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Poeldijk Nieuws Centrumplan
Poeldijkse senioren willen:  

Liefst in nieuwe dorpscentrum 
Door Nelly Schouw-Zaat 

Ouderen willen graag comfortabel wonen, het liefst in het cen-
trum van Poeldijk. Jongeren en starters zoeken woonruimte die 
wat verder buiten het centrum mag liggen omdat daar grond- en 
huizenprijzen meestal minder hoog zijn. Het wordt puzzelen voor 
deze mensen om betaalbare en goede woonruimte te vinden. 
Een onderwerp dat vooral de ouderen zorgen baart. Is het Cen-
trumplan Poeldijk hiervoor de juiste oplossing? Kees van Leeu-
wen, secretaris van ouderenbond KBO Poeldijk en Commissielid 
Wonen van de Seniorenraad Westland, zegt dat het een ingewik-
keld vraagstuk is. ‘De Seniorenraad geeft het gemeentebestuur 
gevraagd en ongevraagd advies over het ouderenbeleid. Daarin 
neemt het wonen een belangrijke plaats in.

Sinds enkele jaren ligt het accent vooral op het zo lang moge-
lijk zelfstandig thuis wonen. Dat willen oude-
ren zélf, maar het is ook goedkoper dan het in 
stand houden van zorgcentra voor mensen die 
eigenlijk niet hulpbehoevend zijn’. ‘Maar er zijn 
voorwaarden. Woningen voor ouderen moeten 
bij voorkeur in het centrum van Poeldijk  staan. 
Afstanden tussen huis en dokter, supermarkt, 
kerk, buurthuis en andere voorzieningen moe-
ten veilig beloopbaar zijn. Maar er is meer. 
Kees van Leeuwen licht toe: ‘We zien in Naald-
wijk hoe het eigenlijk niét moet. Daar is het 
woonzorgcentrum Woerdblok gebouwd met 
veel huizen voor zelfstandig wonende ouderen. 
Op zich een mooi project, maar te ver van het 
centrum in Naaldwijk’.

Leeg gemeentehuis Monster: wooncentrum? 
Veel liever ziet de Seniorenraad dat bijvoor-
beeld het lege gemeentehuis van Monster 

geschikt wordt gemaakt voor ouderenwoningen. De gemeente 
overweegt het pand te slopen. Alleen slopen al kost ruim vijf ton, 
dan ligt er een kaal stuk dure grond waar nog gebouwd moet 
worden. ‘Onbetaalbaar’, vreest Van Leeuwen. Het gemeentehuis 
is 36 jaar ‘oud’, centraal in Monster en in goede staat. ‘Waarom 
kan dat niet een wooncentrum voor ouderen en/of jongeren 
worden? Verbouwen kost minder en bewoning is dan bereik-
baar voor mensen met minder draagkracht. Juist dááraan is in 
het Westland veel behoefte’. Ook moet gekeken worden naar de 
bouwkwaliteit van seniorenhuizen. Zoals veiligheid, drempels, 
verwarming en ventilatie, zonder vermoeiende trappen en mak-
kelijk in onderhoud. De visie van de Seniorenraad komt aan de 
orde bij bespreking van het plan in de gemeenteraad, die bin-
nenkort moet beslissen’. Terug naar Poeldijk, waar het centrum 
een nieuw aanzien moet krijgen. Binnen twee jaar verrijst een 
fraai appartementengebouw op het voormalige ijsbaantje bij de 
kerk. Het project omvat 41 woningen: 33 appartementen en 8 

Lees verder op pag. 3

2 mrt. 10.00-11.30 uur       Boeken- en platenmarkt  Hervormde Kerk Fonteinstraat 
2 mrt. 12.30-17.00 uur      Carnavalsoptocht en kindermiddag De Veiling    (zie pag. 26)
2 mrt. vanaf 13.00 uur      Deo Sacrum krantenactie  Dorpscentrum (stapelbouw)
6 mrt. tot 22 apr.          Vastenactie 2019   Offerkist in Bartholomeuskerk (zie pag. 7)
9 tot 17 mrt.       Open Wintertoernooi 2019   Verburch Onings Tennispark (zie pag. 18)
11 t/m 17 mrt.       Collecte Amnesty International  Aan uw voordeur
13 mrt. 15.00-18.00 uur      Voorjaarsmarkt   ISW-school Irenestraat Poeldijk 
16 mrt. 20.15 uur      Westlandse Nieuwe   De Veiling 
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Website: www.poeldijknieuws.nl
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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
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Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken)
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Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes
Familiebericht:   Poeldijknieuwtjes:
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1/6 pagina: € 50,00  Zakelijk:  €  25,00
1/4 pagina: € 65,00
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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

  

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

Geldig van 25 feb. t/m 2 mrt. Geldig van 4 t/m 9 maart

KEURKOOPJE
3 PEPERSTEAKS

 SLECHTS € 7,95

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ZEEUWSSPEK 

SLECHTS € 1,75 

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM LASAGNE

 SLECHTS € 4,50

KEURKOOPJE
KIP HOUTHAKKERSTEAKS

 4 STUKS € 6,50

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM CERVELAATWORST

 SLECHTS € 1,95

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM POELDIJKS  
STOOFPOTJE

 SLECHTS € 4,50 WEGENS SUCCES VERLENGD! DE GEHELE 
MAAND FEBRUARI EN MAART, ELK WEEKEND

HELE  GRILLWORST  SLECHTS  € 5,50

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

geldig van: 
25 februari t/m 9 maart

Hazelnoot speciaaltaartje  ...................  € 7,95

Gesorteerde zoutjes  .............................. € 4,50

Hoornse Broeder  .................................... € 4,50

Bakkerij Van Malkenhorst

(vervolg voorpagina)

maisonnettes. Allemaal verkocht. Er gaan niet alleen senioren 
wonen, maar alle appartementen zijn wel geschikt voor ouderen. 
Elk huis wordt ‘gasvrij’. Kopers van de maisonnettes zijn vooral  
jongeren. Het is interessant om te zien of woningen die kopers 
verlaten wat zijn voor andere Poeldijkers op zoek naar een huis. 
Op termijn moet het zorgdeel van ‘De Wittebrug’, (nu ‘Perspek-
tief’), plaatsmaken voor eigentijdsere ouderenhuisvesting. Daar 
zouden huurappartementen gebouwd moeten worden met een 
zogeheten  ‘midden huur’ (van € 711 tot € 1.150 per maand). 
Aan deze appartementen is in Poeldijk, evenals elders in het 
Westland, groot gebrek. In het deel van De Wittebrug met de 123 
huurappartementen van Arcade zit ook ‘De Backerhof ’, dat blijft 
bestaan. De appartementen worden geleidelijk gemoderniseerd. 
Steeds als een leeg komt wordt dat aangepast aan huidige eisen. 
Inmiddels heeft ruim 90 % een betere badkamer en toilet. On-
langs kwamen er meer parkeerplaatsen. Bewoners kunnen zorg 
krijgen via Pieter van Foreest en Careyn. Ook de huurprijs van 
deze appartementen moet worden afgewogen tegen de porte-
monnee van de bewoners. ‘Veel hangt af van gemeente, politiek 
en woningcorporaties’, zegt Kees van Leeuwen. ‘Er moeten veel 
beslissingen worden genomen in Poeldijk. Wij als ouderenbond 
en seniorenraad doen wat we kunnen om de belangen van ou-
dere Poeldijkers te behartigen en onze ideeën en wensen bij de 
politiek kenbaar te maken’.

(zie ook de pagina's 13 en 27)

In Poeldijk Nieuws deze maanden veel aandacht voor het centrum-
plan Poeldijk. In achtereenvolgende nummers komen verschillende 
onderwerpen aan bod. In dit nummer ouderenhuisvesting in Poel-
dijk. Het zou mooi zijn als veel Poeldijkers hun mening en ideeën 
geven. Laat het Poeldijk Nieuws weten. Schrijf uw ideeën op en stop 
ze in de bus, Voorstraat 111, of mail: info@poeldijknieuws.nl. De 
redactie gaat er mee aan de slag!

Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: Rafael Maria Theuvenet (06 – 57 319 910).
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 24 57 89.

Woensdag 28 februari 10.30 uur: viering KSW met Rafael Maria 
Theuvenet.
Vrijdag 1 maart 15.00 uur: Eucharistieviering met pastor Max 
Kwee.
Zondag 3 maart 15.00 uur: Heilig Avondmaal met ds. J. Siebelink.
Woensdag 6 maart 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 8 maart 15.00 uur: Woord- en Communieviering met Ra-
fael Maria Theuvenet.

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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AANBOD!

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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‘Ik ben haar nooit vergeten’

Niet genoeg schoorstenen
Door Nelly Schouw-Zaat 

In de tijd dat ik op het platteland van 
Overijssel woonde nam ik graag de 
gelegenheid te baat om de buren en 
andere dorpsgenoten beter te leren 
kennen. Wat je dan al gauw leert is 
de taal van de plaatselijke bevolking 
te verstaan en er vertrouwd mee te 
raken. Nog altijd nu ik al bijna der-
tig jaar weer in het Westland woon 
en op de tv een streekuitzending de 

Sallandse taal hoor, glunder ik. Neem het mij maar kwalijk als ik 
‘hoera’ roep wanneer PEC Zwolle wint van Ajax of Go Ahead Eag-
les van ADO Den Haag. Ik mag die oosterlingen nou eenmaal.

Een van de mensen die mij vertrouwd maakte met de plaatselijke 
gewoonten was mijn garagehouder. Van tijd tot tijd wierp hij een 
blik onder de motorkap van mijn auto, schroefde wat aan, hanteer-
de de moersleutels met vaardigheid, goot olie in het reservoir, con-
troleerde de remmen en zo meer. Daarna kwamen de verhalen aan 
de keukentafel waar zijn vrouw koffie neerzette op het plastic tafel-
zeiltje. Hoe hij handelde met het verkopen van tweedehands auto’s. 
Dat ging ongeveer zo: ‘Ik moest eens bij een boer langs komen. Hij 
had een andere auto nodig. Een beetje knappe wagen, want die 
boer en z’n vrouw wilden laten zien dat zij een best jaar hadden in 
de melkveehouderij. Ik zou die avond langs komen met een mooie 
degelijke auto en zette hem stil bij de staldeur. Zo kon ik de stal bin-
nen lopen naar de deur van het woonhuis. Onder ’t lopen telde ik 
gauw de veestapel: koeien, vaarzen, pinken en kalveren. Dat was 
mijn manier om er achter te komen of die boer goed was voor z’n 
geld. Ja, ik heb in die jaren aardig verdiend in de handel’.

Verkering werd afgekeurd
Ha, dat systeem kwam mij bekend voor! Als geboren Westlandse 
kende ik het gebruik van ‘schoorstenen tellen’. En toen schoot mij 
het verhaal binnen dat mij eens was verteld van een knap jong Poel-
dijks meisje – uit een gezin met 13 kinderen – dat verliefd was op 
een aardige jongen uit het dorp. Maar haar vader keurde die ver-
kering af. Die jongen z’n vader was wel tuinder, maar had naar zijn 
mening niet genoeg schoorstenen op de tuin. Dergelijke conflicten 
deden zich vaker voor. ‘Ga jij maar naar die-en-die, daar hebben ze 
genoeg zonen’, riep de pa van het meisje. 

‘Wat was je moeder een beste meid’‘
Zij gehoorzaamde en verbrak verdrietig haar verkering. Zij trouwde 
met een andere man, had er een goed huwelijk en een hecht gezin 
mee. Maar diep in haar hart dacht zij nog regelmatig aan haar vroe-
gere vriend. Jaren later, toen de vrouw al overleden was, zocht een 
van haar zoons, aan wie zij tijdens haar leven had verteld over haar 
‘verboden’ eerste liefde, de man op. Hij vond ooit een andere vrouw, 
was er mee getrouwd en kort voor hun diamanten bruiloft was zij 
overleden. Nu woonde hij in een verzorgingshuis. Hulpbehoevend, 
maar nog met heldere herinneringen. ‘Ach, wat was je moeder een 
beste meid’, verzuchtte hij toen haar zoon hem de naam van zijn 
eerste liefde noemde. ‘Ik ben haar nooit vergeten’. De schoorstenen 
zijn er ook niet meer. 

