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 AGENDA
7 tot en met 15 maart           Westlands Open Winter Tennistoernooi  Verburch Onings Tennispark 
14 mrt. 09.00-12.00 uur        Actie NL Doet Scouting Poeldijk   Arckelweg 5 Poeldijk 
14 én 15 mrt.      Musical Charlie en de Chocoladefabriek  De Veiling (zie pag. 8)
15 mrt. 10.00-11.30 uur     Open kerk, boeken en platenmarkt   Hervormde Kerk Fonteinstraat
16 t/m 21 mrt.      Collecte Reumafonds Poeldijk   Aan uw voordeur 
18 mrt. 13.30-15.00 uur     Open kerk      Bartholomeuskerk
19 mrt. 20.00 uur     Historisch Café Poeldijk    De Backerhof (zie pag. 3)
27 mrt. 09.30-12.00 uur     Digi-inloop, computerhulp    De Backerhof

Door Nelly Schouw-Zaat

Vergeet grote flessen cola en balen chips als je in de pauze 
van de ISW Irenestraat in de kantine bent. Ze zijn er wel cola 
en chips, maar mondjesmaat. Leerlingen kiezen liever gezonde 
snacks en suikervrije frisdranken. Schoolbeheerders Suzanne 

Stoorvogel en Leo de Kok zijn vorig jaar gestart met een nieuw 
aanbod in de kantine. Het initiatief werd door de scholieren 
goed ontvangen en – belangrijker – de school won de zilveren 
schaal van het Voedingscentrum Nederland. Poeldijker Leo de 
Kok legt Poeldijk Nieuws uit hoe het zit met het gezondere pau-
ze hapje. (lees verder op pag. 4)

Geen zeven maar twee soorten chips in schoolkantine 

ISW Poeldijk wint ‘Gezonde school’-zilver
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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 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
Wijkagent Poeldijk: 
Spreekuur wekelijks dinsdag 14.00-15.00 uur in De Backerhof. 
Bij nood: bel 112 
Bij problemen: 0900-8844. 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

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
Rob Joosten tel nr. 06-42276103

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

PerspeKtief, Woonhotel Westland 
Meldnummer: 794141, 24/7 bereikbaar. info@perspektief.nl
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Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Suikerbrood

van 3, 95 voor 2,95!

Kampioentjes

3+1 gratis

Stroopkoeken
van 4, 65 voor 2,95!
(bij aankoop van een brood)

Aanbiedingen geldig van 
maandag 9 t/m zaterdag 21 maart

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

Thema: Westlandse Bedevaarten

Historisch café Poeldijk
Zoals u onlangs al in Poeldijk Nieuws kon lezen, organiseert 
de Werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk een Historisch 
café in De Backerhof, Witte Brug 2 in Poeldijk op 19 maart om 
20.00 uur. De zaal gaat om 19.30 open. Thema van dit eerste 
Historische café Poeldijk: Westlandse Bedevaarten.

Een bedevaart is een reis naar een plaats met een bijzondere 
godsdienstige betekenis. Er zijn allerlei  redenen om op bedevaart 
te gaan: nadenken over het leven of genezing vragen. Vroeger 
ging men op  bedevaart om boete te doen en vergeving te vra-
gen als je een medemens tekort had gedaan. Ook kan je samen 
je geloof beleven. In de katholieke traditie is een bedevaart een 
reis naar een plaats waar een heilige wordt vereerd of volgens 
ooggetuigen verschijningen waren. De meeste verschijningen zijn 
van Maria met Lourdes als bekendste voorbeeld. Nieuwsgierig? 
Kom dan naar het Historisch café. Er zijn bedevaartgangers met 
hun verhaal, foto’s en dagboek. Iedereen is van harte welkom, de 
koffie staat klaar. De werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk.

