets dat men het ge-
bruik van die hulpmiddelen zeventig jaar geleden als heel gewoon 
beschouwde. Er waren echter geen betere voorzieningen, iedereen 
moest het er mee doen. Bovendien mist men niet iets dat vele jaren 
later de markt pas zou gaan veroveren! Daaruit valt onder meer af 
te leiden dat na de Tweede Wereldoorlog de ontwikkelingen op ve-
lerlei gebied enorm zijn (geweest). Vrijwel zeker heeft niemand er in 
grootmoeders tijd bij stilgestaan dat zo’n hulpmiddel ooit een muse-
umstuk zou worden. Technische hoogstandjes, de laatste decennia 
wereldwijd gemeengoed geworden, konden voor de mensheid van 
toen vooralsnog slechts utopische gedachten teweeg brengen. 

Unieke lading ‘Poeldijks fruit’ op de roltafel
Dit relaas zal de oplettende lezer attent hebben gemaakt op de link 
die is gelegd met bijgaand tafereeltje. Een aanknopingspunt dat 
direct betrekking heeft op de fraaie ‘lading’ op het hier geplaatste 
vervoermiddel. Wat er van de karretjes in de dagelijkse praktijk 
werd gevraagd, heeft u ruimschoots tot u kunnen nemen. Zo u ziet 
kwamen roltafels, vooral in vakantietijd, ook van pas om zich ermee 
te vermaken. Dat zij een enkele maal ook hebben gediend als ver-
blijfplaats en zelfs mogelijk het vervoer van specifiek ‘Poeldijks fruit’, 
was ook mij volslagen onbekend. Temeer daar het vervoermiddel 
als regel volgeladen werd met ‘klein fruit’ zoals perziken en prui-
men. Aan dat predicaat wordt door bijgaand (wat grover) kwartet 
weliswaar niet voldaan, daar zullen de jongedames niet wakker van 
hebben gelegen. Zeg nu zelf; zelden zullen de wagentjes met waar-
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devoller en schoner ‘fruit’ zijn geladen dan op een wat frisse dag 
omstreeks 1945. Middels dit meer dan zeventig jaar oude plaatje 
heeft u tenminste de bevestiging dat het karretje destijds al multi-
functioneel was. In hoeverre de jongedames hoop hadden om voor 
de veilingklok te worden gereden, verraadt de geschiedenis niet. 
Zou dat (voor de aardigheid) wel hebben plaatsgevonden, zouden 
de heren commissionairs in de koopmansbanken zeker in grote ge-
tale de vinger op de knop hebben gehouden om op tijd toe te kun-
nen happen. De jongedames zouden dan uiteraard ‘per stuk’ wor-
den aangeboden, zodat de eerste drukker ook de eerste keus had. 
Zover zal het echter niet zijn gekomen, want in volgende jaren zijn 
de jongedames stuk voor stuk nog volop in Poeldijk gesignaleerd. 
Als de bronnen kloppen werd het kwartet omstreeks het eind van de 
oorlog op de gevoelige plaat vastgelegd. Vandaar dat we onder een 
luifel van de Poeldijkse fruit- en groenteveiling het viertal vereeu-
wigd zien. Zittend boven op de roltafel ziet u Joos van Veen. In een 
ietwat benarde situatie heeft u vanaf links: Annie de Bruijn, Bea van 
Nierop en Nellie Hogervorst in beeld.

‘Vier vrolijke Poeldijkse meiden, 
doen ons deze keer wat verblijden.
De veiling alhier,
bood hen wat plezier,
Mooie, maar heel andere tijden’.

Veel talenten, hoge kwaliteit aan de bal in Poeldijk

WK Zaal weer een groot succes.  
Door Nico van Rijn

In het weekeinde van 22 en 23 december organiseerde voet-
balvereniging Verburch het Dekker Van Geest Westlands kampi-
oenschap in de zaal. Alle Westlandse verenigingen deden mee 
en kwamen in de sterkst mogelijke samenstelling. Soms werd 
zelfs al weken in de zaal getraind om zo goed mogelijk voor de 
dag te komen. Het geeft aan hoe dit toernooi leeft onder de ver-

enigingen. Het evenement werd een groot succes. 
Verschillende profclubs stuurden scouts om te zien of er talen-
ten rondliepen. Zij waren positief verrast en vonden de kwali-
teit zeer hoog. Het toernooi verliep organisatorisch geheel naar 
wens.