Zeg nou zelf

0174 - 27.00.90

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

Afscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

Westland Verstandig: Pleintje en verder 
opknappen Voorstraat volgens belofte 
nu op korte termijn aanpakken!
Alweer geruime tijd geleden heeft het toenmalige College de 
toezegging gedaan dat los van allerlei plannen in het centrum van 
Poeldijk de Voorstraat zou worden aangepakt. Lantaarnpalen, bomen 
en een pleintje! Alleen het komt er maar niet van en daarom hebben 
LPF, GBW en Westland Verstandig de handen ineen geslagen om het 
College duidelijk te maken dat dit plannetje nu op korte termijn moet 
worden uitgevoerd en dat daar ook de centen voor moeten komen. Als 
er geld is voor de centra van andere kernen  moet dat ook voor Poeldijk 
gelden. Ook over invulling van het voormalige Dario Fo-gebouw moet 
op korte termijn nagedacht worden. 
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. 
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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

‘Bescherming daders was kwalijk, zelfs misdadig’

In gesprek over seksueel misbruik 
Door diaken Ronald Dits 

Op 6 februari vonden er twee bijeen-
komsten plaats over het seksueel mis-
bruik in de Rooms Katholieke kerk. Deze 
gesprekken stonden onder leiding van 
mevrouw dr. Anke Bisschops, pastoraal 
psycholoog, die veel begeleiding op dit 
gebied heeft verricht. De gesprekken wa-
ren bedoeld om met elkaar in gesprek te 
gaan over de gevolgen van het seksueel 
misbruik voor ieder persoonlijk. Pastoor 
Jaap Steenvoorden opende de bijeen-
komsten met het bekennen dat het seksueel misbruik uit het 
verleden ‘ons nog steeds raakt. Er is een gevoel van schaamte 
omdat dit binnen onze kerk kon plaatsvinden’. 

Daarna heeft hij voor de slachtoffers en hun nabestaanden gebe-
den, gevolgd door het gezamenlijk bidden van een ‘Onze Vader’. 
Hierna hield mevr. Bisschops een korte inleiding en was er voor de 
aanwezigen gelegenheid om hun verhaal te doen en vragen te stel-
len. Uit verhalen van nabestaanden werd nogmaals duidelijk dat 
slachtoffers enorm hebben geleden onder het seksueel misbruik uit 
hun jeugd. Deze jongens in hun vroege tienertijd konden nergens 
heen met hun verhaal, ze werden thuis niet geloofd en moesten 
hun ervaringen voor zich houden. Slachtoffers van het seksueel mis-
bruik in de jaren 1955-’60 hebben zware jaren gehad, een aantal 
van hen heeft zelf de dood gezocht. Pastoor Steenvoorden erkent 
dat het zeer kwalijk, zelfs misdadig was de daders te beschermen. 
Vanuit de parochiefederatie is zoveel mogelijk contact gezocht met 
nabestaanden van slachtoffers en is nazorg aangeboden.

Misbruik is strafbaar feit 
Ook zijn er maatregelen genomen om seksueel misbruik te voor-
komen. Er is een gedragscode voor pastorale beroepskrachten, zij 
worden zorgvuldig onderzocht op psychische geschiktheid voor hun 
functie. Nieuwe gevallen van seksueel misbruik worden direct ge-
meld en misbruik uit een recent verleden geldt als strafbaar feit. De 
politie zal hierbij worden ingeschakeld. Uit reacties van de aanwezi-
gen bleek dat de bijeenkomsten gewaardeerd werden. Er was spra-
ke van grote openheid, erkenning van de misstappen uit het ver-
leden en van meeleven met de nabestaanden van de slachtoffers.
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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

Welk spoor laten wij na? 

De juiste maat vinden
Door pastor Martien Straathof 

Met Aswoensdag starten we met heel de 
kerk aan de voorbereidingstijd van het 
grootste feest, Pasen. In deze veertigda-
gentijd, zoals wij de voorbereidingstijd 
noemen, nemen wij onze manier van le-
ven, onze leefwijze onder de loep. Is mijn 
manier van leven wel leven gevend? Niet 
alleen voor mijzelf maar ook voor de men-
sen om mij heen, dichtbij en ver weg in 
de wereld. Welk spoor laat ik na? Is dat 
een spoor van blije, gelukkig in het leven 
staande mensen in een leven gevende 

wereld met toekomst of laat ik demonstrerende jongeren op het 
Binnenhof achter met een wereld die bijna uitgeput is? Kunnen we 
straks nog Pasen vieren? Feest van leven, nieuw leven? Feest van 
verrijzen uit alles wat duister, donker, verwoest is? 

De Schepper van hemel en aarde, God zelf, liet niet toe dat zijn Zoon 
Jezus in het rijk van de eeuwige dood zou blijven. Hij heeft hem op 
de derde dag doen opstaan. Jezus was immers de weg van liefde, 
tot het uiterste gegaan. Zijn manier van in het leven staan, het spoor 
dat hij in zijn leven heeft nagelaten is leven gevend, tot op de dag 

van vandaag. Maat houden, de juiste maat vinden suggereert, even 
wachten, even nadenken, nee durven zeggen. Het is het onderken-
nen van verhoudingen. Ergens tussen te veel en te weinig, te dun 
en te dik, te licht en te zwaar. Zolang we kritisch naar onszelf, ons 
consumptiepatroon blijven kijken trainen we ons de juiste maat te 
houden. Als wij te dik worden, zeggen we ‘er moeten wat kilo’s af’. 
We onthouden ons van snoep, gaan vasten en willen meer aan li-
chaamsbeweging doen. Het voornemen is er wel maar de uitvoering 
blijkt lastig te zijn. De ongelijkheid tussen arm en rijk  zien we hier in 
ons eigen land maar ook in de wereld tussen het welvarende westen 
en het arme zuiden. Wordt de kloof tussen arm en rijk kleiner?

Jezus heeft het nergens over de juiste maat vinden. Hij roept op tot 
navolging, tot het loslaten van zekerheden hij daagt ons uit tot een 
keuze. Jezus vraagt ons: ‘Laat je eer en trots los. Verkoop je bezit en 
verdeel het onder de armen. En kom dan terug om Mij te volgen.’ 
Waar is Jezus gebleven? Waar is hij te vinden? Je vind hem dichtbij, 
bij mensen die aankloppen bij de voedselbank, hij is te vinden bij de 
mensen in de schuldsanering (schuldhulpmaat), bij de vluchteling 
op een zolderkamer en bij de mensen ver weg in Batelling in Gambia 
die een school willen bouwen en een schone watervoorziening wil-
len realiseren, om met elkaar in de toekomst zelfvoorzienend te zijn. 
Wie zonder ophouden aandacht heeft voor de arme, de kwetsbare 
dichtbij en ver weg zal gemakkelijker komen tot een goede maat 
voor eten, drinken, slapen en spreken en al die andere dagelijkse 
bezigheden. Een goede veertigdagentijd gewenst.
 

Aswoensdag
Op Aswoensdag, 6 maart, gaan we officieel de vastentijd in. Op 
die avond is er om 19.00 uur een viering, waarin u het Askruisje 
kunt ontvangen. Het is al weer jaren een traditie dat De Raad van 
Elf met gevolg ook weer trouw in de kerk is. Een goede gewoonte 
en wij nodigen u dan ook van harte uit om de viering mee te ma-
ken en zo de Vastentijd te beginnen. Voorganger in deze viering is 
pastor Berry Lansbergen en het Bartholomeuskoor zal de viering 
muzikaal verzorgen.

Je moet het maar weten?

Waarom Carnaval dit jaar zo laat?
Grote kans dat dit jaar tijdens de carnavalsoptocht de lente al 
voorzichtig merkbaar is. Het hoeft niet, maart kan z’n staart roe-
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ren. Maar de kans op een zonnige carnaval is in maart groter 
dan in februari. Hoe kan het nu dat carnaval dit jaar zo laat valt? 
Sterker nog: alle feesten vallen dit jaar heel laat: Pasen, Hemel-
vaart, Pinksteren. Toeval of zit er meer achter?

De feesten in het voorjaar hebben allemaal met elkaar te maken. 
Centraal hierin staat Pasen. Het feest van de Verrijzenis van de 
Heer wordt elk jaar gevierd op de eerste zondag na de eerste vol-
le maan in het voorjaar. Dat kan per jaar verschillend zijn. Daarom 
valt Pasen elk jaar op een andere datum. Zes weken vóór Pasen 
start op Aswoensdag de 40-dagentijd. Aan de vooravond van de 
Vasten is Vastenavond, op z’n Limburgs: Vastelaovend. Omdat Pa-
sen dit jaar pas op 20 april is, vieren we Carnaval in maart. Het 
gaat nog verder: veertig dagen ná Pasen is het Hemelvaart en 
tien dagen later, op de 50e dag, vieren we Pinksteren. De week na 
Pinksteren: feest van de Drie-Eenheid. Later is daar op de tweede 
donderdag na Pinksteren Sacramentsdag aan toegevoegd. Op de 
derde vrijdag na Pinksteren: het hoogfeest van het Heilig Hart. 
De datum van Pasen bepaalt dus het hele ritme van het voorjaar. 

Een compleet schoolcomplex opbouwen

Vastenactie 2019 voor Gambia
Door Jan van Paassen, M.O.V. werkgroep Bartholomeus Parochie

De vastenactie 2019 staat in het 
teken van een eigen project. In 
Batelling (Gambia) gaan we voor 
het opbouwen van een school. De 
school wordt een compleet com-
plex: schoolgebouw, toiletten en 
een tuin. Dit alles wordt omgeven 

door een afrastering, zodat de school een veilige plek is waar 
lesgegeven wordt en waar de kinderen een veilig gevoel heb-
ben. De school staat in een gebied zoals het Westland. Een ge-
bied met een aantal dorpen en nederzettingen, maar waar het 
onderwijs nog in de kinderschoenen staat. 

Door dit complex te bouwen creëren ze een plek waar kinderen in 
alle rust aan hun toekomst kunnen bouwen. Als ze bijvoorbeeld 
goed Engels kunnen spreken en schrijven zijn er mogelijkheden 
om in het toerisme te gaan werken of in de handel. De mensen 
die in het toerisme werken staan een gedeelte van hun loon af en 
dat gaat op de dorpsrekening zodat er voor de kinderen school-
boeken gekocht kunnen worden. Door er een schooltuin aan te 
koppelen krijgen de mensen daar meer mogelijkheden. Ze kun-
nen zich bekwamen in het verbouwen van groente en door de 
verkoop van wat over is geld genereren om zichzelf te bedruipen.

Goede controle op projecten 
De school met alles erbij, zal door de bewoners zelf gebouwd 
worden. In het gebied is de Monsterse stichting “Muzikale vrien-
den voor Gambia” al jaren actief. Zo is er het afgelopen jaar in 
drie dorpen in de omgeving van Batelling gezorgd voor schoon 
drinkwater en wordt een klein medisch centrum ondersteund. 
Doordat de stichting al jaren in het gebied werkt, is er een goe-
de band met alle dorpsraden en goede controle op de projec-
ten door er 3 á 4 keer per jaar naar Gambia te gaan en alles na 
te lopen, door mevr. Van Wissen voorzitster van de stichting. Er 
is al enkele jaren een vaste contactpersoon die op elk moment 
kan reageren op vragen vanuit Nederland met foto’s en mail. We 
hopen met uw hulp dit project tijdens de komende Vastentijd te 

realiseren. De offerkist achter in de kerk staat klaar voor uw gift 
aan dit project tijdens de vastenactie van 6 maart tot 22 april. 
Geld overmaken kan ook: M.O.V.-Monster NL24 ABNA 0981 9254 
05, o.v.v. Vastenactie Gambia. Deze giften kunnen rekenen op be-
lastingaftrek door de AMBI-status. Doet u ook weer mee om deze 
actie te laten slagen?

