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Cake
Door Nikki en Oumayma

Wat moet je doen?
Verwarm de oven voor dat je gaat 
beginnen. De oven moet op 175 gra-
den. Voor dat je gaat beginnen moet 
je de cakevorm invetten met een 
klein beetje boter/margarine. Leg er 
een stukje bakpapier op. Snij de rest 
van de boter in stukjes en doe dat in 
de beslagkom. Dan komt er suiker bij 
en dan de vanille suiker. Mix dat dan tot het  
romig geel is. Nu doe je één voor één de eieren 
er bij. Daarna komt al het bakmeel erbij en daarna een snufje 
zout.
Goed mixen.

En daarna is je beslag klaar en dan doe je het in de cakevorm. 
Daarna doe je het 60 minuten in de oven als je daar mee klaar 
bent, haal je je cake uit de oven. Even aflaten koelen, draai hem 
om op een bord en je bent klaar: een heerlijke cake!

Help vogels in de winter
Door Hani en Indy

Smelt frituurvet in een pan.

Voeg daar al roerend het za-
denmengsel aan toe en laat dit 
mengsel een beetje afkoelen.

Giet de warme brij in een vorm, 
bijvoorbeeld een blikje, een 
melkkarton, een theeglas, of een 
halve kokosnoot.
Laat een stukje touw in de brij zakken. Wacht tot het is afgekoeld 
en haal het vetblok uit de vorm. Hang het op.

Poeldijkse scholen vertellen...
Wat heb je nodig?240 gr suiker240 gr boter + om in te vetten

280 gr zelfrijzend bakmeel1 zakje vanille suikersnufje zout4 grote eierenmixercakevorm ca. 28 cm

Schaatsles 
Door Thara

Elke zaterdag in de herfst en winter ga 
ik naar schaatsles. Eerst mag ik even 
vrij schaatsen, en dan moet ik naar mijn 
groepje. Meestal leer ik pootje over, 
maar ik leer ook heel veel andere dingen. 

Zoals: hard schaatsen, springen, rondje draai-
en, achteruit schaatsen, eitje leggen, mooi 
schaatsen en nog meer.  Ik schaats in de Uithof, een les duurt onge-
veer een uur. Maar 10 minuten mag ik vrij schaatsen. Dus ongeveer 
50 minuten krijg ik les van de schaatsjuf. Het is heel gaaf en leuk!!! 

Lees verder op pag. 3

2 feb.  10.00-11.30 uur         Boeken- en platenmarkt   Hervormde Kerk Fonteinstraat 
27 jan. tot 3 feb.         Collecte Hersenstichting   Aan uw voordeur
Tot 4 feb.    Ophalen enveloppen Kerkbalans  Aan uw voordeur
4 feb.  19.45-20.45 uur        Jongerenbijeenkomst H. Vormsel  Bartholomeuskerk
13 feb.  09.00-12.00 uur   Open dag basisscholen   (Zie pagina 18)
15 feb. 18.00 uur    Parochiediner    Restaurant Vrienden
          (zie pagina 5)
23 feb.  10.30 uur   Voorjaarsmarathon    Restaurant Vrienden
     Onderlinge Vriendschap 
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Poeldijk Nieuws digitaal
Wilt u Poeldijk Nieuws liever digitaal ontvangen? Dat kan, laat 
het ons weten via info@poeldijknieuws.nl en u kunt ons dorps-
magazine elke 14 dagen online lezen.

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

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

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

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

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

fransvanvelthoven@hetnet.nl

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

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

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

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

Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:

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

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 28 jan. t/m 2 feb.

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM FRICANDEAU + 
150 GRAM PEREN PATÉ

SLECHTS € 4,50

KEURKOOPJE
4 GEHAKT CORDON BLEU’S 

SLECHTS € 6,50

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM JACHTSCHOTEL

SLECHTS € 4,75

Geldig van 4 feb. t/m 9 feb.

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM GEGRILDE HAM

SLECHTS € 2,99

KEURKOOPJE
4 GEPANEERDE SCHNITZELS 

SLECHTS € 7,25

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM ANDIJVIE STAMPPOT 
+ BAL GEHAKT

SLECHTS € 3,75

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Geldig van: 
28 januari t/m 9 februari

Slagroomschnitte  ......... van €8,25 voor €6,50 

Kaas-uienkruier  ........... van €3,05 voor €2,50 

Witte bollen voor de helft van de prijs bij 
aankoop van een brood

Bakkerij Van Malkenhorst

(vervolg voorpagina)

Tip voor een skivakantie
Door Sofie en Joey

Wilt u een leuke skivakantie? Dan 
raden wij u aan om naar Catsberg 
te gaan. Het is in Oostenrijk. Je 
kan daar met de auto heen. Ik 
zou ski’s meenemen en anders 
daar huren. Het is daar erg 
koud. Dus ik zou warme kle-
ren aan doen en meenemen. 
Je moet een speciale skibril heb-
ben of kopen. En natuurlijk ook 
mee nemen. Er is daar in de buurt 
ook een heerlijk zwembad met 
een buitenbad met een hele toffe glijbaan. 

Dus ik zou niet je zwemkleren vergeten. En 
natuurlijk ook handdoeken mee nemen. Er 
lag ook een dik pak sneeuw dus ik zou goe-
de snowboots meenemen. Of hele warme 
schoenen (dat maakt in principe niet veel 
uit). 

We hebben nog tips. 
Tip 1 zonder stokken skiën, tip 2 altijd door 
je knieën gaan. Weet u niet hoe lang u wilt 

gaan? Wij zouden 1 week nemen. Wij hopen dat u een leuke ski-
vakantie heeft.  

Door Mumtas en Lizzy

Wintersport, 
Skiën, sleeën 
Langlaufen,  

sneeuwballen gooien 
Allemaal in de sneeuw 

Leuk!

Jasmijn

door Zoë
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Familiekamer Silene 
Rijsenburgerplaats 27
2685 GA Poeldijk
(nabij de Terwebloem)

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

Afscheid nemen en thuis zijn
Familiekamer Silene.
Een fijne huiskamer om na een 
overlijden, in alle rust en privacy, 
bij uw dierbare te zijn.
Silene biedt een intieme, sfeervolle 
 omgeving en heeft alle comfort 
om samen te zijn met uw naaste 
familie en vrienden.

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

Familiekamer Silene 
Rijsenburgerplaats 27
2685 GA Poeldijk
(nabij de Terwebloem)

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

Afscheid nemen en thuis zijn
Familiekamer Silene.
Een fijne huiskamer om na een 
overlijden, in alle rust en privacy, 
bij uw dierbare te zijn.
Silene biedt een intieme, sfeervolle 
 omgeving en heeft alle comfort 
om samen te zijn met uw naaste 
familie en vrienden.

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

Verrassingen in week van het bezoekwerk

Al 70 jaar een hart voor elkaar
Door Mariëtte Koppert

De Zonnebloem bestaat dit jaar 70 jaar, het jubi-
leumjaar werd ingeluid met de week van het be-
zoekwerk, die was van 17 tot en met 25 januari. 
Alle vrijwilligers in heel Nederland probeerden 
in deze bijzondere week zoveel mogelijk Zonne-
bloemgasten te bezoeken. 

Ook de afdeling Poeldijk deed natuurlijk graag mee aan deze uit-
daging. Wie jarig is trakteert en daarom werden  de Zonnebloem-
gasten die bezoek ontvingen, verrast met zonnebloemchocolaat-
jes en een hartenwenskaartje.

Voorjaarsmarathon 23 februari in Vrienden

Onderlinge Vriendschap
Door Cor Mol, voorzitter

Wij van Onderlinge Vriendschap zijn volop bezig met het orga-
niseren van de voorjaarsmarathon, te houden  op zaterdag 23 
februari. Zoals ieder jaar is het een succes door gezelligheid en 
spannende ontspanning. Dit gebeuren vindt plaats bij Restau-
rant Vrienden in de Voorstraat.

Wij starten om 10.30 uur, en de zaal is open om 09.30 uur. De 
kosten zijn € 15,-- per klaverjaskoppel en voor het jokeren € 7,50. 
Deze dag eindigt rond 17.00 uur. Aanmelden kan bij mij (246654 
of 06-34490167), of bij Theo Sta 06-13842726. U bent allen van 
harte welkom bij kaartclub Onderlinge Vriendschap sinds 1946.

ABC Westland ontving voor de tweede keer het certificaat Keur-
merk Veilig Ondernemen (KVO), uitgereikt door wethouder Zwin-
kels aan ABC Westland-directeur Herwi Rijsdijk.   
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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

4 PENCEEKOEKEN
Roomboter koekbodem met amandelspijs afgemaakt 
met jam & afgetopt met roze glacee. 200% ambacht!

van 6,60
€5,50
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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

Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: Rafael Maria Theuvenet (06-57 319 910).
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 24 57 89.
Vrijdag 1 februari 15.00 uur: Eucharistieviering met pastor Peter 
Linders.
Woensdag 6 februari 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 8 februari 15.00 uur: Eucharistieviering met pastor Max 
Kwee.
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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

Donderdag 14 februari Valentijnsdag!
Speciaal voor Valentijnsdag zijn wij  

donderdagmiddag geopend, vanaf 14.00 uur 

Kom iets moois uitzoeken voor uw liefste, 
een boeket, een leuk gevuld vaasje of een prachtige roos!

Vrijdag 15 februari in Vrienden

Doe mee aan parochiediner!
Tekst en foto  Harry Stijger 

Vrijdag 15 februari organiseert de Commissie Kerkenveiling 
Poeldijk in samenwerking met Restaurant Eindeloos & Party-
centrum Vrienden voor de tiende keer een gezellig parochiedi-
ner. Het diner heeft een voor- , hoofd- en nagerecht, koffie met 
bonbon, en is inclusief drank: fris, bier of wijn. 

De prijs voor deze geheel verzorgde avond is € 57,50 per persoon; 
de netto opbrengst is bestemd voor de H. Bartholomeuskerk. Er is 
plaats voor maximaal 90 mensen, dus wees er op tijd bij, want vol 
is echt vol! U kunt zich aanmelden bij Piet de Vreede (pamdevree-
de@caiway.nl, 62 07 39). Geef per mail of telefoon uw naam, adres, 
telefoonnummer en het aantal personen voor het diner aan Piet 
door. Het bedrag van € 57,50 maal het aantal personen graag over-
maken op: NL13 RABO 01353.64.388 van Stichting Kerkenveiling H. 
Bartholomeus Parochie met vermelding van ‘parochiediner 2019’. 
Inschrijving is definitief als het bedrag op de rekening is bijgeschre-
ven. Wij zien u die avond graag om 18.00 uur in Restaurant Einde-
loos & Partycentrum Vrienden aan de Voorstraat 71-75 in Poeldijk! 
Voor vragen kunt u mailen naar info@kerkenveilingpoeldijk.nl.

mailto:pamdevreede@caiway.nl
mailto:pamdevreede@caiway.nl
mailto:info@kerkenveilingpoeldijk.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

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

Velen buiten ‘standaard gezin’
Door diaken Walther Burgering 

Wij weten allemaal dat het gezin waarin 
wij zelf opgroeiden ons voor het hele le-
ven heeft getekend. Ten positieve en ten 
negatieve. Ervaringen van onze jeugd met 
geborgenheid, veiligheid, liefde, zorg, iden-
titeit, harmonie en saamhorigheid, maar 
ook autoriteit, ‘straf’, rechtvaardigheid, 
omgaan met ruzie en conflicten zijn bepa-
lend in wie we zijn geworden. Tegelijk ver-
geten wij wel eens hoeveel mensen er in onze tijd buiten zo’n 
vermeend standaardgezin leven. Een derde van alle Nederlan-
ders leeft alleen. Velen groeien op in gebroken gezinnen, of in 
uitgebreide, ‘samengestelde’ gezinnen. 

