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Twee Westlandse Fondsen investeren ruim € 5.000,00

Veilige trap: kerktoren Bartje beklimmen
Tijdens Rondje Poeldijk, Open Monumentendag en het Bartho-
lomeusfeest wordt regelmatig gevraagd of het  parochiebestuur 
het beklimmen van de Bartholomeuskerktoren mogelijk kan 
maken. In de hoogste kerktoren van het Westland zie je door 
de galmgaten Westlandse dorpen, kassen en zee! Het uitzicht is 
zeer de moeite waard. Het parochiebestuur was erg terughou-
dend, omdat een veilige trap naar de kerkklokken ontbreekt. 

Daarom nam het bestuur het initiatief om via fondsen middelen 
te verkrijgen om het klimmen veilig te maken. Via Loswal De Bon-
nen en Fonds 1818, is ruim € 5.000,00 beschikbaar gesteld. Zo 
kan nu in een stevige en veilige trap geïnvesteerd worden; het 
parochiebestuur is de fondsen zeer dankbaar voor hun bijdrage. 
Op de foto: Piet van der Valk (Fonds Westland) overhandigt Hans 
Onings, bouwkundig adviseur parochiebestuur de cheque.

16 feb. 10.00-11.30 uur       Boeken- en platenmarkt   Hervormde Kerk Fonteinstraat 
23 feb. 10.30 uur        Voorjaarsmarathon    Restaurant Vrienden
         Onderlinge Vriendschap 
2 mrt. 12.30-17.00 uur       Carnavalsoptocht en kindermiddag De Veiling (zie pag. 17)
9 tot 17 mrt.       Open Wintertoernooi 2019   Verburch Onings Tennispark
          (zie pag. 18)



2 13 FEBRUARI 2019

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.500 thuis bezorgd en 490 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Peter van Iersel (penningmeester), 
Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan Goeijenbier (hoofdredacteur), 
Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Harry Stijger, Etiènne Zwinkels.
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo Poeldijk.
___________________________________________________
Kopij Poeldijk Nieuws 
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of 
Erik van der Sande (06-25575372)
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken)
___________________________________________________
Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes
Familiebericht:   Poeldijknieuwtjes:
1/8 pagina: € 35,00 Particulier: €  10,00
1/6 pagina: € 50,00  Zakelijk:  €  25,00
1/4 pagina: € 65,00
1/3 pagina: € 90,00
1/2 pagina: € 110,00
___________________________________________________
Staat u ook achter Poeldijk Nieuws? 
Het maken van ons dorpsblad kost geld. Wilt u achter Poeldijk 
Nieuws staan? Maak dan uw bijdrage direct over op NL95 RABO 
0343 6024 15 t.n.v. Poeldijk Nieuws. Richtbedrag per woonadres 
per jaar is € 27,50. Méér mag natuurlijk ook: wij investeren uw 
geld in uw Poeldijk Nieuws. 

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

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

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
Wij hebben tijdelijk het spreekuur niet beschikbaar.
Verloskundigen: 06 24713713
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174 630358
Sociaal makelaar Poeldijk: Helma van der Wijden 06 40 73 73 99, 
mail: h.v.d.wijden@vitiswelzijn.nl
Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999
Dierenbescherming Westland: 0174 630863
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 20 t/m 25 november Geldig van 27 nov. t/m 2 dec.

100 gram rosbief + 
100 gram beenhamsalade

 slechts € 3,99

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk 

 gratis steakmes!

gourmet express, 
per persoon

 slechts € 6,75

hele grillworst 
 slechts € 4,99

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

wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.

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

  

Geldig van 19 november t/m 1 december

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM GEGRILDE 
ACHTERHAM + 
100 GRAM AMBACHTELIJKE 
CORNEDBEEF

 SLECHTS € 3,99

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM JACHTSCHOTEL

 SLECHTS € 3,99

Vrijdag 23 november hebben wij 
een heerlijke proeverij voor kerst!

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROOKVLEES + 
150 GRAM FILET AMERICAIN

 SLECHTS € 4,75

KEURKOOPJE
HELE RING GEKOOKTE WORST 

 SLECHTS € 7,50

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

 SLECHTS € 9,95

  

Geldig van 11 t/m 16 februari Geldig van 18 t/m 23 februari

KEURKOOPJE
4 KIPSCHNITZELS

 SLECHTS € 6,75

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM BOTERHAMWORST + 
150 GRAM LIKKEPOT 

SLECHTS € 3,99 

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM PREISCHOTEL

 SLECHTS € 4,25

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

KEURKOOPJE
4 VALENTIJNSBURGERS

 SLECHTS € 6,95

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM GEGRILDE ROLLADE + 
150 GRAM VALENTINOSALADE

 SLECHTS € 3,99

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM RODE  
BIETENSTAMPOT MET SPEKJES

 SLECHTS € 3,99 DEZE MAAND ELKE VRIJDAG EN ZATERDAG:
HELE  GRILLWORST  SLECHTS  € 5,50

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

geldig van: 
11 februari t/m 23 februari

Truffelschnitte .............. van €8,25 voor €6,50 
 
Hete Westlander  .......... van €4,65 voor €3,50 
 
Croissants ...................................  3 + 1 gratis

Bakkerij Van Malkenhorst

EHBO Poeldijk is gezonde en stabiele vereniging 

Ledenvergadering goed bezocht
Op 24 januari was de Algemene Le-
denvergadering van EHBO Poeldijk. 
Het bestuur was blij met de op-
komst; met de aanwezige leden is 
het afgelopen seizoen geëvalueerd. 

De vereniging nam afscheid van instructrice Marion Pellekaan. 
Onderhandelingen met een opvolger zijn in volle gang. Hoofd-
instructrice Margreth Kaldenhoven blijft de scepter zwaaien tij-
dens de herhalingslessen. Er start weer een opleidingscursus, 
de data zijn nog niet bekend.

De financiële zaken werden besproken. De EHBO Poeldijk is een 
stabiele en gezonde vereniging. Verder werden de workshops en 
huisstijl besproken. In de volgende Poeldijk Nieuws meer over ons 
nieuwe logo. Tijdens de jaarvergadering zijn ook de jubilarissen 
gehuldigd. Helaas waren zij er niet allemaal; elke jubilaris kreeg 
een oorkonde, insigne en een kleinigheidje van de vereniging. Het 
bestuur kijkt terug op een geslaagde avond, die  werd afgesloten 
met een toost op de jubilarissen en het nieuwe seizoen. Meer we-
ten? Bezoek onze website: www.ehbo-westland.nl. 

 1718 JANUARI 2017

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

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

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

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

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

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

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

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

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

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

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

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

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

fleurige arrangementen. 

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

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

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!
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Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

0174 - 29 29 26
www.silene-uitvaart.nl

Nieuwe burgemeester Bauke Arends:

“Westlanders komen op je af” 
Door Annemiek Koremans

Als redacteur van Poeldijk Nieuws was ik op bezoek bij de nieu-
we burgervader van ons Westland, Bouke Arends, onder genot 
van een heerlijk kopje koffie kon ik mijn vragen “afvuren”. “Het 
Westland is met bijna 110.000 mensen qua inwonertal de 27e ge-
meente van Nederland. Een grote gemeente, daarom geef ik in de 
communicatie naar buiten de gemeente de voorkeur aan een ge-
meente met 11 ‘kernen’. Ik begrijp heel goed dat in het Westland 
over 11 dorpen wordt gesproken. Wat mij betreft hoeft dat ook 
niet te veranderen. Het Westland is economisch én sociaal sterk.” 

De burgemeester vervolgt: “We hebben hier prachtige innovatieve 
bedrijven, over de schoonheid van de glastuinbouw kan je van me-
ning verschillen, maar in de warenhuizen zitten welvaart en voor-
sprong van deze regio. Niet voor niks dat we in het Westland in ver-
gelijking met andere gemeenten weinig mensen in de bijstand en de 
WW hebben.” 