Van 30 april tot 8 mei 

Westlandse bedevaart Lourdes 
Een week in mei naar Lourdes, 
dat kan. Een plaats waar hemel 
en aarde elkaar raken. Laat je 
meenemen door enthousiaste 
bedevaartgangers. 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 Franse Pyreneeën de verschillende kerken te bezoeken, 
een kaars op te steken en natuurlijk De 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. Pas-
tor Martien Straathof zal deze bedevaart pastoraal begeleiden. 
Na een vroeg vertrek vanuit het Westland reizen we via België 
naar Lisieux. Op dag 2 vieren we ‘s ochtends de eucharistie in de 
crypte van de basiliek, en bezoeken we Theresia van Lisieux in de 
Carmel. Vanuit Lisieux reizen wij richting Niort of Poitiers waar 
we overnachten. Op dag 3 komen we rond lunchtijd in Lourdes 
aan. Voor dag 4 tot en met 7 volgen we het bedevaartprogramma 
in Lourdes, met daarbij ook een eigen viering met de Westland-
groep. Op dag 8 verlaten we Lourdes en reizen dan naar Nevers, 
waar we ook overnachten. In het klooster St. Gildard vieren we 
de eucharistie in de nabijheid van Bernadette. Vanuit Nevers rei-
zen we terug naar het Westland, maar niet voordat we genieten 
van een heerlijk afscheidsdiner. Voor meer informatie: www.
westlandsebedevaarten.nl, kijk in de folder (achterin de kerken) 
of neem contact op met één van onze contactpersonen. Zij staan 
u graag te woord en helpen u zonodig met de aanmelding voor 
deze bedevaartreis.

Pelgrims vertellen over Lourdes
Door Diana en John

Omdat de touringcarreis naar Lourdes in 2019 qua programma 
identiek is aan die van vorig jaar willen wij er graag het volgen-
de over kwijt: Diana en ik hebben de reis vorig jaar als bijzonder, 
als een ware weldaad ervaren. Zonder te overdrijven stellen wij 
dat het een zegen was om met ons harmonieuze gezelschap 9 
dagen op te trekken. 

Lisieux (heen) en Nevers (terug) waren werkelijk prachtige, ge-
denkwaardige ‘tussenstops’. Er was zoveel moois te zien en te er-
varen! De dagen in Lourdes waren vol van warmte, stilte, gebed 
en samenzijn! Het is heel tekenend dat devotie en gezelligheid zo 
schitterend en afwisselend samengaan! Het is heerlijk om met 
velen Maria zoveel eer en lof te brengen. Dankbaar en blij! Wij 
zijn nog steeds opgetogen over de onvergetelijke Lourdesreis. 
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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

Het heeft ons heel veel gebracht! Niet in de laatste plaats hebben 
wij de organisatie en verzorging als Top ervaren. Hulde! Een aan-
rader om een reis te maken die vermaakt én vooral ‘raakt’. Het 
gezegde ‘een mens komt anders terug van Lourdes dan zoals hij 
er naartoe gaat’ gaat zeker op! Geniet en verwonder………

Informatie- en reismarkt bedevaarten 2019
Zondag 10 februari werd met een Mariaviering in de H. Machu-
tuskerk in Monster het bedevaartseizoen geopend. Aansluitend 
werden belangstellenden geïnformeerd over de Westlandse be-
devaarten in 2019, met name die naar Lourdes en Kevelaer. Na 
het succes van deze reis- en informatiemarkt en op veler ver-
zoek is op 16 maart nóg een informatiebijeenkomst. 

In de Adrianuskerk in Naaldwijk, Molenstraat 31, bent u zaterdag 
16 maart van 14.00-16.00 uur van harte welkom om zomaar de 
kerk binnen te lopen, een kaarsje aan te steken en de doorlo-
pende presentaties over Lourdes en Kevelaer te bezoeken. Pastor 
Straathof nodigt u uit om mee te gaan naar Lourdes van 30 april 
t/m 8 mei: “Raak onder de indruk van het verhaal van Bernadet-
te 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 verschillende 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.”  In Kevelaer wordt Maria vanaf 1641 vereerd. 
In 1819 werd met goedkeuring van paus Pius VII het broeder-
schap van de Westlandsche Processie naar Kevelaer opgericht. In 
de voetsporen van het broederschap is er op 30 en 31 augustus 
een bijzondere bedevaart naar het heiligdom in Kevelaer. Op deze 
reis- en informatiemarkt kunt u op elk gewenst tijdstip binnenlo-
pen, contactpersonen en medepelgrims ontmoeten en informa-
tie inwinnen over de bedevaarten in het komend jaar. Kortom, 
een mix van laagdrempeligheid, gezelligheid en informatief sa-
menzijn.

Kerkberichten

Parochie H. Bartholomeus
Weekeinde 2 en 3 maart: 8e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk in Monster.
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met dames en heren Bar-
tholomeuskoor, Latijn/Nederlands. Voorganger: pastor Max 
Kwee. Intenties: Co van der Bol-Zuiderwijk, Bert Wensveen, Ja-
coba van der Valk, Jan Verbeek en overleden familie, overleden 
ouders Grootscholten-van Mil en overleden broers, zus, schoon-
zus en zwager.
Weekeinde 9 en 10 maart: 1e zondag van de Veertigdagentijd.
Zaterdag 19.00 uur: Woord- en Communieviering met volkszang 
en cantor. Voorganger: pastoraal werker Els Geelen. Intenties: Co 
van der Bol-Zuiderwijk, Fenny Kester-den Reijer en overleden en 
levende familieleden.
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met dames en heren Bar-
tholomeuskoor, Latijn/Gregoriaans. Voorganger: pastor Martien 
Straathof. Intenties: Jeanne de Vette-Groenewegen, Piet van der 
Valk, Piet Janssen en Annie Janssen-van Wingerden en zoon Tino, 
Koos Grootscholten, Koos van der Ende, Wim van Dijk en Marie 
van Dijk-Bol, Frans en Marie Grootscholten-van der Klugt en Peter 
en Ben Grootscholten.
Dit weekeinde is de Wereldwinkel in de kerk aanwezig.

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.

Bijzondere vieringen: 
Zondag 3 maart 13.00 uur: doopviering van Lola van Vliet en Lo-
gan van den Ende.

Woensdag 6 maart 19.00 uur, Aswoensdag: Eucharistieviering 
met dames en heren Bartholomeuskoor, Nederlands. Voorgan-
ger: pastor Berry Lansbergen. 

Vieringen De Backerhof
Donderdag  7 maart 19.00 uur: Rozenkrans bidden.
Donderdag 14 maart 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor 
Martien Straathof.

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

Agenda
Zaterdag 2 maart 
13.00 uur: krantenactie in de Dorpskom, stapelbouw.
Vrijdag 8 maart 
19.30-20.45 uur: eerste repetitie ter voorbereiding op de Paas 
Hoogmis.
Zaterdag 9 maart 
09.00-13.15 uur: studiedag voor de Mattheus Passion, J.S. Bach.
Zondag 10 maart  
13.00 uur: doorlooprepetitie Kinderen voor Kinderen, alle deel-
nemers in “De Vang” in Wateringen.
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.
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Elke vrijdag 
19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartholomeuskoor.

In de kerk 
Zaterdag 2 maart 19.00 uur: geen viering.
Zondag 3 maart 11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor 
zingen de Messe brève no.7 in C van Charles Gounod.
Woensdag 6 maart, Aswoensdag.
19.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
viering vanwege Aswoensdag. 
Zaterdag 9 maart 19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 10 maart 11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor 
zingen de Missa Brevis van Palestrina. De Vrouwenschola zingt 
het Gregoriaans van de 1e Zondag van de 40-dagen tijd.

Mattheus passie voor jong en oud
Concertkoor Westland gaat in april met de 
eerste editie van het “Westland Mattheus 
festival” jong en oud de mogelijkheid bie-
den kennis te maken met de Mattheus 
Passie van J.S. Bach. Vrijdag 5 april om 
13.15 uur is er voor schoolkinderen van de 

groepen 6, 7 en 8 een aangepaste, verkorte versie van de Mat-
theus met muzikale delen uit de originele versie van de Mat-
theus Passie gestoken in een modern jasje.

Dat moderne jasje is een versie van het lijdensverhaal van Je-
zus naar het boek van Simon van der Geest, de ‘Zapp Mattheus’. 
Samen met Westland Cultuurweb zijn alle scholen uitgenodigd. 
Voor ouders, grootouders en kinderen is de verkorte versie te be-
luisteren op vrijdag 5 april om 19.00 uur. De complete Mattheus 
Passie is op zondag 7 april om 14.30 uur. Alle uitvoeringen zijn 
in de Adrianuskerk Naaldwijk. Medewerking verlenen Het Pro-
menade Orkest en 6 solisten; muzikale leiding heeft Steven van 
Wieren. Binnenkort start de kaartverkoop. De zangers repeteren 
heel hard en er wordt thuis flink geoefend. We hopen 5 en 7 april 
voor een groot publiek mooie uitvoeringen te kunnen neerzetten. 
Meer informatie: www.concertkoorwestland.nl.

Kinderen voor Kinderen Spektakel!
Samen met het (leerling)orkest ‘Phoenix’ en dansschool ‘Dance 
For You’ worden wij iedere morgen “Wakker met een wijsje in 
ons hoofd...”. Onder leiding van dirigent/arrangeur Hans Tobel 
speelt Phoenix alle bekende nummers van ‘Kinderen voor Kin-
deren’. En Dance For You zorgt voor een spetterende dansshow 
waardoor je niet stil kan blijven zitten. En wij, Kinderkoor West-
land zingen luidkeels alle bekende nummers met je mee. Een 
waar muziekfeest om écht niet te missen!
Kinderkoor Westland in samenwerking met De Phoenix Waterin-
gen en “Dance for you”. Op zondag 31 maart twee voorstellingen. 
De eerste van 13.30-14.45 uur, de tweede van 16.00-17.15 uur in 
De Veiling (voorheen De Leuningjes) in Poeldijk. Binnenkort start 
de voorverkoop voor dit Spektakel.

Zing mee in de Paas Hoogmis 
Traditiegetrouw zingen we tijdens de Hoogmis op Paasmorgen 
de Krönungsmesse van W.A Mozart met feestelijke motetten. 

Het Delphi Consort heeft haar medewerking toegezegd, ook 
Wim van Herk is van de partij, hij verzorgt de orgelpartij.

Naast leden van het Bartholomeuskoor en Concertkoor nodigen 
we ook projectdeelnemers uit deze viering mee te zingen. Er 
zijn inmiddels in Poeldijk en omgeving heel veel mensen die de 
Krönungsmesse in hun zangcarrière binnen of buiten Deo Sacrum 
gezongen hebben. Het zou extra feestelijk zijn wanneer we een 
groot aantal oud-leden mogen verwelkomen.

Repetitieschema:
Vrijdag 8 maart 19.30-20.45 uur Sopranen en Alten, Teno-

ren en Bassen

Vrijdag 15 maart 19.30-22.00 uur Sopranen en Alten, Teno-
ren en Bassen

Vrijdag 29 maart 19.30-22.00 uur Sopranen en Alten, Teno-
ren en Bassen

Dinsdag 9 april 20.00-22.00 uur Sopranen en Alten, Teno-
ren en Bassen

Dinsdag 16 april 19.30-22.00 uur Slotrepetitie alle deelne-
mers (plus Amsterdam)

Zaterdag 20 april 10.00-13.00 uur Generale repetitie alle deel-
nemers (+ Amsterdam)

Zondag 21 april 10.30 uur Hoogmis

Voor de 52e keer houdt het Kinderkoor dit jaar de eierenactie. 
De opbrengst is onder andere bestemd voor de activiteiten van 
het kinderkoor waaronder het Zomerkamp. Koopt u ook van die 
overheerlijk chocolade eitjes??