Jutta Leerdam ontving in ’s-Gravenzande de Westland Stek voor 
haar wereldtitel op de 1000 meter in Salt Lake City. Op de foto 
wordt zij geflankeerd door leden van Hard-gaat-ie, de Lierse 
schaatsclub (Foto Koos Verbeek).   

keurslager

Geldig van 9 t/m 14 maart Geldig van 16 t/m 21 maart

KEURKOOPJE
4 BOEMBOE BALIBALLEN

SLECHTS € 4,99

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM ACHTERHAM

SLECHTS € 2,95

KEURKOOPJE
4 ROOMSCHIJVEN + 
4 HAMBURGERS

SLECHTS € 8,95

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM GEGRILDE 
KIPROLLADE

SLECHTS € 2,95
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0174 - 27.00.90

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

Afscheid met hart en zielAfscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

22 maart 2019       -       22 maart 2020

 Terugdenkend aan jou, 

Laura…
     

missen wij nog altijd jouw lieve 
    lach en je hartelijke zorg voor ons!

‘Alles waar je echt van houdt
zal warmte blijven geven.

Ook al is het niet gebleven,
het blijft een deel van jou,

een stukje van je leven’

 Je opa en oma Van der Valk

(vervolg voorpagina)
Het idee is niet nieuw. Het Voedingscentrum pleit al jaren voor 
gezondere hapjes en drankjes in scholen. ‘Tien jaar geleden won-
nen wij al een zilveren schaal, maar het was geen blijvend succes. 
Langzamerhand zakte het begrip gezond eten weg’, vertelt Leo. 
‘Vorig jaar werd Suzanne Stoorvogel onze nieuwe collega. Zij is 
een groot voorstander van gezonde voeding, juist voor kinderen 
in het voortgezet onderwijs. Er werd een plan bedacht voor een 
nieuw assortiment. We volgden de richtlijn Gezondere Kantines 
en besloten voor een zilveren schaal te gaan. Wat wij vooral wil-
den was niet alles wat de jeugd lekker vindt helemaal schrappen, 
maar in kleinere hoeveelheden aanbieden en met veel alternatie-
ven.  Zo schakelden wij van 7 soorten chips terug naar 2. Bij drank 
ligt de nadruk op water en suikervrije fris, kinderen kunnen zo 
bewust kiezen. Natuurlijk verkopen wij in de kantine fruit en ge-
zond belegde broodjes. Leerlingen bestellen broodjes in de korte 
pauze en halen en betalen die in de lunchpauze. Zo voorkom je 
dat je teveel broodjes klaarmaakt die niet gegeten worden. Die 
verspilling willen we niet’.

Gouden schaal hoogste doel?
Leo de Kok en Suzanne Stoorvogel zijn tevreden met de nieuwe 
eet- en drinkgewoonten van de ISW-ers. Dat hun inspanningen 
nu beloond worden met een zilveren trofee stemt hen erg geluk-
kig. ‘Wij konden aantonen dat 70% van alle artikelen in de kan-
tine nu gezond is. Daarvoor moesten we veel berekeningen en 
bewijs aanleveren. Er waren ook controlebezoeken; wij houden 
rekening met nog meer controles. Vooral om aan te tonen dat 
we voortgaan op deze weg’. Is een gouden schaal het hoogste 
doel? Daar zijn Suzanne en Leo nog niet uit. De lat ligt dan vol-
gens Leo dan nog hoger. Het Voedingscentrum en ministerie van 
VWS schrijven voor dat in de kantine dan warme maaltijden met 
groenten te krijgen zijn. ‘Voor het ISW is dat niet nodig. De scho-
lieren gebruiken hier alleen brood en fruit als lunch en eten thuis 
een warme maaltijd’. 

Eindstanden vierde ronde competitie

Uitslagen bridgeclub No Smoke
Bridgeclub No Smoke is een gezellige vereniging die 
wekelijks op maandagavond bijeenkomt in de ISW 
school, Irenestraat in Poeldijk. Hieronder volgen de 
eindstanden van de 4e ronde met in de lijnen B, C en 
D de paren die gaan promoveren. 