Een ‘gewoon gezinsleven’ is tegenwoordig niet zo gewoon meer. 
In de ‘warme’ decembermaand zagen we in tv-reclames juist 
weer de romantiek van het ideale standaardgezin centraal staan. 
Daardoor werd de feestdagen doorbrengen voor sommige al-
leenstaanden een pijnlijke ervaring. Of was er geen erkenning 
bij mensen van hetzelfde geslacht die samen een gezin liefdevol 
vormgeven, of ouders die voor de taak staan een samengesteld 
gezin harmonieus te laten zijn. Al tientallen jaren zien we in onze 

samenleving een proces van individualisering. We willen ons in 
het algemeen minder laten bepalen door de groep waar wij bij 
horen, de familie of het gezin waarvan wij deel uit maken. Wij 
zijn méér individu en staan als zodanig eigenstandig in het leven. 
Maar individu zijn betekent niet alleen vrijheid en eigenwijsheid, 
maar ook verantwoordelijkheid. Voor jezelf en voor anderen, voor 
de schepping, voor rechtvaardigheid, voor je levensbestemming 
… 

Veel individualisten lijken het daarom ook belangrijk te vinden om 
ergens bij te horen, af en toe op te gaan in de massa en niet altijd 
alleen zelf een standpunt te hoeven innemen. De behoefte aan 
binding en verbinding blijft duidelijk…Betekenisvol onderdeel van 
een gemeenschap zijn. Wie wil dat nu niet? In het gezin mag je 
oefenen om lid van een liefdesgemeenschap te zijn. Of dat gezin 
dan standaard, tweetalig, samengesteld of gebroken is, doet ei-
genlijk niet ter zake. Als mensen maar van elkaar houden en lief-
devol samenleven aan kinderen voorleven … Zo leren kinderen de 
belangrijkste waarden van het leven: liefde en solidariteit, trouw 
en … geloof in God. Hier mogen zij en mochten wij de vorming 
opdoen die ons in staat stelt onze eigen weg in het leven te ont-
dekken, te kiezen en te gaan. 
Die eigen weg kan van alles zijn, alleen of samen, zonder kinderen 
of met eigen of met pleegkinderen, dicht bij een ander of meer 
op afstand. In het vertrouwen en het geloof dat God een eigen 
weg gaat met ieder mens. En dat het elke keer weer ontdekken 
is hoe die weg – als kind van God- eruit ziet. Ook in onze tijd er-
varen wij de uitdaging om relaties met dierbaren goed inhoud te 
geven. De Bijbelse verhalen over de gezinnen van Samuel of van 
Jezus kunnen ons daarbij helpen. Maar wezenlijk is uiteindelijk 
niet een bepaald gezin, maar de les dat elk mensenleven groot 
en rijk is in geven en in ontvangen. In geloof, vertrouwen en lo-
yaliteit jegens onszelf, elkaar én … God. Dat wij daarbij niet altijd 
gebaande wegen gaan én dat God ons verrast met hoe ons leven 
verloopt, mag genade heten en ons welkom zijn. Omdat wij allen 
aanvaardde kinderen van God zijn. 

Vormsel
Zaterdag 16 februari 19.00 uur worden 29 jongeren gevormd in de 
H. Machutus kerk in Monster. Zij komen uit de parochies in Kwints-
heul, Wateringen, Poeldijk, ‘s-Gravenzande en Monster en hebben 
zich gezamenlijk voorbereid voor het ontvangen van H. Vormsel.
 
Bisschop Van den Hende heeft A.J. van Deelen gevraagd om het H. 
Vormsel toe te komen dienen. Vicaris Van Deelen is sinds juni 2017 
regiovicaris van het vicariaat Den Haag. Jongerenkoor “Corbulo” zal 
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Adventskrans: Kerstmis is dichtbij            
Door Pieter Broch

Elk jaar kunnen we van eind 
november tot Driekoningen 
genieten van een mooie 
Adventskrans in de H. 
Bartholomeus kerk. Op de 
vrijdagmiddag vóór de eerste 
zondag van de Advent gaan 
Ted Barendse, Cees Zuidgeest 
en Piet van der Drift  aan de 
slag om een Adventskrans in 
elkaar te zett en die in al zijn 
glorie wekenlang de blikken 
van de kerkgangers zal trek-
ken.  

Ervaren handen zijn het die de 
krans maken. In een half uur is hij klaar en kan hij een stukje om-
hoog. Dat gaat erg gemakkelijk 
want via een ingenieus hijsme-
chanisme kan Ted hem lang-
zaam laten sti jgen tot de stop 
bij het plafond. Na het gedane 
werk is het erg verleidelijk om 
alvast de eerste kaars aan te 
steken, maar nog even geduld, 
het is bijna de eerste zondag 
van de Advent. 

Show Vogelvereniging Westland
De eerste show van 
Vogelvereniging Westland, 
samenwerkingsverband van 
De Westlandse Vogelvrienden 
(Naaldwijk), De Edelzanger 
(Monster) en De Liervogel 
(De Lier) is achter de rug. 
Vele vogelliefh ebbers von-
den de weg naar de Brug in 
‘s-Gravenzande. De offi  ciële 
opening werd verricht door 
Remmert Keizer, hij maakte 
ook de drie algemeen kam-
pioenen bekend. De beste 
vogel van de Westlandse 
Vogelvrienden is een roodi-
voor intensieve kleurkanarie van Wim Starrenburg, de beste 
vogel van De Edelzanger een bruinmasker zebravink van Gerard 
Storm, de beste van de Liervogel een turquoisineparkiet van 
Dirk Koppenol. 

Jeugdkampioen werd een 
grasparkiet van Robin Stolze. 
De overige kampioenen wa-
ren: melanine kleurkana-
ries A.J. Ruigrok, postuur-
kanaries houdingrassen Ton 
Zuiderwijk, postuurkanaries 
vormrassen A. van der Zande, 
zebravinken, lonchura’s en 
vrije derby Gerard Storm, 
Japanse meeuwen Jan van 
Wingerden, Australische 
prachtvinken Aad Kester, 
Tropen,  Gouldamadines en 
klassement Jos van der Knaap. 
Grote parkieten G.J. van der 
Starre, Europese cultuurvogels 
Jan Neerscholten, Tropische 

duiven Arie Bijl, B/C vogels Tropen Cees Kester, B/C vogels krom-
snavels Cees van Aken en kampioen grasparkieten werd Michel 
van Es. Bij de stellen werden kampioen zebravinken (Teun van 
Haasteren), Japanse Meeuwen (Ed Wubben), Europese cultuur-
vogels (Jacob de Bruin) en kromsnavels van Dirk Koppenol. Meer 
informati e: www.vogelverenigingwestland.nl.

Afscheid nemen in huiselijke sfeer

Uitvaartcentrum Lupine 
“Het Familiehuys” 
Monsterseweg 92
2685 LK Poeldijk

T. 0174 - 27 00 90
info@lupine.nl

www.hetfamiliehuys.nl

Afscheid nemen in huiselijke sfeerAfscheid nemen in huiselijke sfeer



730 JANUARI 2019

muzikale medewerking verlenen. Uw aanwezigheid bij deze viering 
wordt op prijs gesteld. Namens werkgroep Vormsel regio Noord en 
West, Jeanette Duyvesteyn.
 
Opening bedevaartseizoen met Reismarkt
Zondag 10 februari openen we het bedevaartseizoen met een 
Mariaviering in de H. Machutuskerk te Monster om 09.30 uur. 
Aansluitend bent u uitgenodigd de reismarkt te bezoeken met 
de bedevaartreizen die we voor dit jaar organiseren. Van 10.30-
14.00 uur kunt u op deze reismarkt vrij in- en uitlopen.

Extra aandacht geven wij natuurlijk aan de bedevaarten naar 
Lourdes en Kevelaer. Er is een prachtige busreis naar Lourdes 
van 30 april t/m 8 mei. “Raak onder de indruk van het verhaal 
van Bernadette Soubirous, die in het voorjaar van 1858 Maria 
zag en hoorde. Grijp de mogelijkheid aan om in het stadje aan 
de voet van de Pyreneeën de verschillen de kerken te bezoeken, 
een kaars op te steken en natuurlijk dé Grot te zien waar Maria 
verschenen is. De kwetsbare mens staat in Lourdes centraal en 
daarmee wordt ons geloof zichtbaar. Ga mee. Je bent van harte 
welkom”, aldus pastor Martien Straathof.

In Kevelaer wordt Maria vanaf 1641 vereerd. In 1819 werd met 
goedkeuring van paus Pius VII het broederschap van de West-
landsche Processie naar Kevelaer opgericht. In de voetsporen van 
het broederschap is er op 30 en 31 augustus een bijzondere be-
devaart naar het heiligdom in Kevelaer. Er zijn twee mooie kapel-
len uit de 17e eeuw op een plein met eeuwenoude lindebomen, 
een indrukwekkende basiliek en een prachtig kruiswegpark. Het 
is ook een gezellige plaats waar het goed toeven is. U heeft de 
mogelijkheid om één of juist twee dagen op bedevaart te gaan 
(lees meer hierover in de folder).

Voor deze reismarkt bent u van harte welkom tussen 10.30-14.00 
uur in de H. Machutuskerk in Monster. Het belooft een gezelli-
ge dag te worden met informatie van de reizen, met elk half uur 
een presentatie over de bedevaarten naar Lourdes en Kevelaer. U 
komt toch ook?!

Lansbergen assistent-priester 
Door pastor Berry Lansbergen

Op 1 december 2016 benoemde bisschop Van 
den Hende mij voor een periode van 2 jaar 
als lid van het pastorale team in federatie Sint 
Franciscus, tussen duin en tuin. Sedert die tijd 
ben ik voornamelijk werkzaam geweest als 
voorganger in de weekendvieringen en vie-
ringen in een aantal verzorgingshuizen. Ver-
der heb ik de nodige uitvaarten verzorgd.

Daarnaast heb ik een aantal keren het pastorale woord geschre-
ven dat ook in Poeldijk Nieuws verscheen. Met plezier heb ik sa-
mengewerkt met de andere leden van het pastorale team. Het 
was ook fijn om te ervaren dat ik in alle parochies welkom was 
en dat praktisch altijd de liturgie tijdig aan mij werd voorgelegd. 
Aangezien mijn taak voornamelijk in het voorgaan van vieringen 
bestaat, heb ik de bisschop gevraagd mij niet voor een nieuwe 
termijn te benoemen als lid van het pastorale team, maar mij te 
benoemen tot assistent-priester. De bisschop heeft hierin toege-
stemd. Vanaf 1 december 2018 ben ik dan ook assistent-priester 
in de federatie. 

Pastor Berry, ontzettend bedankt!
Peter Zuidgeest, voorzitter federatie Sint Franciscus

Als bestuur van federatie Sint Franciscus zijn we pastor Berry 
Lansbergen erg dankbaar voor de periode dat hij werkzaam is 
geweest binnen de parochies van de federatie. Als de vraag aan 
hem gesteld werd om voor te gaan in een weekeindeviering of 
uitvaart, was het antwoord altijd meteen ‘ja’. 

De afstand tussen Schiedam en het Westland is niet zo groot, 
maar als je het meerdere malen per week moet doen, is het op-
geteld toch steeds een aardig eind. Chapeau voor pastor Berry 
Lansbergen dat hij dat steeds gedaan heeft. Zijn ervaring was een 
welkome aanvulling in het pastorale team. In het pastorale woord 
was dat ook goed te merken. Vanuit de federatie hebben we res-
pect voor de keuze om een (klein) stapje terug te doen. We zijn 
wel ontzettend blij dat hij beschikbaar blijft als assistent-priester.

‘Nog nooit zo’n leuke Kerst gehad!’

Kerstmaaltijd 25 december 
Door Gerard Janssen

Op eerste Kerstdag hebben wij, mijn broer Aad, vrienden Joop 
en Dinie, mijn zoontje Johan van 5 jaar en ik de Kerstmaaltijd 
in de pastorie van Poeldijk verzorgd. De Kerstmaaltijd was be-
doeld voor mensen die niet in de gelegenheid waren om deze 
avond bij familie of vrienden te vieren. Om 14.00 uur hadden 
we afgesproken om met de voorbereidingen te starten: tafels 
dekken, verschillende ingrediënten snijden en koken, broodjes 
bakken, borden opmaken en koffie zetten. Aan het toeval werd 
niets overgelaten. Joop had een uitstekend strijdplan gemaakt 
en zorgde ervoor dat ieder van ons zijn werkzaamheden had. 

Om 15.30 uur kwamen de eerste gasten binnendruppelen, in to-
taal ongeveer 25 mensen. We begeleidden de gasten naar hun 
plaats aan tafel en boden ze koffie of thee aan. Johan had speci-
aal voor deze gelegenheid een kerstpakje aan. De eerste gesprek-
jes kwamen op gang. Even later begon de maaltijd en kwam het 
voorgerecht op tafel, stukjes meloen gemengd met rozijnen, en 
rauwe ham. Na het voorgerecht volgde de soep, geserveerd op 
een plankje met 2 broodjes, wat kruidenboter en aioli (knoflook-
mayonaise). De presentatie hiervan, net als van de overige gan-
gen, was hoogwaardig. Joop was kok, dat was duidelijk te merken 
aan de kwaliteit van het eten en de opmaak. Tussen de gangen 
door werden er kerstliedjes gespeeld op accordeon door Trudi 
Broch en massaal meegezongen door de aanwezigen. Halverwe-
ge de avond las  Els Geelen, pastoraal werker, een kerstverhaal 
voor en Dinie een gedicht. Het hoofdgerecht was ook niet te ver-
smaden en bestond uit rollade en verschillende soorten groen-
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ten op een aardappelgratin. 
Na het hoofdgerecht volgde 
het toetje van ijs, mousse en 
vruchten. Als laatste was er 
nog koffie en thee met bon-
bons.