De Westlander
“Ik heb de Westlanders de afgelopen weken leren kennen als harde 
werkers, net als de mensen in Emmen, waar ik geboren en getogen 
ben. Ik vind de mensen hier hartelijk, open en spontaan. In Emmen 
zijn ze ook warm en hartelijk, maar gereserveerder. Hier komen de 
mensen op straat op je af en geven ze je een hand. Ik hou daar wel 
van. Het is mooi om te zien dat Westlanders bereid zijn zich in te 
zetten voor anderen. De vele vrijwilligers, mantelzorgers en goede 
doelenorganisaties zoals Team Westland en ALS Westland zijn spre-
kende voorbeelden. Het is belangrijk dat we als samenleving kijken 
waar we mensen de hand kunnen reiken als ze vallen. En, als het 
echt nodig is, kunnen kwetsbare mensen bij de gemeente terecht 
voor structurele en professionele hulp.” 

Participatie
“In zijn algemeenheid zie je bij de overheid een verandering als het 
gaat om het betrekken van burgers bij het maken van beleid. Vroe-
ger maakte de gemeente een plan. Dat ging de inspraak in en aan 

het einde van de rit kreeg je te horen wat er met de inspraakre-
acties was gedaan. Nu is dat niet meer voldoende, we willen dat 
inwoners al in een vroeg stadium met de gemeente meedenken en 
meepraten. Hoe kijken zij tegen hun eigen dorp aan, wat vinden ze 
belangrijk? Daar komt iets uit en dat moet je opnieuw met elkaar 
bespreken. Dat is de werkwijze die we meer en meer toepassen, bij-
voorbeeld bij het maken van het centrumplan Poeldijk.” 

Inwerken
De burgemeester heeft het duidelijk naar zijn zin in het Westland. 
Hij heeft al veel inwoners, bedrijven en organisaties leren kennen. 
Zijn eerste raadsvergadering heeft hij ook achter de rug. Persoon-
lijk vond ik zijn onafhankelijke gespreksleiding een verademing. Hij 
is nog steeds druk bezig met inlezen, medewerkers en raadsleden 
leren kennen, organisaties en verenigingen bezoeken. Als ik tot slot 
van mijn half uur aan hem vraag wat hij na zijn periode bij de ge-
meente Westland wil nalaten, besef ik wat een stomme vraag dat 
eigenlijk is. Laten we eerst maar eens beginnen!

Ons Dorp
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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
NAKED CAKE  
YOGHURT KERSEN
Luchtige roombotercake, gevuld met een yoghurt- 
kersen bavaroise, NU met extra veel liefde

van 8,95
€7,50

Vacature: (leerling) Elektromonteur

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

  Montage, installatie en optimalisatie van 
 onze elektrotechnische installaties

 Zelfstandig en probleemoplossend
 Reizen? Geen probleem!

Zie jij dit wel zitten? Neem dat contact op:

         vacature@certhon.com             06-572 303 99

Caitlin en Maaike nummers 2 en 3 in Grote Clubactie

Demi verkoopt meeste loten
 
Zaterdag 25 januari zijn de prijswinnaars bekend gemaakt van 
de best verkopende speelsters van loten voor de Grote Clubac-
tie. De eerste prijs was voor Demi van der Laan, zij verkocht 
maar liefst 65 loten. Caitlin van Bergenhenegouwen werd twee-
de en Maaike Veenman derde.

Alle meiden kregen naast een rugzakje van de Gym fitness een 
cadeaubon, bioscoopbon en zakjes snoep. Met de opbrengst van 
de loten kunnen mooie materialen voor de handbaljeugd worden 
aangeschaft. Het bestuur  bedankt alle meiden die loten hebben 
verkocht voor hun inzet voor Verburch Handbal.

0174 - 27.00.90

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

‘Ook tussen mensen bloeien ze’ 

Sneeuwklokjes
Door pastoor Jaap Steenvoorden 

Het is eind januari als ik dit schrijf; hoewel wij 
wat vorst en sneeuw hebben gehad, is het tot 
nu toe nog geen strenge winter. Jammer voor 
allen die van schaatsen houden. Natuurlijk 
kun je naar de ijsbaan gaan en wie weet wat 
ons nog te wachten staat? Want er gaat toch 
niets boven een mooie schaatstocht door de 
natuur! Intussen komen de eerste bollen al uit 
de grond. In de pastorietuin bloeien sneeuw-
klokjes in de sneeuw. Toen ik in 1999 in Naald-
wijk kwam, groeide er geen enkel sneeuwklokje in de pastorietuin. 

In de loop der jaren heb ik er heel wat geplant en ook de vrijwilligers 
hebben de nodige bolletjes in de grond gestopt. Er zijn verschillende 
soorten sneeuwklokjes, langzaam maar zeker hebben zij zich over 
de hele tuin verspreid. Een schitterend gezicht!  Het zijn eigenlijk 
maar tere plantjes, die verlegen hun kopje laten hangen op een niet 
al te hoge ranke steel. Smetteloos wit en fris zijn zij het meest ge-
schikt om de komst van de lente in te luiden. Bescheiden als ze zijn. 
Het klinkt misschien vreemd, maar je kunt sneeuwklokjes sympa-
thieke bloemen vinden. Ook tussen mensen bloeien sneeuwklokjes, 
al hebben we dat niet altijd zo snel in de gaten. Kijk maar eens goed 
om je heen. Niet alleen in de winter of het vroege voorjaar, maar in 
elk seizoen.

Let eens op mensen die stil en bescheiden hun taak doen. Waar je 
altijd op kunt rekenen. Zij laten zich niet voorstaan op kwaliteiten of 
prestaties, maar doen wat gedaan moet worden. Nooit zal je hen 
horen zeggen: ‘kijk eens wat ik allemaal gedaan heb.’ Daar gaat het 
hen niet om. Als het goede maar gebeurt! Let eens op mensen die 
eerlijk en oprecht zijn. Zij houden zich aan hun woord. In hun spre-
ken zorgvuldig, met hun woorden doen zij hun medemens geen pijn. 
Roddels, geruchten en kwaadsprekerij komen in hun woordenboek 
niet voor. Let maar eens op mensen die zachtmoedig zijn. Zij reage-
ren niet agressief en betalen nooit met gelijke munt terug. Wraak-
gevoelens zijn hen onbekend. Let maar eens op mensen die God een 
plaats in hun leven willen geven. Zij kunnen zich in hun geloof soms 
alleen voelen staan. Ondanks onverschilligheid en oppervlakkigheid 

in hun omgeving, blijven zij God toch zoeken. In het gebed thuis, 
in de kerk, in hun manier van leven. Jezus wijst ons in de Bergrede 
(Mattheus 5, 1 – 12) een weg om ‘lentebodes’ te worden van het 
koninkrijk van God. De acht zaligsprekingen vormen de grondwet 
van het christendom. Zalig, de armen van geest, zalig, de zuiveren 
van hart, zalig de zachtmoedigen, zalig de barmhartigen, zalig de 
vredestichters, …… vul maar aan. Levend vanuit deze goede Geest 
kunnen wij als mensen tot bloei komen. Op de plaats waar wij wo-
nen en werken.

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 16 en 17 februari: 6e zondag door het jaar.

Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk Monster.

Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met dames en heren Bar-
tholomeuskoor. Voorganger: Pastor Berry Lansbergen. Intenties: 
levende en overleden familie Van Paassen-van Kester-Oosterveer, 
Jan van Marrewijk, Ria Barendse-Batist, Barbara Helderman en 
overleden familie, overleden familie Gardien-Verbeek, Koos van 
der Ende en Wim van Dijk en Marie van Dijk-Bol, Frans en Marie 
Grootscholten-van der Klugt en Peter en Ben Grootscholten.

Weekeinde 23 en 24 februari: 7e zondag door het jaar.  

Zaterdag 19.00 uur: Woord- en gebedsviering (Taizéviering) 
met dames en heren Bartholomeuskoor. Voorganger: pas-
toraal werker Els Geelen. Intentie: Herman van den Ende.  
Zondag 11.00 uur: Woord- en communieviering met Cantor. Voor-
ganger: diaken Ronald Dits. Intenties: Ton van Kester, overleden 
familie Willemse en Mutsaers, Fam. van der Loos-van Leeuwen.

Bijzondere viering 
Vormselviering zaterdag 16 februari 19.00 uur in de H. Machu-
tuskerk Monster. Voorgangers: pastor Martien Straathof en pas-
toraal werker Els Geelen.

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

Vieringen De Backerhof 
Donderdag 21 februari 19.00 uur: Rozenkrans bidden. 
Donderdag 28 februari 19.00 uur: woord- en communieviering 
met Trees van der Sande-van Rodijnen.