Zaterdags was het als eerste de beurt aan de jeugd onder 11. Om 
half acht stonden de eerste deelnemers al te trappelen voor de 
deur. Zij konden niet wachten om te beginnen. De voorrondes 
gaven de sterkte goed weer.  Uiteindelijk plaatsten Westlandia, 
Velo, ‘s-Gravenzande en Verburch zich voor de halve finales. In 
hoogstaande wedstrijden versloeg Westlandia  ‘s-Gravenzande 
en Verburch was te sterk voor Velo. In de finale was Verburch 
een maatje te groot. Zij waren de terechte winnaars. Na de prijs-
uitreiking was het de beurt aan de jeugd onder 13. Bij meerdere 
wedstrijden in deze klasse was het smullen geblazen. Het talrijk 
opgekomen publiek kwam volop aan haar trekken. Uiteindelijk 
plaatsten Westlandia en Velo zich voor de finale, waarin Westlan-
dia als de beste tevoorschijn kwam,

Zondag stond de jeugd onder de 9 op het programma. In deze 
klasse staken Velo en ‘s-Gravenzande boven de rest uit. De finale 
was een genot om naar te kijken en kende na de reguliere speel-
tijd een 1 tegen 1 stand. Er werd verlengd, de ploeg die het eerst 
zou scoren zou met de Dekker Van Geest-wisselbeker naar huis 
gaan. Het spel golfde in hoog tempo op en neer. Het was uitein-
delijk ‘s-Gravenzande dat met de winst aan de haal ging.
Verburch toonde zich een goed gastheer en alle verenigingen 
keken enthousiast terug op dit weekeinde. Het toernooi werd 
mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van: Dekker Van 
Geest, Euro West partner in freshpack, Flamingo personeelsdien-
sten, PJH hoogwerker verhuur, Certhon Greenhouse Solutions, 
GYM Fitness, Autoservice De Voogd en Werktalent Uitzendorga-
nisatie. De commissie dankt het massaal opgekomen publiek en 
nodigt u nu al uit voor de volgende editie, op 21 en 22 december.

Correctie: dit is de juiste limerick bij het vorige Praatje bij een 
plaatje:

‘Een school voor Christelijk onderwijs,
een ultieme wens, werd grote prijs.
Protestants Poeldijk,
de koning te rijk,
een kind kreeg wat moois mee, stapsgewijs’.
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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

www.nederwerk.nl

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Open Huis zaterdag 19 januari

Quintus Badminton
Heeft u zich ook voorgenomen in 2019 meer te gaan be-
wegen? Misschien is badminton iets voor u. Kom naar 
ons Open Huis op 19 januari van 09.00-12.00 uur. Een leu-
ke mogelijkheid om kennis te maken met de mooie bad-
mintonsport bij een gezellige sportclub bij u in de buurt! 
 

Tijdens het Open Huis spelen onze jeugd-
leden het ‘Ouder-jeugd’-toernooi. Erg 
leuk om te zien natuurlijk, daarnaast is 
er nog een aantal andere activiteiten, zo-
als iets leuks speciaal voor de allerklein-
sten, de mini’s en circuit oefeningetjes. 
We zien jullie graag zaterdag de 19e bij 

Quintus Badminton op het sportcomplex aan de Leeuwerik 1 in 
Kwintsheul! 

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

Woensdag 16 januari 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 18 januari 15.00 uur: Woord- en Communieviering met 
diaken Ronald Dits.
Vrijdag 25 januari 19.00 uur: maandsluiting Hervormde Gemeen-
te door ds. Van Velzen.
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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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CDAWestland CDAWestland www.cdawestland.nl

VOOR ELKAAR
VOOR WESTLAND

Vacature: (leerling) Elektromonteur

Meer vacatures: www.certhon.com/werken-bij

  Montage, installatie en optimalisatie van 
 onze elektrotechnische installaties

 Zelfstandig en probleemoplossend
 Reizen? Geen probleem!

Zie jij dit wel zitten? Neem dat contact op:

         vacature@certhon.com             06-572 303 99
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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.

Kosten zijn € 30,00 per koppel inclusief koffie of thee en hapjes. 
Bij bridge worden de lijnen naar sterkte ingedeeld. Tot 17 januari 
kunt u zich aanmelden bij Piet de Vreede (620739) of pamdevree-
de@caiway.nl. Graag vermelden of u zich opgeeft voor bridgen of 
klaverjassen, plus de namen van het koppel met telefoonnum-
mer. Bij 60 tafels is het vol. Het inschrijfgeld moet vooraf over-
gemaakt worden op: NL13 RABO 01353.64.388 van de Stichting 
Kerkenveiling H. Bartholomeusparochie o.v.v. van ‘bridgen of 
klaverjassen’. Inschrijving is definitief als het inschrijfgeld binnen 
is. Zie: www.kerkenveilingpoeldijk.nl en www.facebook.com/ker-
kenveilingpoeldijk.

Collecte Leger des Heils: ruim  
€ 1.100,00
Door Bep Stijger-de Winter, wijkhoofd Poeldijk

Eind november/begin december gingen 
er in Poeldijk 10 collectanten op pad om 
te collecteren voor het mooie werk van 
het Leger des Heils. Helaas konden niet 
alle straten worden ingedeeld, maar is 
toch een geweldig mooi resultaat van € 
1132,58 behaald. 