Het was inmiddels half ne-
gen en langzaamaan ston-
den de eerste gasten op. 
Ze hadden een fijne avond 
gehad en gingen met een 
voldaan en dankbaar gevoel 
naar huis. Zelf hebben we 
er ook van genoten. Het is 
leuk om zoveel uur intensief 
samen te werken met elkaar 
en als de mensen voor wie je 
het doet dan zo enthousiast 
en dankbaar zijn, geeft dat 
een extra goed gevoel. Voor 
ons allemaal was het ook 

een unieke ervaring en mijn zoontje heeft heel wat keren in Bar-
celona, waar hij woont, verteld wat hij met Kerstmis in Nederland 
had gedaan. Een chef-kok in de dop? Hij heeft van begin tot het 
einde geholpen en had nog nooit zo een leuke Kerst gehad! Graag 
willen we nog de chauffeurs bedanken voor het veilig thuis bren-
gen van de gasten, Trudi Broch voor de muzikale ondersteuning 
en Els Geelen, die namens de parochie aanwezig was.

Voor moeder en kind in Burkina Faso

Adventsactie geslaagd: € 1.266,65!
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV Bartholomeusparochie

Er is via de offerkist in de kerk en deurcollecte op kerstavond 
na de gezins- en jongerenviering, een bedrag van € 1266,65 bij-
een gebracht. Het wordt besteed aan opleiding, opvang en mi-
crocrediet voor vrouwen in Burkina Faso. Het is een mooi pro-
ject o.l.v. de Zusters van de congregatie  O.L.V. van  Liefde van 
de Goede Herder. Zij helpen deze vrouwen via onze financiële 
steun aan een betere toekomst. Hartelijk dank voor uw bijdrage  
aan deze Adventsactie.

Zaterdag 13 april is er een inzameling van gebruikte kleding 
in Poeldijk. Tussen 09.00-11.00 uur kunt u op het plein van de 
Bartholomeuskerk  aan de Voorstraat uw kleding inleveren. De 
opbrengst van deze kleding actie komt geheel ten goede aan 3 
projecten, die werkgroep Missie Ontwikkeling Vrede  financieel 
ondersteunt  door uw medewerking. Zwaar gehandicapte kinde-
ren in een weeshuis in Hanoi in Vietnam, een project voor arme 
en zieke bejaarden in Kosovo en de opleiding van kansarme kin-
deren in Yaya Pura, Indonesië.

Doet u ook mee om zoveel mogelijk kleding in te zamelen! 

Parochie H. Bartholomeus 
 
Weekeinde 2 en 3 februari: Maria Lichtmis.
Zaterdag 19.00 uur: er is een viering in de Heilige Machutuskerk 
te Monster. Voorganger: pastor Max Kwee.
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met het Vrouwenschola. 
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: jaargetijde Koos Groot-
scholten, Piet van der Valk, Piet van der Arend, Jacoba van der Valk.

Weekeinde 9 en 10 februari: 5e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: Woord- en Communieviering met cantor. 
Voorganger: VOLT-groep Poeldijk. Intenties: voor alle vrijwilligers.
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met dames en heren Bar-
tholomeuskoor. Voorganger: Pastor Max Kwee. Intenties: Co van 
der Bol-Zuiderwijk, Gerard Enthoven, ter herinnering aan Riet 
van Leeuwen-Zwinkels.

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

Vieringen in De Backerhof
Donderdag  7 februari 19.00 uur: Rozenkrans bidden.
Donderdag 14 februari 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor 
Berry Lansbergen.

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

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

Meer weten? www.optiflor.nl
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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

Agenda
Vrijdag 1 februari 19.30 uur: eerste repetitie Themaviering met 
de Misa Criolla van Ariel Ramirez. Projectzangers zijn welkom!

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).

Elke dinsdag 20.00 uur:  repetitie voor de Mattheus Passion – J.S. 
Bach.

Elke donderdag 20.00 uur:  repetitielokaal De Leuningjes, repeti-
tie Popkoor Fine Tuning

            20.00 uur:  Emmastraat 11, Monster, repetitie Ka-
merkoor Couleur-Vocale

Elke vrijdag 19.30-22.00 uur:  repetitie Dames en Heren Bartho-
lomeuskoor

In de kerk
Zaterdag 2 februari 19.00 uur: geen viering.
Zondag 3 februari 11.00 uur:  de Vrouwenschola zingt tijdens de 

viering.
Zaterdag 9 februari 19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 10 februari 11.00 uur:  dames en heren Bartholomeus-

koor de Gerardusmis van Ben van 
Oosten.

Themaviering Pinkstermorgen

“Misa Criolla” van Ariel Ramirez
In de vorige Poeldijk Nieuws las u het al, we werken aan een 
Themaviering voor Pinkstermorgen. Zondag 9 juni wordt tijdens 
de viering van 11.00 uur de Misa Criolla van Ariel Ramirez uit-
gevoerd. Het koor wordt dan begeleid door Ensemble del Sur 
en de tenor solist Jorge Martina. Aan deze viering werken twee 
koorgroepen mee, het Bartholomeuskoor en kamerkoor Cou-
leur Vocale. Er is ook ruimte voor projectzangers.

De Misa Criolla (uitspraak: Miesa Criozja), 
het bekendste werk van de Argentijnse 
componist Ariel Ramírez, werd gecompo-
neerd in 1964. Omdat het Latijn toen niet 
meer de enige toegestane taal in de kerk 
was, greep Ramírez dat aan om één van de meest baanbrekende 
missen ooit te schrijven. De Misa Criolla kent niet alleen volkstaal, 
maar ook muziek met Argentijnse ritmes en instrumenten uit het 
Andesgebergte. De toonzetting van de Misa Criolla is gebaseerd 
op Argentijnse volksmuziek, een versmelting van Creoolse mu-
ziek met Afrikaanse invloeden, Spaanse muziek en Indiaanse mu-
ziek uit Peru.

Het wordt zondag 9 juni dus een 
feestelijke en swingende Pinkster-
morgen in de Poeldijkse Bartholo-
meuskerk. Ken je de “Misa Criolla” 
of wil je deze Argentijnse Muziek 
leren kennen? Werk je mee als pro-
jectzanger aan onze themaviering? 
Het Bartholomeuskoor repeteert op vrijdag, de eerste keer op 1 
februari om 19.30 uur. Het kamerkoor repeteert donderdag vanaf 
20.00 uur. Beide koorgroepen hebben een eigen repetitieschema 
met de voorbereiding voor deze themaviering. Voor meer informa-
tie en het complete repetitieschema: mail naar: zangkoren@deo-
sacrum.nl of naar kamerkoorcouleurvocale@outlook.com

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk
Monsterseweg 92, 2685 LK Poeldijk
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

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

Ontwerp 
 

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

mailto:zangkoren@deosacrum.nl
http://www.deosacrum.nl/
http://www.facebook.com/zangkorendeosacrum
mailto:zangkoren@deosacrum.nl
mailto:zangkoren@deosacrum.nl
mailto:kamerkoorcouleurvocale@outlook.com
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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

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

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

Dat zouden we meer kunnen leren

Geniet!
Soms kun je wel eens wat moe worden van al dat betuttelende van 
mensen om je heen. Hier een wijs advies, daar een ernstig woord, 
hier een goedbedoelde raad en daar een verstandige waarschu-
wing…. Dan kun je gewoon zin krijgen om eens lekker weg te gaan 
en zomaar te genieten van al het goede wat het leven biedt, toch?

Nou en dat kun je ook lezen in de Bijbel! In het boek prediker staat: 
“Joh volg de lust van je hart en in wat je ogen te zien geven!” Jaaaa… 
Er is vast wel een addertje onder het gras? Nou, denk dat niet te 
snel. De Bijbel is namelijk vaak heel wat minder benepen als het om 
genieten gaat dan wij Hollanders kunnen zijn. Dat kunnen we vaak 
leren van onze broers en zussen uit andere landen. Genieten, dat 
zouden we best wat meer kunnen leren.

Van goede muziek, van échte kunst, van lekker eten, van vrije tijd 
met vrienden en vriendinnen. Echt, dat mag je onbeperkt doen! En 
dan die “maar”? Acht moet ik dat uitleggen? Dat weet je zelf ook: 
De Bijbel is namelijk heel realistisch: betrek God er steeds bij. Hij is 
de Gever van al het goede! Zorg dan dat Hij kan genieten van jouw 
genieten, en dat is echt niet zo moeilijk! Je weet zelf wel wat kan en 
wat niet!

Kerkdiensten
Zondag 3 februari 10.00 uur: proponent L. de Hek, Utrecht.

  19.00 uur: ds. B. Brunt, Alphen aan den Rijn.
Zondag 10 februari 10.00 uur: ds. J. Tadema, Nijkerk. .

    19.00 uur: ds  J. Quist, Scheveningen.
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en ne-
vendienst voor kinderen van de basisschool.

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

Open kerk en boeken, platen en creamarkt
Zaterdag 2 februari 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 een gesprek of een luisterend oor. 
U en jij bent van harte welkom in de kerk aan de Fonteinstraat 
tussen 10.00 en 11.30 uur. Ook is er dan weer gelegenheid om 

boeken en platen te kopen op de boeken- en platenmarkt en in 
de creahoek kunt u met een aantal mensen aan de slag om crea-
tief bezig te zijn.

Slotavond Kerkbalans 1 februari
De slotavond Aktie Kerkbalans 2018 en de toezegging 2019 is vrij-
dag 1 februari om 20.30 uur in het Hervormd kerkelijk centrum, 
Fonteinstraat 6, Poeldijk

Oud papier
De oud-papiercontainer staat van 30 januari t/m 2 februari op: 
Monsterseweg 112, Poeldijk. Naast hotel-restaurant Unicum-El-
zenhagen.
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TE KOOP

MONSTER
Duyvenvoordestraat 46

TE KOOP

MONSTER
Molenstraat 93
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Royale, vrijstaande woning met garage 
gelegen nabij het gezellige centrum van 
Monster. Studeer-/slaapkamer op de 
begane grond. Op korte loopafstand van 
basisschool, en ook de winkels en het 
strand zijn dichtbij.

Vraagprijs: € 600.000,- k.k.

In kindvriendelijke woonwijk gelegen 
ruime drive-in woning met inpandige 
garage, zonnige achtertuin, 2 balkons en 
parkeergelegenheid op eigen terrein.

Vraagprijs: € 315.000,- k.k.

20 maart: verkiezingen Provinciale Staten

Voelt u zich Poelukker, Westlander 
of Zuid-Hollander?
Door Kees van Leeuwen

Veel inwoners van Friesland voelen zich Fries. Inwoners van 
Limburg vinden zich Limburger, inwoners van Zeeland zijn echte 
Zeeuwen. Wij kennen de reclame van Zeeuws meisje: “ons bin 
zunig hè“. Mensen in die provincies hebben kennelijk iets ge-
meenschappelijks. Komt dat door het dialect of is het hun geza-
menlijke levenswijze? Wat vinden wij in Poeldijk? Ik vind mijzelf 
eerst een “Poelukker”, dan Westlander; maar heb mij nog nooit 
een Zuid-Hollander gevoeld. Hoe komt dat?

Zuid-Holland, met haar hoofdstad Den Haag en grootste stad 
de wereldhaven Rotterdam. Zuid-Holland is een van de dichtst-
bevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden ter wereld. De 
provincie als bestuurslaag tussen rijk en gemeenten met zeggen-
schap over bepaalde zaken. Wat behelst de provincie Zuid-Hol-
land eigenlijk? Ik heb wat gegevens op een rijtje gezet: Zuid-Hol-
land telt 3,6 miljoen inwoners op 2.814 km² grond in 1,6 miljoen 
huizen, 260.000 bedrijven, 3 universiteiten en 228 molens. Het 
dichtst bevolkte stedelijk gebied van Nederland: 1.282 inwoners 
per km². Het dagelijks bestuur van de provincie, het college van 
Gedeputeerde Staten, heeft 5 leden en een voorzitter, Jaap Smit, 
Commissaris van de Koning. Het bestuur wordt aangestuurd en 
gecontroleerd door Provinciale Staten, 55 gekozen mannen en 
vrouwen: 10 VVD, 8 PVV, 7 D66, 7 CDA, 6 SGP en ChristenUnie, 5 
PvdA, 5 SP, 3 GroenLinks, 2 Partij voor de Dieren en 2 50Plus. De 
jaarbegroting omvat € 670 á 680 miljoen, niet eens zoveel als we 
misschien dachten. Ter vergelijking: de begroting van de stad Rot-
terdam is zo’n € 3,5 miljard. Dichterbij: de Westlandse begroting 
2019 is € 313 miljoen. In het Westland wonen 108.000 inwoners 
op 90,7 km², 119 inwoners per km²; wij hebben 44.438 woningen 
en 13.511 bedrijven.