A-lijn: 1e. Nettie Leeuw & Wil Overkleeft, 2e. Willem en Marja 
Grootscholten, 3e. Jeanneke Smit & Désirée Wijtenburg, 4e. 
Janet Boel & Mies de Vette.                             
B-lijn: 1e. Gonny van Heyningen & Truus Kooistra, 2e. Sjaan 
Gregoire & Thom Kooistra, 3e. Louise Barendse & Ida Fennema, 
4e. Trudy & Willy van de Meer.                       
C-lijn: 1e. Koos en Toos Verbeek, 2e. Attie Buning & Ria Schropp, 
3e. Jos Grootscholten & Mien Treffers  4e. Martien en Tineke 
Zwinkels.                                                
D-lijn: 1e. Wim Barendse & Henk Eikelenboom, 2e. Cees en 
Marga Zwinkels, 3e. Max en Mia van den Berg, 4e. Paul en Joke 
Zuidgeest.   
De cursus voor beginners is met een gezellige slotdrive afgerond. 
Deelnemende paren doen nu met begeleiding mee in de club. 
Nieuwe leden van harte welkom. Lidmaatschap en informatie: J. 
Samwel, secretaris (29 58 21).
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Autobedrijf Hans Kleiss                  0174-24 27 92  
Jupiter 6               info@autohanskleiss.nl  
2685 LR Poeldijk                www.autohanskleiss.nl 

  
  

  
-   APK   
-   Reparatie   
-   Onderhouderhoud   
-   Nieuwe/Gebruikte auto’s 

www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 12 t/m 14 maart

TOKKELROOM SLOFJE
Heerlijke chocolade cake met een smaakvolle 
bavaroise van tokkelroom

nu voor
€7,50

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

Inloopspreekuur  
over het laatste afscheid
Voor al uw vragen rondom een uitvaart

17 maart 2020

Tijd: 15.30 - 17.00 uur

Waar:  
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/ 
inloopspreekuur

0174 - 29 29 26
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Jaar van het Woord
Door pastoor Jaap Steenvoorden

Paus Franciscus roept in een brief aan de 
wereldkerk gelovigen op actief te le-

ven vanuit de inspiratie van de Bijbel. 
Tijdens de vieringen in de kerk klinkt 
Gods Woord van zondag tot zondag, 
van dag tot dag, van feest naar feest 

en bij lief en leed. Het is belangrijk het 
Woord te horen, het in onze harten op 

        te nemen en er eerlijk naar te leven. Christus 
klopt aan onze deur door de woorden uit de Heilige Schrift. Als 
wij zijn stem horen en de deur van onze geest en hart openen, 
zal hij binnentreden in ons leven en voor altijd met ons zijn. 

De Heilige Schrift is als een schatkamer die wij als gelovige men-
sen telkens moeten openen, zodat wij door het Woord van God 
worden geraakt en aangesproken. Zodat het Woord ons leven als 
christen blijft voeden. Naast  inspiratie in vieringen is het goed ook 
thuis de Bijbel te lezen. Het boek der boeken van kaft tot kaft lezen 
is voor velen niet eenvoudig. De Bijbel is in feite een bibliotheek 
met verschillende boeken, boekjes en brieven, ontstaan in ver-
schillende perioden van de geschiedenis en onder zeer uiteenlo-

H. Bartholomeus  
Voorstraat 111
2685 EK Poeldijk
Telefoon: 0174-245058
Banknummer: NL 91 RABO 01422 06 334

Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875
Secretariaat open: dinsdag 09.30-12.00 uur
     donderdag 09.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor Max Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
Tel. 0174-764338, email: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werker Els Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
Tel. 06-36 286 952, email: geelen@rkwestland.nl

Website: www.rkwestland.nl
E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat: Dijkstraat 25, 2675 AV 
Honselersdijk, Tel: 06-51 477 580, email: info@
rkwestland.nl

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

pende omstandigheden. Het ene deel is gemakkelijker dan het an-
dere. Gelukkig zijn er hulpmiddelen. De Katholieke Bijbelstichting 
publiceerde ‘Jaar van het Woord 2020’. Dit boekje biedt voor elke 
dag een stukje uit de Bijbel, met een overweging en gebed. In pro-
testantste kerken zijn er ook heel pakkende Bijbelagenda’s. Ook 
op Internet staan veel Bijbelmeditaties. Het zou mooi zijn als in dit 
jaar de Bijbel voor u/jou meer een open Boek wordt!  Zie: www.
rkBijbel.nl.  

