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Wat voor winkels heeft Poeldijk nodig? 

Winkels laten nog op zich wachten
Door Nelly Schouw-Zaat

Waar overal in Nederland om wordt getreurd is in Poeldijk al 
decennialang een klaaglied: de winkels verdwijnen! Dat komt 
niet, zoals elders, door sluiting van grote concerns als V&D en 
Intertoys. In Poeldijk is de belangrijkste oorzaak de jarenlange 
stilstand in de woningbouw en daardoor vertrek van jonge ge-
zinnen uit het dorp. Heel wat middenstandspanden waar dage-
lijkse artikelen werden verkocht, veranderden in woonhuizen. 
Nu moet Poeldijk met veel nieuwe woningen en wijken een in-
haalslag maken op het gebied van leefbaarheid.  Maar ook een 
beter perspectief op economisch gebied voor winkels en andere 
zaken in het midden- en kleinbedrijf. 

Poeldijk Nieuws legde aan enkele middenstanders de vraag 
voor: wat moet er gebeuren om de winkelende Poeldijker aan 
het eigen dorp te binden? 

Henk Doornkamp: ‘Begin nou eerst eens serieus aan het Voor-
straatplein.’ 
De fraaie woninginrichting zaak van ondernemer Henk Doorn-
kamp bevindt zich als het ware ‘in ’t oog’ van het te vernieuwen 
dorpscentrum. De afgelopen jaren zag hij als voorzitter van de 
Poeldijkse middenstand heel wat plannen voorbijkomen en zat 
met tal van functionarissen om de tafel. Nu het centrumplan 
wordt opgesteld met inbreng van zoveel mogelijk inwoners en 
belanghebbenden, is zijn visie helder: ‘De gemeente Westland 
is nu aan zet. Wat zo snel mogelijk moet worden aangepakt is 
herinrichting van het Voorstraatplein. Dat zou al lang klaar moe-
ten zijn, maar ik merk er nog niet veel van. Iedereen heeft zijn 
eigen mening en wensen over het centrum van Poeldijk. Persoon-
lijke belangen spelen altijd een rol. Logisch, maar er is veel tegen-
strijdigheid bij de betrokkenen en dat schiet niet op. Er moeten 
knopen worden doorgehakt’.

‘Gemeente moet sturen bij wijziging bestemming’ 
Het Voorstraatplein moet de levendigheid vergroten: betere be-

Poeldijk Nieuws Centrumplan
strating, gezellige verlichting, ruimte voor terrasjes, lelijke ele-
menten weghalen en pluspunten benadrukken. Het Dario Fo ge-
bouw opknappen, het een nieuwe maatschappelijke bestemming 
geven, eventueel aangevuld met een lunchcafé. ‘Zoiets trekt 
mensen van alle leeftijden aan, dat is goed voor een winkelge-
bied’, aldus Doornkamp. Hij kijkt bedenkelijk als het gaat om het 
terughalen van winkels in de Voorstraat. ‘In plaats van etalages 
waar wat te zien valt, zie je nu meest gordijntjes en lamellen in de 
gevels. Dat maakt een doodse indruk en daar lok je geen winke-
lend publiek mee. Als winkelgebied is de Voorstraat het meest ge-
baat met vooral kleine speciaalzaken of dienstverlenende zaken, 
waar service en vakmanschap voorop staan’. Doornkamp gunt 
iedereen een behoorlijk dak boven het hoofd. ‘Maar als het gaat 
om de Voorstraat als winkelgebied, denk ik toch dat de gemeen-
te iets meer sturend moet handelen bij bestemmingswijzigingen. 
Het is zeer de vraag hoe dat moet worden opgelost’. 

Nicolien van Spronsen: ‘Boodschappen doen is een sociaal ge-
beuren’
Nicolien van Spronsen van ‘Elektroenzo’, een winkel van witgoed, 
huishoudelijke apparaten en televisie, is heel duidelijk. Service 
bieden en persoonlijke aandacht voor de klant zijn de belangrijk-
ste pluspunten voor de winkel. ‘Kopen via internet is voor winkel-
bedrijven een concurrerend systeem. Maar er is een trend waar 
te nemen dat mensen toch graag duurzame producten kopen 
waarover zij vragen kunnen stellen en waarbij persoonlijke ser-
vice en advies worden geboden. Mensen hechten veel waarde 
aan vakmanschap van een leverancier. De klant wil in een winkel 
iets van alle kanten bekijken, weten wat je in handen hebt, kle-
ding wil je passen en mensen vragen advies over een aankoop. 
Die service en het persoonlijk contact met de klant zijn een abso-
lute voorwaarde voor een winkel in een dorp als Poeldijk. Zeker 
omdat men elkaar goed kent. Hier boodschappen doen is een so-
ciaal gebeuren. Je ontmoet elkaar in de supermarkt en bij de bak-
ker, je maakt een praatje. De slager geeft advies en recepten, hij 
weegt een kleine portie af voor een oudere alleenstaande klant, 
die elke week komt. Ik kreeg laatst een telefoontje van een man 
die zei: ‘Mijn bejaarde moeder is op weg naar u toe voor een paar 
batterijtjes. Wilt u even kijken of zij er al aan komt? Soms is zij de 

6 mrt. tot 22 apr.       Vastenactie 2019   Offerkist in Bartholomeuskerk
9 tot 17 mrt.       Open Wintertoernooi 2019   Verburch Onings Tennispark
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 
16 mrt. 10.00-11.30 uur       Boeken- en platenmarkt  Hervormde Kerk Fonteinstraat 
18 tot 24 mrt.       Collecte Reuma Nederland  Aan uw voordeur 



2 13 MAART 2019

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

Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.350 thuis bezorgd en 500 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Peter van Iersel (penningmeester), 
Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan Goeijenbier (hoofdredacteur), 
Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Harry Stijger, Etiènne Zwinkels.
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo Poeldijk.
___________________________________________________
Kopij Poeldijk Nieuws 
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of 
Erik van der Sande (06-25575372)
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
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fouten in advertentieteksten.
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Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes

___________________________________________________
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

Familiebericht: 
1/8 pag.: € 35,00
1/6 pag.: € 50,00 
1/4 pag.: € 65,00

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

Poeldijknieuwtjes:
Particulier: € 10,00
Zakelijk:      € 25,00
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Geldig van 20 t/m 25 november Geldig van 27 nov. t/m 2 dec.

100 gram rosbief + 
100 gram beenhamsalade

 slechts € 3,99

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk 

 gratis steakmes!

gourmet express, 
per persoon

 slechts € 6,75

hele grillworst 
 slechts € 4,99

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

wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.

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

  

Geldig van 19 november t/m 1 december

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM GEGRILDE 
ACHTERHAM + 
100 GRAM AMBACHTELIJKE 
CORNEDBEEF

 SLECHTS € 3,99

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM JACHTSCHOTEL

 SLECHTS € 3,99

Vrijdag 23 november hebben wij 
een heerlijke proeverij voor kerst!

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROOKVLEES + 
150 GRAM FILET AMERICAIN

 SLECHTS € 4,75

KEURKOOPJE
HELE RING GEKOOKTE WORST 

 SLECHTS € 7,50

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

 SLECHTS € 9,95

  

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

KEURKOOPJE
500 GRAM RIBLAPPEN

 SLECHTS € 7,45

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROSBIEF 

SLECHTS € 2,25 

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM BAMI MET BABI 
PANGANG  SLECHTS € 3,75

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

KEURKOOPJE
4 SLAVINKEN

 SLECHTS € 5,25

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM ACHTERHAM

 SLECHTS € 2,99

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM NASI MET KIPSATÉ

 SLECHTS € 3,75

HELE  GRILLWORST  SLECHTS  € 5,50

IN MAART ELKE VRIJDAG EN ZATERDAG:

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

geldig van: 
11 t/m 23 maart

Appelcaketaartje  ����������van €7,25 voor €5,95

Kampioentjes ����������������������������������� 3+1 gratis

Speltkoeken  ��������������������������������������voor €1,-  
Bij aankoop van een speltbrood

Bakkerij Van Malkenhorst

Westland Verstandig: Geen Polenhotel 
bij Verburch sportcomplex   
De CDA-wethouder Zwinkels slaat helemaal op hol in haar drang Polenhotels 
in Westland te bouwen. Zij wil niet, zoals Westland Verstandig al jaren 
aangeeft, dat de tuinders zelf kleine woonlocaties op hun bedrijven creëren. 
Waarom ze dat laatste niet wil, is niet duidelijk. Zij wil uitzendbureaus grote 
hotels laten bouwen om zo hun kassa te vullen. Één van de plekken is het 
stukje gemeentegrond bij het sportterrein van Verburch en bij de tennis. 
Echter die plek is daarvoor niet geschikt. De veiligheid en het gevoel van 
veiligheid van de vaak jonge sporters strookt niet met een dergelijk plan. 
De gekozen plek is dan ook niet acceptabel. Niet doen dus en snel daarop 
terugkomen. Hopelijk heeft Zwinkels niet al toezeggingen gedaan aan 
Watch Out, een uitzender waarover onze fractie al terechte klachten ontving 
over wantoestanden elders in Westland. 
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. 

0174 - 27.00.90

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

Afscheid met hart en ziel
Sjef Noordermeer

Natascha van Zeijl-Vis

   Tel.: 0174-257474
     info@embrasseuitvaart.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

weg een beetje kwijt’. Ik ben meteen naar buiten gelopen en zag 
dat zij er aan kwam. Later heb ik haar buiten weer de weg naar 
haar huis gewezen. Misschien een kleinigheid, maar ik doe het 
graag. Zo zorg je dat mensen niet thuis blijven, maar naar buiten 
gaan zo lang zij dat nog kunnen en daarna veilig thuis komen’.

Chris van Waes: ‘Deze locatie heeft veel 
pluspunten’
De eigenlijke aanleiding om in 2002 Poeldijk 
als vestigingsplaats te kiezen was voor juwe-
lier-antiquair Chris van Waes het ambitieuze 
plan van de Westlandse Zoom. Er zouden in 
en rond het dorp zeer dure huizen worden 
gebouwd. ‘Voorheen had ik steeds mijn af-
zet op antiekbeurzen en ik wilde graag een 
vaste vestiging. Met het vooruitzicht van 
een exclusieve woonwijk in Poeldijk begon 
ik plannen te maken voor mijn eerste win-

kel. Toen ik een half jaar mijn winkel had werd bekend dat de 
droom van de Westlandse Zoom niet door ging. Dat was wel even 
schrikken, maar ik wilde absoluut met mijn zaak in Poeldijk verder 
gaan. Je moet dan inspelen op een veranderende markt en ik vind 
dat Poeldijk nu inderdaad mooie nieuwbouw krijgt. Deze locatie 
heeft zoveel pluspunten. Er is doorgaans goede parkeerruimte 
en nog gratis ook! Daar moeten mensen in Den Haag en omstre-
ken vergeefs naar zoeken. Ik merk dat steeds meer klanten uit de 
wijde omtrek mijn winkel weten te vinden. Het is ook zo dat ik 
het accent heb verlegd. Voorheen presenteerde ik vooral antieke 
meubelen in het assortiment. Nu ligt het zwaartepunt meer op 
het juweliersvak; ik ben nog steeds gediplomeerd antiquair, maar 
specialiseer mij meer op het gebied van mooie sieraden’.