Huisbezoek 
Het wordt gewaardeerd als u ons attent maakt op mensen die 
graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis lig-
gen, of ziek en aan huis gebonden zijn (tel. 24 50 58).
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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
Zaterdag 23 februari 
19.00 uur:  Taizéviering in Bartholomeuskerk, vanaf 18.30 uur 

worden liederen geoefend.
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 van J.S. Bach.
Elke donderdag 
20.00 uur: De Veiling, repetitie Popkoor Fine Tuning.
20.00 uur:  Emmastraat 11, Monster, repetitie Kamerkoor Cou-

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

In de kerk
Zaterdag 16 februari 
19.00 uur: geen viering.
Zondag 17 februari 
11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen de Herz 
Jesu- Festmesse van Jos Gruber.
Zaterdag 23 februari 
19.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
(Taizé-)viering.
Zondag 24 februari 
11.00 uur: viering met Cantor.

Taizéviering in Bartholomeuskerk
Zaterdag 23 februari is er in onze kerk 
een Taizéviering. Taizé is een plaatsje in 
het zuiden van Bourgondië, in Frankrijk. 
Daar stichtte broeder Roger in 1940 een 
internationale, oecumenische gemeen-
schap. De ongeveer honderd broeders 
van katholieke en protestantse komaf 
leven er met elkaar in grote eenvoud. 

Centraal in het dagelijks leven van Taizé staan de drie gebeds-
diensten. Zoals in Taizé zingen we ook deze avond eenvoudige 
liederen, die herhaald worden. Er zijn momenten van stilte en 
van gebed. De stilte is bedoeld om wat gezongen en gelezen is, 
de gelegenheid te geven door te laten dringen in je hart. Het 
Bartholomeuskoor verzorgt de muziek. We weten dat velen die 
waarderen én willen zoveel mogelijk mensen kennis laten maken 

met Taizé-muziek. Vanaf 18.30 uur worden de liederen met de 
kerkgangers doorgenomen. Voel je welkom!
Kinderkoor Westland in samenwerking met 
De Phoenix Wateringen en “Dance for you”.
Zondag 31 maart:
13.00 - 17.00 uur: (twee voorstellingen)
De Veiling (voorheen De Leuningjes) Poeldijk.
Binnenkort komen de kaarten voor dit Spektakel beschikbaar.
Hou de berichten in de gaten.

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

Vrijdag 15 februari 15.00 uur: Eucharistieviering door pastor 
Martien Straathof.
Woensdag 20 februari 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 22 februari 19.00 uur: maandsluiting Hervormde Ge-
meente door ds. C. van der Mey.
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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
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AANBOD!

Nabij het gezellige centrum gelegen 
karakteristieke, sfeervolle en verrassend 
ruime eengezinswoning met een zonnige 
achtertuin. De woning ligt op steenworp 
afstand van het strand!

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

Houdt U van rust, privacy en wandelt 
u graag over het strand? Dan is dit iets 
voor U! Op werkelijk fantastische locatie 
gelegen woning op de hoek met dubbele 
garage, met de fraaie molen van Monster 
bij wijze van spreken in de achtertuin.

Vraagprijs: € 400.000,- k.k.

Nieuw leven
De Rotterdamse politieman Bob Hoogwerf zag een peuter bewe-
gingsloos in de armen van zijn moeder liggen. Rewien Jagram had 
een koortsstuip gekregen. Zijn vader schreeuwde in paniek: “Help, 
mijn zoontje is dood!” De agent twijfelde geen moment en begon 
direct met reanimeren. Toen na enkele minuten de peuter ging be-
wegen en huilen, reed hij met moeder en kind in razend tempo 
naar het ziekenhuis in Spijkenisse.

God wil graag alle mensen “reanimeren”, opnieuw tot leven bren-
gen. Hij wil je een nieuw leven geven. We noemen dit in de kerk “we-
dergeboorte”. Door deze wedergeboorte word je Zijn kind. Dat nieu-
we leven is onaantastbaar. Ook de dood kan dat niet teniet doen. 
Wie echt een kind van God is, blijft dat tot in eeuwigheid.
Laat daarom God toe in je leven en vestig je hoop op Hem.

Kerkdiensten
Zondag 17 februari 10.00 uur: ds. D. van Vreeswijk, Zevenhuizen.

    19.00 uur: ds. G. Lugthart, Katwijk aan Zee.
Zondag 24 februari 10.00 uur: ds. Proponent N. Noorland.

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

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan 
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u ge-
haald met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres: Jan.van.
Geest@live.nl of 06-49417025.

Contact met de kerk
Is er om welke reden dan ook pastorale hulp gewenst of wilt u 
meer weten over de kerk en de gemeente?  Neem dan contact 

met ons op via: bogaardij@hotmail.com of tel. 0174-242570.

Open kerk en boeken, platen en creamarkt.
Zaterdag 16 februari is er weer “open kerk”. Allen die meer willen 
weten over kerk en geloof zijn van harte welkom. Er is koffie of 
thee; er zijn vrijwilligers voor een gesprek of luisterend oor. Ie-
dereen is van harte welkom in de kerk aan de Fonteinstraat van 
10.00-11.30 uur. Ook is er weer gelegenheid boeken en platen te 
kopen op de Boeken- en  Platenmarkt. In de creahoek kunt u met 
een aantal mensen aan de slag om creatief bezig te zijn.

Oud papier
De oud-papiercontainer staat van 27 februari t/m 2 maart op de 
Monsterseweg 112, naast hotel-restaurant Unicum-Elzenhagen.

Adverteren in Poeldijk Nieuws is voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws komt elke 14 dagen fullcolour op bijna 4.000 privé- én  
zakelijke adressen in groot-Poeldijk en gaat naar 450 digitale abonnees.

Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of Koos Verbeek (06-53714151)
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Met het oog op morgen en respect voor het verleden

Vernieuwing dorpscentrum Poeldijk 
Door Nelly Schouw-Zaat

Het centrum van Poeldijk is hard toe aan eigentijdse vernieu-
wing, maar het verleden mag niet vergeten worden. Het winkel-
gebied vraagt om ruimte en voorzieningen. Verkeer moet vei-
liger. Ouderen willen comfortabel van hun oude dag genieten. 
Voor jongeren en jonge gezinnen moet Poeldijk aantrekkelijk 
blijven. Bomen en ander groen én de cultuurhistorie in Poeldijk 
mogen meer gekoesterd worden. Dat is zo ongeveer het ver-
langlijstje van veel Poeldijkers die tijdens inloopmiddagen op 
25 en 26 januari hun wensen opschreven. Zij hadden er zelfs 
een wandelroute in de kou voor over om het met eigen ogen te 
bekijken. 

In het Dario Fo gebouw schreven zij hun commentaar, plakten 
stickers met teksten op de 
foto-expositie, dronken 
koffie, aten een gebakje 
en discussieerden met el-
kaar. De organisatie van 
de inloopmiddagen was in 
handen van Bureau Gras-
wortel in opdracht van 
de gemeente. Dat alles is 
onderdeel van ‘Plan Poel-
dijk’, het participatietra-
ject voor het maken van 
de omgevingsvisie. Shakira 
van Steenis, directeur van 
bureau Graswortel legt 
aan Poeldijk Nieuws uit: 
‘De omgevingswet, die 
over twee jaar van kracht 
wordt, is er op gericht dat 
burgers zoveel mogelijk 
meebeslissen over de in-

richting van steden en dorpen. De gemeente Westland start daar 
nu al mee en Poeldijk is het eerste Westlandse project. Ons bu-
reau bedacht de route langs knelpunten of markante gebouwen 
in het centrum. Deelnemers aan de inloopdagen gingen er mee 
aan de slag en gaven commentaar op verkeerssituaties, bereik-
baarheid, verfraaiing van het straatbeeld en meer groene ruimte 
tussen de bebouwing. Er is echt veel werk aan de winkel om het 
centrum van Poeldijk te vernieuwen’.