Nederland telt 12 provincies: Groningen, Friesland, Drenthe, 
Noord-Holland, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, 
Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Zij doen het 
werk waarvoor het rijk ‘te groot’ en de gemeente ‘te klein’ is. Zo-
als bijvoorbeeld nieuwe fietspaden en natuurontwikkeling. Acti-
viteiten van de provincie zijn direct of indirect van invloed op het 

dagelijks leven. Slechts zelden is de provincie de enige instantie 
die zich met deze zaken bemoeit. De provincie is vaak ‘gebiedsge-
richt regisseur’ en werkt nauw samen met rijk, gemeenten, wa-
terschappen, het bedrijfsleven, organisaties en instellingen.

Taken Gedeputeerde en Provinciale Staten
Ruimtelijke inrichting, bereikbaarheid, openbaar vervoer en mo-
biliteit: in onze provincie ligt 25.000 km weg, waarvan overigens 
slechts 550 km provinciale weg. Regionale economische bedrij-
vigheid: beslissen waar bedrijven zich vestigen, de herinrichting 
en bestemming van verouderde bedrijfsterreinen. Milieu, energie 
en klimaat: verduurzaming van energiebronnen, van fossiel naar 
duurzaam en windenergie. Zorg voor vitaal platteland, natuur en 
recreatie. De provincie vindt dat we zuinig moeten zijn op open 
ruimte. Cultuur en monumentenzorg: restauratie en behoud van 
cultureel erfgoed. Rijksmonumenten, kerken en bibliotheken. 
Kwaliteit openbaar bestuur: toezicht op waterschappen en op fi-
nanciën van gemeenten. Bij geen van de nu 60 gemeenten in Zuid 
Holland is nu sprake van verscherpt (financieel) toezicht. Op 20 
maart zijn de verkiezingen voor de 55 provinciale statenleden, de 
verkiezingscampagne is gestart. U zult er ongetwijfeld in de me-
dia over lezen, zien en horen. De verkiezingen gaan op 20 maart 
dus om het provinciaal beleid en de daaropvolgende maatrege-
len en activiteiten in Zuid-Holland.                                                  

Afscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

https://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fietspad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschap_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschap_(Nederland)
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Nu ’t rouwrumoer rondom jou is verstomd
De stoet voorbij is, de schuifelende voeten

Nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt
En in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten

En telkens weer zal ik je tegenkomen
We zeggen veel te gauw: het is voorbij

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen
Niet wie je was en ook niet wat je zei

Langs deze weg wil ik U allen bedanken voor 
de lieve woorden van steun en sterkte in deze 
dagen van verdriet en stilte bij het afscheid van 
mijn lieve man

Piet van der Zanden
Dit geeft me moed om verder te gaan.
Ook namens mijn kinderen en familie zeg ik  u 
hartelijk dank.

Riet van der Zanden-Veerkamp
Poeldijk januari 2019 

In memoriam: 

Francien van den Broek (97)
Door pastor Max Kwee 

Francien werd op 10 juli 1921 in Poeldijk geboren. In totaal zouden 
er negen kinderen zijn. Haar oudste zus Leny overleed echter al op 
6-jarige leeftijd, waardoor Francien al vroeg het oudste kind werd. 
Als een soort tweede moeder zorgde ze mede voor het grote ge-
zin. Al vroeg op de dag was ze in de weer met het huishouden en 
zonodig ook in de tuin. 

Al voor de Tweede Wereldoorlog kreeg ze verkering met Dirk van 
den Broek. Snel na de oorlog, op 9 augustus 1945, trouwden zij en 
gingen wonen aan de Voorstraat, recht tegenover de kerk. Ze gaven 
het leven aan zes kinderen: Sjaak, Jan, Tineke, Theo, Jos en Harry 
(Hein). In 1965 kreeg Francien een tumor in haar hoofd. De operatie 
ging maar net goed. Eén kant van haar gezicht raakte daardoor ver-
lamd. Sindsdien heeft ze heel veel moeite gehad om naar buiten te 
treden. In de roerige jaren ‘60 kon oudste zoon Sjaak zijn draai niet 
vinden. Hij vond geen aansluiting meer in het gezin en ook niet meer 
in de kerk. Hij heeft er toen voor gekozen om niet meer verder te 
leven. Dit was een grote klap voor Francien, Dirk en het hele gezin. 

Intussen vonden kinderen partners, kleinkinderen werden geboren. 
Zij gaven veel vreugde aan Dirk en Francien. Dirk overleed in 2005 
na een kort ziekbed. Vanaf vorig voorjaar ging het slechter met 
Francien. Ze heeft toch nog een prachtzomer gehad, waarbij vooral 
Jan haar in de rolstoel door de Poelluk reed. Vanaf november ging ze 
steeds meer achteruit. Op 5 januari is ze dan in De Terwebloem over-
leden in de bijzondere leeftijd van 97 jaar. Wij denken terug aan een 
vrouw die een sterke persoonlijkheid had. Ze was plichtsgetrouw en 
volhardend,  had een sterke wil en ook veel humor. Wij denken in 
dankbaarheid terug aan een dierbare, lieve en zorgzame moeder, 
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. 

In memoriam:        

Kees van den Bogaert (100)
Door pastor Max Kwee 

Kees werd geboren op 16 oktober 1918 in het Brabantse Princen-
hage nabij Breda. Zijn vader was directeur van een postkantoor. 
Toen Kees 14 jaar oud was verhuisde het gezin naar Poeldijk, al-
waar zijn vader kwam te werken. Kees ging in dienst en zijn dienst-
tijd werd verlengd wegens de oorlog. Hij werd tewerkgesteld in 
Frankrijk en Duitsland. 

Hij leerde Greet kennen, zij trouwden in 1947 voor de wet en in 1948 
voor de kerk. Het eerste huisje was erg klein, eigenlijk meer een 
schuurtje. De eerste kinderen werden er geboren. Daarna kwamen 
ze te wonen aan de Julianastraat. Hij werkte eerst in een garage, 
daarna in de Poeldijkse Kistenfabriek. Zij gaven het leven aan  totaal 
tien kinderen. Toen hij 51 jaar was, ging hij als conciërge werken 
bij de huishoudschool. Langzamerhand konden ze zich steeds meer 
veroorloven, zoals een motor en zelfs een kleine auto. 

In 1983 ging hij met pensioen. In 2002 verhuisden ze naar een flat 
in de Beatrixstraat. In 2012 werd Greet ziek,  het jaar daarna over-
leed ze. Ruim vijf jaar ging Kees nog bijna elke dag lopend naar het 
graf. Op 21 december is hij dan overleden in de leeftijd van 100 jaar. 

In memoriam: 

Piet van der Zanden (85)
Door pastor Berry Lansbergen

Op Nieuwjaarsdag overleed op 85-jarige leeftijd Petrus Johannes 
Maria (Piet) van der Zanden. Piet werd geboren op 19 september 
1933 te Kwintsheul. Het gezin waarin Piet opgroeide telde negen 
kinderen, zeven  jongens en twee meisjes, van wie nu iedereen is 
overleden.

Na de lagere school moest hij al snel aan het werk in de tuin. Op zijn 
21e ging hij als kantoorbediende aan het werk bij de Boerenleen-
bank. Daar leerde hij zijn vrouw Riet kennen, die ook bij deze bank 
werkte. Omdat het toen niet toegestaan was dat beiden bij dezelfde 
bank werkten, nam hij ontslag en ging als fustmeester werken op 
de veiling. Op 6 oktober 1959 trad hij in Poeldijk in het huwelijk met 
Riet; uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren, van wie zoon 
Marcel al op jonge leeftijd is gestorven.

Zijn familie omschreef hem als een rustige man, zeker geen prater. 
Hij hield van lezen, kruiswoordpuzzels oplossen en kaarten. Zijn 
grote passie waren de fietstochten samen met Riet. In de parochie 
Poeldijk heeft hij zich verdienstelijk gemaakt door 22 jaar te zingen 
in het koor Deo Sacrum. De laatste maanden van zijn leven waren 
niet gemakkelijk. Hij werd in september vorig jaar opgenomen in 
de crisisopvang van huize Frankeland in Schiedam, vanaf afgelopen 
oktober verbleef hij in De Kreek in ’s-Gravenzande. Op 5 januari na-
men wij afscheid van hem in de Bartholomeuskerk, waarna hij werd 
begraven op het parochiekerkhof. Wij wensen zijn vrouw, kinderen 
en achterkleinkinderen veel sterkte toe.
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Selamat djalan 

Onze allerliefste mam is er niet meer.

Leny Paalvast-Richters
Helena Johanna Elisabeth

 sinds 1989 weduwe van Niek Paalvast

* Batavia                                                     † Poeldijk
24 januari 1926                                12 januari 2019
                                  
Verdrietig nemen we afscheid van onze lieve en  
betrokken moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-
moeder. 

Ze was ons zo vertrouwd. 
We gaan haar vreselijk missen.

 

Hans en Ellen
   Stéphanie en Marnix, Juliette, Rosalie
   Vivienne en Remco
Heleen en Wim
Ton

Woonzorgcentrum De Terwebloem

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

Op vrijdag 18 januari hebben wij afscheid van mam 
genomen in crematorium Ockenburgh in Den Haag.

*****
Onze speciale dank gaat uit naar huisarts Schijen 

 en de medewerkers van De Terwebloem  
voor hun grote betrokkenheid en liefdevolle zorg  

die zij aan onze moeder hebben gegeven.

In memoriam: 

Leny Paalvast-Richters (92) 
Door Heleen Paalvast

‘Jullie moeder heeft de gezegende leeftijd van 92 jaar bereikt’, 
troostten familie en vrienden mij en mijn broers Hans en Ton. Zij 
heeft daarmee mijn vader bijna dertig (!) jaar overleefd. Mijn 
moeder bouwde na zijn plotselinge en veel te vroege dood in au-

We denken terug aan een man die altijd aan het knutselen was. 
Hij hield van werken in zijn volkstuin, puzzelen en hij had een eigen 
soort werkplaats op zolder. Hij was sociaal, heel zorgzaam. Hij hield 
wel van een geintje en bij feesten was hij de feestneus. Wij denken 
in dankbaarheid terug aan hem en zijn lange leven.

gustus 1989 een eigen leven op, met een veerkracht om jaloers 
op te zijn. Die veerkracht kenmerkte eigenlijk haar hele leven. Zo 
vertrok ze vanwege de gespannen situatie in Indonesië in 1950 – 
amper een jaar getrouwd - naar Nederland, haar moeder en het 
graf van haar in een Jappenkamp overleden vader achterlatend. 
De eerste jaren in Poeldijk was ze nog erg gehecht aan Indië, en had 
ze heimwee. Gelukkig maar dat buurvrouw Heuchemer van twee 
huizen verderop aan de Monsterseweg haar bandrecorder aanbood 
om een gesproken brief in te spreken en het bandje op te sturen 
naar haar moeder in Jakarta. Die gelukkig in de jaren zestig alsnog 
mocht overkomen naar Nederland. 

Oma Paalvast kwam heel lief wekelijks in de A.J. van Reststraat op 
de thee, de familie aan vaderskant was allerhartelijkst. Allengs werd 
mijn moeder zo in de Poeldijkse gemeenschap opgenomen. Zij sloot 
zich aan bij het  koor Avondklanken en volgde Engelse les in De Bac-
kerhof. Met haar vriendin Corry van der Valk-Zuijderwijk trok ze heel 
veel op. Indonesië bleef uiteraard trekken, in 1983 was ze er met mijn 
vader voor het eerst terug. Tien jaar later ging ik er met haar heen. 
We waren op tijd terug voor de doop van kleindochter Vivienne, die 
door mijn moeder met een stralend en gezond gebruind gezicht de 
kerk werd ingedragen. Wat zei ze ook alweer toen ik als journalist 
haar eens vertelde over mijn droom van een correspondentschap in 
Indonesië: ‘Dan kom ik elk jaar een half jaar bij je wonen.’

In oktober 2013 waren we bij de onthulling van het beeld ‘Indische 
Tantes’ in Den Haag. Twee maanden eerder, op 15 augustus, be-
zochten wij de jaarlijkse herdenking bij het Indisch Monument, ook 
in Den Haag. Daar hebben wij na de uitvaart de bloemen neerge-
legd die na haar dood haar kamer in De Terwebloem vulden. Mijn 
moeder was gek op bloemen, vooral op orchideeën die de herinne-
ringen aan Indië levend voor haar hielden. 
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Afgaande op het door experts meest voor de hand liggende weer-
model voor de komende tijd, mogen we eind januari en begin fe-
bruari enkele weken vorst van betekenis verwachten. Gesproken 
wordt zelfs over dagtemperaturen die niet of nauwelijks boven 
het vriespunt lijken uit te komen. Vooral omdat men echte schaat-
sliefhebbers geen mooier scenario in het vooruitzicht kan stellen, 
wordt u een kiekje aangeboden dat winters aandoet. Het is een 
opname die in december 1962 werd vervaardigd, in een winter 
die alleen bij de gedachte eraan bij menigeen al koude rillingen 
teweeg brengt. 