Zaterdag 21 en zondag 22 maart

Stille Omgang in Amsterdam
In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart wordt de 139 e  
Stille Omgang gelopen waaraan wij vanuit het Westland zullen 
deelnemen. Net als vorig jaar gaan we zoals voorheen met de 
Haagsche Bedevaarten en sluiten wij ons aan bij de groep van 
Voorburg die al met 2 bussen deelneemt. Afhankelijk van de 
deelname gaan we met eigen vervoer naar Voorburg, verzame-
len in Poeldijk in overleg bij Koos van Leeuwen.

Kosten zijn € 16,- p.p., tot 14 jaar gratis. Het programma voor 
deze avond:
21.45 uur: vertrek vanaf kerk O.L.V. ten Hemelopneming (10 mi-
nuten vóór tijd er zijn!) Oosteinde, Voorburg naar Amsterdam, 
tijdens de rit wordt de rozenkrans gebeden met ruimte voor uw 
eigen intenties. 
22.30 uur: aankomst in Amsterdam; wij lopen de Stille Omgang 
door het centrum van Amsterdam.
23.45 uur: H. Mis in de “Krijtberg”, Franciscus Xaveriuskerk, uit-
stelling en aanbidding van het Allerheiligste.
01.15 uur: verwacht vertrek uit Amsterdam naar Voorburg.
Thema van dit jaar is ‘De luisterende mens is aanwezig bij de an-
der’. Wilt u deelnemen aan deze bijzondere tocht om Gods ge-
nade over u en uw gezin  te vragen in deze voor velen moeilijke 
tijd, dan kunt u zich tot 15 maart opgeven bij: Koos van Leeuwen, 
280595 of 06-3966 1370/e-mail: koosleeuw@hotmail.com. 

Thema Vastenactie 2020:

Werken aan je toekomst
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV 

Een beter inkomen met 
vakopleiding en training 
in Zambia. In de Zambi-
aanse districten Senga 
en Mpulungu levert land-
bouw te weinig op om 
het hele jaar van te leven. 
Vooral alleenstaande ou-
ders en jongeren hebben 
het zwaar. Een deel van 
het jaar moeten ze zien 
rond te komen van zo’n € 
1,20 per dag of zelfs per 

week. De hiv-aidspandemie maakte de situatie nog slechter, 
hierdoor verloren veel ouders hun partner en raakten kinderen 
een of beide ouders kwijt. Alleenstaande ouders hebben veel 
moeite om hun gezin te onderhouden, dus geld om hun kinde-
ren een beroepsopleiding te geven hebben ze al helemaal niet.
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Door dit project krijgen zij opleiding en hulp bij het starten van 
een bedrijfje, om hun inkomen te verbeteren. Zusters van het 
Heilig Hart van Jezus en Maria geven training en opleiding over 
praktische vaardigheden, boekhouden en ondernemerschap. Het 
project is bedoeld om 74 arme en kwetsbare huishoudens te hel-
pen hun inkomen te verhogen van € 1,20 naar tenminste € 7,50. 
In 6 maanden krijgen 24 jongeren vakopleiding en les in bedrijfs-
kunde en handel. Vijftig vrouwen en mannen krijgen training in 
ondernemerschap, financieel management en zakelijke vaardig-
heden. In alle parochies is aandacht voor dit project. De offerkist 
achterin de kerk is beschikbaar voor uw gift. Doet u ook mee  om 
dit vastenactieproject voor Zambia te helpen slagen? 

Poolstalige vieringen met Pasen in Honselersdijk
Elke zondag is er een Poolstalige eucharistieviering in de paro-
chiekerk van Honselersdijk. Met Pasen zijn er extra vieringen. 
Data:
Paaszaterdag 11 april 13.00 uur: voedselzegening. 
Eerste Paasdag 12 april 18.00 uur: eucharistieviering.
Tweede Paasdag 13 april 18.00 uur: eucharistieviering.
Wij stellen het op prijs als u de tekst hieronder laat zien aan Pool-
se mensen die u kent. 