De commentaren van de deelnemers aan de inloopdagen logen 
er niet om: ‘graag een groentewinkel, meer groen en bloeiende 
bomen, de Chinees moet terug, Rijssenburgerweg moet veiliger, 
feestweek behouden, de gemeente kijkt teveel naar Naaldwijk, 
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meer terrassen, betere parkeervoorzieningen, sociaal-culturele 
functie Dario Fo gebouw, betaalbare huurwoningen voor jonge-
ren, ruimte voor kunst en cultuur’. Commentaren en suggesties 
van de inwoners worden nu verzameld. Op 16 en 22 mei zijn 
er zogeheten ‘werkplaatsen’. Daar gaan ambtenaren met archi-
tecten en stedenbouwkundigen inventariseren wat er concreet 
moet gebeuren. Daaruit vloeit het Plan Poeldijk voort dat in de 
omgevingsvisie komt en waar de gemeenteraad zich uiteindelijk 

over uitspreekt. Poeldijk Nieuws volgt deze ontwikkelingen op de 
voet. Poeldijkers en lezers uit de regio kunnen daarop reageren. 
Vandaag in Poeldijk Nieuws een reeks knelpunten over verkeers-
veiligheid in het centrum. 

Zaken die de hoogste prioriteit vragen
Door verdere bebouwing langs de Rijsenburgerweg is die, net als 
de Jan Barendselaan ongeschikt als doorgaande route voor zwaar 
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vrachtverkeer. Afgezien van leveranciers voor winkels moeten 
vrachtwagens op de Rijsenburgerweg geweerd worden. Er wordt 
aandacht gevraagd voor de gevaarlijke bocht vanaf het Poeldijk-
sepad naar de Rijsenburgerweg en de bocht van de Voorstraat bij 
de ingang van De Wittebrug. De bocht vanaf Jan Barendselaan 
naar Rijsenburgerweg, De Terwebloem en Westland Infra is ook 
onoverzichtelijk en gevaarlijk door meer verkeer. Over het auto-
vrij of autoluw maken van de Voorstraat lopen de meningen in 
Poeldijk uiteen. Vanuit 
de ondernemers in het 
winkelgebied is de vraag 
naar parkeerruimte 
groot, ook de bewoners 
van de nieuwe straten 
willen graag vanuit hun 
achterdeur snel in de 
auto kunnen stappen. 
Bij  de Jumbo is een 
mooi parkeerterrein, 
maar dat is nu al vaak 
snel vol. Poeldijk heeft 
een groot buitengebied, 
daar vandaan komt veel 
winkelend publiek per 
auto naar het dorp. Voor 
wandelaars, rolstoelers 
en fietsers is het rond 
het winkelgebied ook 
vaak behelpen. Op lan-
gere termijn wordt ver-

wacht dat de omgeving van de  Bartholomeuskerk een ruimer 
aanzien krijgt en er wellicht meer parkeerruimte komt. Over de 
bestemming van de nieuw te creëren ruimte rond de kerk is in 
een van de komende nummers van Poeldijk Nieuws aandacht. Nu 
al kunnen lezers hun mening en reacties geven. Schrijf die op en 
stop die in de brievenbus op Voorstraat 111. U kunt natuurlijk 
ook mailen naar: redactie@poeldijknieuws.nl. De redactie maakt 
er werk van!
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

We wanen ons op het eerste gezicht ergens in het hart van ons 
land, er zijn geen sporen van een glastuinbouwgebied in wor-
ding te ontdekken. Slechts de rustig wegende (duwende) schipper 
schenkt ons enig houvast over de buurt waar hij zijn schuitje voort-
beweegt. Werkend achter zijn weegboom tracht een kweker(s)
medewerker zijn vaartuig naar het voor hem bestemde haventje 
te loodsen. In redelijk weer een peulenschil, bij harde wind en re-
gen (met vracht) een hels karwei. Gezien het rustig kabbelende 
water zal hij zich op die dag niet ‘in het zweet’ hebben hoeven te 
werken om zijn doel te bereiken. Het tafereeltje werd tussen 1915 
en 1920 vastgelegd, de periode dat dit model schuitjes vrijwel 
alleen in het Westland voor het vervoer van producten werd ge-
bruikt. Hoewel we maar al te goed weten dat de goede oude tijd 
vaak te veel wordt geromantiseerd, geeft bijgaand kiekje zeker de 
indruk dat er van een vredige rust sprake is. 

Dat er onder glas en in moeder natuur toen al op volle toeren uren 
werden gemaakt, is echter buiten kijf. Het laat duidelijk zien dat we 
ons aan de Nieuweweg te Poeldijk bevinden, hoewel de Nieuwe 
Vaart beter zichtbaar is. Om de opname vast te kunnen leggen moet 
de fotograaf met de rug naar de Monsterseweg hebben gestaan, 
het plaatje werd immers richting Loosduinen gemaakt. De infra-
structuur is ter plaatse zo drastisch gewijzigd dat er zelfs voor de 
meeste inwoners van Poeldijk weinig herkenbaars is overgebleven. 
We kijken links van de Nieuwe Vaart naar het paadje dat in die ja-
ren nog als Varkenslaan (nu Vredebestlaan) bekendheid genoot. Ter 
rechterzijde maakten schippers toen nog, over een lengte van een 

kleine tweehonderd meter, vanaf de remise tot dichtbij de toenma-
lige Leuningjes, gebruik van een jaagpad. 

Prachtig koffiehuis bij station
Een paadje dat we mogelijk als restant van het ooit zo belangrij-
ke trekschuitentijdperk mogen beschouwen. Het net van de West-
landsche Stoomtramweg Maatschappij kromde zich met meerdere 
lijnen achter het rechts staande bouwwerk. Alleen de directe lijn 
naar het Poeldijkse veilingterrein en de lijn richting Monster ‘liepen’, 
hoewel op de foto bijna niet te zien, vóór het imposante gebouw 
dat als stations koffiehuis in het eerste kwart van de vorige eeuw 
volop bekendheid genoot. Het vervulde een belangrijke functie voor 
in Poeldijk arriverende en vertrekkende passagiers. Een fraai koffie-
huis met uitgebreid terras dat werd gerund door Frans van Bergen 
Henegouwen. Een veelzijdige Poeldijker die ook commissionair in 
groenten en fruit was. De ambitieuze dorpeling verdiende met zijn 
dubbele ambt, getuige zijn latere inspanningen, blijkbaar een goed 
belegde boterham. ‘Potten’ stond niet in zijn vocabulaire, hij keek 
naar de toekomst en stak ten gunste van Poeldijk volop zijn nek uit. 

Centrale plaats in Westlands tramwezen
Zo kon het gebeuren dat hij achter zijn (later af te breken) oude uit-
spanning het hypermoderne ‘Hotel Verburgh’ op een uitzonderlijk 
gunstige plaats liet verrijzen. Een gebouw intussen zo’n negentig 
jaren oud en, hoewel menigmaal van eigenaar en functie gewis-
seld, dat nog altijd deel uitmaakt van Poeldijk. Op niet minder dan 
vier sporen moesten hier regelmatig wagons of tramstellen worden 
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Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur,  
zaterdag 11.00 - 17.00 uur.

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

Wilt u goud of 
zilver verkopen?

Chris van Waes is gediplomeerd  
juwelier en antiquair.  

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

Uw vertrouwen waard

gerangeerd, omdat het emplacement in het Westland een centrale 
plaats innam. Er werd vanuit Poeldijk koers gezet naar Loosduinen, 
Naaldwijk-Honselersdijk en Monster-’s-Gravenzande. Rondom het 
koffiehuis werd het terrein tot het bekende kruispunt over de volle 
breedte door het emplacement in beslag genomen. Dat brede per-
ceel was vanaf de laatste twintig jaren van de negentiende eeuw 
tot na 1960 eigendom van de Westlandsche Stoomtramweg Maat-
schappij. De grond werd kort na 1880 aangekocht voor de aanleg 
van rails voor de stoomtram. Een vervoermiddel waarmee elke Poel-
dijker vanaf april 1883 voor het eerst redelijk snel én veilig het dorp 
kon verlaten. Voordien was het voor de ‘gewone man’ vrijwel on-
mogelijk reisjes buiten de eigen streek te ondernemen. Gelijk zovele 
plaatsen in den lande, moest vrijwel alles wandelend, fietsend of per 
koets worden afgelegd. Ofschoon er door diverse reconstructies in 
de loop der jaren een geheel andere situatie ontstond, is dit deel van 
de Nieuweweg tot op de dag van vandaag aanmerkelijk breder dan 
de veel smallere weggedeelten naar Loosduinen en Honselersdijk. 
De nog zeer smalle Varkenslaan, met de woning van de familie Van 
den Berg, alsmede een onherkenbare Nieuweweg, doen ons weg-
dromen naar lang vervlogen tijden. Jaren waarin het voor menigeen 
geen ‘vetpot’ was, doch tevredenheid breder werd gemanifesteerd 
dan in de ‘vette jaren’ waarin wij ons thans bevinden….