We gaan weer op zomerkamp
Kinderen die eerder met ons meegingen krijgen de aankondiging 
over de mail gestuurd. Wil je ook mee: stuur dan een berichtje naar 
tdevreede@planet.nl en je krijgt de informatie gemaild. Het Deo 
Zomerkamp is voor kinderen van ná groep 3 en maximaal 16 jaar.
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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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Workshop Reiki I: 
Vrijdag 22 maart: 
10.00 tot 17.00 uur
Geschikt voor iedereen die 
interesse heeft in Reiki.

- Inwijding in Reiki I
-  Kennis maken met Reiki energie
- Leren om jezelf en anderen te behandelen

Behandelingen: 
Marleen Koertshuis geeft behan-
delingen waarbij je geestelijke en 
lichamelijke gezondheid verbe-
tert door middel van healing. Ze 
gebruikt haar gave van helder-
wetendheid om inzicht te geven 
in de koers van je leven.

Voorstraat 112, Poeldijk, 06-23085583,www.adfontem.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

Adverteren in Poeldijk Nieuws is voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws komt elke 14 dagen fullcolour op 3.350 privé- én  

zakelijke adressen in groot-Poeldijk en gaat naar 500 digitale abonnees.
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of Koos Verbeek (06-53714151)
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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

Hulde aan deze mevrouw

Opgeruimd is netjes!
Door Gertjan Pellikaan

Natte miezersneeuw dwarrelt neer. Het is niet veel, maar net ge-
noeg om er nat van te worden. Langs het Poeldijksepad, tussen 
Honselersdijk en Poeldijk loopt een wandelaar. De plastic zak die 
zij draagt is ruim voor de helft gevuld met lege blikjes. Ze bukt om 
er nog één uit de graskant op te rapen en die in de zak te doen. Vol 
bewondering kijk ik ernaar in het voorbij fietsen. Dat zij daar in die 
natte miezersneeuw blikjes uit de graskant loopt op te rapen en zo 
de rommel opruimt. Wat een voorbeeld! Mijn verwondering groeit 
als ik bedenk dat het vast niet haar eigen rommel is die ze opraapt 
maar de rommel van een ander. Dat maakt het nog mooier.

Ik ken Iemand die dat twee millennia geleden ook deed. Onbaat-
zuchtig gaf Hij zichzelf en ruimde zo de rommel van anderen op 
(onder andere ook die van jou en mij…..). Wat een mooi voorbeeld 
is deze mevrouw in het opruimen van de rommel die een ander ver-
oorzaakt. Is dat niet wat ons christelijk geloof van ons verlangt? Dat 
we de rommel die een ander achterlaat, aanbrengt of toebrengt, 
dat we bereid zijn die op te ruimen, voor mijn part in een plastic 
tas te doen en weg te doen. Zodat wij en anderen er niet meer over 
struikelen. Mijn weg vervolgend tussen Honselersdijk en Poeldijk 
kwam ik in de graskant waar zij had gelopen geen vuil meer tegen. 
Zo kan het dus ook. Hulde aan deze mevrouw.

Kerkdiensten
Zondag 3 maart, eerste Lijdenszondag.
10.00 uur: ds. J. van Belzen, Maassluis, viering Heilig Avondmaal.
19.00 uur: ds. A.L.A. den Besten, Nieuwerkerk aan den IJssel, 
dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal.
Zondag 10 maart, tweede Lijdenszondag. 
10.00 uur: ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht.
19.00 uur: ds. prop. W. Nijsse, Amsterdam.
Woensdag 13 maart,
19.30 uur: ds. R. ten Napel, ’s-Gravendeel, biddag voor gewas en 
arbeid.
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en ne-
vendienst voor kinderen van de basisschool.
Zorgcentrum “De Terwebloem, Van Bergenhenegouwenlaan 2
Zondag 3 maart, 
15.00 uur: ds. D. Siebelink, Reeuwijk, viering van het Heilig Avondmaal.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan 

er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u ge-
haald met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres: Jan.van.
Geest@live.nl, of 06-49 417 025.

Contact met de kerk
Is er om welke reden dan ook pastorale hulp gewenst of wilt u 
of wil jij meer weten over de kerk en de gemeente neemt u dan 
contact met ons op. Dit kan via de mail: bogaardij@hotmail.com 
of tel. 242570.

Bij de diensten
Zondag 3 maart, de eerste van de zeven Lijdenszondagen wordt 
het Heilig Avondmaal gevierd. We gedenken bij brood en wijn dat 
Jezus door Zijn lijden en sterven onze “rommel” heeft opgeruimd 
en wij als bevrijde mensen verder mogen leven. De viering is in 
de kerk om 10.00 uur en wordt voortgezet in De Terwebloem om 
15.00 uur. In de avonddienst is er dankzegging en nabetrachting. 
Zondag 10 maart zijn er twee diensten waar we samen mogen 
komen rondom het Woord. Woensdag 13 maart, midden in de 
week, wordt de gemeente opgeroepen voor een dienst waarin 
we met elkaar bidden om zegen voor het gewas en over al onze 
arbeid. Deze dienst begint om half 8!

Bijbelkring
Donderdag 14 maart zal dhr. Van den Heuvel weer spreken over 
een gelijkenis uit de Bijbel. Zoals u wellicht weet wordt door Je-
zus aan de hand van verhalen (gelijkenissen) het één en ander 
aan ons duidelijk gemaakt. Gelijkenissen hebben vaak hele diepe 
betekenissen. Kom en luister mee naar wat zij ons te vertellen 
hebben, om 20.00 uur in een zaal van de Hervormde kerk. De 
koffie en thee staan klaar.

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

Open kerk en boeken, platen en creamarkt
Zaterdag 2 maart 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 luisterend oor. 
U bent van harte welkom in de kerk van 10.00-11.30 uur. Ook is 
er dan weer gelegenheid om boeken en platen te kopen op de 
Boeken- en Platenmarkt. In de creahoek kunt u met een aantal 
mensen creatief aan de slag. Fijn dat we steeds meer mensen 
mogen verwelkomen tijdens de “open kerk”. Daarom nogmaals 
ook voor u en voor jou! Wees welkom!
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Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Anno Domini
Door pastor Max Kwee

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

er al zo lang staat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingsswerken 06-20301432

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

Beschoeingswerken 06-20301432

6 4 JANUARI 2017

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

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

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

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Anno Domini
Door pastor Max Kwee

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

er al zo lang staat. 

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

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

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

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

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u het secretariaat att ent maakt op 
personen, die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het zie-
kenhuis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn. (tel.245058).
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ziehier, ik produceer voor jou een jaar. Wij kunnen er natuur-
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‘ti jd maken’. We zeggen dan bijvoorbeeld: ‘Ik maak ti jd voor jou’. 
Maar dat betekent dat we de beschikbare ti jd anders verdelen. 
Nieuwe ti jd erbij kunnen we niet maken. 
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bed wordt verhoord zoals wij het willen. Zo werkt het niet. God 
zal verhoren op zijn manier, op zijn ti jd, volgens zijn wijsheid. De 
kunst voor ons is, om te vertrouwen op zijn wijsheid. Ook in het 
nieuwe jaar, dat ons gegeven wordt. Anno Domini. Wij wensen 
u een gezegend en mooi 2017.
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12 27 FEBRUARI 2019

Voor de deur: verkiezingen Europees Parlement

Wat betekent de Brexit voor ons?
Hoe ziet de toekomst van Europa eruit? Op 29 maart valt het 
doek voor het Britse lidmaatschap in de EU. Wat zijn de gevol-
gen en de kansen? Hoe reageren Nederland en de andere 26 
lidstaten? Wat willen zij en welke standpunten nemen onze 
Europarlementariërs in? Wat kun je zelf doen, bij de Europese 
verkiezingen, om de besluitvorming in Brussel te beïnvloeden? 

Antwoord op die vragen geeft Walter Pfeil, Europa-deskundige en 
verbonden aan de Stichting EU Research en Educatie. Dinsdag 5 
maart is hij te gast in Bibliotheek Monster om te praten over de 
Brexit en de gevolgen. Er kunnen volop vragen gesteld worden. 
Start is 19.30 uur. Reserveer als je zeker wilt zijn van een plekje: 
via www.bibliotheekwestland.nl. Kaartjes: € 5,- voor leden van 
Bibliotheek Westland en € 7,50 voor niet-leden. 

Geef om vrijheid:

Collecte Amnesty International 
Amnesty International houdt voor de 16e keer een landelijke 
collecte, van maandag 11 tot en met zaterdag 16 maart, ook 
in Poeldijk en Monster. Amnesty zet zich in voor de vrijlating 
van gewetensgevangenen, eerlijke processen voor politieke ge-
vangenen, afschaffing van de doodstraf, beëindiging van marte-
lingen, politieke moorden en ‘verdwijningen’. Ook vrij zijn van 
discriminatie is een mensenrecht waar Amnesty voor strijdt.

Amnesty International is onafhankelijk en onpartijdig. Daarom 
ontvangt zij geen geld van de overheid of van politieke groepe-
ringen. Met bijdragen van leden en door giften, zoals bij de col-
lecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt. In 
Poeldijk en Monster worden nog vrijwilligers gezocht die in een 
paar uur willen collecteren. Voor meer informatie, of als u zich als 
collectant wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met Marry 
van Ark, tel. 247786, email: mjvark@kabelfoon.nl.

Nieuwe aanwinst voor Westlands Museum

Aquarel van Martin Groen
Het Westlands Museum heeft er een prachtige aanwinst bij, een 
aquarel van de bekende Westlandse kunstenaar Martin Groen. 
Het kunstwerk toont een oude druivenkas aan de Zwartendijk 
in Monster; het zonlicht wordt gefilterd door de druivenblade-
ren. Conservator Ton Immerzeel nam de aquarel van Groen in 
ontvangst en heeft deze een plekje gegeven in de foyer van het 
museum. Daar is het vanaf nu te bezichtigen.

Martin Groen, lid van het Westlands Kunstenaars Collectief WIT, 
exposeert met zijn werk in binnen- en buitenland. Eerst maakte 
hij vooral aquarellen waar hij op een bijzondere manier het licht 
weet te vangen. Nu maakt Groen grote kleurrijke, sterk impressi-
onistische acrylschilderijen, opgezet met paletmes.
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Poeldijkse bevolking krijgt kans stem te laten horen 

Geen nostalgie en emotie
Door C.M. Brabander, Verschoorestraat Poeldijk 

Dat de bevolking van Poeldijk inspraak krijgt is een unieke kans 
om de Poeldijkse stem te laten horen. Laten we voorkomen dat 
er uit nostalgie en emotie besluiten worden genomen waar 
we in lengte van dagen tegenaan gaan lopen. We worden ou-
der, leven langer zelfstandig, het aantal één-oudergezinnen en 
één-persoonshuishoudens blijft alsmaar groeien, jongeren wil-
len betaalbare woningen, het weer zal vaker uitersten vertonen.  

Dit zijn feiten waar rekening mee moet worden gehouden. Mijns 
inziens moet daarom eerst gekeken worden naar betrouwbare 
cijfers en daarna naar alle opties en bestaande mogelijkheden, 
ook buiten de dorpskern. Daarbuiten ligt een prachtig Sportpark 
Verburch, dat veel te weinig wordt benut door de Poeldijkers. 
Een modern appartementengebouw met compacte betaalbare 
woningen voor onze jeugd en één-oudergezinnen, afgewisseld 
met leeftijdsbestendige laagbouw en grotere eengezinswo-
ningen is naar mijn mening de basis die Poeldijk nodig heeft. 
In de hoop dat er nog veel goede ideeën maar bovenal gefun-
deerde besluiten genomen zullen worden, groet ik u vriendelijk.  