Een winter waarin de toen 31-jarige Reinier Paping geschiedenis 
schreef door op 18 januari 1963, onder erbarmelijke weersomstan-
digheden, een van de meest ijzige Elfstedentochten uit de historie op 
zijn naam te schrijven. Beïnvloed door een ijzige wind en zeer lage 
temperaturen bereikte een beperkt aantal rijders meer dood dan 
levend finishplaats Leeuwarden. Niet voor niets wordt die tocht ‘De 
hel van 1963’ en Reinier Paping ‘De held van 1963’ genoemd. De 
uit Ommen afkomstige schaatser werd er een van ijspegels voor-
ziene legende mee. Zo’n lange winter kan het nu onmogelijk meer 
worden, temeer daar Nederland half december 1962 al werd gecon-
fronteerd met sneeuw en ijs. 

Praktisch geen verkeer in de Julianastraat
Nu is het afwachten in hoeverre die profetische voorzieningen van 
de meteorologen  bewaarheid worden. Op het moment dat deze 
editie van ‘Poeldijk Nieuws’ bij u in de brievenbus rolt, zijn de laatste 
stuiptrekkingen van   januari volop gaande. De voorspellingen zullen 

nu zichtbaar moeten worden. In het tegenovergestelde geval vist 
men dit winterseizoen, voor zover het een wat langere vorstperiode 
betreft, wederom achter het zo befaamde net. Laten we voorlopig 
van het positieve uitgaan en bijgaand plaatje, vereeuwigd in de Ju-
lianastraat, als opwarmertje begroeten. Een Julianastraat die zich 
een kleine zeventig jaar geleden nog leende voor allerhande spelle-
tjes midden op straat. Het betekende dat van de mogelijkheden om 
sneeuwballen te gooien, glijden en sleeën door de kinderen uit de 
straat dankbaar gebruik werd gemaakt. De opname brengt zonne-
klaar aan het licht dat ouders praktisch geen omkijken hadden naar 
hun kroost. Uiteraard waren er toen dorpsgenoten die de beschik-
king hadden over een personenauto, de ’intensiteit’ van vierwielers 
in de Julianastraat geeft het aantal ervan redelijk weer..... Bedrijfs-
matig was het vervoer per as in 1962 algemeen ingeburgerd, in de 
particuliere sector moeten we het autobezit nog als mondjesmaat 
betitelen. Wel stonden we toen aan de vooravond van een ware re-
volutie op dat gebied. 

Onvoordelige houding van kinderen
De spelende kinderen zullen er toen niet om hebben getreurd, zij 
konden zich zonder op of om te kijken naar hartelust uitleven. Al-
hoewel de meeste kinderen voor wat betreft de herkenbaarheid niet 
hun voordeligste pose hebben aangenomen, zijn de voorste jonge 
dametjes wel herkend. Op het sleetje ziet u de 13/14-jarige Ineke 
Schets, dochter van de toentertijd in de gemeente Monster actieve 
politieagent Schets. Een populaire agent die in het begin der vijfti-
ger jaren, tijdens het uitoefenen van zijn vak, verongelukte. Ineke 
laat zich in het sleetje voorttrekken door de praktisch even jonge Elly 
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Steenvoort, een dochter van Albert Steenvoort, toenmalig Poeldijks 
correspondent voor een Zuid-Hollands dagblad. Terwijl Elly tijdens 
de opname als ‘trekker’ diende, zal het tweetal na verloop van tijd af 
en toe van positie zijn gewisseld. De openstaande deur gaf toegang 
tot de woning van de familie Mensing. Vandaar dat de kans groot is 
dat ook Coby Mensing zich temidden van de spelende buurtkinde-
ren ophoudt. Aan het eind van de straat hebben we rechts zicht op 
‘De Leuningjes’, destijds gedoopt als Poeldijks Sociaal Cultureel Cen-
trum. Het gebouw werd in de zeventiger jaren vernoemd naar twee 
eeuwenoude leuningjes, geplaatst ter bescherming van voetgan-
gers en fietsers over een beekje in de nabijheid. Wie recent op het bi-
zarre idee kwam de originele naam te (laten) wijzigen in ‘De Veiling’, 
had waarschijnlijk een black-out. Van enige meerwaarde kan toch 
onmogelijk sprake zijn! Terwijl de meeste kinderen de straat al jaren 
geleden hebben verruild voor een eigen stekkie, de sneeuw niet is 
blijven liggen en de bomen groter zijn gegroeid, is het wachten op 
omstandigheden die niet voor dit ‘sneeuwkiekje’ onderdoen.

‘Spelend in de sneeuw en met de slee,
iedereen geniet naar mijn idee.
Puur Hollands plezier,
dát hebben zij hier.
Komt dat nu terug, dan valt het mee’.

In  het Gouden Huis dr Weitjenslaan

Yogalessen in Poeldijk
Vanaf 16 januari wordt iedere woensdagavond Dru yogales ge-
geven door een gediplomeerd yogadocente bij het Gouden Huis 
in Poeldijk. De yogalessen worden gegeven door Elisa, die veel 
ervaring heeft opgedaan door het beoefenen van verschillen-
de dansstijlen en yoga. Het beoefenen van yoga geeft innerlijke 
rust en brengt het lichaam in balans.

De kracht van yoga heeft Elisa erg geïnspireerd, zij brengt dit 
graag over aan anderen. Zij geeft les in Dru yoga, een zachte 
vloeiende yoga vorm. In de lessen is er een combinatie met Gi-
gong bewegingen, die we kennen van de Tai Chi. Elisa werkt met 
muziek waardoor je dieper in ontspant. Haar lessen bestaan uit 
meditatie, opwarming, beweging en eindontspanning.  Lessen 
zijn elke woensdag om 20.45 uur. Dr Weitjenslaan 14 in Poeldijk. 
Een proefles kost € 5, een reguliere yogales € 10,. Meer infor-
matie over het Gouden huis: https://www.hetgoudenhuis.nl/. U 
kunt zich aanmelden voor de lessen via: yogametelisa@hotmail.
com.

93 x 138 mm, Poeldijk Nieuws

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

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

Vergelijkt u onze prijzen                                                                      
gerust eens met die                                                                                  
van nieuwe sieraden.

Ook unieke
eigentijdse

sieraden  

https://www.hetgoudenhuis.nl/
mailto:yogametelisa@hotmail.com
mailto:yogametelisa@hotmail.com


16 30 JANUARI 2019

We blijven genieten van de natuur om ons heen

Wandelen door de seizoenen heen
Door Mart van der Knaap

Lente, zomer, herfst en winter van het gehele jaar
wandelen met elkaar
lopend over het Noordzee strand
gaan langs de vloedlijn door het mulle zand
altijd kijkend van waar komt de wind
want loopt het heel gezwind
genietend van zee zand zon wind en natuur
dat maakt het wandelen zo gezond zo puur 
op de pieren en in het water de meeuwen
hoog in de lucht hoor je ze schreeuwen
met de branding als achtergrond muziek
dat maakt een wandeltocht daar zo uniek
de LENTE als de natuur gaat ontluiken
om daarvan te profiteren is wandelen heel goed te gebruiken
je kunt er zo fantastisch van genieten
zoals in de polder eenden met peiltjes, futen en kieviten
de schapen met hun lammeren
als het soms koud zachtjes jammeren
de bloesems volop aan de bomen 

Waarachtig de ZOMER zit er aan te komen 
machtig mensen wat is ook nu de natuur prachtig mooi
dan is alles in volle tooi  
volop zon en warmte met heel veel bloemenpracht
lange dagen kort de nacht
s’ morgens hoor je bij het ontwaken
de kikkers volop kwaken 
ook laat zich welluidend horen de parasiterende koekoek
die is driftig naar een pleegnest op zoek
dit alles gaat snel voorbij
voor je het weet is het HERFST tij
de bladeren kleuren heel bont
later dwarrelen en dansen ze in het rond
dan staan ze daar bomen en struiken kaal en naakt
zo zijn we zowaar in de WINTER geraakt
met storm sneeuw en ijs
maar we blijven wandelen tot ( zowat) elke prijs
soms is het glad 
op ons wandelpad
of de sneeuw maakt alles wit 
dan verdwalen we op onze winterse wandelrit

Maar we blijven genieten van de natuur om ons heen,  
al wandelend door de seizoenen heen. 

In 2020 krijgt ‘Loftrompet’ nieuwe naam, welke?

Aanmelden Vrijwilligersjaarprijs 
start
De duizenden Westlanders die zich vrijwillig inzetten voor hun 
omgeving vind je overal: op sportvelden, in de zorg, scholen, 
scouting, kinderboerderijen en veel meer plaatsen. Door deze 
inzet is het Westland een hechte gemeenschap waar we naar 
elkaar omkijken en veel van de grond krijgen. Jaarlijks worden 

die vrijwilligers in het zonnetje gezet en nemen ze in de ‘Week 
van de Vrijwilliger’ deel aan activiteiten. Ook reikt de gemeente 
een waarderingsprijs uit aan een organisatie of initiatief om zo 
het belang ervan te laten zien.
 
Jaarlijks worden vier organisaties genomineerd voor de Vrijwil-
ligersjaarprijs. Kent u een vrijwilligersorganisatie die een uitzon-
derlijke inspanning leverde, bijzonder resultaat heeft behaald, 
inspiratiebron is voor anderen of zich al jarenlang inzet voor de 
Westlandse samenleving? Meld de organisatie dan aan vóór 10 
februari op: www.loftrompetwestland.nl  

Workshops
De ‘Week van de Vrijwilliger’ is al jaren een geslaagd concept van 
gemeente en Vitis Welzijn. Ruim 750 vrijwilligers namen in 2018 
deel aan activiteiten en workshops in de ‘Week van de Vrijwilli-
ger. Ook dit jaar organiseert de gemeente met Vitis Welzijn ‘de’ 
week. Vrijwilligers verbonden aan een organisatie kunnen zich 
inschrijven voor één activiteit. Dat kost niets, maar vol is vol. De 
‘Week van de Vrijwilliger’ is van 25 t/m 29 maart. U kunt kiezen 
uit één van de honderden beschikbare plekken bij een schilder-
workshop, high tea, gezamenlijk ontbijt, rondleidingen bij bedrij-
ven en nog veel meer. Op: www.loftrompetwestland.nl kunt u  
bekijken waar u het liefst aan wilt meedoen. Inschrijven kan pas 
vanaf 18 februari.

Prijsvraag: nieuwe naam
De ‘Loftrompet’ is een begrip, maar toe aan vernieuwing en ei-
gentijdser uitstraling. Wij willen in 2020 met een nieuwe naam 
starten waarmee de veelzijdigheid van vrijwilligerswerk en de 
prijs recht wordt gedaan. Een pakkende naam die de inzet van 
duizenden Westlanders op de kaart zet. De Vrijwilligerswaarde-
ringsprijs is een initiatief van Vitis Welzijn en gemeente én een 
blijk van waardering van alle Westlanders. Mail suggesties naar 
onderscheidingen@gemeentewestland.nl. De naam wordt be-
kend gemaakt in de ‘Week van de Vrijwilliger’. Natuurlijk is er een 
passende prijs voor de nieuwe winnende naam.

Zaterdag 2 maart kindermiddag in ‘De Veiling’

Hallo kinderen van Leutjesdijk
 

Wij, de Blauwkonters, zijn blij jullie te 
mogen vertellen dat de kindermiddag 
dit jaar weer in ‘De Veiling’ (De Leu-
ningjes) is. Er is goed overleg geweest 
met het stichtingsbestuur van de Leu-
ningjes. Zij zijn, net als wij, blij dat we 
de kindermiddag daar weer kunnen 
vieren. Wij danken René en Cynthia 
Hartman voor het opvangen van de 
kindermiddag in ‘Vrienden’.

De kindermiddag is zaterdag 2 maart van 14.00 tot 17.00 uur, na 
de optocht. Die  vertrekt om 12.30 uur vanaf De Leuningjes aan 
de Beatrixlaankant en eindigt aan de voorkant van De Veiling. 
Kom allemaal verkleed, loop mee met de optocht en vier daarna 
gezellig carnaval in de Veiling. De organisatie maakt er weer een 
ouderwets knallend feest van! Neem ook je ouders mee, dan ma-
ken we er met zijn allen een super carnavalsmiddag van!

http://www.loftrompetwestland.nl
http://www.loftrompetwestland.nl
mailto:onderscheidingen@gemeentewestland.nl
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Vijf voorstellingen stuk Harold Pinter in Naaldwijk 

‘Bedrog’ in TheaterLoods Westland 
 

Vanaf 1 februari speelt Theatergroep Het 
Wilde Westen ‘Bedrog’ van de Britse to-
neelschrijver Harold Pinter. Emma is ge-
trouwd met Robert en heeft een relatie 
met Jerry, de beste vriend van Robert. 
Deze driehoeks-verhouding wordt op 
wonderlijke manier weergegeven in een 

toneelstuk. Pinter weet met de tekst en de structuur de kijker te 
verbazen, te ontroeren en soms in verwarring te brengen. 