‘Een landschap van honderd jaar gelee,
het is voorbij, we doen het ermee.
Paadjes en een brug,
keren nooit terug,
Zo is het leven, met wel en wee’.

 1318 JANUARI 2017

KBO Vakanti eweek 12 tot 19 mei
Het lijkt nog wel heel ver weg, maar onze reiscommissie heeft  
natuurlijk al een locati e voor ons gereserveerd. Vanaf de dag dat 
Poeldijk Nieuws uitkomt (18 januari) kunt u zich weer opgeven 
bij de leden van de reiscommissie. Dat zijn: Corrie van der Voet-
van der Bogaert, Irenestraat 104, (tel. 247608) en Lida Zuiderwijk, 
Beatrixstraat 119, (tel. 06 19038168). We blijven dit keer weer in 
Nederland. We gaan naar Zorgvliet, hotel Villa Nova. De vakanti e-
week is van vrijdag 12 tot 19 mei. Van de deelnemers wordt ver-
wacht dat zij redelijk zelfredzaam zijn. Onze reisbegeleiders zijn 
heel aardig, maar geen verzorgsters/ verpleegkundigen. Nadere 
gegevens over deze reis volgen nog. 
                                                 
Behoud vitaminen in verzekerd pakket
Houd vitaminen in het verzekerd pakket. Dat schrijven KBO-
PCOB, het Experti secentrum Pharmacotherapie bij Ouderen en 
KNMP aan minister Schippers (VWS). Zij reageren op het ad-
vies van het Zorginsti tuut Nederland om diverse recept plich-
ti ge vitaminen, mineralen en paracetamol 1000mg uit het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te laten stromen. 
De organisati es geven aan dat dit 1,7 miljoen mensen zal tref-
fen, veelal chronische pati ënten. Ook maken zij zich zorgen om 
pati ënten die zorg mijden. Zij vinden dat het Zorginsti tuut voor-
bijgaat aan kwetsbare chronisch zieke pati ënten die vitamines, 
mineralen en paracetamol gebruiken. Juist voor hen is adequate 
medicati ebewaking van groot belang. 
KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa: ‘Hierdoor worden veel 
oudere pati ënten getroff en. Voor mensen met osteoporose, ern-
sti ge nierinsuffi  ciënti e en aandoeningen waarvoor corti costero-
iden nodig zijn, kan dit tot bontontkalking, spierzwakte, meer 
botbreuken en ziekenhuisopnames leiden. Dit voorstel willen wij 
absoluut met minister Schippers bespreken. Het Zorginsti tuut 
vindt dat middelen niet in het pakket thuishoren als er een na-
genoeg gelijkwaardig geneesmiddel of voedingssupplement vrij 
verkrijgbaar is. Zij wil dat deze middelen hetzelfde behandeld 
worden als zelfzorggeneesmiddelen en adviseert de minister deze 
middelen uit het GVS te halen. De minister besluit in het voor-
jaar of zij het advies van het Zorginsti tuut opvolgt. De Tweede 
Kamer bespreekt dan de samenstelling van het basispakket 2018. 
Verwachti ng is dat eventuele maatregelen over vergoeding van 
vitamine D, mineralen en zware paracetamol per 2018 ingaan.

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

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

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

 

 

 
 
 
 
 

De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

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

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

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 
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In memoriam: 

Siem Scheffers (91)
Door pastoor Jaap Steenvoorden

Op 91 jarige leeftijd is overleden de heer Simon Johannes Schef-
fers. Siem groeide op als middelste van vijf kinderen in een kwe-
kersgezin. Van jongs af aan heeft hij meegewerkt in de tuin. Op 7 
september 1954 trad hij in het huwelijk met Hennie van der Voort 
en vonden zij woonruimte in de nederzetting van de familie Schef-
fers aan de Plaats achter het Poeldijksepad. 

Vier kinderen mochten opgroeien in de ruimte van hun liefde en 
goede zorgen: Aad, Leonie, Carla en John. Het gezinsleven was 
nauw verbonden met het tuinbouwbedrijf, waar in de loop der ja-
ren allerlei groenten, bloemen en potplanten zijn gekweekt. Siem 
was een harde werker maar ook een echte levensgenieter met een 
bijzonder gevoel voor humor. Hij was graag onder de mensen en 
kon heel raak en gevat uit de hoek komen. Bijna 65 jaar zijn Siem en 
Hennie steun en toeverlaat geweest voor elkaar. De huwelijksjubilea 
zijn altijd heel mooi gevierd. Als vader heeft hij altijd zijn kinderen 
met warme belangstelling gevolgd en met raad en daad bijgestaan. 
Dat was vroeger zo toen de kinderen nog thuis waren, als supporter 
was hij langs de lijn te vinden. Maar ook toen zij uitvlogen om een 
eigen bestaan op te bouwen.

Hij was een hartelijke vader die gezellig samenzijn zeer wist te waar-
deren. Als opa was hij zeer trots op zijn 13 kleinkinderen en vond 
het heel bijzonder om hen op te mogen zien groeien tot volwasse-
nen. Heel bijzonder vond Siem het om 9 achterkleinkinderen in zijn 
armen te mogen sluiten. Na een werkzaam leven verhuisden Siem 
en Hennie naar Honselersdijk. Zijn vrije tijd vulde hij met vissen, kla-
verjassen en biljarten. Tot op hoge leeftijd was hij actief. Maar door 
een val bracht  hij een lange periode door in ‘De Naaldhorst’. Later 
vonden Siem en Hennie een goed onderkomen in ‘De Triangel’ in De 
Lier. Daar genoten zij samen van de goede verzorging en fijne sfeer. 
De laatste tijd kon Siem niet meer goed uit de voeten en werd zijn 
wereld kleiner, maar wist de gewone dingen van elke dag nog zeer 
te waarderen. Toch nog plotseling is hij heengegaan. Siem was een 
gelovige man met een groot vertrouwen in Gods voorzienigheid. De 
uitvaart vond plaats op 26 januari in de Heilige Bartholomeuskerk in 
Poeldijk. Moge Siem Scheffers, na een werkzaam en liefdevol leven, 
rusten in vrede. Wij wensen zijn vrouw, gezin, familie en vrienden 
sterkte toe bij het dragen van het gemis.

In dankbare herinnering:

Gré de Kok (98)
Door diaken Ronald Dits
 
Op 19 januari is op 98-jarige leeftijd, gesterkt door het H. Sacra-
ment van de Zieken, Margaretha Cornelia Anna Maria de Kok-Ne-
derpelt in De Terwebloem overleden. Gré is geboren op 23 no-
vember 1920 en groeide op als de jongste in een gezin met negen 
kinderen. Zij volgde enkele jaren de Huishoudschool en ging daar-
na  in de huishouding werken. Net na de oorlog ontmoette zij Leo 
de Kok bij de jeugdbeweging, waar hij één van de leiders was. Na 
een verkering van vijf jaar volgde hun huwelijk op 29 april 1952. 
Zij gingen inwonen bij Gré’s ouders in de Sutoriusstraat. Leo was 
bloemist in Den Haag: ‘s avonds werden thuis boeketten gemaakt. 

Gré verkocht die overdag vanuit huis, terwijl zij ook de zorg had voor 

 

Wij danken iedereen voor de overweldigende  
belangstelling, lieve woorden, mooie kaarten 
en bloemen die wij mochten ontvangen na het  
overlijden van onze lieve moeder en oma

Gré de Kok-Nederpelt
Met trots kijken wij als familie terug op het  
mooie afscheid in familiekamer Silene en de  
prachtige kerkdienst. Wij zullen hieraan een  
dankbare herinnering bewaren.