Święconka w Westland
Serdecznie zapraszamy na święcenie pokarmów, które w tym 
rejonie odbędzie się w Wielką Sobotę 11 kwietnia 2020 o godz. 
13:00
Msze Święte w języku polskim Wielkanocna w Westland
Serdecznie zapraszamy na Msze Świętą w języku polskim, która 
odprawiona będzie w niedziela Wielkanocna dn. 12 kwietnia 
2020, godz. 18.00
Serdecznie zapraszamy na Msze Świętą w języku polskim, która 
odprawiona będzie w poniedziałek Wielkanocny dn. 13 kwietnia 
2020, godz. 18.00
Adres kościoła: Dijkstraat 23, 2675 AV Honselersdijk
(Polska Parafia pw. NMP Gwiazdy Morza; www.parafia-rotter-
dam.nl, tel. 010 - 4770066)

Kerkberichten 
Weekeinde 14 en 15 maart: 3e Zondag van de Veertigdagentijd.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk Monster.
Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering met dames en heren Bar-
tholomeuskoor en Vrouwenschola. Voorganger: pastor Berry 
Lansbergen. Intenties: Jaargetijde Jeanne de Vette-Groenewe-
gen, Leny Broch-van Oosten, Jan van Marrewijk, Roos van der 
Elst, To van der Knaap-van Leeuwen.
Weekeinde 21 en 22 maart: 4e Zondag van de Veertigdagentijd.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met volkszang en cantor. 
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Jaargetijde Jeanne Duij-
vestijn, Bep Greve-de Wijs.
Zondag 09.30 uur: Eucharistieviering met heren Bartholomeus-
koor, Latijn. Voorganger: bisschop J. van den Hende. Intenties: 
Nic van der Knaap, Roos van der Knaap-van den Berg, zoon Hans 
en overleden familie, To van der Knaap-van Leeuwen, Theodorus 
Bentvelzen, Josephina Bentvelzen-Dolmans en hun kleindochter 
Sofie Kerklaan, Theo en Annie van der Elst.

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.

Vervoer naar vieringen in de kerk
Mensen in onze parochie vragen of zij naar de kerk gebracht en 
gehaald kunnen worden. Wij willen dat graag mogelijk maken. Als 
u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, wordt er 
voor vervoer  gezorgd. U wordt dan gehaald en thuisgebracht. 
Contactpersoon hiervoor is Jan van Dijk, tel: 06 - 40 917 565.

Doopvieringen
Aanmelden voor een doopviering gaat digitaal. Op www.rkwest-
land.nl staat onder Contact ‘Formulieren’. Het formulier ‘aan-
melden Doop’ ingevuld digitaal bezorgen bij het parochiesecre-
tariaat. Zij zorgen dat het door de juiste mensen in behandeling 
genomen wordt.

Vieringen in de Backerhof.
Donderdag 19 maart: Rozenkrans bidden: Koos van Leeuwen.
Donderdag 26 maart: Woord- en communieviering: Trees van der 
Sande-van Rodijnen.

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

Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: Annalena Hoyer, a.hoyer@pietervanfo-
reest.nl
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 0174 – 24 57 89.

Vrijdag 13 maart 15.00 uur: woord- en communieviering door 
André Zwinkels.
Woensdag 18 maart 10.30 uur: viering KSW door pastoraal wer-
ker Els Geelen.
Vrijdag 20 maart 15.00 uur: eucharistieviering door pastor Paul 
Linders.

Nieuwe leden gezocht!
Bij Popkoor SimplyBest is iedereen tussen de 50- en 65 jaar, 

die wil zingen, van harte welkom.
Er is nog voldoende plek voor nieuwe leden 

binnen alle stem soorten.
De oefenmethode bij Popkoor Simplybest is laagdrempelig en 

vereist geen kennis van noten of jarenlange zangervaring.
Met een Combo dat onder leiding staat van een professionele 

dirigent worden de partijen ingestudeerd.
Popkoor Simplybest repeteert één keer in de veertien dagen, 

op donderdagavond in het Scoutinggebouw
aan de Raaphorst 3, te Kwintsheul.