Nobelprijswinnaar Pinter schreef Bedrog in 1976, twintig jaar la-
ter bleek dat het stuk gebaseerd is op zijn affaire met BBC-pre-
sentatrice Joan Bakewell toen Pinter getrouwd was met Vivien 
Merchant. Bedrog is één van zijn bekendste werken, hij schreef 
27 toneelstukken, sketches, filmscenario’s en poëzie. Onder regie 
van Henry van Niel waagt Theatergroep Het Wilde Westen zich 
aan dit stuk. Teksten lijken normaal, karakters herkenbaar, de si-
tuatie lijkt niet bijzonder. Toch kennen de dialogen spannende, 
liefdevolle en bevreemdende interacties. 

Henry van Niel is een ervaren regisseur, theatertechnicus en fo-
tograaf. Lang betrokken bij De Appel en regisseerde ‘Bedrog’ al 
eens. Nu gaat hij met Het Wilde Westen dit avontuur aan. Speel-
data: 1, 2, 3 (14.30 uur), 8 en 9 februari, aanvang: 20.15 uur, The-
aterLoods Westland Naaldwijk. Regie: Henry van Niel. Spel: Oigen 
Blankert, Nico Luiten, Paula van der Schilt en Ruud Schuurman. 
Zie: www.tghetwildewesten.nl. 

Paula Luiten-van der Schilt en Ruud Schuurman

Daar voelt uw kind 
zich thuis! 

Dagopvang & buitenschoolse opvang
 in Monster en Poeldijk. 

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

Professionele opvang in een 
huiselijke sfeer

http://www.tghetwildewesten.nl
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OPEN DAG
WOENSDAG 13 FEBRUARI

09.00 uur - 12.00 uur

De open dag is een mooie kans voor ouders en 
kinderen om eens ongedwongen een kijkje te nemen 

bij één of meerdere scholen. 
U heeft ook de mogelijkheid om uw kind(eren) 

op de school naar keuze in te schrijven.

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

24 pakken

€ 3,50

Hallo laagsteprijsgarantie

2 voor

€ 4,00
50%

KORTING

Doritos 
180 gram

Slagerij  
div soorten 
hamburgers

Oerbrood Wagner big 
pizza

Sinaasappels 
hand of pers

Cup-a-soup DubbelfrissDommels,  
Hertog Jan of 

Jupiler blik

2 kilo 
€ 2,00

2 zakken 

€ 2,00

20%
KORTING

3 pakjes

€ 2,50

2 voor

€ 4,00
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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

Westland Verstandig: Pleintje aan de Voorstraat 
gaat er nu eindelijk komen. Geen huisvesting 
arbeidsmigranten bij Verburch op perceel dat 
nu door de Provincie gebruikt wordt  
Westland Verstandig pleit al jaren voor een gezellig pleintje aan de 
Voorstraat en het herstel in de oude staat -met lantaarnpalen, bomen- 
van de Voorstraat. Eindelijk komt er beweging en we hopen nu echt dat dit 
gerealiseerd gaat worden. Bij geruchte vernamen we dat CDA-wethouder 
Zwinkels op het perceel bij het sportcomplex van Verburch een vrij groot 
Polenhotel wil gaan toestaan. De grond is van de gemeente en dus vindt 
zij dit een goede locatie voor één van de “bevriende” uitzendbureaus. 
Onaanvaardbaar en mag niet gebeuren! Niet op die plek. Dat gaat overlast 
geven! Westland Verstandig diende een motie in om dit tegen te houden.

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. 

KBO Poeldijk 
Met raad en daad voor iedereen

De ouderenadviseur 
Het is lang niet vanzelfsprekend dat mensen de weg weten in 
alle voorzieningen voor ouderen om langer thuis te blijven wo-
nen. Daarbij komen ook nog eens regels en papierwerk. Een ou-
derenadviseur van KBO-PCOB kan senioren bijstaan. Zij zijn er 
voor alle senioren, werken als vrijwilliger en zijn niet in dienst 
van de gemeente of welzijnsorganisatie. Daarom doen zij zelf-
standig, onafhankelijk én gratis hun werk.                             

De ouderenadviseur staat seni-
oren met raad en daad bij. De 
‘raad’ is informatie en advies, de 
‘daad’ is  bemiddeling en bege-
leiding. Hulp is laagdrempelig; 
door het vrijwillige karakter is 
er meer tijd en aandacht dan 
beroepskrachten vaak heb-

ben. Bij ingewikkelde vragen valt de ouderenadviseur terug op 
de beroepskrachten. Ouderenadviseurs werken samen met de 
gemeente, stichting welzijn ouderen en verenigingsbureau van 
KBO-PCOB. Ouderenadviseurs hebben veel affiniteit met zorg en 
zijn goed op de hoogte van vragen en problemen over zorg, wel-
zijn, veiligheid, vervoer of financiën. Er zijn ruim 600 ouderenad-
viseurs, in Poeldijk zijn dat: Leny van Leeuwen (245789) en Ineke 
van Swieten (247670).

Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt
Werkgevers klagen over perso-
neelstekort en over krapte; toch 
staan er zelfs nu nog veel mensen 
aan de kant. Leeftijdsdiscrimina-
tie speelt een duidelijke rol. KBO-
PCOB vindt dat we dat moeten 
aanpakken. Ook de Tweede Ka-
mer wil concrete maatregelen.

In december besprak een Kamercommissie een plan van staats-
secretaris Van Ark, het ‘Implementatieplan Arbeidsmarktdiscri-
minatie 2019-2021’. Werkzoekenden boven de 50 hebben vaak 
veel last van discriminatie. De helft van alle werkloze 50-plussers 
zit al meer dan een jaar thuis, er is grote huiver bij werkgevers om 
deze groep een kans te geven. 

Citaten, spreuken en gezegden                                                                                    
“Op Facebook, Instagram en Twitter barsten we van de vrienden. 
Maar we hebben niemand die we kunnen vragen om op onze 
hond te passen tijdens onze vakantie.”

“Ik lig niet dwars, jij benadert mij gewoon van de verkeerde kant.”

Van 17 tot en met 20 mei in Waalwijk

Weekeinde Bridgeclub Poeldijk

Bridgeclub Poeldijk organiseert van 17 t/m 
20 mei een bridgeweekeinde in Fletcher 
Hotel Waalwijk. De kosten voor dit week-
einde, dat bestaat uit 4 dagen en 3 nach-
ten, inclusief halfpension met gebruik van 
een tweepersoonskamer, zijn € 199,00 per 
persoon, de toeslag voor een eenpersoons 
kamer is € 45,00.

Heeft u interesse: dan kunt u een informatieformulier aanvragen 
bij het secretariaat: W. Spitzer, Dreeslaan 40 2672 DN Naaldwijk. 
Telefoon: 06-53933261, e-mail: wimspitzer@gmail.com.

mailto:wimspitzer@gmail.com
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Twee punten bleven in Poeldijk

Verburch – Twist: 22-21
 
Zaterdag 5 januari speelden we tegen Twist DS1, de eerste com-
petitiewedstrijd van het jaar. Wij waren gedreven om de wed-
strijd te winnen, zij hadden dit seizoen pas twee punten. Het 
startsignaal klonk en wij begonnen met de bal, al snel maakte 
Twist de 0-1. In de eerste helft ging het ongeveer gelijk op. 10 
minuten voor rust stonden we ver achter, maar we kwamen te-
rug tot 12-13. Zo gingen we positief de rust in. 

Ook in de tweede helft ging het gelijk op en konden wij niet 
uitbouwen naar een verdere voorsprong. Het was daarom een 
spannende wedstrijd. In de laatste 90 seconden was het 21-21 
en hadden wij de bal. Wij scoorden  de 22-21 en hadden de 
overwinning voor het grijpen. Na onze laatste aanval had Twist 
nog een halve minuut de bal om gelijk te maken. Twist gooide 
over en hierdoor bleven de 2 punten in Poeldijk. Wij bedanken 
Bakkerij Van Malkenhorst voor de lekkernijen die zij hebben 
gesponsord! 

Na 2 minuten kon tegenstander uitlopen

Verburch – Houten: 19-25
Zaterdag 12 januari speelden wij tegen Houten Dames 1. Onze 
vorige wedstrijd tegen hen verloren wij met 1 doelpunt verschil; 
wij waren dus erg gedreven Houten terug te pakken en met de 
winst naar huis te gaan. Na het eerste fluitsignaal begonnen 
wij met de bal en de eerste aanval, maar scoorden wij niet. De 
eerste 10 minuten stonden we nog niet goed in de verdediging 
waardoor er een aantal doelpunten tegen viel. 

Uiteindelijk stonden we na 10 minuten met vier doelpunten 
achter. Toen ging de verdediging goed staan en zetten we onze 
schouders eronder. Dit resulteerde in een ruststand van 12-12 
wat eigenlijk goed was, omdat wij terug kwamen van vier doel-
punten achterstand. De tweede helft ging heel gelijk op en was 
erg spannend. Tot 10 minuten voor het einde stonden we steeds 
gelijk. Toen kregen wij een twee-minuten van de scheids, zo kon 
Houten uitlopen. De eindstand werd 19-25, dus geen punten 
voor ons mee naar huis.

Vrijwilligers als ambassadeur van Verburch 

Jan van der Valksporthal
Door Peter van Leeuwen

Er zijn zo af en toe wat zaken die ons bezighouden en waarover 
we u willen bijpraten. Kan geen kwaad, dachten wij. Weet u ten-
minste wat ons (ook) beroert: Allereerst het feit dat veel spor-
ters met een fiets zonder deugdelijke verlichting naar Verburch 
komen. Niet erg slim in deze wintermaanden, vooral voor de 
medeweggebruikers. Het is helemaal niet onze verantwoorde-
lijkheid, maar we zitten er wel mee. 

We moeten er niet aan denken dat één van onze sporters wat 
overkomt….. Dus: laat je zien in het verkeer! Licht aan! De be-
heercommissie van de sporthal bestaat uit louter vrijwilligers, die 
vaak al vele jaren actief zijn. Moeilijke klus? Helemaal niet, maar 
je bent wel een soort ambassadeur van de club, van de sporthal. 
Je zorgt er mede voor dat sporters zich welkom en op hun gemak 
voelen. We willen er graag een paar mensen bij hebben die op 
gezette tijden willen helpen. Iets voor jou? Gewoon proberen. Je 
gaat het hoogstwaarschijnlijk gewoon leuk vinden. Je kan er toch 
effe een telefoontje/mailtje aan wagen: 06-50224781, of peet-
vl@caiway.net.

Volgend jaar, in augustus 2020, bestaat de Jan van der Valksporthal 
40 jaar! Het heeft nog even de tijd dus en we weten ook bij lange 
na niet wat we eraan gaan doen, maar dat ongemerkt laten passe-
ren is geen optie. Een schot voor de boeg: heeft u misschien ergens 
in een doos op zolder oude foto’s, krantenknipsels, adressen van 
voormalige beheerders of documenten, die iets met de sporthal 
te maken hebben? Wij zijn sowieso al benieuwd, maar in dit kader 
wel heel erg! Horen we van u? Een vriendelijke sportgroet.

mailto:peetvl@caiway.net
mailto:peetvl@caiway.net
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Puzzel nummer 3
Puzzel nummer 3

Winterpuzzel Woordzoeker
Zoek de onderstaande woorden op. Van de overgebleven 11 
letters maak je een woord, de oplossing.

R P K C A R T T R O H S W C

N E S N O W B O O T S H H Y

E O V O R S T R T L A O E S

S S S I I I W O A N C K J R

T N K J U A C N D O C I E N

A E A S R H G S L O T T N S

A T T M T L C A H S N E N T

H W E E A H D S N I E E L S

C R N U O E J U W I E E R T

S E F E M I K E K U G L A D

N E N E O H C S W U E E N S

N E L W I N T E R P R E T N

N K I E K O L V W U E E N S

N T W I N T E R S L A A P S

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. 

CHOCOLADEMELK
ERWTENSOEP
GLAD
HANDSCHOENEN
IJS
IJSHOCKEY
KUNSTIJS
LANGLAUFEN
OORWARMERS
SCHAATSEN
SHORTTRACK
SKATEN
SKIEEN

SLEE
SNEEUW
SNEEUWSCHOENEN
SNEEUWSCHUIVER
SNEEUWVLOK
SNOWBOOTS
TOCHTEN
TRUI
VORST
WINTER
WINTERPRET
WINTERSLAAP
WIT

Hebt u suggesties voor een leuke puzzel of wilt u er een maken? Van 
harte welkom! Dan is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.