‘Meer veilige oversteekplaatsen op Jan Barendselaan' 
Het winkelgebied van Poeldijk biedt vooral goede perspectieven 
voor speciaalzaken, benadrukt Van Waes. Het idee van een zeer 
luxueuze winkel met peperdure antieke meubelen en sieraden 
moet je loslaten. ‘Het mag er stijlvol uitzien, maar prijsmatig valt 
het erg mee. Ik kan een collectie zilveren halskettingen aanbieden 
voor een zeer schappelijk bedrag, dat je elders niet gauw vindt. 
Het valt op dat men graag advies krijgt, bijvoorbeeld over siera-
den die mensen uit een erfenis krijgen. Ik kan die taxeren en een 
aankoopprijs voorstellen. Zoiets is een zaak van wederzijds ver-
trouwen. De klant weet dat de sieraden van een dierbare over-
leden tante of oma niet ergens in een smelterij belanden, maar 
een mooie, nieuwe bestemming krijgen. Ik werk samen met een 
goudsmid die zijn vak verstaat. Hij kan aan een ouderwetse bro-
che een moderne ‘touch’ geven, zodat die in mijn winkel weer 
goed verkoopbaar is. Daar is iedereen blij mee: de vorige eige-
naar, ik met een mooi eigentijds sieraad, de goudsmid die een 
knap staaltje werk levert én de nieuwe klant die tevreden met 
een niet al te duur sieraad de deur uit gaat’. Toch heeft Chris van 
Waes op het gebied van de verkeersveiligheid in Poeldijk nog wel 
een wens: meer veilige oversteekplaatsen op de Jan Barendse-
laan. ‘Dat zou voor iedereen een uitkomst zijn’.

Kaasboer Marco: ‘Standplaatshuur markt is ongehoord hoog’
Het marktpleintje in Poeldijk is op donderdag, vrijdag en zaterdag 
een bescheiden verbinding tussen de winkels op de Jan Barend-
selaan, in de Voorstraat en de Rijsenburgerweg. Maar Marco, de 
kaasboer op de vrijdagse markt, is hoogst ontevreden over het 
beleid van de gemeente. ‘Ik kom hier al jaren op de markt met 

(vervolg voorpagina) mijn kaas- en zuivelkraam en mag niet klagen over de klandizie. 
Maar het zou een stuk rendabeler zijn als de gemeente een rede-
lijk beleid voerde over huur van een standplaats. Ik betaal in Poel-
dijk maar liefst twee keer zoveel als in Monster voor een plaats op 
de markt. Niemand kan dat uitleggen. Toen ik in Poeldijk begon 
stond ik op de hoek van de Irenestraat en de Jan Barendselaan. 
Opeens moest ik verhuizen naar het pleintje, een meter of tien 
verderop. Maar ik kreeg wel meteen een rekening die twee keer 
zo hoog was als op de hoek, exclusief de stroomvoorziening. Nu 
moet ik zelf voor elektriciteit zorgen om mijn producten te koe-
len! Het bleek dat de gemeente die standplaats op het pleintje 
als ‘A-locatie’ had bestempeld. Geen mens die het begrijpt!’ De 
standhouders op de huidige markt houden hun hart vast als de 
markt in Poeldijk ooit verplaatst wordt naar een andere plek. Ze 
vrezen dan voor nóg hogere tarieven. Ook reageren? Schrijf naar 
Redactie Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk of 
mail: info@poeldijknieuws.nl. 

Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: Rafael Maria Theuvenet (06-57319910).
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 245789.
Vrijdag 15 maart 15.00 uur: Woord- en communieviering met 
pastoraal werker Els Geelen.
Woensdag 20 maart 11.00 uur: viering KWS Gantel en Wen met 
Rafael Maria Theuvenet.
Woensdag 20 maart 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 22 maart 15.00 uur: Eucharistieviering met pastor Paul 
Linders.
Woensdag 27 maart 11.00 uur: viering KSW Zweth en Nieuwe-
weg met Rafael Maria Theuvenet.
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www.bakkerijvdberg.nl

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

3 stuks  
al vanaf

€5,88
MARSEPEIN  
ROOMBOTERCAKE
Dubbel gevulde roombotercake afgedekt  
met marsepein. Voordeel €1,45

van 9,40
€7,95

Nieuw centrumplan Poeldijk 
Praat open over een ‘plan-B’

Ga eens kijken in Purmerend
Beste redactie van Poeldijk Nieuws. Er moet een goed toekomst-
plan worden gemaakt. Waarbij haast moet worden gemaakt 
met kleine betaalbare woningen. Ga eens kijken in Purmerend! 
Daar is gekozen voor een goede én snelle oplossing: tijdelijke 
woningen. Plannen en cijfers moeten de keuzes goede onder-
steuning bieden. 

Vergeet niet tussentijds en vooral vaak én tijdig te toetsen waar je 
staat en of je die kant op wilt! Praat open over een “plan B”, zodat 
je bij veranderingen tijdig kunt ingrijpen. De meeste “ouderen” 
van 60 jaar of ouder hebben het heel goed. Kijk vooral naar de 
jongeren die veel meer moeite zullen krijgen (of al ondervinden) 
op een goed leven. Ik wens de gemeente heel veel wijsheid toe in 
het opstellen van een goed toekomstplan met een (bijna) net zo’n 
goed plan. B.C.M. Brabander 0174-240988.

Bestuursleden Stichting Corsoboot Poeldijk stoppen

Bestuur corsoboot Poeldijk gezocht!
De Stichting Corsoboot Poeldijk zoekt een nieuw bestuur. Hui-
dig voorzitter Kay de Hooge doet een dringende oproep aan ie-
dereen in Poeldijk zich voor een bestuursfunctie te melden. De 
Hooge: “Om de succesvolle reeks van de TrouwSchuit in 2016, 
het Oktoberfest in 2017 en vorig jaar ‘Heel Holland Bakt (er niks 
van …)’ voort te zetten, is een nieuw bestuur nodig. Dat helpen 
wij natuurlijk op weg, het krijgt een compleet sponsoroverzicht 
en een groep vrijwilligers, die er dit jaar weer wat moois van 
willen maken.” 

Het bestuur kijkt met grote tevredenheid terug op het Varend 
Corso in de afgelopen drie jaar. Dat de corsoboot van Poeldijk 
vorig jaar meevoer, was heel bijzonder. Want een week voor tijd 
moest de noodklok worden geluid om vrijwilligers te krijgen, die 
de opbouw van de boot uitvoerden. Met een oproep via sociale 
media meldden zich binnen 24 uur nieuwe vrijwilligers om deze 
klus te klaren. Een mooie nieuwe groep, die ook dit jaar weer 
voor Corsoboot Poeldijk aan de slag wil gaan. Daar is wel een 
nieuw bestuur voor nodig. Interesse? Neem dan  contact op met 
Kay de Hooge via: info@corsobootpoeldijk.nl.

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

0174 24 55 35
info@heuchemerkappers.nl
www.heuchemerkappers.nl
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H. Bartholomeus  
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Telefoon 0174-245058
Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875

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

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

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

4 7 DECEMBER 2016

Adventskrans: Kerstmis is dichtbij            
Door Pieter Broch

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

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

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

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

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

Afscheid nemen in huiselijke sfeer

Uitvaartcentrum Lupine 
“Het Familiehuys” 
Monsterseweg 92
2685 LK Poeldijk

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

www.hetfamiliehuys.nl

Afscheid nemen in huiselijke sfeerAfscheid nemen in huiselijke sfeer

Veertig dagen

Een tijd van bezinning
Door Els Geelen, pastoraal werker 

Op 6 maart begint met Aswoensdag de vas-
tenperiode of wel de 40-dagentijd. Een pe-
riode van inkeer en bezinning. We krijgen 
een kruisje op ons voorhoofd met het as 
van de verbrande palmtakjes van vorig jaar. 
We worden ons bewust dat wij stof zijn en 
tot stof zullen wederkeren. Een periode die 
wij liturgisch “sterk” noemen. De kleur in de 
liturgie wordt sober, paars. Er staan geen 

bloemen op het altaar, maar de liturgische schikking staat ervoor 
of naast. Muziek klinkt minder uitbundig. Dit allemaal om ons 
voor te bereiden op het grootste feest in de Katholieke kerk: Pa-
sen. De Verrijzenis van Christus. 

Aan deze periode van voorbereiding, kunt u ook deelnemen door 
mee te doen aan de Vastenactie. Dit jaar staat het in onze parochie-
federatie in het teken van een eigen project. In Batelling (Gambia) 
gaan we voor het opbouwen van een school, toiletten en school-
tuin. Omgeven door een afrastering zodat school een veilige plek 
wordt waar kinderen veilig les krijgen. Loop de bussen niet voorbij 
na de vieringen, geef gul. In de 40-dagentijd mag ik ook langs bij 
basisscholen om aan kinderen van de oudere groepen uit te leggen 

wat dat is. Waarom is die nodig? Waarom zo lang voorbereiden op 
Pasen? De periode voor Kerst is korter. Op een andere school mag 
ik kinderen in de kerk uitleg geven over de Kruisweg door met hen 
langs de staties te lopen. Of aan de laagste groepen de Goede Week 
uitleggen aan de hand van de Palmpaasstok. Wat hangen we daar-
aan en wat is de betekenis? Waarom die ketting van 12 pinda’s? Die 
verwijzen naar de 12 apostelen die Jezus overal volgden en aan wie 
Hij uitleg gaf. Waarom hangen we er geen stenen aan? Vorig jaar 
was er een jongetje die zei dat het wel kon, want het verwees naar 
de steen die weggerold is bij het graf. Dus had het wel te maken met 
de Goede Week. Tja… dan sta je toch even met je mond vol tanden 
als je zelf bedacht had dat het er niet aan hoort. 

In de kerken zullen de kinderen een Palmpaasstok maken en daar-
mee naar de kerk komen op zaterdag 13 of zondag 14 april. We 
vieren dan dat Jezus met palmtakken wordt binnengehaald in Je-
ruzalem en zingen Hosanna! Dit is het begin van de Goede Week. 
Waarom noemen wij die week ‘goed’? Zo goed is het toch niet dat 
Jezus wordt gevangen genomen en aan het kruis geslagen? Juist 
omdat Hij voor ons gestorven is, heeft Hij ons verlost van onze zon-
den. Dus kunnen wij het zien als goed, maar het blijft moeilijk te 
begrijpen. Ik wens ons allen een goede voorbereiding toe naar het 
feest van Pasen.