Duurzame, verplaatsbare mini-huizen

Jeugd niet wegjagen
Door Karin Heemskerk 

Met meer dan gewone belangstelling las ik het artikel in Poel-
dijks Nieuws over de inspraak bij vernieuwing en verbetering 
van Poeldijk. Mijn visie en advies zijn vrij eenvoudig. Zorg voor 
duurzame en betaalbare mini-huizen en/of appartementen 
voor onze alleenstaanden, onze Poeldijkse jeugd en de aanko-
mende senioren. De jeugd heeft de toekomst, wij moeten de 
jeugd in Poeldijk zien te behouden. Wij zullen een beroep op de 
jeugd moeten doen als het om de verzorging van onze ouderen 
gaat. Niet alleen voor de zorg maar ook om de middenstand en 
verenigingsleven te behouden moeten we onze jeugd niet weg-
jagen. De jeugd zal voor behoud van onze welvaart en voorzie-
ningen zorgen.

Voor de groeiende groep eenoudergezinnen en alleenstaanden 
moet ook plek worden gemaakt in Poeldijk. Dan de senioren. De 
meeste, aankomende senioren zijn financieel goed voorbereid op 
hun arbeidsloze toekomst. Zorg dat deze grote groep hun eenge-
zinswoningen verlaat voor een mooi, kleiner maar aantrekkelijk 
en luxe alternatief, zodat ook zij in Poeldijk blijven. Als laatste zul-
len alle zeilen bijgezet moeten worden om zo duurzaam en groen 
mogelijk te bouwen en te gaan leven in Poeldijk. 

Wiel niet opnieuw gaan uitvinden
Mijns inziens moeten we adviezen inwinnen en niet het wiel op-
nieuw uitvinden. Laten we dichtbij huis blijven en naar de glas-
tuinbouw in en rond Poeldijk kijken. Hier worden grote stappen 
voorwaarts gezet in de energie besparing. In Poeldijk is zelfs een 
heel vooruitstrevend project succesvol: Aardwarmte Vogelaer. 
Ook Certhon Greenhouse Solutions is een Poeldijks bedrijf waar 

Mijn mening centrumplan Poeldijk
volgens mij veel expertise is in vernieuwing en duurzaam bou-
wen. Kortom, laten we niet uitvinden wat er al lang is en probeer 
advies bij ervaren specialisten in te winnen. Hopelijk worden er 
spoedig wijze besluiten genomen om (verplaatsbare) mini- hui-
zen te plaatsen, zodat de jongelui in Poeldijk kunnen blijven en 
Poeldijk kan blijven groeien en bloeien.

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

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

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

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

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

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

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

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

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

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

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

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

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

fleurige arrangementen. 

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

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

Pure flower verkoopt bloemen! 

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

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

rouwbloemwerk en trouwbloemwerk. 

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

Adres: Slachthuiskade 4 

Openingstijden: vrijdag  09.00-18.00 uur
Bloemenstal: zaterdag 09.00-17.00 uur
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Door Koos van Leeuwen

In aansluiting op 
het plaatje van enkele weken geleden, volgt hier 
ter completering nog een opname uit die omgeving. We hebben 
rechts meerdere opbergplaatsjes of schuurtjes die stuk voor stuk 
deel uitmaakten van het toen al op leeftijd gekomen stationskof-
fiehuis van Van Bergen Henegouwen. Een pleisterplaats, voordien 
een aantal jaren in het bezit van de familie Van Rest. Een prachtig 
en zeldzaam plaatje dat ons op niet mis te verstane wijze laat zien 
hoe drastisch er in de vorige eeuw met de omgeving is omgegaan. 
Het is maar goed dat er Nieuwe(n)weg - Poeldijk- op de ansicht 
staat vermeld, enkele woorden die ons op zijn minst heel wat 
hoofdbrekens besparen. 

Hebben we kortgeleden een stukje Nieuweweg laten zien met daar-
op de voorzijde van het etablissement, thans is het gedeelte in beeld 
dat voor de dorpelingen meer dan een eeuw geleden achter Van 
Bergen Henegouwens bezittingen te zien was. Er kwamen meerde-
re reconstructies aan te pas alvorens men in de laatste decennia 
van de vorige eeuw, vanaf de Rolpaal te Honselersdijk naar Poeldijk 
en verder naar het zogenoemde Dekkershoekje te Loosduinen, een 
praktisch rechte weg wist te realiseren. 

Goederenvervoer van groot economisch belang
In de bijna honderd jaar dat de Westlandse stoomtramwegmaat-
schappij hier floreerde, was alles in de met railverbindingen aan-
gesloten dorpen erop gericht dat vooral het goederenvervoer op-
timaal van de aanwezige faciliteiten gebruik kon maken. Bij het 
vervaardigen van deze serie prentbriefkaarten was de infrastruc-

Een praatje bij een plaatje

tuur ter plekke totaal ondergeschikt aan de economische belangen 
die de stoomtram opeiste. Ter hoogte van de uitgestrekte remise 
was het niet alleen een enorme drukte, de situatie ter plekke was 
ook behoorlijk onoverzichtelijk. Neem nu de (bijna) eenzame wegge-
bruiker, zich voortbewegend op een toen modern ogend rijwiel, voor 
in de avonduren waarschijnlijk uitgerust met een carbidlamp. Een 
rijwiel dat in de verste verte niet lijkt op het vervoermiddel waarop 
wij ons anno tweeduizend-nu verplaatsen. De argeloze fietser zal 
zojuist de kruising Monsterseweg/Voorstraat/Nieuweweg vanuit 
Honselersdijk zijn gepasseerd en nadert de toen nog scherpe bocht 
in de weg die de mens naar Loosduinen voerde. Gezien de situering 
van de woningen (Van den Berg) rijdt hij dus richting Nieuwe Vaart 
om waarschijnlijk ergens in een kwekerij aan de arbeid te gaan. Dat 
men voor de goede orde aan de rechterzijde van de weg diende te 
rijden, was 120 jaar geleden blijkbaar nog niet van belang. Was ook 
niet nodig, want van snelverkeer was immers nog lang geen sprake. 

Woonwagenkampementjes te Poeldijk
Ter linkerzijde maken we kennis met een perceeltje grond dat door 
de plaatselijke bevolking al aan het eind van de negentiende eeuw 
als ‘de Fleps’ was gedoopt. Een strook grasland waar vooral jonge 
kinderen enigszins huiverig passeerden door de aanwezigheid van 
een aantal woonwagens met bewoners. Niet helemaal ten onrech-
te, de mensen kwamen van elders en in het begin voelde dat als 
vreemde eenden in de bijt. Hoewel deze foto slechts enkele exem-



1527 FEBRUARI 2019

plaren toont, kwam het regelmatig voor dat het volledige perceel-
tje met woonwagens was bezet. Het waren bijna altijd mensen die 
‘op een schopstoel zaten’ en zich noodgedwongen van de ene naar 
de andere locatie verplaatsten. Werden zij door gemeentebesturen 
met rust gelaten, maakten ze zo lang mogelijk een pas op de plaats. 
Vandaar dat het merendeel van die bewoners zich correct gedroeg 
en keurig aan zijn verplichtingen voldeed. Overigens is het opval-
lend dat de gemeente Monster door de jaren heen juist meerdere 
standplaatsen voor woonwagens in Poeldijk heeft gedoogd. Vooral 
kleine, niet voor een teelt in aanmerking komende stukjes grasland 
langs openbare wegen, brachten bij de gemeente op die wijze toch 
nog een handvol ‘klein geld’ in het laatje. 

Aan Wenpad wordt traditie voortgezet 
Ook aan de Wateringseweg nabij de voormalige woningen van de 
families Grootscholten en Van der Voort (gezien vanaf Poeldijk ter 
rechterzijde), was een stukje grasland dat vele jaren in beslag werd 
genomen door een aantal woonwagens. Een ietwat rommelige 
aanblik, het had ook iets knus en gezelligs, het leek wat op kampe-
ren. In dat opzicht is er niet al te veel veranderd, aan het Wenpad 
wordt immers die oude traditie nog altijd voortgezet. Zij het dat de 
wagens deels museumstukken zijn geworden en werden vervangen 
door heuse woningen. Wat bleef is het eigen wereldje waaraan de 
bewoners zo gehecht zijn, een wereldje waarin het dankzij een stuk-
je zekerheid zeker zo goed toeven is als in een dorpsstraat. Bijgaand 
plaatje is een uitgave van voormalig dorpsgenoot C. Luijten en be-
hoort tot een der oudste en tevens mooiste series ansichtkaarten 
die ooit van Poeldijk is uitgegeven. Vanaf plusminus 1900 werd deze 
prachtige reeks, bestaande uit twaalf toppers, in de winkel te koop 
aangeboden. Het feit dat ze later op veilingen in tal van albums zijn 
teruggevonden, levert het bewijs dat ze dankzij hun schoonheid 
veelvuldig zijn verzonden. Via die veilingen en op beurzen in den 
lande zijn veel exemplaren weer op het oude nest bij verzamelaars 
teruggekeerd. Met het kunnen plaatsen van zoiets schoons mogen 
we ons dan ook zeer gelukkig prijzen!   

‘U wordt deze week danig verwent,
met een prachtige, zeer oude prent.
We zien deze keer,
een dame en heer.
Die rust is voor Poeldijk ongekend’

Hele opbrengst gaat naar Stichting A.L.S. Westland 

CD-opname Blaaskwintet Hi-Five
Dit jaar bestaat het Blaaskwintet Hi-Five 20 jaar. Ter gelegen-
heid van dit jubileum willen zij een dubbel-cd “Hi5 & Friends” 
uitgeven met eigen én Hi5-arrangementen van bekende en min-
der bekende muziek. Het wordt een muzikale terugblik op twin-

tig jaar Blaaskwintet Hi-Five. In die jaren heeft Hi-Five met veel 
musici, solisten en koren samengewerkt; velen van hen zullen 
een bijdrage leveren aan de dubbel-cd.

Naast Westlandse Koorvereniging Musica zijn Westlands Man-
nenkoor, Volendams Operakoor, Zoetermeers Koor Invasion, 
Wendy Krikken (sopraan), Aarnoud de Groen (orgel) en Arthur 
Postma (synthesizer) op de cd te horen. Zondag 3 maart is de 
opname van Hi-Five met Westlandse Koorvereniging Musica voor 
“Hi5 & Friends”. De opbrengst van de verkoop van de dubbel-cd 
komt geheel ten goede van de Stichting A.L.S. Westland.

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
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‘Zullen we eens gaan meedoen?’

De Backerhof Poeldijk
Door Annemiek Koremans

Volgens veel wetenschappelijk onderzoek is eenzaamheid volks-
vijand nummer 1  in onze samenleving. Met boerenverstand na-
tuurlijk logisch te verklaren. Gelukkig zijn er ter verklaring veel 
beleidsmedewerkers, specialisten en onderzoekers in touw. Oplos-
sen is wat anders. Zo lang mogelijk zelfstandig leven. Door minder 
verzorgingshuizen, woon- en activiteitenorganisaties, meer eigen 
regie en verantwoordelijkheid van mensen ging er de afgelopen 
jaren iets mis. Dit geldt niet alleen voor de ouderen, ook voor alle 
andere mensen met een verstandelijke, geestelijke, lichamelijke 
beperking of chronische ziekte. Laten we de probleemjongeren 
ook maar gelijk meenemen. 