Uitslag puzzel nr. 1 Rebus Gelukwens: Het is 2019. Wij hopen dat 
het een mooi jaar mag worden! Wij wensen u allen veel geluk en 
goede gezondheid in het nieuwe jaar! Zie: http://poeldijknieuws.
nl/het-blad/puzzel/. 

Van de 39 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, is de 
gelukkige winnaar: Corrie Lelieveld, op de foto met de slagroom-
schnitt van Bakkerij Van den Berg. 

mailto:puzzel@poeldijknieuws.nl
http://poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/
http://poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/
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Een drukte van jewelste op 10 januari

Winterfair in De Terwebloem
‘Onder’ de voormalige medewerkster Welzijn stond de Winter-
fair al in de planning. Nu, dat hebben de dames die er nu werken 
geweten. Er was een flink aantal kraamhouders dat informeer-
de naar de organisatie van de Winterfair. Maar de dames uit De 
Terwebloem zijn niet voor een gat te vangen. Zij hebben de hele 
organisatie  volledig opgepakt, donderdag 10 januari was het 
zover. Het was een drukte van  jewelste. 

De meeste kraampjes werden in het restaurant geïnstalleerd: met 
zelfgemaakte breiwerkjes en met erg originele cadeautjes voor 
kraambezoek. Met ook de nodige kaarten om bij een geboorte te 
versturen. In de hal stond een lingeriekraam met een zeer uitge-
breide collectie; ook de kraam van Ria Zaalberg stond er weer. Voor 
ons in De Terwebloem geen onbekende, zij staat er regelmatig met 
de meest originele presentjes. Tegenover de receptie een ingerich-
te balie met de prachtigste orchideeën en andere plantjes. Voor 
het gemak waren er ook leuke plantenpotjes te koop.

Er was een groot aanbod van cd’s, dvd’s en een flink aantal boe-
ken van diverse schrijvers. Er is nog steeds een grote boekenvoor-
raad die eerdaags wordt uitgestald. Wist u dat de boeken voor 
een prikkie te koop zijn? Van € 0,50 tot € 1,00 per boek. Daar kunt 
u ze toch niet voor laten liggen? Nog leuker is dat de opbrengst 
in een potje voor de bewoners gaat zoals voor een bijzonder uit-
stapje of activiteit. Dus dat zijn twee vliegen in één klap. Al met 
al was de Winterfair een groot succes: er is flink verkocht, ook 
omdat bewoners een tegoedbon van € 5,-- hadden. Die kon bij 
elke kraam worden besteed. Een leuk initiatief, zo’n markt in De 
Terwebloem is zeker voor herhaling vatbaar!

Belangrijk voor taalontwikkeling jonge kinderen

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

Gezinnen vragen de Voorleesvisite aan, maar omdat de vraag 
groter is dan de beschikbare voorlezers, zoeken wij dringend naar 
meer voorleesvrijwilligers. Lijkt het u leuk om ook deel uit te ma-
ken van de Voorleesvisite? Dan bent u van harte welkom! Voor 
meer informatie en aanmelden bij: voorleesviste@bibliotheek-
westland.nl.

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

mailto:voorleesviste@bibliotheekwestland.nl
mailto:voorleesviste@bibliotheekwestland.nl
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Vitis Welzijn 
Na samengaan Fonds Westland: hetzelfde te bieden

Fonds 1818 trekt het Westland in 
Op 1 januari ging Fonds Westland op in Fonds 1818, dat wil nu 
laten zien wat stichtingen, verenigingen en inwoners aan het 
fonds hebben. Projectleider Marjet van Os: “We organiseren 
bijeenkomsten voor alle Westlanders die maatschappelijk actief 
zijn, als professional of vrijwilliger. Wij vertellen dan wat wij te 
bieden hebben en tonen Westlandse projecten die eerder ge-
steund zijn. Onze medewerkers staan klaar om kennis te delen 
en contacten te leggen.” 

In februari organiseert Fonds 1818 nog twee bijeenkomsten, bei-
de van 19.30-21.00 uur, op dinsdag 5 februari: thema Sport bij 
Quintus Sport in Kwintsheul en maandag 18 februari staan Kunst 
& Cultuur op de agenda in Theater De Naald in Naaldwijk. Aan-
melden kan via www.fonds1818.nl. Stichtingen, verenigingen en 
groepjes inwoners kunnen donaties aanvragen bij Fonds 1818. 
Dat geeft ondersteuning en begeleiding die Westlanders gewend 
zijn, zoals cursussen en netwerkmogelijkheden. Fonds 1818 zet 
zich in voor een betere maatschappij door het geven van geld, 
het geven van advies en begeleiding en projecten uit te voeren 

In De Backerhof

Entertainmentgroep Kneutelaars
 
Woensdag 30 januari kunt u genieten van de entertainment-
groep De Kneutelaars. Het optreden begint om 14.00 uur en de 
kosten bedragen € 5,00 inclusief een consumptie.

Verkoop dameskleding Marijke Mode
Ook op 30 januari, om 10.00 uur presenteert Marijke Mode haar 
modecollectie in De Backerhof. Zij vertelt alles over de stof, kleu-
ren, wasbaarheid en de prijs. Na afloop start de verkoop en kunt 
u de collectie bewonderen. Verkoopsters kunnen u zonodig hel-
pen met passen én u adviseren bij het zoeken naar een leuk kle-
dingstuk.

Bingo
Zin in een gezellige bingomiddag? Elke zaterdag kunt u in even 
weken bingo spelen in De Backerhof. Aanvang 14.00 uur, de kos-
ten zijn € 4,50 inclusief een kop koffie of 
thee. Vooraf aanmelden is niet nodig. Doe 
mee aan de activiteiten in De Backerhof, 
Wittebrug 2, tel.: 246464.

40 jaar spil van wat om Verburch-zaalvoetbal draait 

Frans van Bergenhenegouwen 80
Door Peter van Leeuwen

Op 1 februari wordt Frans van Bergenhenegouwen 80 jaar. Dat 
doen we niet af met een achteloos ophalen van schouders, 
want Frans heeft natuurlijk wel een verhaal. Toen in augustus 
1980 de sporthal op ons terrein in gebruik werd genomen, had 
hij al een half voetballeven bij Verburch achter de rug en begon 

hij – mét de veel te jong overleden Hennie Mensing – met het 
organiseren van zaalvoetbalwedstrijden. 

Eerst werden die wedstrijden op de woensdag- en vrijdagavond 
in de ‘kleine’ sporthal gespeeld, op het hoogtepunt met 18 
teams. Daarna werd het werkterrein verlegd naar de ‘grote’ hal 
en de vrijdagavond, waar op twee velden tegelijk gespeeld kon 
worden, dan met nog acht teams. Het mag de pret allemaal niet 
drukken, vol overgave stort Frans zich elk jaar weer op de orga-
nisatie, wordt hij gerespecteerd en op handen gedragen door de 
deelnemers. Als begin april, met alle teams bij elkaar een seizoen 
wordt afgesloten, heeft hij altijd een paar stichtelijke en passende 
woorden klaar om de boel op scherp te zetten voor het nieuwe 
seizoen. 

Het zal een toer worden iemand in Nederland te vinden die ook 
bijna veertig jaar aan de weg timmert, zoals hij dat doet! We wen-
sen Frans en zijn familie een fantastische tachtigste verjaardag 
toe en hopen dat hij nog jaren de energie kan opbrengen om de 
Verburch-zaalvoetballers in actie te houden. Tussen haakjes: wil 
je er volgend jaar met een team bij zijn? Aanmelden kan altijd! 
Niet te lang aarzelen: we starten begin oktober weer!

Elke zaterdag spelen bij Scouting Poeldijk

Billy Bever logeert elke week
 
Een tijdje geleden kwam Billy Bever bij ons binnen wandelen. 
Hij heeft een rugtas en is heel enthousiast. Billy wilde heel graag 
bij ons komen wonen en hij mag elke week bij iemand anders 
logeren. 

Wij doen elke za-
terdag super leuke 
activiteiten met 
Billy en de Bevers 
op de Scouting. 
Ben jij 5, 6 of 7 
jaar en wil je ge-
zellig meespelen? 
Je bent elke za-
terdagmiddag van 
14.00-16.00 van 
harte welkom. Tot 
dan! Mail naar: 
beverspoeldijk@
hotmail.com voor 
meer informatie.

http://www.fonds1818.nl
mailto:beverspoeldijk@hotmail.com
mailto:beverspoeldijk@hotmail.com
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4 4 JANUARI 2017

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

                
                            

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’ 

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

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

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

 
GEFELICITEERD MET HET 1 JARIG BESTAAN

                          NICO JANSSEN

begeleiDing
interiM ManageMent
coacHing
strategiscHe Plannen
ProDuctontWiKKeling

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

advies & management
gezondheidszorg

…van dakkapel tot compleet project

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl…van dakkapel tot compleet project

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl…van dakkapel tot compleet project

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl…van dakkapel tot compleet project

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl

…van dakkapel tot compleet project

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl

…van dakkapel tot compleet project

jupiter 26 n 2685 LR poeldijk n tel. 0174 244950 n info@verbakel.nl n www.verbakel.nl

Wij wensen u voor                   

het nieuwe jaar…

Bijzondere dagen

Fijne ontmoetingen

Mooie herinneringen 

Gezondheid & Vrede

“Mag ik een keer met jouw ballen gooien?”

Ballenpraat bij Jeu de Boules 
Verburch ‘97
Door Piet de Quaasteniet

Het gaat op de Jeu de Boules Verburch ’97 niet altijd over ge-
wonnen en verloren wedstrijden. Maar het zal niemand verba-
zen als het ook gaat over de “Ballen”  waarmee gespeeld wordt. 
Zo kwam er gisteren een dame naar me toe die verbaasd tegen 
me zei “zo wat zijn je ballen koud, die van mij zijn lekker warm!” 
Jullie snappen natuurlijk wel dat ik mijn lach op dat moment 
effetjes niet kon inhouden. 

Zo zijn er heel veel van die woordspelingen, en zal ik onze lezers 
aan het lachen maken. Dan zeg ik tegen m’n maatje “kom we 
gaan spelen”, zegt hij of zij tegen me: ”ogenblik, even m’n ballen 
pakken.” Of ze zeggen tegen me: “moet even m’n ballen pakken, 
ze liggen nog in de auto!” Of ik krijg als antwoord “sorry, ik weet 
niet waar ik m’n ballen heb gelaten.” Daar kan ik tenminste al-
tijd wel om lachen. Wat ook wel regelmatig voorkomt tijdens een 
potje Jeu de Boules is dat er iemand tegen je zegt “hee, je hebt 
mijn bal waar je nu mee gooit.”

“Jij hebt zware ballen!” 
Tijdens een wedstrijd krijg je ook regelmatig te horen “dat is mijn 
bal, die het dichts bij de bud ligt.” Dan komt het hele team even 
naar die bal kijken! Er komt ook wel eens iemand naar je toe, 
met de vraag “mag ik een keer met jou ballen gooien?” Ik weet 

nog wel dat een van de eerste vragen bij de Jeu de Boules was: 
“hoe zwaar zijn jouw ballen” en het antwoord  “zo jij hebt zware 
ballen!” Het weet wat met die ballen. Dan hoor je:  “deze ballen 
heb ik voor mijn verjaardag gehad, en mijn buurman had nog een 
paar ballen liggen, want hij gebruikt ze toch niet meer.” En: “het 
is natuurlijk ook belangrijk om je ballen regelmatig schoon te ma-
ken, dan heb je tenminste wel mooie ballen.”