We bedanken alle gulle gevers en natuurlijk onze collectanten 
heel hartelijk. Omdat Poeldijk nog steeds blijft groeien en er meer 
straten bijkomen, zou het geweldig zijn als er meer collectanten 
bijkomen. Draag jij het Leger des Heils een warm hart toe en wil 
je een wijk lopen? Bel dan naar 280057 en dan zorg ik dat je ge-

93 x 138 mm, De Poeldijer

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

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

Wilt u goud of 
zilver verkopen?

Chris van Waes is naast antiquair 
en juwelier ook gediplomeerd taxateur. 

Voor uw goud en zilver biedt 
Chris van Waes op basis van een 

vakkundige taxatie een goede prijs.

Uw vertrouwen waard

gevens bij het centrale punt in Den Haag komen. Er wordt dan 
automatisch contact met je opgenomen tegen de tijd dat de laat-
ste collecte van het jaar zich weer aandient. Alvast bedankt voor 
jullie reactie!
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KBO Poeldijk
Katholieke bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5, 
2675 BK Honselersdijk, telefoon: 0174-245789. 
e-mail: kees@keesenleny.nl

KBO Poeldijk
KBO-PCOB: 

Laat je niet verrassen door de 
toekomst
In 2030 telt Nederland naar verwachting 8,5 miljoen huishou-
dens. Nu zijn dat er 7,9 miljoen. Volgens de CBS-prognose ko-
men er vooral meer eenpersoonshuishoudens bij, waarvan een 
groot deel alleenwonende ouderen. Manon Vanderkaa: “We 
staan voor een grote uitdaging. Door nu te gaan denken over 
oplossingen samen met senioren, kunnen we bouwen aan een 
goede toekomst. Maar dan moeten we nu ook beginnen.”

De Nederlandse samenleving verandert. Nu wonen er bijna een 
half miljoen meer 20-minners dan 65-plussers in ons land. Door 
toename van het aantal ouderen is die verhouding in 2030 an-
dersom. Het aantal 65-plussers overtreft dan het aantal jonge-
ren met bijna een half miljoen, aldus het CBS. Vanderkaa: “Dat 
is geen verrassing. De cijfers maken meer dan ooit duidelijk dat 
vítaal ouder worden belangrijk is. Nog steeds worden mensen 
verrast als onverhoopt zorg nodig is. Dan ervaar je hoe belangrijk 
een goed netwerk is, een passende woning veel oplost en fit zijn 
je mobiel houdt. Daarom is nu nadenken over de toekomst van 
belang. Persoonlijk én in  beleid! Juiste zorg op de juiste plek is 
een randvoorwaarde, daar dragen wij ook ons steentje aan bij.”                                                      

De KBO-PCOB is actief voor vitaal ouder in het Pact voor de Oude-
renzorg en Nationaal Preventieakkoord.  “We zitten aan tafel in de 
zorg, daarnaast leidt KBO-PCOB ook de adviseurs op die ouderen 
ondersteunen in tijdig maken van keuzes. Met de 800 plaatselijke 
afdelingen spelen we een actieve rol in de sociale netwerken van 
ouderen. Ook willen we wooncoaches inzetten om een helpende 
hand te bieden. Zij kennen de regels, kunnen helpen keuzes te 
maken, hebben zicht op de diverse woonmogelijkheden. Nu en in 
de toekomst,” aldus Manon Vanderkaa. Toename van het aantal 
ouderen betekent ook iets voor de openbare ruimte. Gemeenten 
moeten daar rekening mee houden. Plekken nu door jongeren 
gebruikt, ‘hangplekken’, speeltuinen, voetbalvelden en pretpar-
ken moeten misschien meer geschikt gemaakt worden voor seni-
oren. Ook de media zullen zich meer gaan richten op televisiekij-
kende senioren, want het aantal jongere kijkers neemt af. 

Ruimere bereikbaarheid Juristen- en Pensioentelefoon
De KBO-PCOB Juristen- en Pensioentelefoon is ruimer bereikbaar. 

Op woensdag- en donderdagmiddag is er van 13.00-15.00 uur 
een vrijwilliger van de Juristentelefoon en de Pensioentelefoon 
(030-340 06 55).

Vakantieweek                                                                                                   
De eerste aanmeldingen voor de vakantie voor KBO-leden zijn al 
binnen. De vakantieweek is zoals elk jaar weer van zaterdag tot 
zaterdag: van 11 tot 18 mei.

Kaarten bij Vrienden                                                                       
Dinsdag 8 januari zijn we weer begonnen aan de tweede helft 
van het kaartseizoen bij Vrienden. De foto werd gemaakt bij de 
klaverjassers; het was weer bar gezellig en aan het eind van de 
middag hieven we het glas om gezamenlijk te toosten een voor-
spoedig en gezond 2019.

Fietsen vervalt                                                                                                   
Het fietsen op de 1ste en 3de woensdagmiddag vervalt vanaf 
woensdag 6 februari. We zullen het vervolgens tijdig melden 
wanneer het in het voorjaar weer zal opstarten. 