Zaterdag 16 en zondag 17 maart in Amsterdam

Stille Omgang 2019
In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart wordt de 138e 
Stille Omgang gelopen waaraan wij vanuit het Westland deelne-
men. Net als vorig jaar gaan we met de Haagsche Bedevaarten 
en sluiten wij ons aan bij de groep van Voorburg. Afhankelijk 
van deelname gaan we met eigen vervoer naar Voorburg, we 
verzamelen in Poeldijk bij Koos van Leeuwen beneden in De 
Wittebrug. Kosten hiervoor zijn € 16,- p.p. tot 14 jaar (jonger 
dan 14 onder begeleiding) afhankelijk van deelname is vervoer 
naar Voorburg met bus of gezamenlijk eigen vervoer. 

Programma 
21.45 uur: vertrek vanaf de kerk O.L.V. ten Hemelopneming 
(21.35 aanwezig zijn), Oosteinde Voorburg naar Amsterdam, tij-
dens de rit wordt de rozenkrans gebeden met ruimte voor uw 
eigen intenties. 
22.30 uur: aankomst in Amsterdam, aansluitend lopen wij de Stil-
le Omgang.
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Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

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

23.45 uur: plechtige H. Mis in de “Krijtberg” Franciscus Xaverius-
kerk met aansluitend uitstelling en aanbidding van het Allerhei-
ligste.
01.15 uur: verwacht vertrek uit Amsterdam naar Voorburg.
Thema dit jaar is: “God spreekt in onze tijd.” Wilt u aan de tocht 
deelnemen om Gods genade over u en uw gezin te vragen in deze 
voor vele mensen moeilijke tijd? Opgeven tot 15 maart bij Koos 
van Leeuwen, tel. 280595, 06-39661370, of e-mail rieko@caiway.nl 

Inzameling gebruikte kleding
De Werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede van de Bartholo-
meus Parochie houdt zaterdag 13 april een inzameling van ge-
bruikte kleding. Inleveren kan tussen 09.00-11.00 uur op het 
kerkplein. Leden van de MOV staan klaar met een vrachtauto 
om uw kleding, schoenen, tassen in ontvangst te nemen, graag 
in plastic zakken, goed dichtgebonden. Opbrengst van de inza-
meling is voor onze missionarissen en projecten van Poeldijkse 
ontwikkelingswerkers, die werken in ontwikkelingsgebieden 
over de hele wereld.

Voor de aanbrengers van kleding zijn lootjes met nummers be-
schikbaar. Er worden drie nummers getrokken, waarmee een 
prijsje mee te winnen is. Winnende nummers worden in de vol-
gende Poeldijk Nieuws gemeld. Heeft u kleding om in te leveren, 
breng het dan bij ons voor het goede doel. Kunt de kleding niet 
zelf brengen, bel dan met Mieke Janssen (246592) of Jos Groot-
scholten (245330). Breng ook zoveel mogelijk kleding om onze 
vier projecten in de Derde wereld financieel te kunnen blijven 
steunen. Wij rekenen op u!

Voor opbouwen van een school in Gambia

Vastenactie 2019
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV

Parochies van de St. Franciscus-Federatie doen mee om geld in 
te zamelen om een school op te bouwen met toiletten, aanleg 
van een schooltuin om groente te leren verbouwen en een veili-
ge afrastering om de school heen te bouwen om gevaarlijke die-

ren en ongewenste mensen op een afstand te houden. Nood-
zakelijk om  voor de kinderen op die school, een veilige plek en 
omgeving te kunnen garanderen.

Diana van Wissen uit Monster, voorzitster van de stichting Mu-
zikale Vrienden voor Gambia, gaat drie keer per jaar op eigen 
kosten naar Batelling om projecten die zij met dorpsraden met 
geld uit Nederland heeft opgezet, te realiseren. Zij houdt goede 
controle op de projecten en heeft daar een vaste contactpersoon, 
die altijd kan reageren via de mail. Diana van Wissen heeft om 
financiële hulp gevraagd om de school in Batelling op korte ter-
mijn te kunnen realiseren. In de offerkist achter in kerk mét pos-
ter, kunt u uw bijdrage doen. Gift per bank overmaken? Dat kan: 
t.n.v. MOV-Monster op NL 24 ABNA 0981 9254 05 o.v.v. Gambia. 
Het nummer heeft een AMBI status; uw gift is aftrekbaar voor de 
belasting.

Kerkberichten
 
Weekeinde 16 en 17 maart: 2e zondag van de Veertigdagentijd.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de H. Ma-
chutuskerk Monster. Zondag 11.00 uur: kennismakingsviering 
van de communicantjes met het Kinderkoor. Voorgangers: pas-
tor Max Kwee en pastoraal werker Els Geelen. Intenties: Jaarge-
tijde Jeanne Duijvestijn, Uit dankbaarheid bij het 40-jarig huwe-
lijk van John en Carla Bol, Roos van der Elst, Barbara Helderman 
en overleden familie, Riet van Holsteijn- van den Ende, dochter 
Corrie en overleden familieleden, Jan van Marrewijk. 
Weekeinde 23 en 24 maart: 3e zondag van de Veertigdagentijd.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering Latijn met het Herenkoor. 
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Herman van den Ende, 
Jeanet Heuchemer. 
Zondag 11.00 uur: Woord- en communieviering met volkszang 
en cantor. Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk. Intenties: Jaar-
getijde Niek Duijndam, Gerard Enthoven, Theo van der Elst en 
overleden familie.

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

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

Huisbezoek 
Het wordt gewaardeerd als u ons attent maakt op mensen, die 
graag bezoek ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen, of 
ziek en aan huis gebonden zijn (tel.245058).
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Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
De Leuningjes, Julianastraat 49, 
2685 BB Poeldijk 
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/zangkorendeosacrum
Bank: Rabobank Westland Naaldwijk
Rekening: NL83 RABO 0142 2105 52

Agenda

Woensdag 13 maart 13.30 uur: oefenen voor de kennismakings-
viering Eerste Communie in De Veiling, voor Eerste Communie-
kantjes en kinderen die eerder hun Eerste Communie deden (tot 
14.30 uur).
Zondag 24 maart 13.00 uur: doorlooprepetitie Kinderen voor 
Kinderen, voor alle deelnemers  In De Veiling.
Vrijdag 5 april 19.00 uur: Zapp Mattheus in de Adrianuskerk 
Naaldwijk.
Zondag 7 april 14.30 uur: Matthäus Passion van J.S. Bach, Adria-
nuskerk Naaldwijk.
Elke woensdag 16.00 uur: bijeenkomst Kinderen voor Kinderen 
Sing Along (voor alle deelnemers).
Elke dinsdag 19.30 uur: repetitie voor de Mattheus Passion van 
J.S. Bach.
Elke donderdag 20.00 uur: in De Veiling: repetitie Popkoor Fine 
Tuning.
20.00 uur: repetitie Kamerkoor Couleur-Vocale, Emmastraat 11, 
Monster.
Elke vrijdag 19.30-22.00 uur: repetitie Dames en Heren Bartho-
lomeuskoor.

In de kerk 
Zaterdag 16 maart 19.00: geen viering. 
Zondag 17 maart 11.00: het kinderkoor zingt bij de presentatie-
viering van de 1e H. Communie.
Zaterdag 23 maart 19.00 uur: heren Bartholomeuskoor zingen de 
Studentenmesse van A. Lotti.
Zondag  24 maart 11.00 uur: viering met cantor.

Twee shows op zondag 31 maart

Kinderen voor Kinderen Spektakel
Door Toos de Vreede

Ben jij groot fan van Kinderen voor Kinderen? En ken jij alle tek-
sten en danspasjes uit je hoofd? Van ‘Klaar voor de start’ tot 
‘Hupsakee’ en van ‘Kip, patat en appelmoes’ tot aan het span-
nende ‘Gruwelijk eng’? Dan is hét ‘Westlands Kinderen voor 
Kinderen Spektakel’ echt iets voor jou! Kom op zondag 31 maart 
(twee shows!) meezingen én -dansen tijdens dit grote muziek-
feest in De Veiling te Poeldijk.

Onder leiding van dirigent/arrangeur Hans Tobel speelt orkest 
De Phoenix de allergrootste hits van ‘Kinderen voor Kinderen’. 
Zorgt dansschool Dance For You voor een spetterende dans-
show (waardoor je gewoon niet stil kunt blijven zitten...!). En 
zingen wij, Kinderkoor Westland, luidkeels met je mee. Show 1: 
van 13.30-14.45 uur, show 2 van 16.00-17.15 uur. Wil je samen 
met je ouders, broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, opa’s, oma’s, 
buurjongetjes en buurmeisjes aanwezig zijn? Bestel dan online 
de tickets via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-westlands-kin-
deren-voor-kinderen-spektakel-56802218966. En we swingen en 
we zingen allemaal, okido! Tot zondagmiddag, 31 maart!

Zing ook mee met de Krönungsmesse op Paasmorgen! 
Een herinnering. We starten met de voorbereidingen voor de 
Paas Hoogmis en vinden het fantastisch als je mee komt zingen. 
Traditiegetrouw zingen we tijdens de Hoogmis op Paasmorgen de 
Krönungsmesse van W.A Mozart met feestelijke motetten. Het 
Delphi Consort werkt weer mee, projectleden zijn van harte wel-
kom om mee te doen.
Het 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 voor alle 
deelnemers 

Zaterdag  20  april 10.00 – 13.00 uur Generale Repetitie voor 
alle deelnemers 

Zondag  21  april 10.30 uur HOOGMIS

Wil je meer informatie: stuur een email naar zangkoren@deosa-
crum.nl

Zing jij ook mee bij de kennismakingsviering Eerste Communie?

De kennismakingsviering voor de Eerste Communie is op zondag  
17 maart in onze Bartholomeuskerk. Het lijkt ons erg leuk als de 
kinderen die vorig jaar en het jaar ervoor hun Eerste Communie 
gedaan hebben het kinderkoor komen versterken. De liederen 
in de kennismakingsviering gezongen worden zijn grotendeels 
dezelfde liederen als vorig jaar, dus al wat bekend bij de kinde-
ren. 

Ik nodig hierbij de kinderen van harte uit om op woensdag 13 
maart, naar het repetitielokaal in De Veiling te komen om samen 
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met de kinderen van het kinderkoor de liederen te oefenen. We 
oefenen daar van 13.30- 14.30 uur. Ook de Communiekantjes zijn 
van harte uitgenodigd, dus hopelijk gaan we met een grote groep 
oefenen. Als uw zoon/dochter meedoet vraag ik of ze zondag-
ochtend 17 maart om 10.45 uur in de kerk aanwezig willen zijn 
17 maart?!