Sjaak en Monique
   Leander
   Tijmen
Jos en Katja
   Milicia en Michel
   Ivar en Inne
Marja

Poeldijk, februari 2019

de eerste zoon Sjaak. In 1959 verhuisde het gezin naar de Jan Barend-
selaan 1, waar om de hoek in de Voorstraat een bloemisterij startte. 
De zaak liep goed, mede door Haagse klanten. Het gezin werd uitge-
breid met zoon Jos en dochter Marja. In 1968 verhuisden zij naar de 
Jan Barendselaan 82, met de winkel eronder. Gré zorgde beneden 
voor klanten, ging via de trap naar boven en zorgde daar voor het ge-
zin. Die trap liep zij vaak. Ze had een groot plichtsbesef, voor haar kin-
deren en de winkel. Ook was er aandacht voor het Vrouwengilde, het 
wekelijkse zwemuurtje en haar vriendinnen. Voor vakantie was wei-
nig tijd. Wel zocht ze regelmatig haar broers op in het klooster in Den 
Haag en Wijchen. Daar maakte ze meteen een uitstapje van, door 
andere familieleden daar in de buurt te bezoeken. In 1995 verhuisden 
Gré en Leo naar de Voorstraat 85. Sjaak en Jos hadden de bloemiste-
rij inmiddels overgenomen. Ook in het laatste jaar van Leo, toen nog 
meer zorg gewenst was, zorgde Gré goed voor hem. Leo overleed in 
2002 in De Naaldhorst. Gré kreeg veel aanloop van schoonzus Lenie, 
met wie ze veel plezier had. Toen Lenie in 2013 overleed, werd het 
stiller om haar heen. In dat jaar verhuisde zij naar De Terwebloem. 
Daar genoot zij van mooie jaren tot haar lichamelijke conditie ach-
teruit ging en zij in alle rust overleed. Gré was een gelovige vrouw 
met speciale aandacht voor Maria. De uitvaartplechtigheid was 24 
januari in de Heilige St. Bartholomeuskerk in Poeldijk, waarna Gré 
begraven is in het familiegraf op de parochiële begraafplaats. Wij 
hebben gebeden dat zij in Gods handen mag zijn, dichtbij haar Leo en 
andere dierbaren die haar in de dood voorgingen. In dankbaarheid 
gedenken wij haar  als een sterke vrouw met zorg voor haar gezin.
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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

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

11 tot 18 mei in Luyksgestel

Vakantieweek
In nummer 1 van Poeldijk Nieuws van dit jaar schreven we al 
over onze vakantieweek van 11 tot 18 mei in  hotel de Postel-
hoef in Luyksgestel in Brabant. Hieronder een mooie foto van 
de Postelhoef. Het programma ziet er ook goed uit met leuke 
excursies. 

U kunt u zich opgeven bij de leden van de reiscommissie: Cor-
rie van der Voet-van der Bogaert, Irenestraat 104, tel. 247608 en 
Lida Zuiderwijk, Beatrixstraat 119, tel. 06 19 038 168.  

Belastingservice
Vóór 1 mei aanstaande moet uw belastingaangifte 2018 bij de 
belastingdienst zijn ingeleverd. In Poeldijk zijn Brigit van Dijk, 
Leny van Leeuwen en Ineke van Swieten speciaal opgeleid om 
u hierbij te helpen. Zij zijn  getraind door de Belastingdienst en 
krijgen jaarlijks bijscholing en begeleiding.

Als inkomensgrens geldt voor een alleenstaande  € 35.000, voor 
gehuwden of samenwonenden € 50.000 per jaar. Voor deze groep 
is gekozen omdat mensen met een bescheiden inkomen weinig 
andere mogelijkheden hebben voor hulp bij de belastingaangifte. 
Bij de belastingservice in Poeldijk wordt er goed samengewerkt 
tussen de KBO en Vitis Welzijn. Bent u geen lid van een senioren-
bond dan gelden richtlijnen van Vitis Welzijn; iedereen die vol-
doet aan die criteria is bij ons van harte welkom.

Als u al eerder van deze service gebruik hebt gemaakt, dan ont-
vangt u van ons een brief. Mogelijk zijn er dit jaar ook weer men-
sen verhuisd in Poeldijk. Daarom kan het zijn dat onze brief niet 
bij u aan komt. Neem dan  zelf contact met ons op: Brigit van 
Dijk (246356), Leny van Leeuwen (245789) of Ineke van Swieten 
(247670).

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Om een schaduw te laten verdwijnen moet je er licht op wer-
pen.” (Shaki Gawain)
“Hoe ouder de foto hoe jonger je eruit ziet.”

KBO Poeldijk

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

0174 24 55 35
info@heuchemerkappers.nl
www.heuchemerkappers.nl
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Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Hallo Jumbo actie

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

25%
KORTING

DEZE ACTIE IS GELDIG VAN 
WO. 13 T/M 19 FEBRUARI

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
OP DE VERSE 
VLEESWAREN 

AFDELING

‘Het mocht niet, maar ze trouwden toch!’

Stand was nou eenmaal stand
Door Nelly Schouw-Zaat  

Soms kunnen gesprekken op ver-
jaardagen heel leerzaam zijn. Over 
de goeie ouwe tijd bijvoorbeeld. 
Wat was goed en wat kon er be-
ter? Is er nog wat te merken van 
opvattingen die ooit ‘gewoon’ wa-
ren? Standsverschil was er vroeger 
wel degelijk. Dat liep soms uit de 
hand: er werd weinig gedaan om 
die cultuur te veranderen. Zeker, 
alle kinderen gingen naar dezelfde 
lagere school. Iedereen in een klas 

genoot in principe hetzelfde onderwijs. Meesters of juffrouwen 
mochten geen onderscheid maken tussen kinderen uit hogere of 
lagere sociale klasse. Maar, na de lagere school tekenden zich al 
gauw verschillen af. Doorleren of meteen aan ’t werk? In heel veel 
gezinnen, winkels en bedrijven waren helpende handjes welkom. 
Werken leverde geld op dat ook broodnodig was. Doorleren was 
duur en vaak onbereikbaar. Zo ging dat generaties lang.

Opgroeiende jongeren ontmoetten elkaar in de daarvoor bestem-
de gelegenheden. In Poeldijk werd gedanst in het Bondje of bij St. 

Zeg nou zelf…. Vincentius, toch altijd min of meer een sociale keuze die als regel 
goed voldeed. Zo kwamen de verkeringen tot stand. Ieder zijn ge-
lijke, een heel zeldzame uitzondering daargelaten. Er werd naar 
stand getrouwd. Dat was merkbaar bij de huwelijksplechtigheid in 
de kerk. ‘Het mag wat kosten’, zuchtte de vader van de bruid tegen 
de vader van de bruidegom. Er kwamen meerdere geestelijken aan 
te pas en het complete koor werd bijeen geroepen voor meerstem-
mig gezang. De koster had misschien een iets netter pak aan dan 
bij een arbeiders bruidspaar. Daar werd met een zuinig oog naar 
de collecteschaal gekeken. Gemengd trouwen: de grens tussen 
arbeider en ondernemer overschrijden, was op z’n zachtst gezegd 
‘ongebruikelijk’. Stand was nou eenmaal stand, iets anders hoorde 
niet. Toch gebeurde het kort geleden gelukkig ook dat een man van 
tegen de zestig bij een bakje koffie met een leeftijd- en klasgenoot 
over vroeger sprak en zei: ‘Weet je, mijn vader heeft bij jouw vader 
in de tuin gewerkt. En kijk ons nou? We hebben het toch allebei op 
onze eigen manier goed gered in ons leven? Hij was een beste baas, 
die vader van jou. Nooit enig verschil gemaakt. Wij dachten dat ’t 
overal zo ging’.