Ooit was er een verzorgingsstaat met duidelijk omschreven regels 
en wetten waarin de plichten en rechten van ieder mens waren 
omschreven. Voor de zwakkeren in onze samenleving is op demo-
cratische wijze besloten om hen te ondersteunen met financiële en 
materiele voorzieningen. Deze financiële en materiele steun brengt 
de samenleving met elkaar op. De overheid “beheert en bestuurt” 
deze steun voor ons en weet volgens u en mij wat goed is voor ons.  
Onze bestuurders kiezen we immers zelf!

Onbetaalbare verzorgingsstaat 
De ongelooflijke welvarende, democratische en beschaafde samen-
leving die we hier in dit land en ons dorp kennen is ondertussen om-
gevormd tot een participatiesamenleving, waar iedereen aan moet 
mee kunnen doen. Meedoen met eigen regie en eigen verantwoor-
delijkheid. Het moest allemaal anders want de verzorgingsstaat zou 
onbetaalbaar worden. Iedereen zijn eigen regie, verantwoordelijk-
heid en mening, maar loopt een en ander nu niet vreselijk uit de 
hand? Als mensen (die met vlekjes!) tegenwoordig willen meedoen 
hebben we minstens een ondersteuner of 6 nodig, om zelf met ei-
gen regie en verantwoordelijkheid iets te kunnen vinden, regelen of 
organiseren waar we blij van worden. En dan moet het ook nog wel 
binnen het keurslijf of pakket van de overheid vallen. Ondertussen 
zit er een systeem van hoogopgeleide “arbeiders” te bedenken hoe 

Ons Dorp
te veranderen. Verbeteren? Vereenvoudigen? Goedkoper maken? 
Mensen zo veel mogelijk eigen regie en verantwoordelijkheid te ge-
ven? Volksvijand 2 van de huidige samenleving is volgens mij dat 
mensen het bestuur, de beheersing, de regels, de bureaucratie en 
maatregelen niet meer begrijpen. Gele hesjes?

Participeren, meedoen
Vooropgesteld, een massa mensen vindt het heerlijk om helemaal 
niets te doen. Ik zie dagelijks mensen door mijn straat lopen die ik 
graag gezelligheid gun, maar ze hebben er blijkbaar geen behoefte 
aan. Er zijn er ook zat die het liefst opgaan in hun eigen kwaaltjes. 
Zoveel mensen, zoveel zinnen. Vrijheid is een groot goed.
Maar wat moeten we dan met al die onderzoeken en onze volksvij-
and nummer 1? Want ook ken ik mensen die ik heb meegesleurd  
iets “gezelligs” te ondernemen, onder de mensen te zijn. Gezien, ge-
hoord en gewaardeerd te worden. Is dat immers niet de essentie 

van lekker in je vel zit-
ten, in plaats van een 
dikke portemonnee. 

Activiteiten
Vitis de welzijnsorga-
nisatie heeft in alle 
Westlandse dorpen 
een breed aanbod 
van activiteiten, cur-
sussen en  maaltijd-
mogelijkheden. Zo 
is Vitis in Poeldijk 
gehuisvest in De Bac-
kerhof ofwel in De 
Wittebrug. Onlangs 
ben ik er eens wezen 
klaverjassen op een 
woensdagmiddag. 
Wat word ik telkens 
weer blij als ik zoveel 

mensen plezier zie beleven aan een potje kaarten. Ruim 100 spelers 
onder bezielende leiding van Koos en Wilma van Staveren, Wim, an-
dere Koos en alle andere vrijwilligers en koffieschenkers. Wat was 
het gezellig, weer nieuwe mensen ontmoet, slecht gespeeld, maar 
dat lag aan mijn maat. Wat een aanbod aan activiteiten: biljarten, 
bingo, bibliotheek, bridge, crea-club, handwerken Zonnebloem, 
koersbal/jeu de boule, open eettafel, buurt-restaurant, meer be-
wegen voor ouderen, ontspanningsactiviteiten, open ontmoetings-
ruimte, cursus Engels, Repair café, spelsalon en yoga. Ik noem maar 
wat uit het programmaboekje, maar ik weet dat er ook regelma-
tig koren optreden. Een nieuwe activiteit die ze gaan starten is een 
lunch-café van 12.00-13.00 uur iedere vrijdag.

Ontmoetingen
Er is een ongelooflijk aanbod aan leuke ontmoetingsmogelijkhe-
den in ons dorp. Ook onze nieuwe bewoners zijn van harte welkom. 
Maar …………. hoe maken we die drempel zo laag, dat zij die alleen 
thuis zitten er ook gebruik van gaan maken? Als ik het voor het zeg-
gen had zou ik er nog eens een beleidsmedewerker op zetten. Of een 
ondersteuner. Alle gekheid op een stokje, zullen we gewoon eens 
met een gezellige buur, kennis of familielid mee gaan doen? Gele 
hesjes uit de kast, dan zie ik tenminste of mijn beleid misschien enig 
effect heeft. 
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Initiatief businessclub ‘Vrienden van Verburch’

Handen ineen voor gezamenlijke PR
De Verburch sportverenigingen staken de afgelopen maanden 
de koppen bij elkaar om de sportieve krachten te bundelen. 
Doel is het sportieve aanbod gezamenlijk onder de aandacht 
te brengen van de inwoners van  Poeldijk, het Westland en 
daarbuiten. Dit is een initiatief van de Businessclub ‘Vrienden 
van Verburch’. Met een goede gezamenlijke PR kunnen we alles 
wat het Verburch Sportcentrum te bieden heeft nog beter naar 
buiten toe communiceren en iedereen laten kennis maken met 
een sportief aanbod voor iedereen die wil sporten, van jong tot 
oud!

Zaken die de komende maanden opgepakt gaan worden vanuit 
de nieuw opgezette Verburch PR-Club: een nieuwe huisstijl, een 
nieuwe Verburch website, flyers en de uitstraling van het sport-
centrum, vooral ook bij de entree. Ook zal in maart een exclusief 
magazine verschijnen. De basis van Verburch is zo’n 70 jaar gele-
den gelegd met voetbal en handbal. In de loop der jaren zijn er 
steeds meer verenigingen bijgekomen en soms ook  verdwenen. 
Een bredere aanpak van de gezamenlijke PR kan naast groei in 
leden ook meer aantrekkingskracht op bedrijven hebben, dit le-
vert wellicht nieuwe sponsors op. Eén PR-plan is een goede stap 
in die richting.

Nieuwe promotiefilm over alle sporten
Het Verburch Sportcentrum ligt op de rand van het Westland en 
Den Haag, een groot gebied met potentie én veel nieuwbouw. 
Een mooi moment om samen alle sporten die wij hebben beter 
onder de aandacht te brengen. Dit jaar worden de resultaten 
zichtbaar. Zo is er onlangs, met veel Verburch-leden een bijzon-
dere fotoserie gemaakt op het voetbalveld en er is een promo-
filmpje over alle sporten die bij ons mogelijk zijn. Te vinden op: 
www.verburch.nl. We houden jullie op de hoogte van de volgen-
de stappen! De Verburch PR-Club.

Overtalsituatie leidt tot winst Poeldijkse handbalsters 

Verburch dames 1-VHC: 20-17
Zaterdag 9 februari stond Verburch-VHC op het programma. 
Alweer de een na laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. Deze 
uitwedstrijd begonnen wij sterk, omdat VHC offensief verdedi-
gend speelde. Op de cirkel lag veel ruimte waar onze hoek- en 
cirkelspeelsters veel gebruik van wisten te maken. De tweede 

helft zakte VHC defensief terug; daar hadden wij duidelijk meer 
moeite mee. Vooraf moesten wij niet te makkelijk denken, want 
VHC zou waarschijnlijk niet nog eens met een offensieve verde-
diging starten. 

We begonnen daarom heel gefocust. In de dekking wisten wij 
VHC redelijk op afstand te houden. Zij leden veel  slordig balver-
lies, zodat wij weinig tegendoelpunten hoefden te incasseren. 
Alleen wisten wij aanvallend het doel niet makkelijk te vinden, 
waardoor de stand redelijk gelijk bleef. Dit resulteerde in  een 
nipte voorsprong voor ons bij rust van 9-8. De tweede helft kreeg 
onze opbouwster mandekking. Omdat wij daar vaker mee te ma-
ken krijgen, besteden wij daar op de training aandacht aan. Onze 
keepster werd er uit gehaald en een extra veldspeelster kwam 
er in. Zo speel je toch in overtal, waar wij heel goed gebruik van 
maakten. Verdedigend stond het ook de tweede helft als een 
huis. Wij konden zo uitlopen naar een voorsprong van 4 doelpun-
ten,  speelden de wedstrijd rustig uit en wonnen met 20-17. Een 
leuke en sportieve wedstrijd!

Dames 1 tegen Heerle: 19-21
Een week later, op 16 februari speelden wij de uitwedstrijd te-
gen Heerle. Thuis werd met 20-15 gewonnen. Heerle staat op de 
voorlaatste plaats en heeft de punten dus hard nodig. De trainer 
waarschuwde ons daarom ook dat zij waarschijnlijk volle bak 
zouden beginnen. Daar was niets van gelogen. 

Wij maakten wel het eerste doelpunt. Lange tijd bleef de stand 
redelijk gelijk, maar konden wij helaas niet uit lopen. Tegen de 
rust werden wij wat slordiger, zo ging Heerle de rust in met een 
voorsprong van 4 doelpunten. Na rust kwamen wij stapje voor 
stapje dichterbij, tot we zelfs 1 doelpunt voor kwamen. Daarna 
liep het niet meer zoals wij wilden. Aanvallend wisten wij niet 
meer zo makkelijk te scoren terwijl Heerle dat wel bleef doen. 
Dit zorgde er voor dat wij de wedstrijd verloren met 21-19. Op 9 
maart spelen wij de Westlandse derby tegen Westlandia 2. Onze 
laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. Na de wedstrijd 3e helft 
met dj. Zien we jullie daar?
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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  
27 FEBRUARI T/M 5 MAART

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
OP AARDAPPELEN, 
GROENTE EN FRUIT 

AFDELING 
(m.u.v. de panklare producten)

Op het Onings Tennispark in Poeldijk

6e Open Wintertoernooi
Bijna is het zover! Het KNLTB Verburch Onings Open Wintertoer-
nooi op het Onings Tennispark in Poeldijk van zaterdag 9 tot en 
met zondag 17 maart. Aanmelden kan nog tot en met zondag 3 
maart. Er wordt gespeeld in mix en dubbel. Dit is alweer de 6e 
editie van dit toernooi op de meest flexibele tennisbanen in het 
Westland. Want, na regen en sneeuw weer snel bespeelbaar, 
ook bij vrieskou hoeft het tennispark niet gesloten te worden. 

Ideale omstandigheden voor een wintertoernooi, startschot voor 
het toernooienseizoen en een mooie voorbereiding voor voor-
jaarscompetities. Naast stevige partijtjes tennis zorgt Verburch 
Tennis ook altijd voor aanvullende gezelligheid. Zo komt DJ Tune 
vrijdagavond 15 maart een feestje maken en is zangeres Nikkie 

er dinsdag 12 maart. Dus ook als je niet meedoet aan het toer-
nooi is een bezoekje aan het tennispark die week zeker de moeite 
waard; iedereen is welkom! Info en opgeven voor het wintertoer-
nooi: www.verburchtennis.nl. 

Open Tennisdag zaterdag 30 maart
Verburch Tennis organiseert dit voorjaar nog meer leuke activi-
teiten. Zo is er zaterdag 30 maart een Open Tennisdag. Iedereen 
is welkom om deel te nemen aan de clinics (bedoeld voor niet 
leden) onder leiding van onze trainers. Leuk is ook de Start Ten-
nis Actie voor niet-leden op 1 april. Je kunt voor € 50 een half 
jaar kennis maken met Verburch Tennis en ook deelnemen aan 3 
tennisclinics in april en mei. Op 30 maart is er een openingstoer-
nooi voor de eigen leden en kunnen nieuwe ledenpassen worden 
afgehaald. Leuk als je komt, neem familie en vrienden mee! Ook 
hierover meer informatie op onze website. 
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‘Word jij mijn gezellige en gemotiveerde collega?’