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

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

Spiraal van ruilhandel stoppen

Altijd goed doen
Jezus vraagt aan jou om goed te doen. Ook als je daarvoor niets 
terugkrijgt. Dat vinden wij moeilijk. Wij sturen kaartjes naar men-
sen die ons ook een kaartje sturen. Als we geen kaartje terug krij-
gen stoppen we ermee. Jezus legt daar de vinger bij. Wat voor 
goeds doen je dan eigenlijk? 

Je geeft een bos bloemen en je verwacht een zelfde bos terug te 
krijgen. Je kunt je het vuur uit de sloffen lopen voor anderen, maar 
ondertussen eis je iets van gelijke waarde terug. Ik bezoek regelma-
tig oudere mensen, maar als ik zelf oud ben geworden, wie zal mij 
dan bezoeken? Liefde wordt op deze manier ruilhandel. Er zit ook de 
gedachte achter: je moet de liefde waard zijn. Liefde en aandacht 
moet je verdienen. Nou vraagt Jezus om uit de spiraal van ruilhan-
del te stappen. Durf het te wagen met Zijn goedheid. Jezus is goed 
voor alle mensen. Ook voor wie ondankbaar en kwaadwillig zijn. 

Kerkdiensten

Woensdag 13 maart 19.30 uur: ds. R. ten Napel, ’s-Gravendeel. 
Biddag voor gewas en arbeid.
Zondag 17 maart (Derde Lijdenszondag)
10.00 uur: ds. Prop. J. Menkveld, Dordrecht.
19.00 uur: ds. A.J. Molenaar, Woudrichem.
Zondag 24 maart (Vierde Lijdenszondag) 
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, Ridderkerk.
19.00 uur: ds. F.J. van Harten, Scheveningen.
Bij ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en neven-
dienst voor de kinderen van de basisschool.

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

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

Contact met de kerk
Is er, waarom dan ook pastorale hulp gewenst of wilt u of wil jij 
meer weten over kerk en gemeente? Neem  dan contact met ons 
op. Dit kan via: bogaardij@hotmail.com of tel. 0174-242570.

Bij de diensten
Zondag 17 maart, de derde van de zeven Lijdenszondagen, gaat 
in de morgendienst proponent Menkveld voor het eerst in onze 
gemeente voor.  De avonddienst wordt geleid door onze oud-pre-
dikant ds. Molenaar. Fijn dat hij weer eens in ons midden is. Zon-
dag 24 maart gaat in de morgendienst de door onze gemeente 
beroepen predikant ds. Guis voor. In de avonddienst heten wij ds. 
Van Harten uit Scheveningen welkom.

Beroepen predikant
Door onze gemeente is op 9 maart een beroep uitgebracht op 
ds J.W.J. Guis te Ridderkerk. Ds. Guis gaat op 24 maart voor in de 
morgendienst. Maandag 25 maart is er gelegenheid kennis te ma-
ken met ds. en mevr. Guis. De avond begint om 20.00 uur; op 30 
maart moet ds Guis uiterlijk beslissen of hij de nieuwe predikant 
in Poeldijk kan en wil worden.

Bijbelkring
Donderdag 28 maart spreekt dhr. Van den Heuvel over een ge-
lijkenis uit de Bijbel. Zoals u wellicht weet wordt door Jezus aan 
de hand van verhalen (gelijkenissen) het één en ander aan ons 
duidelijk gemaakt. Gelijkenissen hebben vaak hele diepe beteke-
nissen. Kom en luister mee wat zij ons te vertellen hebben. Om 
20.00 uur in een zaal van de Hervormde kerk, Fonteinstraat 6. 

Oud papier
De oud-papiercontainer staat van 27 t/m 30 maart op: Monster-
seweg 112, naast hotel-restaurant Unicum-Elzenhagen.

Open kerk en boeken, platen en creamarkt
Zaterdag 16 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 een luisterend oor. 
U en jij bent van harte welkom in de kerk aan de Fonteinstraat 
tussen 10.00-12.30 uur. Vanaf 11.00 uur is er weer soep! Ook is er 
gelegenheid  boeken en platen te kopen op de Boeken- en Platen-
markt. In de creahoek kunt u creatief bezig zijn. Fijn dat we steeds 
meer mensen welkom mogen heten bij de “open kerk”. Daarom 
ook voor u en voor jou, wees welkom!

Wij zijn inmiddels begonnen met het instuderen van de Paas-
liederen maar wanneer u nog met ons mee wilt zingen met Pa-
sen bent u van harte welkom op de woensdagen om 19.45 uur 
in de ontmoetingsruimte van de Hervormde kerk aan de Fon-
teinstraat.

Vrijdag 29 maart zingen wij in De Terwebloem en Eerste Paasdag 
in de Hervormde kerk. Graag tot ziens op de repetitie.

Chr. gemengd koor“Immanuel” Poeldijk 
opgericht 20 maart 1976 
secr. Monsterseweg 112, 2685 LL Poeldijk 
Tel. 0174-244012, Bank: NL26 INGB 0003 5061 02
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Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur,  
zaterdag 11.00 - 17.00 uur.

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

Wilt u goud of 
zilver verkopen?

Chris van Waes is gediplomeerd  
juwelier en antiquair.  

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

Uw vertrouwen waard

WESTLANDSE NIEUWE!

De Phoenix en Pius X
o.l.v. Hardy Li

 &                   
Michel Ponsioen

WWW.PHOENIXWATERINGEN.NLWWW.PIUSXPOELDIJK.NL

Een samenwerking van:Sponsors:

0174-297052 
info@gezondheidinbeweging.nl
www.gezondheidinbeweging.nl

0174-297052 
info@schoolforhomeopathicdetox.nl
www.schoolforhomeopathicdetox.nl

Ton Jansen en collega's, klassiek homeopaten

INTERNATIONAL SCHOOL FOR

HOMEOPATHY HDT

Zaterdag 16 maart 
Zaal open: 19:45
Aanvang concert: 20:15
Toegang gratis
Locatie: De Veiling, 
Julianastraat 49, Poeldijk

puur ondernemen

we print with passion

0174 248 995   info@akxifo.nl   www.akxifo.nl
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www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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‘Prachtig museum, zeer de moeite waard’

Mannen naar Louwmanmuseum
Door Wil Hersbach

Vanaf De Terwebloem  en het Endhof ver-
trokken we op 26 februari om kwart voor 
tien met 22 personen naar het Louwman-
museum in Wassenaar. Daar aangekomen 
kregen we eerst koffie met gebak. Om 11 
uur gingen we met de lift naar boven waar 
ieder op zich kon genieten en waarnemen 
van alles wat met auto’s te maken heeft. 

Om 12.30 uur gingen we beneden verzamelen voor een over-
heerlijke lunch, met lekkere belegde broodjes en een broodje 
kroket. Om 13.30 uur naar de volgende etage voor het vervolg 
van het museum. Langzaam rondgaan, kijken, in je opnemen en 
daarna naar beneden. Bijzondere auto’s, die van Churchill, een 
van Keizer Willem II, een brandweerauto uit Rotterdam ingezet 
bij het bombardement op 14 mei 1940 van de binnenstad. Ook 
nog een Toyota van de eerste productielijn die de fabriek niet 
heeft, maar er een kopie van moest maken, heel bijzonder. Een 
prachtig museum en zeer de moeite waard. Als afsluiting nog een 
drankje en daarna weer huiswaarts. Dit alles onder leiding van Els 
Duijnisveld en Tineke van der Maarel. Bedankt namens de Man-
nen!

Op vakantie met Zonnebloemboot over de Rijn
Van maandag 8  tot en met zaterdag 13 juli gaan twee gasten en 
twee vrijwilligers van Zonnebloem Poeldijk met de Zonnebloemboot 
vanuit Arnhem varen over de Rijn in Duitsland. Het schip meert aan 
in Duisburg, Keulen, Rüdesheim, Koblenz en Düsseldorf. Er zijn nog 
2 plaatsen beschikbaar voor gasten van Zonnebloem Poeldijk. Het is 
ook mogelijk in een andere week met de Zonnebloemboot op va-
kantie te gaan. Als u interesse of vragen heeft, neem dan contact op 
met Els Duijnisveld, telefoon: 06 – 54 745 922.
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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

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

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

Koos Verbeek  Atiko Advies
Voor:

Managementondersteuning
Bedrijfsadvisering
Visieontwikkeling
Herstructurering
Sanering, Ruimte voor Ruimte

Koos Verbeek Atiko Advies,
Poeldijksepad 27, 2675 CM, Honselersdijk, 
Mail: koos@koosverbeek.nl, Website: www.koosverbeek.nl
+31 (0)6 53714151 / +31 (0)174 625459

Vrijdag 22 en zaterdag 23 maart

Inzamelingsactie voor Voedselbank
Op dit moment maken zo’n 150 gezinnen in het Westland waar-
van een behoorlijk aantal uit Poeldijk, gebruik van de Voedsel-
bank.  Op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart wordt door het P.C.I. 
en de Hervormde Gemeente een voedsel-inzamelingsactie ge-
houden bij de Jumbo in Poeldijk.

Helpt u mee deze actie tot een succes te maken? Bij voorbaat 
heel erg bedankt.

Van 18 tot 24 maart, ook doneren met ‘Tikkie’ 

Collecteweek Reuma Nederland 
Van 18 tot en met 23 maart is de collecteweek van Reuma Ne-
derland, voorheen Reumafonds. Ook dit jaar zetten tienduizen-
den vrijwilligers zich met hart en ziel in om door heel Nederland 
geld op te halen voor onderzoek naar reuma. Kunnen we ook 
op uw steun rekenen? Alle kleine beetjes helpen om samen een 
groot bedrag op te halen tijdens deze collecteweek! Of u nu zelf 
langs de deuren gaat of aan de deur geeft.

Tikkie aan de deur
Nieuw is dat bij alle collectanten een QR-code op hun legitima-
tiebewijs staat. Door die te scannen kan men via een Tikkie een 
donatie doen. Ook zijn er 500 pinbussen met pinautomaat. Ge-
ven wordt zo steeds makkelijker. Geld voor onderzoek is hard no-
dig, meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben reuma, het meest 
artrose. Reuma is de meest voorkomende chronische ziekte en 
beperkt je, thuis, op school en op het werk door ernstige pijn 
en vermoeidheid, beschadigde spieren en kapotte gewrichten die 
moeilijk bewegen.
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In dankbare herinnering:

Leny van Kester (91)
Door diaken Ronald Dits

Op 13 februari is op 91-jarige leeftijd Helena Maria Theresia 
van Kester-Grootscholten in woonzorgcentrum Sammersbrug 
overleden. Leny werd geboren op 25 juni 1927 en groeide op 
in Kwintsheul aan de Holle Watering, in een tuindersgezin met 
vier zussen en één broer. Ze hielp al op jonge leeftijd in de tuin, 
omdat haar vader overleed toen zij nog maar 17 jaar was. Leny 
ontmoette Henk van Kester toen zij bij hem een bosje chrysan-
ten ging kopen. Na een leuk praatje werd er beter kennis ge-
maakt, de liefde groeide en zij trouwden op 18 februari 1954. 