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                           
“Om wijs te zijn hoef je niet veel te weten. Wijs is hij die zijn ken-
nis, hoe gering ook, weet te gebruiken.”

“Als je koppig bent stoot je vaker je hoofd.”
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20 januari in de TheaterLoods in Naaldwijk

“Alle dagen kermis” 
Soms is het helemaal niet goed om alles van elkaar te weten (ci-
taat uit de voorstelling). Alle dagen kermis is een tragikomisch 
liefdesverhaal van het echtpaar Kokkie en Frans, twee foorkra-
mers - een mooier woord voor kermisexploitanten - die met val-
len en opstaan hun rupsbaan The Love Train èn hun huwelijk 
overeind proberen te houden. 

Alle dagen kermis belooft een unieke ontroerende en vrolijke be-
levenis te worden. “Ik werk me de schompes voor een scheet en 
drie knikkers maar ik ben gezegend dat ik een kermisjongen ben”. 
Tekst en regie: Jules Terlingen. Spel: Isabella Chapel en Sijtze van 
der Meer. Zondag 20 januari in de TheaterLoods, Hoogwerf 8c 
Naaldwijk, aanvang 20:15 uur Entree € 10,-. Reserveren: 070-
3687146, of: reserveren@tghetwildewesten.nl. 

‘Gezelligste Nieuwjaarsreceptie van het Westland’

Drukke Westlandse 
Nieuwjaarsduik in Monster
Door Mario Nederpelt

1 januari: de 52e Westlandse Nieuwjaarsduik door de Monster-
se Reddingsbrigade georganiseerd. Klokslag 14.00 uur doken 
ongeveer 950 bikkels de frisse Noordzee in. Met een tempera-
tuur rond de 9°C van lucht én water was het dit jaar een relatief 
warme duik. Dit trok niet alleen veel duikers, maar ook extra 
publiek naar het Monsterse strand.

‘Het is inmiddels een traditie, duiken voor het goede doel,’ al-
dus Roel Batelaan, woordvoerder van de Reddingsbrigade. In het 
kader van ‘Duik voor een ander!’ werd er dit jaar gedoken voor 
Strandgoed Ter Heijde. Dit logies- en respijthuis ontlast mantel-
zorgers in de regio door korte tijd zorgtaken over te nemen. In 
een collecte werd €657,24 opgehaald, ‘daar wordt een mooie 
wasmachine van aangeschaft’, zegt Batelaan. 

Kop warme chocolademelk
Na de duik zorgde de Reddingsbrigade voor een heerlijke kop 
warme chocolademelk. Batelaan: ‘tijdens de duik liet zelfs de zon 
zich nog zien. Zo bleven deelnemers langer hangen op de gezellig-
ste Nieuwjaarsreceptie van het Westland’. De organisatie bedankt 
alle vrijwilligers en sponsoren: Autobedrijf Beukers, GerritSnij-
ders.nl, AlleenGroen.nl, AlleenOngedierte.nl, AlleenDakreiniging.
nl, Handelsonderneming Tuin-Bouw, Groot Westland, Houthoek.
nl, MFH.Design, Hoogvliet Monster en Verkeer Service Zuid Hol-
land. (Foto: MFH Design) 
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Beroepenraadsel
Bedoeling is uit alle lettergrepen 13 beroepen te vormen. Er mag 
niets overblijven. Ga er eens lekker voor zitten en doe de puzzel 
eens samen met de kinderen. Nog leerzaam ook, samen winnen 
is natuurlijk veel leuker! De eerste en laatste letters staan er al; 
als de gevraagde letters naast elkaar gezet worden ontstaat er 
een nieuw beroep. Dat is de oplossing. Heel veel succes!

A  -  BAK  -  BLA  -  BOU  -  BROOD  -  DEK  -  DER  -  DRIJ  -  E  -  GEL  
-  GLAS  -  HO  -  KAS  -  KER  -  KER  -  KER  -  KER  -  KER  -  LAND  -  
LE  -  LEIN  -  LOOG  -  MA  -  ME  -  MIJN  -  NIER  -  OR  -  PAR  -  PO  
RIET  -  SMID  -  TE  -  TER  -  THE  -  TO  -  VE  -  VER  -  VER  -  VIN  
-  WER  -  WER  -  ZEL  -  ZER  -  ZIL

A   .   .   .   .   .   .   .   R  5e letter
K   .   .   .   .   .   .   .   N  2e letter
H   .   .   .   .   .   .   R  3e letter
E   .   .   .   .   .   .   .   .   R  3e letter
M   .   .   .   .   .   .   .   R  3e letter
G  .   .   .   .   .   .   .   .   R  3e letter

B   .   .   .   .   .   .   .   .   .   R  2e letter
O  .   .   .   .   .   .   .   .   .   R  6e letter
L   .   .   .   .   .   .   .   R  6e letter
Z   .   .   .   .   .   .   .   .   D  2e letter
R   .   .   .   .   .   .   .   .   R  5e letter
D   .   .   .   .   .   .   .   .   .   G  2e letter
P   .   .   .   .   .   .   .   .   .   R  3e letter

Oplossingen met naam, adres en telefoonnummer binnen 14 
dagen per mail naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar 
Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. De winnaar 
krijgt een lekkere slagroomschnitt. Weet u een leuke puzzel of 
wilt u er een maken? Graag, dan is ons blad echt ván en vóór alle 
Poeldijkers!