Een overblijfmoeder vertelt 
Ik ben Mariëlle van den Berg en al 11 jaar overblijfmoeder. Mijn 
zoons van 18 en 15 jaar zitten niet meer op de basisschool en 
toch ben ik blijven ‘hangen’. Ik vind het leuk om met kinderen 
te ‘werken’. Zo hoor ik heel vaak op straat: ‘Hallo overblijfmoe-
der!’ ‘Zo leuk!’ Het is ook leuk kinderen te spreken die al van 
school af zijn. Vaak wordt er gedacht dat je als overblijfmoeder 
als “politieagent” voor de groep staat, maar dat is zeker niet het 
geval!  Oké, de kinderen moeten af en toe herinnerd worden 
aan afspraken. Je kunt altijd een gezellig praatje maken, vragen 
hoe voetbalwedstrijd of kinderfeestje was. Voorlezen doe ik 
ook graag!

Sinds kort hebben we begeleiding van Kyrsten Kindercoaching 
die ons goede pedagogische en organisatorische tips geeft om de 
overblijf zo prettig mogelijk voor iedereen te laten verlopen. Als 
jij het leuk vindt met kinderen  van 4 tot en met 12 jaar te werken, 
dan is het écht iets voor jou om als overblijfkracht aan de slag te 
gaan! Via hen krijg je enorm veel waardering, je voelt je nuttig; zo 
zorgen we samen voor een heel gezellige lunchpauze. Daar doe je 
het toch gewoon voor?

Ben je minimaal één dag per week tussen de middag beschik-
baar? Of misschien meer? Vaders, ooms, tantes, opa’s en oma’s 
zijn ook welkom. De pauze van de kinderen is van 12.00-13.00 
uur. Om 11.45 uur word je verwacht in de hal voor een kort over-
leg. Heb je regelmatig tijd over, kunnen wij op je rekenen en vind 
je het leuk met kinderen en collega’s te werken?  Voor het bege-
leiden van kinderen als overblijfkracht krijg je een vrijwilligers-
vergoeding. Je start met een ervaren overblijfmedewerker die je 
wegwijs maakt. Word jij mijn nieuwe, gezellige en gemotiveerde 
collega? Mail naar: Westhof@smallsteps.nl of bel: 06 25 71 75 
20. Vraag dan naar Miranda of Daphne.

‘Je moet er voor anderen zijn als het nodig is’

Vrijwilligers in Valentijnszonnetje
Donderdag 14 februari werden vrijwilligers van Vluchtelingen 
Werk Zuidwest-Nederland getrakteerd op een overheerlijke, 
welverdiende high-tea. Zo toonde Lionsclub ‘Glazen Stad’ waar-
dering voor het onzichtbare maar o zo belangrijke werk van 
deze kanjers. Vluchtelingen Werk in het Westland kent zo’n 30 
vrijwilligers, van verschillende leeftijden en culturen, die vol 
passie nieuwe Westlanders begeleiden. De eerste drie maanden 
ondersteunt een coach bij zaken zoals verzekeringen en school 
voor de kinderen. Daarna is een maatschappelijk begeleider ge-
middeld een jaar actief bij de integratie. “Wij helpen niet, wij 
begeleiden naar zelfredzaamheid”, zegt teamleider Eric van der 
Wilk over de vrijwilligers. 

Huisvesting is een uitdaging; er zijn niet genoeg sociale wonin-
gen. Toch worden er in de eerste helft van dit jaar 85 nieuwe 
inwoners verwacht. Peter, nu 2 jaren werkzaam voor Vluchtelin-
gen Werk Zuidwest-Nederland, zocht vrijwilligerswerk met maat-
schappelijke relevantie én waarin hij zich verder kon ontwikkelen. 
“Door contact met mensen uit andere culturen, kijk je ook weer 
‘ns goed naar jezelf”. De meeste vrijwilligers zijn 2 à 3 dagdelen 
per week actief. De diversiteit aan vluchtelingen, van grote platte-
landsgezinnen tot hoogopgeleiden, spreekt vrijwilligers aan. “Ze 
hoeven niet dankbaar te zijn, ik ben tevreden met een prettige 
omgang.” Een vrijwilligster van 27 jaar haalt voldoening uit het 
werk. “Ik ben dankbaar dat ik het goed heb, andere mensen kun-
nen helpen geeft voldoening.” Ná de begeleiding krijgen vrijwilli-
gers vaak nog veel hartelijkheid van de vluchtelingen terug.

Het siert de mensen dat ze zich bijna bezwaard voelen met de 
verrassing, speciaal voor hen. “Dat doe je gewoon. Je moet er 
voor anderen zijn als het nodig is.” Met lekkernijen en aparte 
theesoorten, gepresenteerd door Chez Léon in Naaldwijk, gaf Li-
onsclub ‘Glazen Stad’ de groep bijzondere mensen een blijk van 
waardering. Jaarlijks, op Valentijnsdag, zet de club een bepaalde 
groep Westlandse vrijwilligers in het zonnetje. Al 23 jaar zet de Li-
onsclub zich in voor de samenleving, onder het motto ‘we serve’.
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Woensdag 28 februari klaverjassen

Carnaval toernooi bij de boulers
Door Piet de Quaasteniet

Beste Boulers van Jeu de Boules Verburch ‘97, 
ook het Carnaval laten we natuurlijk niet zo-
maar voorbij gaan, op de laatste dag van febru-
ari. Donderdag 29 februari staat er een feestelijk 
programma op de kalender. Het zou leuk zijn om 

je in te schrijven voor het carnaval toernooi. We starten, zoals 
gebruikelijk om 13.30 uur met de eerste van de 3 rondjes. Rond 
16.30 uur worden de winnaars bekend gemaakt. 

Klaverjassen kan je ook bij Jeu de Boules vereniging Verburch, iedere 
laatste woensdag, deze maand op 28 februari om 13.30 uur starten 
we met de eerste van de 3 bomen. Voor € 3 is er voor de eerste 15 
deelnemers in de einduitslag een prijs te winnen. Het gaat natuurlijk 
om de gezelligheid, dus zien we de klaverjassers bij Jeu de Boules 
Verburch ’97 weer graag bij elkaar om een kaartje te leggen.

De stieren uit Leiderdorp komen weer
Woensdag 6 maart om 13.00 uur komen de stieren uit Leiderdorp 
voor hun jaarlijkse uitje naar Poeldijk om de strijd aan te gaan te-
gen de boulers van Verburch ‘97. Die stieren staan het hele jaar 
buiten te boulen en komen graag een middagje binnen spelen. Al 
heel wat jaartjes komen de verenigingen bij elkaar, in het winter-
seizoen spelen in Poeldijk en in de zomer in Leiderdorp. Onderling 
wordt er dan gespeeld om de punten. Inschrijven graag op het me-
dedelingenbord in de kantine. Meer nieuws op: www.97jdbp.nl.  

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
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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

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

AANBOD!

TE KOOP

MONSTER
Van Ostade 21

TE KOOP

NAALDWIJK
Van Houtenstraat 18

DE REALISTISCHE MAKELAAR
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AANBOD!

Zoekt u veel privacy en rust in een 
prettige woonomgeving? Dan is deze 
lichte twee-onder-een kapwoning met 
garage en zonnige, fraai aangelegde tuin 
op het Noordwesten, een uitstekende 
mogelijkheid.

Vraagprijs: € 439.000,- k.k.

Tot in de puntjes verzorgde en verrassend 
ruime tussenwoning met zonnige tuin 
en royale berging gelegen op steenworp 
afstand van het centrum en strand!

Vraagprijs: € 300.000,- k.k.
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Poeldijkse verenigingen helpen elkaar  

EHBO naar Scouting 
Op twee vrijdagavonden, 1 en 15 fe-
bruari gingen vrijwilligers van de EH-
BO-Poeldijk naar Scouting Poeldijk 
om hen basishandelingen en richtlij-
nen over eerste hulp mee te geven. 

Een vol, maar gevarieerd programma. De eerste avond werden 
levensreddende handelingen, zoals reanimatie, werken met het 
AED-apparaat en stabiele zijligging uitgelegd. Ook vervoers-
greep Rautek en Heimlich-methode (‘buikstoten’), gebruikt bij 
verslikking kwamen aan de orde. Avond twee was bloederi-
ger: twee LOTUS-leden (Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding 
Slachtoffers) kwamen wonden grimeren.

Altijd een zeer spannend en geliefd onderdeel bij de jeugd. Hoe 
gaaf is het om een levensechte snijwond gegrimeerd te krijgen, 
terwijl het geen pijn doet. Jammer voor de scouts, maar alles 
moest weer afgeschminkt worden voor ze naar huis gingen. Ook 
werd uitgelegd wat je met een bloedneus, vuiltje in oog, tand 
door lip, snij- en brandwonden moet doen en soms juist niet 
moet doen. De inhoud van EHBO-tassen werd besproken en er 
was uitleg over onderkoeling. De vrijwilligers van EHBO-Poeldijk 
vonden het leuke avonden, zij denken dat de scouts het ook leuk 
en leerzaam vonden. Fijn dat twee Poeldijkse verenigingen elkaar 
zo kunnen helpen, steunen en aanvullen. Op het Westland Scou-
ting Spektakel is de EHBO-vereniging ook aanwezig, dan om hulp 
te verlenen bij eventuele ongelukken.

Pius X Poeldijk en Phoenix Wateringen

“Westlandse Nieuwe”!  
Sinds enige tijd werken muziekvereniging Pius X Poeldijk en 
Phoenix Wateringen samen. Zij presenteren zich op zaterdag 16 
maart in De Veiling in Poeldijk met hun gezamenlijke slagwerk-
groep en harmonie. Dit is het eerste concert voor het orkest on-
der leiding van de nieuwe dirigent Hardy Li. 

Noteer deze datum en kom op 16 maart kennismaken! De Veiling, 
Julianastraat 49 Poeldijk. Deuren open: 19.45 uur, aanvang is om 
20.15 uur. Toegang is gratis.
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440.000 ouderen gebruiken geen computer 

Waarom senioren niet internetten
Wij gaan er steeds vaker van uit dat iedereen internet heeft. 
Het klopt, senioren zijn bezig met een grote inhaalslag, maar 
35% van de 75-plussers gebruikt geen internet en dreigt daar-
door buiten de boot te vallen. KBO-PCOB besloot hen in een 
papieren enquête te vragen waarom zij niet internetten en werd 
overstelpt met reacties. Het onderzoek maakte veel los onder 
de ouderen zonder computer (digibeten). Bijna duizend inge-
vulde formulieren kwamen terug, mét stapels handgeschreven 
notities en brieven over hoe het is om in deze tijd geen internet 
te gebruiken.