Het echtpaar ging aan de Wateringseweg wonen en kreeg vier zo-
nen en twee dochters. Bij het huis was een tuindersbedrijf, maar 
Henk startte ook een bedrijf aan de Verburghlaan en later ook aan 
de Nieuweweg. Leny regelde graag de administratie en was actief 
met het bedrijf bezig. Ze was een sterke vrouw en goede moeder, 
ze was zorgzaam en zette zich in voor het gezin, door bijvoorbeeld 
in het schoolcomité te gaan. Zij stond als het nodig was altijd voor 
andere mensen klaar. Leny was ook een gelovige vrouw, in haar 
jeugd werd de Rozenkrans gebeden en op zondag de kerk bezocht. 
Tijdens een van de vele vakanties op de Canarische Eilanden brak 
Leny in 2005 ongelukkig haar been en er kwam een infectie bij. 
Ondanks verschillende operaties werd Leny afhankelijk van een 
rolstoel. Niettemin bleef zij altijd optimistisch en positief. Leny en 
Henk verhuisden in 2014 uiteindelijk naar een appartement in De 
Terwebloem. Door geheugenproblemen moest Henk daar worden 
overgeplaatst naar kleinschalig wonen, waar Leny hem eenvou-
dig kon opzoeken. Henk overleed eind 2016 en elke dag miste 
Leny hem. Eind 2018 kreeg Leny een beroerte. Na ziekenhuisop-
name revalideerde zij in de Sammersbrug. Ze was altijd helder 
van geest, maar dat werd nu minder. Leny verlangde weer samen 
te zijn met Henk, in alle rust ging zij naar hem. De uitvaartplech-
tigheid was 19 februari in de H. Bartholomeuskerk waarna Leny is 
begraven op de parochiële begraafplaats. Ons geloof is dat Leny 
nu samen is met Henk, daar in Gods huis van licht en liefde, waar 
zij voor altijd zullen blijven leven in onze herinneringen.

In dankbare herinnering:

John Janssen (62)
Door diaken Ronald Dits

Op 14 februari is op 62-jarige leeftijd Joannes Henricus Maria 
Janssen in verpleeghuis Dorestad in Den Haag overleden. John 
werd geboren op 18 februari 1956 en groeide op in Poeldijk. Het 
tuindersgezin woonde aan de Casembrootlaan met zes zonen en 
twee dochters. Thuis werden met veel plezier de grote feesten 
gevierd, zoals Sinterklaas en Kerstmis. John heeft niet veel geno-
ten van het voortgezet onderwijs. Hij ging al vroeg bij zijn vader 
in de tuin waar bloemkool en paprika werden gekweekt. Later 
werkte hij bij een tomatenkweker.

John had last van verschillende lichamelijke ongemakken, zoals 
diabetes, en had daarom zorg nodig. Zijn ouders konden ook 
goed met het karakter van John omgaan, want hij kon zijn emo-
ties moeilijk voor zichzelf houden. Je kon altijd merken als John 
er was; het ‘nee’ van John ook echt ‘nee’. Hij had interesse in een 
groot aantal zaken,  hield van de natuur en zat vaak met zijn 
neus in een Bosatlas. Ook was hij een groot fan van ons konink-
lijk huis. Hij verzamelde veel van hen en nog veel andere spul-
len. Daarnaast hield hij van spelletjes: bingo en dammen wilde 
hij altijd winnen. Van uitstapjes met de Zonnebloem genoot hij 
volop. Rond de eeuwwisseling is John verhuisd naar verpleeghuis 
Dorestad in Den Haag, want zijn lichamelijke conditie ging achter-
uit. Hij genoot van de bezoekjes van familieleden. Op de afdeling 
Atalanta is goed voor John gezorgd. Zijn aanwezigheid hebben zij 
daar zeker ervaren. Het laatste jaar kon hij nog naar de verjaar-
dag van zijn moeder, maar de laatste weken ging zijn gezondheid 
snel achteruit. Hij verzwakte snel en overleed. De uitvaartplech-
tigheid was 21 februari in de H. Bartholomeuskerk, waarna John 
begraven is op de parochiële begraafplaats. Troost mogen wij 
hebben in het geloof, dat John nu in Gods Rijk van licht en liefde 
is, geborgen in Gods hand.

Voor tuinbouwoplossingen. 
Voor sportiviteit. Voor jou.

www.certhon.com/werken-bij          vacature@certhon.com             0174-22 50 80              06-572 303 99
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Door Koos van Leeuwen
  

 
Deze voor het voetlicht gebrachte opname is niet van onberispe-
lijke kwaliteit. Toch mooi genoeg om de Poeldijkse familie Endho-
ven, die het tafereeltje gestalte geeft, een keer aan de vergetel-
heid te ontrukken. Temeer daar de gedenkwaardigheid waar het 
hier om draait, een kloosterjubileum, in de toekomst steeds min-
der mensen mee zullen maken. Omdat het aantal jonge mannen 
en vrouwen dat voor een religieus leven kiest volgens recente cij-
fers een schijntje bedraagt ten opzichte van de tijd dat dit plaatje 
tot stand kwam. De ‘spoeling’ binnen klooster en pastoriemuren 
wordt steeds dunner, zodat leegstand van imposante gebouwen 
als abdijen, kloosters en pastorieën steeds grotere vormen aan-
neemt. 

Kloosterjubilea zoals die tot de zeventiger jaren veelvuldig voor-
kwamen, zijn geleidelijk aan zeldzaam. Het houdt uiteraard gelijke 
tred met huidige ontwikkelingen. Verscheidene oorzaken liggen aan 
de teloorgang ten grondslag. Elke dag grotendeels (verplicht) ‘in je 
uppie’ door te moeten brengen bleek voor een groot deel der toen-
malige eerwaarde dames en heren op de lange duur toch te veel 
gevraagd. In een snel veranderende maatschappij waren omstreeks 
1960 maatregelen nodig waarmee belanghebbenden uit de voeten 
konden. Ingrepen die uitbleven, waardoor het plukken van wrange 
vruchten de kerkelijke overheden niet gespaard zijn gebleven. 

Starre houding werkt averechts
Als de kerkelijke instanties toentertijd lef hadden getoond en ade-
quate besluiten hadden genomen, had de belevingswereld er voor 
veel burgers wellicht nog wat rooskleuriger uitgezien. Profetische 
gaven, alsmede een realistische visie op wat er in de kerk leefde, 
was de kerkelijke top van toen blijkbaar vreemd! Wat heeft het ge-

Een praatje bij een plaatje

bracht; lege kerken, abdijen, pastorieën en 
kloosters en bovendien niet zo’n klein beetje onbegrip onder gelo-
vigen! Triest dat mede door de starre houding der kerkbestuurders 
de situatie deels uit de hand is gelopen en averechts heeft gewerkt. 
Bovendien sprongen de media gretig in op het kleinste nieuwtje 
dat boven water kwam (en komt). Véél erger nog is het feit dat de 
volledige ‘geestelijke branche’ een negatief etiket kreeg opgeplakt, 
terwijl slechts een relatief klein percentage die twijfelachtige eer ten 
deel zou mogen vallen. De kroon is op die wijze geheel ten onrechte 
van heel wat koppies verwijderd!  Feit is dat kloosterjubilea, destijds 
veelvuldig voorkomend, binnen korte tijd steeds minder plaatsvin-
den. Het in ambtstenue gestoken nonnetje, in Poeldijk geboren als 
Lena Endhoven, had in 1934 twaalf en een half jaar in en om het 
klooster doorgebracht. Een koperen feest dat dit jaar precies vijf en 
tachtig jaar geleden werd gevierd, een reden temeer om er wat uit-
voeriger bij stil te staan.

Ondanks een leven in eenvoud, uitvoerig aandacht voor jubilea 
Het klooster waarin zuster Marie-Therèse zich jarenlang verdien-
stelijk maakte, genoot als ‘Moederheil’ bekendheid in het Brabant-
se dorp Ginniken. Het vervolg van haar kloosterleven speelde zich 
onder meer af in Oosterbeek en Liesbosch. Ging zij binnen haar 
Poeldijkse familie nog regelmatig als Lena door het leven, binnen 
de kloosterfamilie was zij uitsluitend bekend als zuster Marie-Therè-
se. Dat religieuzen hun leven meestal in soberheid doorbrachten, is 
algemeen bekend. Tijdens feestelijke aangelegenheden, zoals een 
kloosterjubileum, was daar echter weinig of niets van te merken. 
Dan werd er echt een feestje gebouwd en een diner voorgeschoteld 
dat er zijn mocht. Gelijk hadden de religieuzen, een dagje de bloe-
metjes buiten zetten zal de moed er bij hen zeker in hebben gehou-
den. Dat de degelijk ingepakte jubilaresse wekenlang kon teren op 
dit onvergetelijke feest met haar op bezoek zijnde zusters, broers en 
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Daar voelt uw kind 
zich thuis! 

Dagopvang & buitenschoolse opvang
 in Monster en Poeldijk. 

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

Professionele opvang in een 
huiselijke sfeer

zelfs haar ouders is zeker. Dankzij haar sympathieke moeder-overste 
(zuster Margriet) mocht zij, zonder dat de andere nonnetjes ervan 
op de hoogte waren, zelfs een nachtje mee naar Poeldijk, een on-
vergetelijke geste van dat ‘Margrietje’. Dat de voormalige Poeldijkse 
de volgende morgen weer naar Ginneken moest afreizen, was van-
zelfsprekend. Zoals gebruikelijk wordt het praatje afgerond met het 
bekendmaken van de identiteit van het gezelschap. Het achterste rij-
tje stelt zich vanaf links als volgt aan u voor: dwars op (in het zwart) 
heeft u zicht op: Cato Kester-Endhoven (zuster van Nicolaas Endho-
ven) en vervolgens Annie, Marie, Gerarda, Aad, Jan, Cor, Gerard en 
Arie Endhoven, terwijl Piet Kester het tiental completeert. Voor hen 
bevindt zich het viertal moeder Elisabeth (Bets) Endhoven-van der 
Vlugt, jubilaresse zuster Marie-Therèse (Lena Endhoven), vader Ni-
colaas (Klaas) Endhoven en Piet Enthoven, alias broeder Antonius. 
Geheel vooraan de toen nog jeugdige, thans krasse Nic. Endhoven 
met zijn zusje Hennie.    

‘De familie Endhoven staat hier, 
in het jaar een, negen, drie en vier.
Iedereen ging mee
naar het jubilee
waar de zusters zorgden voor vertier’.