Uitslag puzzel nr. 26 december Sudoku: Kerstzang op 3e regel ver-
ticaal. De oplossingen staan ook op: http://poeldijknieuws.nl/
het-blad/puzzel/. Van de 30 inzenders, die het bijna allemaal goed 
hadden, is de gelukkige winnaar Corrie Heskes, op de foto met de 
slagroomschnitt van Bakkerij Van Malkenhorst. 

Puzzel nummer 2

www.spruijtonderhoud.nl

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

www.spruijtonderhoud.nl • 06-512 08 412

Rommelmarkt ’s-Gravenzande 16 februari

Kasten opruimen? 
Gaat u uw kasten opruimen en wilt u van uw spullen af? Dan 
kan dat op de rommelmarkt die gehouden wordt op 16 februari 
in De Kiem in ’s-Gravenzande. Een kraam huren kost € 25.-. De 
markt is van 09.00 tot 14.00 uur. 

Het is een markt voor elk wat wils en binnen, lekker warm en 
droog. Voor meer informatie kunt u bellen naar Nettie, tel: 74 20 
92 of Edith, tel: 42 06 63.
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Een plek die als thuis voelt

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

www.dagopvangdewael.nl

DEELNAME

Deelname voor slechts 30 euro per dag.

ACTIVITEITEN

TUINIEREN

BUITENLUCHT BILJARTEN

KOKEN

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

VERVOER

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

“Dagbesteding voor oudere en voor eenzame mensen”

06 154 732 92  Waellandweg 8 - 2681 LV Monster

Elke maandagavond van half 9 tot 10 uur

Volleybal Verburch
Na het jaar op een leuke manier met elkaar 
afgesloten te hebben tijdens ons jaarlijkse 
oliebollentoernooi, hebben wij weer zin in 
het nieuwe jaar! Elke maandagavond spe-
len wij van 20.30-22.00 uur in de Jan van 
der Valksporthal in Poeldijk.

Lijkt het je leuk om met ons te gaan volleyballen, meld je dan aan 
om een keer te komen kijken, of mee te doen. Aanmelden kan bij 

Wesselien Dorsman, e-mail: mdorsman@kabelfoon.nl, tel.: 28 78 
87 of Hilde van Vliet, e-mail:info@hildewerkt.nl, tel.: 44 34 47.

Verburch-toernooi zaterdag 16 maart 
Graag nodigen wij jullie ook uit voor ons Verburch-toernooi. Ie-
dereen die het leuk vindt om te volleyballen. In de Jan van der 
Valk sporthal in Poeldijk. Op zaterdag 16 maart, vanaf 19.00 uur. 
Waarom? Omdat het gewoon héél gezellig is! Geef je nu alvast 
op met een team bij Nel Bernardon. Opgeven kan tot uiterlijk 5 
maart: per e-mail: Rberndon@kabelfoon.nl, of tel: 24 85 02. Let 
op: vol = vol; de  kosten zijn € 25,- per team. Een team bestaat uit 
6 personen waarvan minimaal 2 vrouwen.
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Ont-houdbaar

En, hoe was ’t feest?
Door Nelly Schouw-Zaat (+ foto)

‘O, het was geweldig’, zegt mijn zus 
aan de andere kant van de telefoon-
lijn. Zij woont al 65 jaar in Canada. 
Een paar dagen na haar huwelijk in 
1952 stapte zij samen met haar man 
Henk op de boot. ’s Nachts sliepen de 
mannen en vrouwen apart. De pas ge-
trouwden kwamen elkaar ’s morgens 
tegen op het scheepsdek aan de re-
ling, vechtend tegen de zeeziekte.

En nu vertelt zij over de viering van haar negentigste verjaardag. 
Haar man is al vijftien jaar dood en zij mist hem nog steeds, net 
als haar oudste dochter die vorig jaar aan borstkanker overleed. 
Maar de overige kinderen en kleinkinderen maken veel goed en ze 
woont in een liefdevol verzorgingshuis. ‘Ik kan alleen maar dank-
baar zijn’, zegt zij. ‘Ik heb zoveel prachtige herinneringen en weet 
je, mijn oude Hollandse vriendin die ook negentig jaar is, belde 
mij op. Dat doet zij elk jaar en ik bel haar op als zij in maart jarig 
is. Wij hebben als kleuter samen in de box gezeten. Onze ouders 
waren buren.’