Dit alles, niet zonder het belangrijkste doel uit het oog te 
verliezen, plezier en ontspanning!

Meer informatie vindt u op www.koorsimplybest.nl
<http://www.koorsimplybest.nl>  . 

Daar vindt u ook een aanmeldingsformulier.
Altijd al willen zingen? 

Maar nog niet eerder de stap durven maken? 
Kom gerust eens meezingen en ervaar hoe leuk het kan zijn!
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lijk ook voor opa’s, oma’s, neefjes, nichtjes, buurjongens, buur-
meisjes, juffen en meesters te bestellen. Bij dit chocolade-musi-
cal-muziek-feest moet je zijn! www.eventbrite.nl/

Eierenactie Kinderkoor
Voor de 53e keer houdt het Kinderkoor dit jaar de eierenactie. 
De opbrengst gaat naar activiteiten van het kinderkoor zoals het 
Zomerkamp. Koopt u ook van die overheerlijk chocolade eitjes?

Projectzangers en zangeressen gezocht 

Misa Criolla met Pinksteren
Door Toos de Vreede

Bartholomeuskoor en Kamerkoor Couleur Vocale starten een 
héél bijzonder project. Zondag 31 mei zingen zij in de Hoogmis 
van Pinksteren de feestelijke ‘Misa Criolla’ van Ariel Ramírez in 
de Sint Bartholomeuskerk  Poeldijk. Uiteraard met instrumente-
le bezetting van het Ensemble del Sur en medewerking van solo-
tenor Jorge Martina. Het belooft die morgen een waar muzikaal 
spektakel te worden. 

Het Bartholomeuskoor start vrijdag 8 mei met repeteren in De 
Veiling van 19.30-22.00 uur. Repetities van het  Kamerkoor starten 
donderdag 7 mei van 20.00-22.00 uur op de ‘Hooizolder’, achter 
Emmastraat 11 Monster. Kom 
langs of geef u snel op via: 
kamerkoorcouleurvocale@
outlook.com. Welke project-
zangers en zangeressen gaan 
een uitdaging niet uit de weg? 
Zoeken een leuk, ambitieus 
koor én zingen de ‘Misa Criolla’ 
in mei graag met ons mee? 
Kom kijken op een van onze re-
petities voor een vrijblijvende 
kennismaking of geef u direct 
op via: zangkoren@deosa-
crum.nl. Kosten van deelname 
zijn €25,00 inclusief de beno-
digde bladmuziek.

Agenda
Zaterdag 14 maart  
19.00 uur:  Kinderkoor Westland: musical Charlie en de 

Chocoladefabriek, De Veiling, Julianastraat 49.
Zondag 15 maart  
14.00 uur:  Kinderkoor Westland: Musical Charlie en de 

Chocoladefabriek, De Veiling, Julianastraat 49.
Elke dinsdag
19.00-19.45 uur:  De Veiling, repetitie Vrouwenschola.
20.00-22.00 uur:  repetitie Concertkoor.
Elke woensdag  
14.30-15.00 uur:  De Veiling, zingen voor kinderen van groepen 

1 t/m 4.
16.00-17.00 uur:  De Veiling, zingen voor kinderen vanaf groep 5.
Elke donderdag  
20.00-22.00 uur:  De Veiling, repetitie Popkoor Fine Tuning, 

Hooizolder achter Emmastraat 11, Monster. 
Repetitie Kamerkoor Couleur Vocale.

Elke vrijdag
19.30-22.00 uur:  Repetitie dames en heren Bartholomeuskoor.

In de kerk
Zaterdag 14 maart        
19.00 uur: geen viering.
Zondag 15 maart          
09.30 uur:  dames en heren Bartholomeuskoor zingen de Missa 

Brevis van G.P. da Palestrina. De Vrouwenschola zingt 
het gregoriaans.