Naam mocht niet genoemd worden
Maar dan zit je in 2019 op een verjaardag en je hoort een hoogbe-
jaarde gast met overtuiging beweren dat ’t vroeger nou eenmaal 
zo was,- niets aan te doen. En vervolgens kreeg ik een verhaal te 
horen waarvan ik het heel koud kreeg. ‘Weet je, die ene vrouw van 
tuindersafkomst trouwde met een arbeider. Dat mocht niet, maar 
ze hielden van mekaar en trouwden tóch. En in al die jaren van dat 
huwelijk mocht de naam van die jongen in het gezin van zijn schoon-
familie nóóit genoemd worden! De vader had dat strikt verboden. 
Iedereen vond het gewoon…’ Kwam daar nooit iemand tegen in op-
stand? Nee dus… Zeg nou zelf… Gauw omslaan, die bladzijde.
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Westland Verstandig: Wethouder Zwinkels weigert antwoorden 
te geven over mogelijke plannen Polenhotel bij sportvelden 
Verburch / Raad gaat niet mee met het Westland Verstandig-
amendement tot behoud van het voetbalveldje en het groen 
houden van het voormalig scoutingterrein langs de Verburghlaan  
Er zijn concrete aanwijzingen dat het College van B en W (CDA, LPF, VVD, CU-SGP) 
plannen heeft om een groot Polenhotel te bouwen op het terrein van de Sportraad 
Zuid-Holland. Het perceel is eigendom van de gemeente. Westland Verstandig 
vindt dit geen goed plan. Echter met goedvinden van de collegepartijen wilde 
wethouder Zwinkels niets over de plannen vertellen tijdens de raadsvergadering. 
Daarmee bevestigde ze wel stilzwijgend dat er iets gaande is. Ook ons terechte 
verzoek om aanpassing van het bestemmingsplan De Kreken om het bestaande 
groen te handhaven werd door de meerderheid Raad niet overgenomen. 
Westland Verstandig wilde op die wijze tegemoetkomen aan de wens van veel 
bestaande bewoners. Echter de coalitiepartijen gingen zonder argumenten te 
noemen niet mee.
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. 

15 februari bij Quintus Badminton

‘After’ Valentijns bingo
Vrijdag 15 februari organiseert Quintus Badminton een gro-
te After Valentijns bingo. Het begint om 20.00 uur en er zijn 
veel en mooie prijzen; om 22.00 uur is er een superronde. 

Iedereen is van harte welkom, ook niet leden van badminton 
Quintus. Vrienden, familie, bingoliefhebbers kom allemaal op 15 
februari gezellig bingo spelen! Kantine Eekhouthal, Leeuwerik 1 
in Kwintsheul.

Bij Inloophuis Carma

Samen koken en eten 
Inloophuis Carma in Naaldwijk, dé ontmoetingsplaats in het 
Westland voor wie geraakt is door kanker, organiseert op maan-
dag 18 februari van 17.00-19.00 uur een nieuwe activiteit: sa-
men koken en eten. Aan de hand van lekkere en gezonde recep-
ten wordt er gezamenlijk gekookt en gegeten. 

Er is ook ruimte voor gesprek en het delen van ervaringen. U bent 
van harte welkom! De eigen bijdrage is € 5,00. Inloophuis Carma, 
Dijkweg 21 in Naaldwijk. Graag aanmelden via: info@inloophuis-
carma.nl.

Alle Leutjesdijkers kunnen optredens jureren

Carnavalsoptocht nieuwe stijl
Narren en narrinnen van Leutjesdijk, 
dit jaar is de optocht zaterdag 2 maart. 
Er zijn meer leuke activiteiten en wat 
regels veranderd. Alle deelnemers aan 
de optocht én het publiek kunnen lek-
ker genieten van heerlijke warme pof-

fertjes aan de start; bij De Veiling, voorheen Leuningjes. De pof-
fertjeskraam wordt volledig gesponsord, de opbrengst komt ten 
goede aan een nog te bepalen goed doel in Poeldijk. 

Ook wordt het publiek onderweg vermaakt door een bellenbla-
zer. Hij zal zijn kunsten vertonen op de kruising Verburghlaan en 
de A.J. van Reststraat. Deelnemers aan de optocht let op, het pu-
bliek wordt vermaakt maar jureert ook! Er worden juryrapporten 
uitgedeeld, dus ook onderweg kan gescoord worden. Leuk is dat 
de deelnemers de hele optocht hun optreden presenteren, want 
je weet nooit waar de jury staat. Een selecte selectie Oud-Prinsen 
jureert ook mee. De optocht start en eindigt bij De Veiling.

Bezoekje prins en page? 
Na de optocht is het kindercarnaval in De Veiling en worden de 

prijswinnaars bekend gemaakt. Kom gezellig kindercarnaval vie-
ren. Officiële deelnemers van de optochten krijgen een nummer, 
daarmee mogen zij naar binnen. Prins Bossie I en page Mirel zien 
jullie graag massaal voorbijtrekken en aansluiten. Het spreekt 
voor zich dat onze eigen wagens zijn uitgesloten van deelname 
aan de wedstrijd. Nieuw is ook de starttijd van de optocht en 
wel: half een! Van 14.00-17.00 uur is de kindermiddag! Weet u 
iemand die een bezoekje van prins en page in de carnavalsweek 
zou waarderen? Laat het ons weten: secretariaat@deblauwkon-
ters.nl. 

Hersenstichting dankt gevers en collectanten

Opbrengst collecte: € 1.975,60
Door Jan van de Laar, coördinator Hersenstichting Poeldijk 
 
Van 28 januari t/m 2 februari was in Poeldijk de collecte van 
de Hersenstichting. Er zijn veel collectanten in de kou op pad 
gegaan om voor ruim 4 miljoen mensen met een hersenaandoe-
ning geld op te halen. Deze enthousiaste inzet heeft in Poeldijk 
€ 1.975,60 opgebracht.
 
Namens de Hersenstichting heel hartelijk bedankt voor uw  bij-
drage. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op 
giro 860. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.
nl.
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Op het Verburch Onings Tennispark

Open Wintertoernooi in maart
Door Susan van Leeuwen

De toernooiorganisatie was de afgelopen weken druk bezig 
om er een goed georganiseerd en vooral gezellig toernooi van 
te maken. Van zaterdag 9 t/m zondag 17 maart wordt voor de 
6e keer een KNLTB Open Wintertoernooi georganiseerd in het 
Westland, op het Onings Tennispark in Poeldijk. Iedereen in het 
bezit van een KNLTB-pas kan meedoen in de mix en dubbel. De 
tennisbanen met een TennisRood ondergrond zorgen ervoor dat 
er nagenoeg altijd gespeeld kan worden, ook als het vriest. 

Daarnaast is Verburch Tennis al sinds de oprichting jaarrond ac-
tief, dus het Open Wintertoernooi is prima in te plannen op de 
activiteitenkalender. Ideale omstandigheden dus voor een ge-
slaagd toernooi dat ook een mooie voorbereiding is op het ko-
mende voorjaars – en competitieseizoen. Het is ook het eerste 
Open Toernooi van het seizoen. Een goed begin is het halve werk. 
Wil je een goede, frisse start van het zomerseizoen, geef je dan 
op en doe gezellig mee! Er is ook extra sfeer en gezelligheid, zoals 
DJ Tune op vrijdagavond. Ook aantrekkelijk voor toeschouwers. 
Leuk als jullie er allemaal weer bij zijn! Aanmelden kan via:  www.
verburchtennis.nl.  
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Puzzel: een invulraadsel

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

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

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

Tonny Vreugdenhil, winnares van de Poeldijk Nieuws Kerstpuzzel.   

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

Showroom
Mercuriusplein 2
2685LP Poeldijk

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

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

Zaterdag & ‘s avonds op
afspraak geopend

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

Showroom
Mercuriusplein 2
2685LP Poeldijk

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

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

Zaterdag & ‘s avonds op
afspraak geopend

93 mm x 67,5 mm, voorpagina Poeldijker

Jan Barendselaan 66  /  2685 BV Poeldijk  /  T 0174 44 46 35
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Geopend 
wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur
za 11.00 - 17.00 uur.

Uw vertrouwen waard

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

coaching • hypnose • trainingen

Het nieuwe tijdelijke adres is:
Voorstraat 88

2685 EP  Poeldijk
ingang om de hoek (Fonteinstraat)

Reiki Helingsavond
4 maart 19.30 - 22.00 uur 

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

Zelfhypnose training
23 maart 10.00 - 17.00 uur

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

Magic ZENses Retreat
Kos, Griekenland
9 t/m 16 juni

16 18 JANUARI 2017

ISW Irenestraat weer in acti e voor Westlandse senioren
Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)

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

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

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

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

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

 
Van der Meer Verzekeringen
Dijkstraat 2
2675 AX HONSELERSDIJK
T (0174) 63 04 90
E info@vdmverz.nl
I www.vandermeerverzekeringen.nl
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The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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Afscheid met hart en ziel
Sjef Noordermeer

Natascha van Zeijl-Vis

   Tel.: 0174-257474
     info@embrasseuitvaart.nl

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

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

Bel naar: 0174-700263 of
Erik van der Sande: 06-25575372 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171 of
Koos Verbeek: 06-53714151
Info bij: advertenties@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
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Donderdag 21 februari om half twee 

Klaverjassen in museum
In de wintermaanden organiseert het Westlands Museum eens 
per maand klaverjaswedstrijden. De eerstvolgende keer is op 
donderdag 21 februari. Deze middag kunt u gezellig klaverjas-
sen en tussen de drie rondes door het museum en de historische 
tuin bezoeken. Voor de winnaars zijn leuke prijzen te winnen.