Zeg nou zelf…
O ja, dat weet ik nog…
‘Wij speelden samen in de tuindersschuur van haar vader. Het 
rook er vaak naar perziken in houtwol. Van lege veilingkisten 
maakten wij een huisje, terwijl haar vader een oogje in ’t zeil 
hield en ondertussen bezig was kistjes te papieren’. Daar in Cana-
da kwam het leven en de jeugd in Holland van mijn zus op verre 
afstand te staan. Zij kon haar herinneringen niet delen behalve 
met haar familieleden in Nederland en vooral met haar vriendin 
aan de telefoon. Altijd aan het eind van elk telefoongesprek dat 
ik met haar heb is haar conclusie: ‘Wat hebben wij toch een heer-
lijke jeugd gehad. Wat waren we tevreden met een kleinigheid. 
Kinderen spaarden sigarenbandjes en Kwatta-soldaatjes…’

Maar vertel nou over jouw verjaardag
‘Nou, dat was natuurlijk helemaal van deze tijd! Stel je voor: er 
kwam een heuse robot de feestzaal binnenwandelen en van hem 
kreeg ik een nieuwe televisie aangeboden. Dus niks van ouwe her-
inneringen. De kinderen wilden mij duidelijk maken dat de robot 
het leven gaat bepalen. Hij doet alles: hij verstuurt je brieven en 
betaalt je rekeningen, wel van mijn geld, hoor! Er zijn mensen die 
een robotkat in huis hebben. Die zit in haar mandje en als je er 
langs loopt begint ie te miauwen. Goed tegen de eenzaamheid, 
zeggen ze’. Dat zet mij aan ’t denken. Zo’n robotkat, is dat wat 
voor mijn zus? Ik denk dat zij veel meer hecht aan die telefoonge-
sprekjes met haar vroegere buurmeisje uit Kwintsheul. Twee da-
mes van negentig jaar… Ik ken geen beter voorbeeld van trouwe 
vriendschap vol ont-houdbaarheid.

Kerstbingo Verburch-hof in de Terwebloem
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En dank aan onze sponsors

Terugblik op mooi Zonnebloemjaar 
Door Els Duijnisveld

Wij kunnen weer terugkijken op een heel mooi en gezellig 
Zonnebloemjaar. Gelijk schieten mij een aantal activiteiten te 
binnen die we het afgelopen jaar hebben gedaan. Dagje varen 
over de Kagerplassen, Eindeloze Lunch, dagje Volendam, boer-
derij Lansingerland, de strandrups, toneelmiddag met Genesi-
us, varen Rondje Poeldijk, voetbalwedstrijd Feyenoord, bezoek 
Levoplant, het bezoekwerk, de welfare en nog een aantal klei-
nere activiteiten. We sloten ons Zonnebloemjaar af met een 
gezellige Kerstmiddag met Zeemanskoor ‘Onder Zeil’ in de ten-
niskantine in ons eigen Poeldijk. Bijna 110 mensen waren onze 
gast.

Als u een kijkje neemt op de Facebookpagina Zonnebloem Poel-
dijk, ziet u op de foto’s hoe gezellig het was. Aan het begin van 
de middag hebben we echtpaar Van der Knaap in het zonnetje 
gezet. Zij waren precies op de dag van kerstmiddag (voor de wet) 
60 jaar getrouwd. Heer en mevrouw Van der Knaap, we wensen 
u samen nog mooie jaren toe. In de pauze hadden we een tom-
bola met leuke kerstprijzen. Veel prijzen waren geschonken door 
onze gulle sponsors. Arie van Zeijl, Bakkerij Van Malkenhorst, 

Bakkerij Van den Berg, Jumbo Boere, Duijnisveld BV, Heuchemer 
Kappers, Jan van der Knaap, Kapsalon Knipinn, Levo Plant, Nico 
van Os, Optiflor, Paul van der Knaap, Piet Kuivenhoven, Pure Flo-
wer, Slager Marco van der Hout en Tante Toos, hartelijk dank! 
Van amaryrilisen tot kerststollen, van een advocaatje tot Phalae-
nopsis, van kerststukjes tot een kappersbon. Na deze tombola 
gingen de gasten met leuke prijzen naar huis en hebben we weer 
een mooi bedrag opgehaald waarmee we een leuk begin hebben 
om in 2019  gezellige activiteiten te gaan organiseren. En als u 
een volgende keer als sponsor uw steentje wil bijdrage aan een 
tombola (of op andere wijze), horen wij het graag!