Zaterdag 21 maart    
19.00 uur:   viering met cantor. 
Zondag 22 maart
09.30 uur:  heren Bartholomeuskoor zingen de Studentenmesse 

van A. Lotti.

Dé Familiemusical: zaterdag 14 en zondag 15 maart

Charlie en de Chocoladefabriek… 
Komend weekeinde wordt De Veiling 
omgetoverd tot een heuse ‘chocoladefa-
briek’. Kinderkoor Westland en haar pro-
jectleden spelen maar liefst twee voor-
stellingen van de musical ‘Charlie en de 
Chocoladefabriek’. 

De eerste voorstelling is zaterdag 14 om 
19.00 uur, de tweede zondag 15 maart 
om 14.00 uur. Via de website Eventbrite 
zijn tickets voor het hele gezin en natúúr-

Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
De Veiling, 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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 
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In memoriam: 

Miep van Zetten (80)
In de leeftijd van 80 jaar overleed Jacomina Hendrica van 
Zetten. Zij woonde in de Wittebrug 86 en overleed onverwacht 
op vrijdag 21 februari. Onze gedachten gaan uit naar haar zus, 
zwager en verdere familie. Miep van Zetten kwam in de jaren 
’80 in Poeldijk wonen. Samen met haar vriend Bertus was ze 
betrokken bij de kerk en zeker ook bij het koor Immanuël. Vanaf 
1984 tot aan haar overlijden was zij lid. 

Miep had een zelfstandig karakter en wist goed wat ze wilde. 
Tegelijk had ze ook zorg nodig vanwege haar beperking. Gedichten 
waren voor haar belangrijk. Juist daarin liet ze iets merken van 
Gods nabijheid die zij ervaren heeft, juist in moeilijke momenten. 
Wat is het rijk als we God mogen kennen in ons leven. Dan zal 
Hij ons ook bewaren in het sterven. Daarover ging het ook in de 
dienst van Woord en Gebed op donderdag 27 februari. Geborgen 
in Gods ontferming zoals David daarover spreekt in Psalm 103. 
Vergeving en bewaring. We zongen liederen en luisterden naar 
het koor. Door de Heere Jezus Christus is er uitzicht over het ster-
ven heen. 
Daarna volgde de begrafenis op begraafplaats Westduin in Den 
Haag. Wij bidden om troost voor iedereen die haar zal missen. 
Daarover sprak Miep nog in het laatste gedicht dat zij voordroeg 
in de vakantieweek in het Roosevelthuis. Daar was zij vaak; altijd 
leverde zij haar bijdrage in een gedicht waarin zij liet zien wat 
voor haar belangrijk was.

Zondag 15 maart in Kwintsheul

St. Patrick’s Day in De Kastanjehof
St Patrick’s Day wordt groots gevierd in Ierland, want het is er de 
nationale feestdag. Ook in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag 
wordt het gevierd. Dit jaar óók in de Kastanjehof Kwintsheul: 
zondag 15 maart komt Doggy Dike. De band speelt Ierse songs 
en tunes en laat u de sfeer van de Ierse pub beleven. Bekende 
pub songs, zoals Whiskey in the jar, ook prachtige ballads, zoals 
The town I loved so well worden gespeeld.

Er wordt speciaal voor St 
Patrick’s Day Guinness red 
geschonken. Natuurlijk kleurt 
de Kastanjehof groen. Het 
wordt nog mooier als u ook in 
het groen komt. Dan maken 
we er een onvergetelijke St. 
Patrick’s Day van! De feestdag 
valt op 17 maart, als Ieren 
de beschermheilige van het 
land, Sint-Patricius, herden-
ken. Groen is de kleur van 
St. Patricks Day. St. Patrick is 
beschermheilige van Ierland. 
Het symbool van St. Patrick’s day is de Shamrock, is een witte 
klaverplant met drie blaadjes door Sint Patricius gebruikt om de 
Heilige Drie-eenheid te symboliseren. St. Patrick’s Day is niet al-
leen verbonden aan Ierland, maar ook een christelijk feest in de 
Katholieke-, Anglicaanse-, Lutherse- en Oosters-orthodoxe ker-
ken. Aanvang: 15.00 uur, entree € 7,50. 