Monsterse Reddingsbrigade:  

Primeur met nieuwe auto
Op een voorjaarsachtige vrijdagmiddag was de sleutelover-
dracht van een nieuwe auto voor de Monsterse Reddingsbriga-
de. “Het gaat om een landelijke primeur.” zegt René Beukers van 
de gelijknamige garage in ’s-Gravenzande. “In oktober vorig jaar 
is Reddingsbrigade Nederland een samenwerking aangegaan 
met Toyota. Dit is het allernieuwste type Toyota Hilux dat nu 
het strand op gaat; de coating is bestand tegen zand. Ook het 
oersterke ladderchassis maakt moeilijk terrein voor deze auto 
begaanbaar. De Monsterse Reddingsbrigade gaat hiermee als 
eerste het strand op.”

De omstandigheden waarin deze auto moet rijden zijn niet altijd 
makkelijk. Commissaris Rijdend Materiaal Jeroen van der Zee 
weet dat als geen ander: “De auto moet tegen een stootje kun-
nen, hij krijgt soms heel wat te verduren. Het zand is van ver-
schillende dikte en kent diepe kuilen. Dan moet je goed materiaal 
hebben, dat hadden we al en krijgen we nu weer met deze Hilux.” 
De auto is speciaal voor de Reddingsbrigade uitgerust met zoe-

klicht bovenop, speciale lampen op de grille, houder voor een 
rescueboard en een huif op de bak om de spullen op te slaan. De 
huif van de vorige auto was nog in goede staat en is dus herge-
bruikt op deze auto. 

Roel Batelaan, voorzitter van de Monsterse Reddingsbrigade, is 
ook zeer tevreden; “Beukers Toyota is onze standaarddealer, er 
wordt al jaren samengewerkt. De sleuteloverdracht is dan ook 
symbool voor verlenging van een langdurige samenwerking. Voor 
ons is een garage in de nabijheid erg belangrijk; voor servicebeur-
ten zijn we de auto het liefst zo kort mogelijk kwijt. Onze alarm-
ploeg is 24 uur per dag oproepbaar, ons materieel moet dus altijd 
ter beschikking staan. René en zijn medewerkers snappen dit, dat 
is prettig zaken doen.”
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In Oude Kerk Naaldwijk

Koor- en meezingconcert
Zondag 17 maart is er in de Oude Kerk aan het Wilhelmina plein 
in Naaldwijk een bijzonder concert. Het koor voor Nieuwe Ne-
derlandse Religieuze Muziek, met leden uit alle windstreken 
van ons land, voert dan onder leiding van de bekende compo-
nist en dirigent Antoine Oomen het programma ‘Boom aan le-
vend water’ uit. Dit programma bevat composities van Oomen 
op vertalingen uit 150 Psalmen vrij van Huub Oosterhuis.

Het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek staat 
steeds als eerste en dichtstbij aan de wieg van de liederen ont-
staan uit de samenwerking van Oosterhuis en Oomen. Roland 
Aalbers aan de vleugel staat garant voor muzikaal en virtuoos 
pianospel. De aanwezigen kunnen, als zingende gemeente ook 
deelnemen aan dit concert. Het belooft een boeiend, interessant 
en veelzijdig concert te worden, waar velen nog lang goede her-
inneringen aan zullen houden. Toegang is gratis, het uitgebreide 
tekstboekje kost slechts € 1,--.  Aanvang is om 16.00 uur en er is 
een collecte aan de uitgang voor de bestrijding van de onkosten. 
Van harte aanbevolen!

Uiteindelijk doel: Identiteit Insigne 

Scouts verdienen insignes
Wij zijn de Scouts van Scouting Poeldijk. Elke week doen wij su-
perleuke opkomsten met onze groep. Zoals jullie misschien we-
ten kunnen we als scouts Insignes verdienen over vaardigheden 
die wij aangeleerd krijgen. Bijvoorbeeld het kookinsigne, ‘vuur 
maken’ insigne of het ‘tenten opzetten’ insigne. Dit jaar werken 
wij aan ons insigne identiteit. Om die te kunnen verdienen heeft 
de leiding 4 opkomsten bedacht die daar over gaan. Wij moeten 
minimaal 3 van deze opkomsten hebben bijgewoond om deze 
insigne te behalen. 

Op 4 januari was de eerste opkomst en deze stond in het teken 
van elkaar beter leren kennen. Wij deden het etikettenspel, ken-
nismaking kwartet en ook nog iets met handafdrukken. Op 18 
januari hadden wij de 2e opkomst en gingen we patrouille das-
sen maken. Wij hebben al onze eigen gele groepsdassen, maar 
met een patrouille das brengen wij de saamhorigheid binnen de 
groep dichter bij elkaar. Op 8 februari deden we de 3e opkomst in 
het teken van I-respect, een spel waarbij we een persoonlijke pa-
gina over ons zelf gingen maken. Met discussie en vragen gingen 

wij beoordelen of bepaalde informatie wel of niet geschikt was 
om op sociale media te zetten. Of hoe je met elkaar omgaat als je 
merkt dat iemand op Facebook of in een WhatsApp groep gepest 
word. Deze opkomst leverde veel interessante discussies op.

De foto is dan ook van deze opkomst waarbij voor ons smileys 
liggen, met ‘Ja’, ‘Nee’ en ‘Misschien’. Die moesten wij omhoog 
houden bij elk stelling of vraag. Volgende week, op 22 maart is 
alweer de laatste insigne opkomst. Die gaat over verschillende 
culturen en heet dan ook “Cultinary”. Een spel waarbij de scouts 
gaan kennismaken en zich gaan mengen in verschillende culturen 
om daar zo meer over te weten te komen. Als wij dit allemaal 
hebben voltooid krijgen wij van de leiding ons welverdiende Iden-
titeit insigne. Groetjes, de leiding en de kids van de Scouts groep 
van Scouting Poeldijk.

Alle 12 cursisten geslaagd

AED-cursus bij Verburch
Door Peter van Leeuwen

Al een paar jaar hangt er in de ontvangsthal bij Verburch een 
AED-apparaat. Slechts een enkeling weet hoe met zo’n toestel 
om te gaan. Op het moment dat het echt nodig is, is er geen 
tijd om even op gemak de handleiding door te nemen. Daar-
om – na peilen van de belangstelling – besloot de Sportstichting 
Verburch het voortouw te nemen en een cursus te organiseren. 

Via via kwamen we op de naam van Ruud Jansen (Verburch-ten-
nis), die bereid was de cursus van één avond te geven. Twaalf 
Verburch-leden meldden zich aan: voetbal, handbal, tennis en 
turnen waren vertegenwoordigd, soms alleen, soms met een 
koppeltje. In de voetbal-bestuurskamer op de eerste etage was 
het een beetje aan de krappe kant, maar na afloop ontving ie-
dereen wel een officieel certificaat, dat een jaar geldig is. Dan, 
begin 2020, wordt een korte opfris-avond georganiseerd. Als 
blijkt dat meer Verburchia-
nen interesse  hebben voor 
deze cursus: meld je maar 
aan (peetvl@caiway.net, of 
06-50 224 781)! Wellicht is 
het mogelijk nog eens zo’n 
groep bij elkaar te krijgen. 
Geslaagden van deze avond: 
van harte gefeliciteerd!  

10 18 JANUARI 2017

Puzzel: een invulraadsel

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

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

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

Tonny Vreugdenhil, winnares van de Poeldijk Nieuws Kerstpuzzel.   
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Uw vertrouwen waard

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

coaching • hypnose • trainingen

Het nieuwe tijdelijke adres is:
Voorstraat 88

2685 EP  Poeldijk
ingang om de hoek (Fonteinstraat)

Zelfhypnose training
23 maart 10.00 - 17.00 uur

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

Reiki Helingsavond
1 april 19.30 - 22.00 uur 
6 mei 19.30 - 22.00 uur

Reiki I
10 & 11 mei 10.00 - 16.00 uur

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

Let op: wij zijn verhuisd!

Havenstraat 55
2681 LC Monster
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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  
13 T/M 19 MAART

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
OP 3 VERPAKKINGEN 

VAN DE 
VLEESAFDELING 

Na nominatie gaan jongeren ook voor de publieksprijs

Stem op M25 Westland!
Door Harry Stijger

M25 Westland is géén nieuwe partij bij de 
verkiezingen op 20 maart, maar wél geno-
mineerd voor de Vrijwilligersjaarprijs 2018 
van de gemeente Westland. Naast juryprijs 
de Loftrompet is er een publieksprijs, waar-
voor je tot en met 24 
maart kunt stemmen. 
Op 28 maart, in de 

week van de vrijwilliger worden de prijzen 
uitgereikt. “Fantastisch dat we deze no-
minatie voor de jongeren hebben ontvan-
gen”, zegt diaken Ronald Dits, voorzitter 
stuurgroep M25 Westland. “Dit is op zich al 
een waardering voor het vrijwilligerswerk 
dat jongeren in het Westland voor een an-
der doen. Met M25 brengen we barmhar-
tigheid in praktijk.”

Deze maand is het druk met activiteiten 
waar M25 Westland aan mee doet. Vrijdag 
15 maart helpen jongeren bij de gezellige 
bingoavond van bewoners van de Neder-
hof in Honselersdijk. Een dag later zijn ze 
met NL Doet bij de BuurtBrunch in Maas-
dijk. Op 22 en 23 maart helpen M25-jonge-
ren bij de PCI-inzamelingsactie voor Voed-

selbank Westland, bij de Jumbo-supermarkt in Poeldijk.  

Vergeet niet te stemmen
M25 Westland is een project dat jongeren van 12 tot 18 jaar uit-
daagt en ondersteunt om zich in te zetten voor  zwakkeren en 
kwetsbaren. Ronald Dits: “Nu we voor dit project een nominatie 
voor de Vrijwilligersjaarprijs hebben gekregen, zetten we vol in 
op de publieksprijs omdat de jongeren dat verdienen. Kunnen 
we op je stem rekenen?!” Stem vanaf 13 maart allemaal op M25 
Westland via: www.loftrompetwestland.nl/loftrompet/stem. 
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 ‘Zeg nou zelf… 
Placemat als verkiezingsaffiche

Verkiezingen
Door Nelly Schouw-Zaat

Nu overal in Nederland de 
campagnes aanzwellen voor 
de Statenverkiezingen drijft 
bij mij met regelmaat de her-
innering boven aan een slim-
me actie van een kandidaat. 
Het zal een jaar of twintig 
geleden zijn geweest, ik zat 
ergens in de Amerikaanse 
staat Florida in een wegres-
taurant achter een maaltijd. 
Vanwege een gietbui was ik 
daar naar binnen gevlucht en 
bestelde een simpele lunch. 

Halverwege de chips ontdekte ik een stukje tekst dat op de pa-
pieren placemat onder mijn bord was gedrukt. De boodschap was 
even eenvoudig als het restaurantje zelf met z’n gladde schoon-
geboende houten tafels en stoelen. Puur en simpel en daarom zo 
verbazingwekkend. De placemat bleek een verkiezingsaffiche!