Er kan méér dan u denkt
Bij de kersattentie kregen alle gasten een enquête/interesselijst, 
fijn als u die snel inlevert. Dan hebben wij een beter idee van 
uw belangstelling en kunnen we in het nieuwe jaar bij het or-
ganiseren aansluiten bij de interesse van u en onze andere Zon-
nebloemgasten. In de tenniskantine is er een aantal kussentjes 
achtergebleven. Mist u uw kussentje, neem contact op met Ti-
neke, Els of één van onze medewerkers. Wij  wensen iedereen 
in Poeldijk, u als onze Zonnebloemgast in het bijzonder, namens 
het bestuur en onze enthousiaste medewerkers een goed, ge-
zond, gelukkig en gezellig 2019 toe. Een jaar vol Zonnebloem-
vriendschap en gezelligheid met elkaar. Ook het komende jaar 
staan wij weer voor u klaar: er kan namelijk meer dan u denkt.
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Afscheid met hart en ziel
Sjef Noordermeer

Natascha van Zeijl-Vis

   Tel.: 0174-257474
     info@embrasseuitvaart.nl

Zonnebloemmiddag 
Door Rie van Elst (oud voorzitter)  

Wat was het weer een grandioze, en door 
de Zonnebloem goed verzorgde middag. We 
werden vanaf 13.15 uur ontvangen in de ge-
zellig ingerichte kantine van tennisvereniging 
Verburch. Het zeemanskoor “Onder Zeil” trad 
twee keer op met gezellige oude liedjes, waar-
door vele herinneringen weer bovenkwamen. 

Ik wil alle vrijwilligers van de Zonnebloem hartelijk danken voor 
hun tomeloze inzet. Uit eigen ervaring weet ik hoeveel tijd en 
energie het kost om activiteiten als deze te organiseren. Wat 
fijn dat Poeldijk zo’n grote club Zonnebloemvrijwilligers heeft. 
Het aantal activiteiten dat men in 2018 georganiseerd heeft lijkt 
welhaast  eindeloos. Ik kijk zo nu en dan terug in oude fotoboe-
ken met foto’s van activiteiten door de jaren heen georganiseerd 
door onze afdeling van de Zonnebloem. Ook dan komen er weer 
vele mooie herinneringen boven. Aan de activiteiten zoals vakan-
ties en het welfare werk, maar ook herinneringen aan de vele 
medewerkers en bestuursleden die onze vereniging hebben ge-
maakt tot wat die nu is. Ik sluit graag af met de woorden waar-
mee oud-oprichter van de Zonnebloem Alex van Waijenburg zijn 
radio-uitzendingen altijd eindigde: “houdt de Zonzij”.

Persbericht Feestelijke start van Plan Poeldijk 

Inloop dag Centrumplan Poeldijk
 
Zoals u eerder in Poeldijk Nieuws kon lezen wil de gemeente 
inwoners beter betrekken bij ontwikkelingen in de Westlandse 
dorpen. Voor de toekomst van het centrum van Poeldijk start 
daarom het zogeheten “Plan Poeldijk”. Tijdens het Plan Poeldijk 
wordt inwoners van Poeldijk de komende maanden naar hun 
mening gevraagd over hun dorpscentrum. 

Hoe ervaart en gebruikt men het centrum nu? Wat vindt u van het 
winkelgebied? Hoe ziet u uw toekomst in Poeldijk? Is er genoeg 
groen, voldoende parkeerplaatsen? Hoe kan het dorpse karakter 
zo goed mogelijk worden bewaard? U kunt uw mening, ideeën en 
dromen voor de toekomst van Poeldijk op allerlei manieren kwijt 
tijdens de feestelijke start van Plan Poeldijk: in het voormalige 
Dario Fo pand, Voorstraat 88, op vrijdag 25 en zaterdag 26 janu-
ari van 12.00-16.00 uur. Het projectteam staat dan voor u klaar 
met iets lekkers en informatie over de thema’s en routepunten 
van Plan Poeldijk. Natuurlijk kunt u meteen aan de slag met de 
punten in de Voorstraat waar uw mening over wordt gevraagd! 

Creatieve voornemens?

Creatief Centrum ’t Atelier start 
weer 
In de week van 22 januari start de tweede helft van het seizoen. 
Creatieve voornemens gemaakt voor het nieuwe jaar? Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij op cursussen, overdag en in de avon-
den: tekenen, aquarellen, schilderen en houtbewerken.

Bel Henriëtte Engering (06-33844036) voor de mogelijkheden. 
Kijk op www.hetatelier.info of mail naar creatiefcentrum@
hotmail.com. Wij hopen u te verwelkomen in de Kunstgarage, 
Zuideinde 8, Naaldwijk.