Ballen liggen voor u klaar
Nu serieus, de lezers begrijpen natuurlijk  dat het lang niet al-
leen hier over gaat, daarom nodigen wij jullie bij Jeu de Boules  
Verburch ’97 uit eens langs te komen in onze speellocatie op het 
Verburchcomplex. Natuurlijk zorgen wij er voor dat er voor uw 
ballen klaar liggen om mee te spelen. De eerste 3 speeldagen zijn 
vrij, daarna ben je als nieuw lid welkom. Meer informatie op de 
website:  www.97verburchpjdb.nl.10 4 JANUARI 2017

Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

http://www.97verburchpjdb.nl
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Van 9 tot en met 17 maart tennissen in Poeldijk

Verburch Onings Open 
Wintertoernooi 2019
Zet in de agenda! De 6de editie van het KNLTB Open Wintertoernooi 
in het Westland georganiseerd op het Onings Tennispark in 
Poeldijk. Het toernooi is van 9 t/m 17 maart, iedereen met een 
KNLTB-tennispas kan meedoen. Inschrijving van het toernooi is 
geopend, dus kan er ingeschreven worden. Er wordt mix en dubbel 
gespeeld. Hét toernooi ter voorbereiding voor het komende 
competitieseizoen en zomertoernooien en hét  enige officiële 
KNLTB Open Wintertoernooi in het Westland. Leuk als je ook 
meedoet! Opgeven kan via de website www.verburchtennis.nl 

Van Malkenhorst Oliebollentoernooi jeugd
Vrijdag 28 december is het Van Malkenhorst Oliebollentoernooi 
gespeeld. Dit jaarlijks terugkerende toernooi vormt altijd een leu-
ke afsluiting van het tennisjaar voor de jeugd van Verburch Tennis. 
Niet alleen leuk maar ook lekker, want de oliebollen door Bakkerij 
Van Malkenhorst gebakken, smaakten uitstekend! Uiteraard is er 
ook fanatiek getennist door de jeugd; zo’n 35 jeugdleden bonden 
de strijd met elkaar aan in de Van der Valk sporthal. ’s-Morgens 
kwamen de basisschoolleerlingen in actie. Deze jonge tennissers 
leren in drie fases, Rood-Oranje-Groen, het tennisspel in trainin-
gen en wedstrijden. in het Oliebollentoernooi werden leerlingen 
van de basisschool in poules verdeeld. De kinderen slaan echt 
een leuk balletje en trotse ouders konden zien hoeveel hun zoon 

of dochter al geleerd heeft. De Tenniskids Oranje speelden fana-
tiek hun partijtjes; Fien Bosch werd de winnaar in deze poule. De 
Tenniskids Groen 2 werd gewonnen door Rik Zuidgeest. De poule 
van de Tenniskids Groen 1 werd gewonnen door Mees Gullik. Een 
knappe prestatie van deze kanjers, de winnaars kregen daarom 
een leuke prijs. ’s-Middags speelde de jeugd van 12 jaar en ouder 
tegen elkaar in twee poules. Er is ontzettend goed getennist en 
we zagen spannende partijen. Bij de oudste spelers won Hugo 
Barendse en bij de jongere spelers Demi Niemandsverdriet. Ook 
zij ontvingen een leuke prijs.

Als jeugdcommissie van Verburch Tennis kunnen we terugkijken 
op een geslaagde dag met goed en gezellig tennis en natuur-
lijk genoten wij van de overheerlijk oliebollen van Bakkerij Van 
Malkenhorst! Uiteraard zijn we ook blij met onze jeugdtoer-
nooisponsor Connecting Lilies die het mogelijk maakt dat 
wij het hele jaar door leuke toernooien kunnen organiseren. 
 
Vervolg winterseizoen
Inmiddels loopt het winterprogramma weer, waarbij veel com-
petities worden gespeeld, zowel binnen als buiten. Een daarvan 
is de Aardwarmte Vogelaer Ranglijstcompetitie op onze buiten-
banen. Op dinsdagavond spelen de heren, op woensdag de da-
mes en op vrijdagavond de mix. Voor werkelijk elk speelniveau is 
dit een leuke competitie, omdat je wordt ingedeeld naar sterkte. 
Verder zijn de jeugdlessen weer opgestart in de sporthal, zijn er 
pasjesruil- en klaverjasavonden. Half februari is  er voor de 2de 
keer een pubquiz, die is  inmiddels al volgeboekt. Kortom, van 
alles te beleven bij Verburch Tennis; ook in het winterseizoen.

http://www.verburchtennis.nl
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Droom je Thuis!
Door Annemiek Koremans

Weet u dat er in ons dorp nogal wat jonge mensen wonen die het 
de rest van hun hele leven met ernstige beperkingen en veel ob-
stakels moeten doen? Je hoort hen nauwelijks in de kakafonie van 
ontevredenheid en negativisme waar we anno 2019 mee te ma-
ken hebben. Een van deze jonge mensen is Rens Quak, een 20-ja-
rige Poeldijker. Hij heeft ‘cerebrale parese’ en kan daardoor niet 
lopen en praten. Verder is hij helemaal bij de tijd, maar ernstig ge-
handicapt. Daar hebben zijn zus, moeder en vader een hele ‘klus’ 
aan, die zij liefdevol en vrolijk gezamenlijk klaren, elke dag weer 
in, elke dag weer uit.

Samen met nog meer “lotgenoten” logeert Rens eens in de maand 
en met hulp van betaalde en onbetaalde krachten in de prachtige 
huizen die de Stichting Avavieren afgelopen jaar heeft gerealiseerd 
op vakantiepark Vluchtenburg in ’s-Gravenzande. Als Rens er met 
veel plezier logeert, is het gezin Quak even ontlast van de zware 
zorgtaken en enkele uren of soms enkele dagen vrij. 

Thuis
Ook al is het credo voor jong en oud: zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis, dit gaat niet op voor Rens. Natuurlijk leven we in een wel-
varend land, waar ook mensen met een handicap en mét goede 
zorg kunnen wonen. Wie herinnert zich niet ‘Open het Dorp’ met 
Mies Bouman, begin jaren ‘60 van de vorige eeuw? Daar begon de 
emancipatie van jonge gehandicapten. Het Nederland van toen wil-
de mensen met een ernstige beperking zo zelfstandig mogelijk met 
zorg hun eigen leven inhoud laten geven. Bijna 60 jaar later, heeft 
‘zelfstandigheid’ een  andere invulling en Open het Dorp een totaal 
andere opzet en bewoners. Marja en Kees, de ouders van Rens wil-
len, net als iedere ouder dat Rens zo gelukkig mogelijk wordt en een 
eigen leven met ondersteuning kan  leiden. 

Stichting
Mét de ouders van Anne, Jesse, Lars, Lonneke, Marit, Sanne, Tho-
mas, Tycho, Kelly en Arlette richtten Marja en Kees de Stichting 
“Droom je Thuis” in 2012 op. Met ongelooflijke 
inzet en betrokkenheid zijn deze mensen in de 
weer - naast hun zware belasting en gewone da-
gelijkse activiteiten zoals werken, leven en genie-
ten – voor hun bijna-volwassen kinderen een thuis 
te realiseren. Een thuis met professionals en vrij-
willigers, zelfstandige woningen en zorg die niet 
bepaald wordt door een organisatie, maar vanuit 
de behoefte en wensen van de jong volwassenen! 
Natuurlijk is er een organisatie, maar dat zijn de 
ouders zelf, verenigd in een stichting.

Oma
Vanaf 2012 zijn de ouders al bezig met hun plan-
nen, nu is er een plek op het oog bij het Zuideinde 
in Naaldwijk. Veel praten, het duurt lang, veel re-
gels en papieren, soms teleurstelling over geslo-
ten deuren. Voor je kinderen schijn je alles over te 
hebben. Maar we hebben haast! Want als Terwe-
bloemmaatje van mevrouw Kempen, de oma van 
Rens, vieren wij samen haar 99e verjaardag met 
een heerlijk diner met wijn. Oma is inmiddels de 

oudste bewoner van De Ter-
webloem en dat willen we 
graag nog even zo houden. 
Zou het immers niet gewel-
dig zijn als oma nog kan be-
leven dat haar kleinkind zijn 
ouderlijk huis kan verlaten? 
Soms zijn er mensen met 
wie je iets van je diepste ge-
voelsleven deelt. Oma Kem-
pen is zo’n mens waarin ik 
het luisterend vermogen 
en humor van mijn moeder 
herken. Een mens om te 
vertrouwen en van te hou-
den. Ondanks de zorgen die 
we met elkaar delen, is er 
telkens weer onze lach die 
ons ook bindt. Oma heeft 
veel verdriet en zorgen om 
Rens, zijn zus, Kees en haar 
dochter Marja. Wat zou het 
een godsgeschenk zijn als 
op haar 100ste verjaardag 
de contouren van ‘Droom 
je Thuis’ zichtbaar zouden 
zijn. 

Burgemeester Bouke
Zij heeft me beloofd minstens 100 te worden, want ze moet van mij 
nog op de foto met Bouke, onze nieuwe burgervader. Als ook alle 
benodigde instanties nu nog een beetje gas op de plank geven, kan 
oma gelijk na de fotosessie met hem door om de eerste paal van 
het Droom je Thuis huis voor haar kleinzoon de grond in te slaan. 
Ondertussen houden we de sponsoring acties van de Stichting in de 
gaten en dragen we als bedrijven en samenleving bij aan de reali-
sering van dit prachtige initiatief van onze dorpsgenoten! Nadere 
informatie: www.droomjethuis.nl. Ik droom mijn wens!

Ons Dorp 

http://www.droomjethuis.nl
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen

Mireille Kap in Poeldijk:

‘Valentijnsdag mooi-maak-dag’
Door Nelly Schouw-Zaat

Met Valentijnsdag in aantocht zal het weer druk worden aan 
de balie van de knusse schoonheidssalon van Beauty Mi aan 
de Poeldijkse Voorstraat. Veel mannen kopen er elk jaar een 
waardebon voor hun geliefde die een schoonheidsbehandeling 
heeft verdiend. ‘Maar’, zegt eigenaresse Mireille Kap (39): ‘om-
gekeerd willen de dames hun vriend ook wel eens laten verwen-
nen met een van onze huidverzorgingsproducten. Iedereen wil 
er goed uitzien. Beauty Mi bestaat al 12,5 jaar in Poeldijk. Na 
haar opleiding tot schoonheidsspecialiste had Mireille een klein 
jaar een salon in het huis van haar ouders in Honselersdijk. Er 
stond toen een salon in Poeldijk ter overname, maar zij vond die 
stap nog te groot om al in een eigen pand te beginnen.

Na een jaar waagde zij de sprong en begon een praktijk aan de 
Voorstraat. ‘Er moest heel veel gebeuren. De plek was goed, maar 
het gebouw verouderd met veel lekkages. Het was een heel pro-
ject om het geschikt te maken, het resultaat was zo goed dat ik 
er heel prettig werk en een goede klantenkring heb opgebouwd. 
Ook besefte ik dat ik de praktijk moest specialiseren in resultaat-
gerichte huidbehandelingen voor huidverbetering en permanen-
te make-up’.  

Huidverbetering voor jong en oud
De service van Beauty Mi is gericht op huidverbetering voor jong 
en oud. Het begint al met kinderen vanaf 12, die gebukt gaan 
onder de onvermijdelijke jeugdpuistjes, of acne. ‘Vroeger werd 
daar niet veel aandacht aan besteed’, weet Mireille. ‘Het hoorde 
nu eenmaal bij de leeftijd, nu wordt er anders over gedacht en de 
acne behandeling is zo goed dat de schade in de vorm van litte-
kens wordt beperkt. Dat maakt dat de psychische druk waar veel 
tieners last van hebben achterwege blijft. Juist als je jong bent 
is de eerste vraag altijd: zie ik er vandaag goed uit? Als dat zo is, 
verbetert dat het zelfvertrouwen’. Klanten van 25 tot boven de 
60 staan voor vragen over opkomende rimpels, pigmentvlekken 
en versnelde veroudering van huidcellen. Dat kan meerdere oor-
zaken hebben. Pigmentveranderingen komen steeds vaker vooral 
op jongere leeftijd voor. Tijdens de zwangerschap, door stress of 
het klimaat. Als de huid niet goed verzorgd wordt is de kans groot 
dat het altijd aanwezige pigment verandert. De pigmentcel ver-

deelt zich niet over de hele oppervlakte, maar in vlekken. In zo’n 
geval raadt Mireille een huidbehandeling aan, om de vier tot acht 
weken. Die zal verouderde huidcellen laten verdwijnen, zodat de 
huid zich verjongt en de conditie zichtbaar verbetert. 

Er wordt vaak gedacht dat de buitenlucht goed is voor de huid. 
Dat is zeker zo, maar juist in deze tijd van het jaar is de ultravio-
lette straling van de zon heel sterk. Mensen die van de winter-
sport houden zullen dat merken aan een strakke, droge huid. De 
zon wordt door de sneeuw op de huid weerkaatst. Mooi bruin 
worden is wellicht fijn, beter en gezonder is met een goede zon-
nebrand crème van minstens factor 30 de gezichtshuid dik in te 
smeren. Wie in Nederland blijft en bij het eerste zonnestraaltje 
en de blauwe lucht tijdens het middaguur buiten gaat zitten om 
bruin te worden moet weten dat dit de huid geen goed doet. Ook 
dan: altijd insmeren! Zoals dat nodig is bij veel fietsen. Allemaal 
situaties, aldus Mireille, die de huid sneller doen verouderen. 

In de zomer naar de Jan Barendselaan
Er wacht Mireille Kap in de zomer nog een nieuwe stap. Zij verlaat 
haar salon aan de Voorstraat en betrekt dan een pand in de winkel-
galerij aan de Jan Barendselaan. ‘Er is daar meer ruimte beschikbaar, 
het wordt een mooi geheel. Het is mijn doel om naast huidverbete-
ring nog meer te specialiseren in huidtherapie en permanente ma-
ke-up. Daar wordt heel Poeldijk een stukje mooier van!’

Ondernemer in beeld
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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
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IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS
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BEDRIJF

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

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T (0174) 28 62 00

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl
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