Denk nou niet dat die verkiezingen gingen om een zetel in het Ame-
rikaanse Huis van Afgevaardigden of, sterker nog, in het Witte Huis. 
Daar op het platteland, in het district St. Lucy County in Florida, was 
Washington héél ver weg. De mensen zochten het liever dichtbij 
huis. Dat ‘dichtbij’ is overigens niet te vergelijken met de dorpen in 
het Westland. Ik schat dat het district St. Lucy County de helft van 
onze provincie Zuid- Holland omvatte. Daar hebben de overheids-
dienaren wel degelijk de handen vol aan. Maar in het restaurant 
was het allemaal soepel geregeld, maaltijden waren goed en niet 
te duur. Gasten kwamen binnen, bestelden, aten, riepen ‘See you 
sweetheart’ naar de serveerster en vertrokken weer. Buiten wacht-
ten de pick-up trucks op de parkeerplaats. Er moest weer gewerkt 
worden. 

Gedecoreerd Vietnam-veteraan
Die verkiezingen waren niet voor een nieuw gemeentebestuur, er 
moest een nieuwe sheriff worden gekozen! Zo’n politiechef werd pas 
benoemd door de gouverneur als hij het jawoord had gekregen van 
de burgerij. De kandidaat John Gisler moest zich dus aan de kiezer 
presenteren. Daar was een verkiezingscampagne voor nodig,  die 
campagne moest hij zelf financieren. Hij liet placemats bedrukken 
waarop in vier krachtige zinnen zijn capaciteiten werden aangepre-
zen. Overal in dorpen en steden in het district kregen restauranthou-
ders waar veel bezoekers kwamen gratis placemats. Het leven van 
zo’n affiche duurde niet lang, als de gast vertrok verdween het pa-
pier in de prullenbak en werd de vuile vaat afgevoerd. Maar, tijdens 
het eten had iedereen toch even kunnen lezen waar John Gisler voor 
stond: Ik werkte  21 jaar bij de FBI, de federale politie. Ik heb als 
zodanig tien jaar in St. Lucy County gewerkt. Ik was vier jaar belast 
met het beleid van de sheriff, diende ook in het Amerikaanse leger 
en ben gedecoreerd Vietnam-veteraan. Dus: stem op mij!’

Zeg nou zelf: dat zie ik onze gerespecteerde Westlandse politiemen-
sen nog niet doen.
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Adverteren in Poeldijk Nieuws 
voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim 
3.300 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. 
Ook zijn er bijna 490 digitale abonnees, die het magazine 
elke 2 weken ontvangen. 

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

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

TE KOOP

MONSTER NIEUW
Burgemeester Kampschoerstraat 6

TE KOOP

POELDIJK NIEUW
Dr. Weitjenslaan 50
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AANBOD!

Houdt u van rust & privacy? Dan is deze 
werkelijk op fantastische locatie gelegen 
hoekwoning op de hoek met dubbele 
garage wellicht iets voor u. De school en 
supermarkt om de hoek.

Vraagprijs: € 415.000,- k.k.

Een vleugje nostalgie met hedendaags 
comfort! Volledig en deskundig 
gerenoveerde, goed onderhouden twee-
onder-een-kapwoning in het centrum 
van Monster.

Vraagprijs: € 300.000,- k.k.
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ISW Irenestraat weer in acti e voor Westlandse senioren
Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)

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

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

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

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

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

Na Rock & Roll-avond bij Verburch Tennis 

Mooie cheque Rolbus Westland 
De jaarlijkse Rock & Roll-avond in de Verburch tenniskantine 
zaterdag 2 maart was het toneel van dansen en een muzikale 
loterij. De avond was een initiatief van Jaco Zuiderwijk, vrijwil-
liger van de Rolbus Westland en zijn tennisvrienden. De loterij 
was georganiseerd voor de financiering van de Rolbus. Aan het 
eind van deze geslaagde avond mocht Annemiek Koremans van 
Platform Gehandicapten Westland een prachtige cheque van € 
2.512,- in ontvangst nemen. Met medewerking van het Platform 
zijn middenstand, tuinders en horeca in Poeldijk benaderd om 
aantrekkelijke prijzen beschikbaar te stellen voor de loterij. 

Betrokkenheid en enthousiasme van mensen achter de schermen, 
plezier op de dansvloer in een uitverkochte kantine en uiteraard 
de mooie opbrengst maakten de avond tot een groot succes. Mu-
ziek en geluid werden verzorgd door The Thunderbirds. Zij pasten 
met hun jaren ‘60 en ’70-nummers perfect bij de avond. 

Onmisbare initiatieven 
Platform Gehandicapten Westland en Vitis Welzijn waarderen en 
danken de inzet van tennissers, band en alle bezoekers. Er zijn 
plannen het dansfestijn volgend jaar te herhalen. “Dit soort initia-
tieven maakt het mogelijk de exploitatie van een dure bus met lift 
rond te krijgen. De vervoersprijzen willen we ook voor mensen in 
een rolstoel, die met een rolbus moeten worden vervoerd, gelijk 
houden aan het gewone openbaar vervoer’, zegt voorzitter Anne-
miek Koremans namens het Platform Gehandicapten Westland. 
Meer weten over het reizen met de Rolbus Westland? Bel dan 
820255 of met het Platform via 06 - 12104536.

Weer een geslaagde dag

Onderlinge Vriendschap
Door Cor Mol, voorzitter 

Onze marathon was ontzettend gezellig. We konden op tijd be-
ginnen en alles liep op rolletjes; dat zijn we bij ons wel gewend. 
Er werd sportief gekaart en tussendoor lekker gebabbeld. Geen 
wanklank gehoord. Het was dus weer een geslaagde dag. Een 
woord van dank is op zijn plaats aan iedereen voor de bijdrage 
aan het welslagen van dit klaverjas- en joker-toernooi.

Uiteraard gaat onze dank ook uit naar onze trouwe sponsors te 
weten: Keurslager Van der Hout, Bike Totaal Michel Vis, Bakkerij 
Van Malkenhorst, Restaurant Vrienden en Jumbo Boere. Extra 
dank aan René Hartman van Restaurant Vrienden voor het be-
schikbaar stellen van de gezellige ruimte en het verzorgen van de 
inwendige mens de hele dag. De uitslagen:

Klaverjassen 
1. J. van der Valk - B. Gregoire 10730
2. R. Broekman - H. Frielink 10726
3. A. Quanz - B. van Kuijk  9929
4. W. van den Berg - K. Kaam 9878
5. W. van der Knaap - F. Fadda 9665

Jokeren
1. P. Grimbergen   70
2. T. Klein  94
3. G. de Kok 98
4. L. Sta 105
5. N. Zeem 129

Tenslotte aan alle inwoners van Poeldijk: zoekt u een gezellige 
en ontspannen kaartavond, bij ons bent u aan het goede adres. 
Onderlinge Vriendschap bestaat al meer dan 70 jaar. We kaarten 
iedere woensdagavond bij restaurant Vrienden in de Voorstraat 
en starten om 19.45 uur. U bent van harte welkom!
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Carnaval Poeldijk 2019
(Foto's: Willem de Bruijn)
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Puzzel nr. 6, woordzoeker: Muziek

K A Z L E D E O D K T I U L

L L O S D A L R U S U I T E

O N A I P O D G E L B A A G

K S R V C J U E T A A Z P N

K E I C E A O L S W T O T A

E B I M L C K G M R L T C I

N P B A L H I L O K A C T R

S E O I O T O M A M O I E T

P T P R A H B E B R M T T B

E A F A G O T O D E I U O I

L T R Z N O E E I C L N M R

E N T E N R O C K I G N E A

M A R S IJ N O O F O L Y X T

A C I N O M R A H D N O M O

Woorden woordzoeker muziek: 

Oplossingen met naam, adres en telefoonnummer binnen 14 
dagen per mail naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar 
Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. De winnaar 
krijgt een lekkere slagroomschnitt. 

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

Uitslag nr. 4 Valentijnpuzzel: VERLIEFDHEID. De oplossingen staan 
ook op: http://poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/. Van de 39 
goede inzenders is de gelukkige winnares Ivonne Lunenburg, op 
de foto met de slagroomschnitt van Bakkerij Van Malkenhorst. 

ACCORDEON
ARIA
BASGITAAR
BES
BONGO
CANTATE
CELLO
CITER
CORNET
DJEMBE
DOEDELZAK
DUET
DUO

FAGOT
HARP
IRATO
JACHTHOORN
KLARINET
KLAVECIMBEL
KLOKKENSPEL
LUIT
MARS
MONDHARMONICA
MOTET
ORGEL
PAUK

PIANO
PICCOLO
POLKA
SOL
SUITE
TAMBOERIJN
TRIANGEL
TROMBONE
TUBA
WALS
XYLOFOON

Puzzel 

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

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

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

   Uitstekende woningpresentatie
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Start Tennis bij 

Het is mogelijk het lidmaatschap voor € 75 te verlengen tot 1 april 2020
Lijkt het je leuk? Voor meer info: www.verburchtennis.nl

*  Actie is uitsluitend bedoeld voor tennissers die de afgelopen 3 jaar geen lid zijn geweest 
 bij Verburch Tennis of die niet eerder gebruik hebben gemaakt van deze Start Tennis-actie.

APRIL - ACTIE - APRIL - ACTIE - APRIL - ACTIE - APRIL - ACTIE - APRIL - ACTIE 

APRIL - ACTIE - APRIL - ACTIE - APRIL - ACTIE - APRIL - ACTIE - APRIL - ACTIE  

Start Tennis bijStart Tennis bij

Het is mogelijk het lidmaatschap voor € 75 te verlengen tot 1 april 2020Het is mogelijk het lidmaatschap voor € 75 te verlengen tot 1 april 2020

Voor 

slechts

€ 50*
Maak kennis met tennis 
én met onze vereniging.

• Lid van 1 april tot 1 oktober 2019
• Mogelijkheid deelname aan 3 clinics
 De clinics zijn gericht op startende tennissers
• Blik tennisballen cadeau!

vanaf 18 jaar
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Ervaren bestuurder Koos Verbeek aan het woord:

‘20 maart: provincie en waterschap!’ 
Koos Verbeek was meer dan 8 jaar lid 
van Provinciale Staten en zat bijna 18 
jaar in het dagelijks bestuur van het 
Waterschap (Hoogheemraadschap van) 
Delfland. Daar zit je niet voor jezelf 
maar je kunt veel inbrengen van je ei-
gen levenservaring en de mensen om je 
heen. De burgers wisten me altijd goed 
te vinden en ik maakte menig telefoon-

tje of bezoek aan de deur mee. Soms sta je voor grote dilem-
ma’s, maar daarvoor ben je volksvertegenwoordiger. Politieke 
partijen zijn nuttig om kandidaten te binden en een algemene 
beleidslijn vast te houden. 