KBO-PCOB bevroeg ook de senioren die wél online zijn, zij zijn 
soms minder handig dan gedacht. Er deden  2.780 ouderen aan 
het onderzoek mee. Zo werd duidelijk waarom senioren ‘nee’ 
zeggen tegen internet.                                                                     

Te moeilijk                                                                                    
Bijna 4 op de 10 senioren zonder internet gebruiken het niet, om-
dat ze het te moeilijk vinden. Velen vinden zich er te dom voor, 
omdat ze alleen lagere school hebben. Ook hoger opgeleiden 
hebben problemen. Van de online senioren verwacht maar liefst 
75% dat internetten in de toekomst voor hen steeds moeilijker 
wordt. Leeftijd en fysieke gesteldheid spelen daarin een rol.                                                                               

Te oud                                                                                            
Een op de 10 senioren zonder internet zegt te oud te zijn om te 
internetten, vooral 80-plussers. Bij de online senioren neemt de 
internetvaardigheid met de jaren af. Zestigers geven zich nog een 
9 als rapportcijfer voor hun handigheid, maar bij 75 jaar zakt dat 
flink, naar een 5. Redenen: bedienen wordt te moeilijk (43%), de 
gezondheid (20%) en omdat er niemand meer is om hen te hel-
pen (10%).                                                                                                   

Fysieke gesteldheid                                                                              
7% van de digibete senioren zegt niet te kunnen internetten door 
hun gesteldheid, slecht zicht en moeilijkere oog-hand-coördina-
tie. Van de online senioren die denken dat ze in de toekomst geen 
internet meer kunnen gebruiken, verwacht bijna 3 op de 10 dat 
dit komt door gezondheids- en fysieke problemen.                                                                

Internet niet nodig                                                                     
Want het kan ook op een andere manier. Bijna 3 op de 10 digibete 
senioren hebben internet niet nodig, omdat ze alles via telefoon 
en papier kunnen regelen. Als die mogelijkheden wegvallen, ko-

KBO Poeldijk
men zij en bijna alle niet-internetters onherroepelijk in de pro-
blemen. Voor nu vinden de meesten het leven zonder internet 
ook fijner.                                                               

Geen vertrouwen                                                                             
Ruim 1 op de 10 digibete senioren zegt internet te mijden, omdat 
ze het niet vertrouwen. Ook bij online senioren speelt de vrees 
voor internetcriminaliteit. 3% van de senioren was ooit slacht-
offer van digitale koop- of verkoopfraude. Nog eens 3% van de 
senioren was ooit slachtoffer van een hacker.                                                                                            

Alternatief voor online blijft noodzaak                                                      
Alternatieven voor digitale oplossingen blijven noodzakelijk, stelt 
KBO-PCOB. Van de 440.000 senioren die nu geen computer ge-
bruiken, zeggen ruim 320.000 mensen dat dit hen nooit meer zal 
lukken. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Van hen vindt 99% dat overheid 
en bedrijfsleven alternatieven moeten blijven bieden voor wie di-
gitaal niet uit de voeten kan. De meeste digitaal vaardige ouderen 
onderschrijven dit. Velen verwachten dat internet ook voor hen-
zelf een probleem gaat worden in de toekomst.

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                             
“Een keer in de zes weken blok ik een dag in mijn agenda als “Open 
Monumentendag”. Op die dag ga ik naar kapper, nagel styliste en 
schoonheidsspecialiste.” (Gertie Verbeek, oud voorzitter Tweede 
Kamer)

“Het heeft geen belang hoe oud je bent. Het komt erop aan hoe je 
oud bent.” (Maria Dessler)

KBO Poeldijk
Katholieke bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5, 
2675 BK Honselersdijk, telefoon: 0174-245789. 
e-mail: kees@keesenleny.nl
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Op stap en Poeldijk ‘namaken’ in Speelrijk

Poeldijk dorp op WSKO Verburch-Hof  
Op WSKO Verburch-Hof werken de groepen 1 tot 4 met het the-
ma beroepen. In Speelrijk, ons speellokaal, hebben wij Poeldijk 
‘nagemaakt’. In Speelrijk kun je naar de kapper, naar school of  
bouwplaats. De groepen 1 en 2 hadden woensdag 6 februa-
ri een ontdekcircuit waarbij ze in aanraking kwamen met ver-
schillende beroepen. Er was een wetenschappelijk onderzoeker 
die met de kinderen een hoofdluis onder de microscoop ging 
bekijken.

Als dierenverzorger krijg je ook te maken met slangen. Daarom 
was er ook een echte slang op school. Er waren best veel durfals die 
de slang aan durfden te raken! Er was een vader, die bij justitie werkt, 
op school met een echte boevenwagen! Als nagelstyliste hebben de 
kinderen elkaars hand gemasseerd en ook nog nagels gelakt. Natuurlijk 
mocht het beroep van tuinder niet ontbreken. De kinderen mochten alle-
maal een boon zaaien. Nu maar wachten of die opkomt.

Zelf hamburgers maken én meenemen naar huis
De groepen 3 en 4 gingen deze ochtend op excursie naar verschillende beroepen in Poeldijk. 
Een groep ging naar De Terwebloem. De kinderen hebben met de bewoners daar een boekje 
gelezen en een schrijfblad geschreven. Een groep ging naar Keurslager Marco van 
der Hout. De kinderen kregen een schort om, een haarnetje op en hand-
schoenen aan. Als echte slagers maakten zij hamburgers, die ze ook mee 
naar huis mochten nemen. De andere groepen gingen naar de Jumbo 
en zagen hoe de boodschappen binnenkomen met de vrachtwagen 
en in de winkel komen te liggen. Wij willen 
alle mensen bedanken voor de gastvrij-
heid! Wij hebben veel geleerd over 
de verschillende beroepen in 
Poeldijk en een gezellige och-
tend gehad! 

Poeldijkse scholen vertellen… 
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Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Zonnestroom sluit aan op Westlands energieverbruik

"Forse subsidie voor ondernemers” 
Op 12 maart start een nieuwe Stimulering Duurzame Energie-
productie (SDE) subsidie van € 5 miljard. Zo krijgen bedrijven 
de kans zich verder te verduurzamen met hulp van de overheid. 
Ook stelt de provincie een extra subsidieregeling beschikbaar 
voor Westlandse bedrijventerreinen, zodat de terugverdientijd 
van zonnepanelen heel interessant wordt. De maatregelen van 
de overheid zijn volgens Marco van Veen, eigenaar van SolarN-
RG, een mooie gelegenheid voor bedrijven bij te dragen aan een 
lagere energierekening én een extra bron van inkomsten.

“De terugverdientijd schommelt dankzij de SDE+ regeling nu tus-
sen 6 en 7 jaar. Daarnaast kunnen bedrijven in het Westland ge-
bruik maken van een extra subsidieregeling voor aanleg van een 
zonnepanelen-installatie. Als ondernemers de keuze hebben om 
geld op de bank te laten staan of te investeren in zonnestroom, 
is het wat mij betreft echt een no-brainer. Zonnestroom rendeert 
altijd beter! Dat bedrijven hierdoor een groener imago krijgen en 
CO2 besparen, is ook mooi meegenomen.”

Westlandse AGF-sector
De agrarische sector heeft volgens Van Veen nog eens extra voor-
delen. “Zonnestroom sluit naadloos aan op het energieverbruik 
van de bedrijven hier. Want die ondernemingen verbruiken bo-
vengemiddeld hoog op dagen met veel zon. Dit komt door de 
koelcellen die op zonnige en warme dagen extra veel stroom ver-
bruiken. De vergoeding voor eigen verbruik is nóg aantrekkelijker 
dan terug leveren aan het net.”

Solar NRG
Al 15 jaar is het Westlandse bedrijf SolarNRG actief als zonne-
stroomleverancier. Westland Partners, het ABC terrein Poeldijk, 
Paauw Lelies, Houdijk Holland, Kwekerij Zuidbaak, Autobedrijf 
Wassink, KIA Van den Burg en vele andere Westlandse bedrijven 
werden door SolarNRG van zonnepanelen voorzien. Directeur 
Marco van Veen roept geïnteresseerde bedrijven op vrijblijvend 
mee te doen. “Wij regelen alles, van subsidieaanvraag tot bege-
leiding bij fiscale regelingen. In feite hebben klanten nergens om-
kijken meer naar”.
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Puzzel nummer 5

Welke groenten zijn dit?
1. JELDIERS

2. HOERENCRESS

3. COCROBIL

4. PANKLARO

5. PATAISANK

6. STEMTOEVALA

7. ENIGEBURA

8. DIAVINJE

9. BASJEGRILS

10. BONKEDANUS

Oplossingen met naam, adres en te-
lefoonnummer binnen 14 dagen 

per mail naar puzzel@poeldij-
knieuws.nl of per post naar 
Poeldijk Nieuws, Voorstraat 
111, 2685 EK Poeldijk. De win-
naar krijgt een lekkere slag-
roomschnitt. Hebt u suggesties 
voor een leuke puzzel of wilt u 

er een maken? Van harte wel-
kom! Dan is ons blad echt van en 

voor alle Poeldijkers.

Uitslag nr. 3 Winterpuzzel: Wintertenen. Zie de oplossingen: 
http://poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/. Van de 61 inzenders, 
die het bijna allemaal goed hadden, zijn de gelukkige winnaars 
Chris Bije en Betty Siebenga, op de foto met de slagroomschnitt 
van Bakkerij Van Malkenhorst. 

Puzzel nummer 5
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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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

Poeldijk

Wilt u helpen ogen en 
oren van Poeldijk te zijn?

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

Door Poeldijkers voor 
de veiligheid van 
Poeldijkers

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl
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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

Meer weten? www.optiflor.nl

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.

Op Vastenavond 5 maart 19.00 uur

Blauwe Dinsdag in De Luifel
Het heet ‘Blauwe Dinsdag’ op 
Vastenavond 5 maart in Café 
De Luifel, Dr Weitjenslaan 28 in 
Poeldijk. Tussen 19:00 en 20:00 
is bij binnenkomst het eerste 
biertje gratis. ‘Blauwe Dinsdag 
wordt niet door De Luifel of de 
Carnavals vereniging georgani-
seerd. Wel is de Doorluchtige 
Hoogheid Prins Bossie met Page Mirel met hun gevolg aanwezig! 

Vastenavond is de avond waar het hele Carnavals ge-
druis door is ontstaan. Het feest duurt tot “middernacht”. 
Organisatie: een carnavalist die er van geniet. Nog één avond om 
uit je dak te gaan! Geen entreegeld. Liefst vrolijk verkleed maar 
niet verplicht.

Carnavalsoptocht nieuwe stijl
Narren en narrinnen van Leutjesdijk, dit jaar is de optocht zater-
dag 2 maart. Er zijn meer leuke activiteiten en wat regels ver-
anderd. Alle deelnemers aan de optocht én het publiek kunnen 
lekker genieten van heerlijke warme poffertjes aan de start; bij 
De Veiling, voorheen Leuningjes. De poffertjeskraam wordt vol-
ledig 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. 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. 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@deblauwkonters.nl. 
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Plan Poeldijk
Plan Poeldijk ging op vrijdag 25 januari feestelijk van start. In 
dat eerste weekeinde zijn er door inwoners van Poeldijk al veel 
interessante en bruikbare ideeën genoemd.
 
Vrijdag en zaterdag 15 en 16 maart kunt u weer mee denken en 
praten over het centrum van Poeldijk. Speciaal voor de allerjong-
ste Poeldijker-tjes is er tussen 13.00 - 15.00 uur een wandelspeur-
tocht door het centrum van Poeldijk. De kinderen kunnen zelf of 
onder begeleiding van een ouder allerlei vragen in het speur-
boekje beantwoorden. Aan het eind ontvangen zij dan een kleine 
verrassing. Voor iedereen die de route nog niet heeft gelopen is 
er een routeboekje beschikbaar. Loopt u liever samen met een 
groep? Dan kan dat ook. De groepswandeling door het centrum 
start om 13.30 uur. We verzamelen in de Voorstraat nummer 88. 

Bartje op 15 februari in het avondrood  
(Foto Marloes Middendorp)
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Voorverkoopadres:
JUMBO Boere Poeldijk, 
Rijsenburgerweg 28 - Poeldijk

Zaterdag 30 maart 2019 
aanvang: 20.00 uur
kerk open om 19.30 uur

La Bonne Espérance: o.l.v. Michel de Valk 
Westlands Mannenkoor: o.l.v. Hans de Wit 

Vleugel: Martin van Broekhoven / Marjan Fey
Soliste: Maghen Hilgersum

Lenteconcert

Fotografie: Thierry Schut

Hoofdsponsors:

Koninklijk Mannenkoor 

“La Bonne Espérance”

Bartholomeuskerk Poeldijk

Westlands Mannenkoor
+ Koninklijk mannenkoor
 La Bonne Espérance

Prijs: € 17,50 
incl. pauzedrankje