‘t Jeugd Atelier 
Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen vanaf 25 januari hun crea-
tiviteit 10 weken lang botvieren. Kosten: € 75,- inclusief mate-
riaal. Van 15.45-17.15 uur ben je welkom in de Kunstgarage. 
Kunstenares Juliette van de Walle laat je elke week werken aan 
een nieuw project. Je maakt een beeld of schilderij, of ontwerpt 
je droomhuis. Je werkt met hout, speksteen, klei, etsen, of weg-
werpmaterialen. Van alle kunstwerken komt een expositie, zodat 
je ouders, broers, zusjes en vrienden jouw 
werk kunnen bewonderen. Er is nog plaats 
op tekenen en schilderen voor kinderen 
van 6-9 jaar. Vanaf 24 januari 16.00-17.15 
uur. Aanmelden en informatie: www.heta-
telier@info, of: 06 - 33844036.
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Door Jos van der Voet

Mijn vader, Piet van der Voet werd in 1930 geboren in de Bloe-
menstraat. Op 31-jarige leeftijd kocht papa Piet een Union Su-
persport bromfiets bij Vis 2 wielers. Toen een vervoermiddel, nu 
een klassieker waar de verzamelaar graag een plekje voor vrij 
houdt. Gezien de vormen in de carrosserie was deze bromfiets 
met zijn een architectonische vormgeving zijn tijd ver vooruit. 
Dat soort ronde vormen produceren maken het  vandaag de dag 
veel te duur.

Maar mijn vader vond dit gewoon een strakke bromfiets waar-
mee hij samen met mijn moeder naar Valkenburg  reed. Met de 
auto is dit al een hele rit. Kun je je voorstellen hoe de billen eraan 
toe zijn als je de hele dag op zo’n smal zadel hebt gezeten? Alleen 
het idee al, maar het toont de doorzetters van toen, met het mot-
to  ‘zonder strijd geen overwinning’. Na 2 jaar moest de Union 
Supersport plaats maken voor de Sparta 2V sport, deze bolide 
niet twee maar drie versnellingen. Deze bromfiets had een ande-

Poeldijker in beeld
re overbrenging waardoor deze minder toeren draaide maar wel 
meer snelheid aan kon. Mijn vader gebruikte de bromfiets enkel 
in het weekeinde, omdat hij op de fiets naar de tuin ging. Hij werd 
meest gebruikt voor de hobby, mijn vader was scheidsrechter, en 
zaterdags werd de sporttas achterop het bagagerek gebonden 
om naar een voetbalveld te scheuren. Ik heb die man wat zien 
gaan en komen op deze bromfiets. Als ik weleens mee mocht rij-
den was dit het moment van de dag; dit heeft wellicht geleid tot 
de liefde voor de bromfiets. Ik heb diverse bromfietsen gereden 
en ben wat doorgeslagen in het hobbymatig berijden en onder-
houden van bromfietsen. Acht jaar geleden heb ik de Brommer-
schuur geopend waar we alle typen en merken bromfietsen repa-
reren en onderhouden.

De Sparta 2V sport staat nu boven de werkplaats te pronken en 
heeft alle herinneringen aan de ritjes van toen bewaard. De Uni-
on Supersport is bijna compleet. Ik heb het aankoopbewijs, het 
garantiebewijs en de foto van mijn vader op de Union, nu de rest 
nog. Typerend aan de foto is wel dat het vocht waar de brom-
fiets op liep uit de pomp kwam, maar het vocht waar de mens op 
liep nog in een bruine fles zat. Zal wel achtergelaten zijn door de 
vorige bezoeker? Of niet? Nu is mijn vader een oude man, 88 jaar 
en al jaren leukemie en suiker. Maar nog steeds genietend van de 
momenten van weleer. Als de gedachten aan toen weer aan de 
tafel worden verteld.
Och, kon de bromfiets maar achteruit rijden!



2716 JANUARI 2019

Door verbouw oude drogisterij Tootje Delfgauw 

Schilderijen tijdelijk in pastorie

Vanwege verbouw van het pand van de voormalige drogisterij 
Tootje Delfgauw naar appartementen was er geen plaats meer 
voor schilderijen op de huidige plaats. Op verzoek van de Win-
keliersvereniging Poeldijk, die deze schilderijen samen met de 
Rabobank sponsort, hebben een paar mensen van de Bartholo-
meuskerk met de werkgroep historie de schildrijen daar verwij-
derd en tijdelijk in de Pastorie opgeslagen.

Als er duidelijkheid is over het centrumplan van Poeldijk gaan 
we zoeken naar een plaats waar ze kunnen worden opgehangen. 
Het zijn 3 prachtige pronkstukken geschilderd door Ineke van der 
Zeijden. Ze waren geplaatst is 2004 en zijn nog steeds erg mooi 
van kwaliteit. We hopen dat ze in de toekomst weer een mooie 
plaats mogen krijgen in ons dorpscentrum.
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Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Hallo Jumbo actie

Openingstijden: Maandag t/m Zaterdag
 08:00 tot 21:00 uur
 Zondag
 10:00 tot 19:00 uur

2 pakken

€ 6,99

Hallo laagsteprijsgarantie

Magere runder-
lappen 
500 gram

Danio kwark Verse fricandeau Koopmans 
mixen

2e PAK
HALVE PRIJS

2 bekers
€ 3,00

2e PAKJE
HALVE PRIJS

Aviko airfryer 
friet, kroket 

enz

Canepa wijnen Senseo 36 st Heineken 0% 

2 zakken
€ 3,99

van € 5,99 
voor

€ 4,99

20%
KORTING

2 flessen

€ 5,99

 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

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