Afstemmen met een groep is van belang om samen tot goede be-
sluitvorming te kunnen komen. Dat geldt ook binnen een coalitie 
van partijen die de dagelijkse leiding op zich neemt. Daarom is 
het noodzakelijk om steeds gevoed te worden door mensen uit 
de praktijk.

Taken provincie Zuid-Holland
De belangrijkste taken van een provinciebestuur zijn Ruimtelijke 
ordening, Verkeer en Vervoer en coördinatie van taken tussen ge-
meenten in de provincie of daar net buiten. Het Rijk heeft taken 
gedelegeerd aan provincie en gemeenten. Taken te klein voor het 
Rijk en die beter dicht bij de burger kunnen worden uitgevoerd. 
Een aantal overkoepelende activiteiten bij de provincies en di-
rect op de burger gerichte zaken aan gemeenten. Voordat keu-
zes worden gemaakt moet de provincie die afstemmen met ge-
meenten en waterschappen. Ook afstemmen met onze burgers 
in Zuid-Holland is een belangrijke taak van een lid van provinciale 
staten. Voor een gekozen vertegenwoordiger is het van belang de 
oren en ogen goed open te houden. 

Wegen en infrastructuur
In de afgelopen jaren heeft de provincie met de gemeente West-
land vele wegen aangelegd en verbeterd, ook is er veel aan onder-
houd van wegen en bruggen gedaan. In Poeldijk zijn provinciale 
weg N464 (Wateringsweg), N213 (Nieuweweg) en N211 (Nieuwe-
weg en Monsterseweg) van wezenlijk belang. Ook zijn veel fiets-
paden aangelegd die worden onderhouden door onze provincie. 

Ruimtelijke Ordening
Ook de indeling van ruimten in en rond de gemeenten is een 
taak die de provincie samen met die gemeenten oppakt. Dat zijn 
grote voorzieningen zoals waterbergingen, woningbouwlocaties, 
nieuwe industrieterreinen en natuurlijk de weginfrastructuur die 
moet aansluiten bij wegen buiten de eigen gemeente.

Inbreng als lid van Provinciale Staten
Als Statenlid wordt veel van je verwacht. Ik was er in die jaren 
meer dan 2 dagen per week mee bezig. Het is belangrijk dat je je 
gezicht overal laat zien. Ik was in die jaren o.a. woordvoeder voor 
de Rijnlandroute bij Leiden en was heel vaak bij bijeenkomsten 
van alle actiegroepen die tegen waren. Steeds uitleggen waarom 
deze weg nodig is en zoeken naar alternatieven die zoveel moge-
lijk tegemoet komen aan de bezwaren van burgers. Door die inzet 
zijn er meerdere stukken van de weg ondergronds gekomen en is 
er minder overlast.

Inbreng als lid van het waterschapsbestuur Delfland
Bijna 18 jaar was ik waterschapbestuurder en zat die tijd in het 
dagelijks bestuur. Daarin heb je met de leden van het water-
schapsbestuur veel invloed om zaken daadwerkelijk op te pak-
ken. De wateroverlast van 13 september 1998 staat nog helder 
op mijn netvlies. Dat er daarna veel werk moest worden verzet 
is duidelijk. Ook werd helder dat het watersysteem veel meer 
capaciteit moest krijgen. In de jaren daarna zijn de gemalen ver-
dubbeld en zelfs voor gemaal Westland verviervoudigd. Daar-
naast zijn de watergangen sterk verbeterd en is er meer afvoer-
capaciteit naar de gemalen. Maar bij hevige regenval moet er 
ook voldoende berging zijn. Dat zal de komende jaren nog veel 
aandacht vragen. Meer bebouwing in ons gebied vraagt om meer 
waterberging. Ook aandacht van iedere burger is nodig: je kunt je 
tuintje vergroenen en regenwater opvangen in tonnen. Dat lijkt 
weinig, maar als we dit allemaal doen kan er bij hevige regenval 
veel schade worden voorkomen. 

Ga in ieder geval stemmen
Iedere stem is terdege belangrijk, stemt u links dan krijgt u meer 
aandacht voor natuur en de arme kant van onze samenleving. 
Stemt u rechts dan meer aandacht voor mobiliteit en economie. 
Middenpartijen zoeken zoveel mogelijk compromissen en wegen 
beide belangen af. Ook de persoon op wie u stemt is belangrijk, 
breng  uw stem uit op mensen die u vertrouwt en ondersteun 
hen met uw stem! Ga zeker stemmen, dan kunt u de nieuwe ver-
tegenwoordigers ook aanspreken naar u te luisteren. Het is uw 
plicht om keuzes te maken dus stem op die partij of kandidaat die 
het dichtst bij uw mening staat. Veel wijsheid bij het uitbrengen 
van uw stem!

www.spruijtonderhoud.nl

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

www.spruijtonderhoud.nl • 06-512 08 412
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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

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

Gezond en lang zelfstandig thuis wonen

Bezoek aan de iZi ervaarwoning
Op 21 februari bezocht KBO Poeldijk met een delegatie van be-
stuur en vrijwilligers de iZi ervaarwoning in Den Haag. Daarin 
zijn zo’n 70 hulpmiddelen, installaties, apparaten en handige 
gebruiksvoorwerpen samengebracht die senioren in staat stel-
len gezond, lang zelfstandig thuis te blijven wonen. We gingen in 
een paar groepjes door de woning onder leiding van vrijwilligers 
om alles te zien en toegelicht te krijgen. 

De rondleiders wonen in of bij de huurwoningen voor senioren 
waar de ervaarwoning is ondergebracht. In de woningen wor-
den bij vrijwilligers verschillende “hulpmiddelen” uitgeprobeerd, 
proefopstellingen en apparaten in het dagelijkse gebruik uitge-
test op veiligheid, doelmatigheid en gebruiksgemak. Een greep 
uit wat er te zien is: beugels in badkamer en toilet, digitale deur-
spion, lampje onder het bed dat aangaat als je uit bed stapt, per-
sonenalarmering, kookbeveiliging met rookmelder, warmtekus-
sen, robotstofzuiger, spoel-föhncombinatie-opzetstuk op toilet, 
bewegingsmelder onder het matras, programmeerbare spreek-
pop, uittrekbaar werkblad in het aanrecht. Mede door het en-
thousiasme van de rondleiders was het een leerzame en gezellige 
middag.

Vakantieweek 11 tot 18 mei in Luyksgestel                                                                                                                         
Inmiddels is er meer bekend over die vakantieweek. Er zijn vier 
gezellige avonden en vijf verzorgde middag-bustochten opgeno-
men. Naar Museum Dansant waar voor koffie met wat lekkers en 
een drankje wordt gezorgd. Een bezoek aan de alpaca boerderij, 
ook met koffie en gebak. Een middag naar Turnhout, een plaats 
met een leuk centrum. Smokkelroute met een stop bij de Abdij 
in Postel. Én een middag naar Lommel, met een leuke markt en 
glasblazersmuseum. Bij het hotel zijn leenfietsen en elektrische 
fietsen te huur. Bij elkaar een heel aantrekkelijk programma. Er 
is nog plaats, u kunt zich opgeven: Corrie van der Voet-van der 

KBO Poeldijk
Bogaert, Irenestraat 104, tel. 247608 en Lida Zuiderwijk, Beatrix-
straat 119 Poeldijk, tel. 06 – 19 038 168. 

Citaten, spreuken en gezegden                                                                    
“Recht is iets kroms dat verbogen is.” (Maarten Toonder)
“Wie het kleine niet eert, komt aan het grote niet eens toe.” (H.W. 
Hofstee)

Stomeri·

• eneen

Jan Barendselaan 72 • 2685 BV Poeldijk / Tel. 0174-283996Jan Barendselaan 72 • 2685 BV Poeldijk / Tel. 0174-283996

Stomerij
Onze stomerij kan al uw kleding, 

gordijnen, beddengoed e.d.  
reinigen. Snelle en goede service! 
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 518 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen

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.

W a t  i s  e r  t e  d o e n  i n  H e t  G o u d e n  H u i s  
M A A R T 

dinsdag 
Hatha/Raja Yoga 08.45 – 10.00 

Stoel Yoga  10.15 – 11.30 
woensdag 

Dru Yoga 20.45 – 21:45  
 

Buikmassage leren geven - 3 maart 
Adem werkt - 12 maart

Voorlichtingsavond borstgezondheid voor vrouwen - 14 maart
Knuffel workshop (touch of change) - 17 maart

Reiki I - 22 maart
Small step danscoaching groepsles - 22 maart

Dit is wat ik wil (wheel of consent in relaties) - 2 daagse 23 & 24 maart  
Fit & Lifestyle change consultancy sessies voor dames - 29 maart 

Let's talk, workshop over loslaten - 29 maart
Reis door de chakra's (7 delige reeks) - 21 maart, 2 april, 7 mei, 21 mei, 25 juni, 9 juli 

                   en 13 augustus 

Wekelijks

Evenementen 

Dr. Weitjenslaan 14 Poeldijk 
www.hetgoudenhuis.nl     info@hetgoudenhuis.nl    Tel: 0622775858

Jouw mooie workshop, training of event ook in Het Gouden Huis?
Neem dan contact met ons op, we maken graag kennis met je.
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Piet Zwinkels 4
Hoogheemraadschap van Delfland

Adri Bom-Lemstra 1
Provinciale Staten Zuid-Holland

Betaalbare duurzaamheid
Meer duurzaamheid is alleen mogelijk als iedereen mee kan doen. 
Met een ‘Lage Lastenfonds’ maakt het CDA dat mogelijk. Betaalbaar 
investeren in je huis, mét het voordeel van lagere energielasten. 

Leefbaar wonen
Behoud de wijkvoorzieningen in Westland en bouw meer 
middenklassewoningen. Met behoud van het groen, door slim 
hergebruik van grond. 

Bereikbaarheid
Doortrekken van de Randstadrail naar het 
Westland en het aanpakken van de files. 
De routes naar Den Haag en Rotterdam 
staan ‘s ochtends en ‘s avonds te vaak 
vast.

Zekerheid van zorg
Zuid-Holland moet het best opgeleide 
zorgpersoneel van Nederland krijgen. 
Ook in het Westland. Daarom wil het CDA 
investeren in de samenwerking tussen 
onderwijs en zorginstellingen: praktijkles 
mét baangarantie.

Nuchter
Geen prestigeprojecten, gewoon doen 
wat er gedaan moet worden.

Schoon
Drinkwater waar je van op aan kunt. 

Veilig
Sterke dijken en duinen, betrouwbaar 
onderhoud. 

Rentmeesterschap
Betaalbare verduurzaming om het 
Westland schoon en fris door te geven 
aan onze kinderen.
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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