De kaartwedstrijd 
begint om 13.30 
uur; inschrijven 
kan vanaf 13.00 
uur. Het inschrijf-
geld is € 4,00 en 
is inclusief bezoek 
aan het museum 
en een kop koffie 
of thee. Inschrij-
ving is voor ieder-

een vrij en u hoeft zich niet vooraf aan te melden. U vindt het 
museum aan de Middel Broekweg 154 in Honselersdijk. Telefoon: 
62 10 84.

Risico’s in verdediging kostten handbalsters winst 

HABO – Verburch Dames 1: 29-26
 
Na een gezellige busreis naar het Brabantse Boekel nog even 
wandelen en dan de kleedkamer in voor de wedstrijd tegen 
HABO. HABO doet het iets beter in de competitie dan wij, ze 
staan 6 punten voor op ons en staan daarmee op de tweede 
plaats. Met de winst tegen koploper MHV van vorige week gaan 
we zeer gemotiveerd en goed voorbereid de eerste helft in. Al 
vanaf het begin is het duidelijk dat beide teams aan elkaar ge-
waagd zijn.

Wij komen goed uit de startblokken en staan na enkele minuten 
met 1-4 voor. Dan heeft HABO ons spel door en komt beter in 
de wedstrijd. Wij krijgen het wat moeilijker met afronden waar 
HABO juist de zwakke plekken van onze verdediging vindt. Ze lo-
pen uit naar 9-6. We blijven in de eerste helft knokken voor ieder 
punt en weten iets dichterbij te komen en gaan de rust in met 2 
doelpunten verschil: 14-12.

In de rust weten we goed hoe we ons spel moeten herpakken. 
Focus in de dekking op de juiste speelsters, een snelle eerste en 
tweede fase en slim spelen. In de tweede helft van de wedstrijd 
blijft het dan ook lang een nek aan nek race. We komen gelijk, 
iets voor, iets achter, de spanning is hoog. Door onze keepster te 
wisselen voor een veldspeelster komen we met 7 speelsters te-
genover de dekking van HABO te staan. We kunnen mooie combi-
naties maken maar zoeken soms ook naar het gaatje in de drukke 
aanval. Zo’n 6 minuten voor tijd staat HABO met 2 doelpunten 
voor. We moeten dus tempo gaan maken en in de verdediging 
risico’s nemen. Helaas kosten die risico’s ons uiteindelijk de winst. 
We krijgen in de dekking te veel ruimte waar de tegenstander slim 
gebruik van maakt door overtredingen op te zoeken. We komen 
zelf onvoldoende tot scoren en sluiten de pot af met 29-26. De 
volgende thuiswedstrijd is zaterdag 9 maart tegen streekgenoot 
Westlandia. Komen jullie ons dan weer aanmoedigen? Groet, Da-
mes 1. 

Nieuw project: “Ik ben bij je”

Eerste Heilige Communie gestart 
Door Els Geelen, pastoraal werker

Woensdag 6 februari startte de voorbereiding op de Eerste Hei-
lige Communie in onze parochies met een ouderavond. De ou-
ders van de 43 communicanten uit onze regio waren aanwezig. 
Eerst stelden de mensen uit de werkgroepen zich voor, ook het 
pastoraal team is daarbij genoemd. Vervolgens gaf ik kort uit-
leg over het nieuwe project “Ik ben bij je”. We hebben gekeken 
naar bijeenkomst 6 uit het project waarbij de kinderen gaan le-
ren wat het verschil is tussen gewoon brood van de bakker en 
wat heilig brood is, de Hostie. 

Om het verschil tussen gewoon en bijzonder brood aan de ouders 
uit te leggen, kregen zij bij de koffie in de pauze een sneetje kren-
tenbrood. Daarvoor vroegen wij de ouders waarom zij hun kind 
lieten dopen en of er een bijzondere reden was om hun kind die 
naam te geven bij de doop. Altijd weer mooi om te horen waar-
om een kind vernoemd is. De ouders werden ook nog gevraagd 
naar hun eigen communie. Wat weet u daar nog van. Wat heeft u 
beleefd aan de voorbereiding en viering?

De kinderen hebben acht bijeenkomsten ter voorbereiding op 
hun Eerste Heilige Communie. Die worden inhoudelijk door mij 
gegeven. Het ‘verwerkingsdeel’, opdrachten maken, creatief be-
zig zijn en spel, wordt gegeven door werkgroepenleden en hulp 
van ouders. De kinderen uit Poeldijk krijgen de lessen op de WSKO 
Verburch-hof school en daarbij wordt ik geholpen door directeur 
De Graaff. De overige lessen zijn in de kerk van ’s-Gravenzande. 
Daar komen de kinderen uit Monster, ’s-Gravenzande en Hoek 
van Holland. Houdt u de bladen in de gaten dan houden wij u op 
de hoogte. Wilt u weten wie de communicanten zijn? Kom dan 
naar de voorstellingsvieringen in Monster en Poeldijk op zondag 
17 maart. In ’s-Gravenzande en Hoek van Holland is die zondag 
24 maart. Wij gaan er een mooie voorbereidingstijd van maken.
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Arnold Spoelplein 101  •  Mauritskade 61  •  Den Haag  •  070 - 346 84 00
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of kijk op www.korporaalenbertels.nl

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

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

   Uitstekende woningpresentatie

Voor niet-parochianen betrokken bij Poeldijk

Luiden kerkklokken bij overlijden
Als een parochiaan overlijdt wor-
den de klokken van de Poeldijkse 
H. Bartholomeuskerk geluid. Dit 
wordt een mooie traditie gevon-
den. Steeds vaker krijgt het paro-
chiebestuur dan ook de vraag of dit 
ook mogelijk is voor niet-parochi-
anen die zich betrokken voelen bij 
Poeldijk. 

Het parochiebestuur heeft besloten 
om dit mogelijk te maken tegen een 
vergoeding van € 25,-. Die bijdrage is 
voor het onderhoud van de klokken 
bestemd. 

Gedenkkruisje
Een andere vraag die soms wordt gesteld is of er een gedenk-
kruisje voor een overledene in de kerk opgehangen kan worden 
zónder een kerkelijke afscheidsviering. En om dan ook op Aller-
zielen betrokken te mogen worden bij de viering en tocht naar 
de begraafplaats. Ook dat maakt het parochiebestuur mogelijk 
tegen een vergoeding van € 50,- . Als u belangstelling heeft neem 
dan contact op met het parochiesecretariaat.

Heeft u belangstelling voor een gratis set boeken van bekende 
schrijvers? Mail dan naar: info@poeldijknieuws.nl 
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Valentijn puzzel 
Oplossingen met naam, adres en telefoonnummer binnen 14 
dagen per mail naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar 
Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. De winnaar 
krijgt een lekkere slagroomschnitt. 
Hebt u suggesties voor een leuke puzzel of wilt u er een maken? 
Van harte welkom! Dan is ons blad echt van en voor alle Poeldij-
kers.

Uitslag puzzel nr. 2 beroepenraadsel: Havenarbeider! De oplossin-
gen staan op: http://poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/. Van de 
29 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, is de gelukkige 
winnaar Jeanne van der Valk, op de foto met de slagroomschnitt 
van Bakkerij Van Malkenhorst. 

Puzzel nummer 4

Vul de volgende woorden in:
afspraak, film, diner, vlinders, maanlicht, verrassen, sieraad, 
huwelijk, rozen, cadeau, bloemen, romantiek.
De oplossing vindt u van boven naar onder in de vetgedrukte 
cirkels.
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Bouwen in Poeldijk
Foto's: Willem de Bruijn
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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

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

Meer weten? www.optiflor.nl

www.spruijtonderhoud.nl

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

www.spruijtonderhoud.nl • 06-512 08 412