KBO Poeldijk
Voor uitblijvende indexatie pensioenen

‘Koolmees, maak tussenoplossing’
Op 19 februari debatteerde de Tweede Kamer over pensioenen. 
KBO-PCOB vroeg de Kamer lagere netto-pensioenuitkeringen 
en indexatie. Manon Vanderkaa: “Daar willen we een snellere 
oplossing voor. Invoering van een nieuw stelsel met meer ind-
exatieperspectief zal nog wel even op zich laten wachten. Wij 
willen niet dat gepensioneerden nog langer tegen een achter-
stand aankijken”. Sinds eind januari ontvangt KBO-PCOB dage-
lijks telefoontjes en mailtjes van senioren over de hoogte van 
hun netto pensioenuitkering. Door een verhoging van de eerste 
schijf van 18,75% naar 19,45% houden mensen enkele euro’s 
tot tientjes per maand minder pensioen over. Zij worden daar, 
zo lijkt het, bij de belastingaangifte over 2020 voor gecompen-
seerd. 

Vanderkaa: “De gevolgen van de daling voelen mensen nu en deze 
komen bovenop jarenlang uitblijvende indexatie. Wij willen dat 
de minister zorgt dat mensen niet een jaar op die correctie moe-
ten wachten”. Ander thema zijn problemen in de administratie 
van pensioenfondsen. KBO-PCOB wil dat de minister hier grondig 
onderzoek naar laat doen. Vanderkaa: “Gepensioneerden en wer-
kenden moeten erop kunnen rekenen dat het bedrag dat zij gaan 
ontvangen klopt. Daar richt je je huishoudboekje op in”. KBO-PCOB 
wil een tussenoplossing voor de indexatie. Vanderkaa: “Ondanks 
goede stappen laat de invoering op zich wachten. Wij willen dat 
de minister met een tussenoplossing komt”. 

Lezing over Levenstestament
Donderdag 12 maart is de lezing over het Levenstestament door 
notaris mr Joyce van der Zande, zie ook vorige Poeldijk Nieuws. In 
De Backerhof, aanvang 14.00 uur.

Algemene Leden Vergadering
Dinsdag 17 maart 13.00 uur is de Algemene Leden Vergadering 
van de KBO Poeldijk in restaurant ‘Vrienden’.  Aftredend en her-
kiesbaar zijn de bestuursleden Lida Zuiderwijk en Ben Gardien. In 
het KBO/PCOB- magazine hebben onze leden de uitnodiging met 
de agenda thuis ontvangen.

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Het best bewaarde geheim: een genie zijn en het als enige we-
ten.”
“Er gaat meer boven je pet dan eronder.”

KBO Poeldijk
Katholieke Bond van Ouderen
Secr. Kees van Leeuwen, Zeereep 45,
2681 XD Monster, tel. 0174 – 24 57 89,
e-mail: kees@keesenleny.nl 
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‘Al het andere komt erbij, is mooi meegenomen’ 

Keuzestress 
Door ds. J.W.J. Guis

De laatste tijd hoor ik nog wel eens over 
keuzestress. Er is ook zoveel te kiezen. 

Wat zullen we eten? Wat zullen we 
kijken? Tot aan: ‘Welke opleiding zal 
ik doen’? Bij mij kwam er nog iets 
anders boven afgelopen weekeinde. 
Wat zal ik lezen? Want er werd een 

laatste boekenkast op mijn studeerka-
mer afgeleverd. Nu zijn  alle wanden ge-

vuld. Zodoende kon ik ook de laatste dozen van 
zolder halen om de boeken uit te zoeken.  

In feite is het niet moeilijk. Elk boek dat ik pak, moet ik wegzetten 
in de kast. Toch werkt dat niet. Veel boeken die ik pak, blader ik 
nog eens in. Ik wil ze weer opnieuw lezen. Tegelijk is het duidelijk 
dat dat niet gaat. Er ligt al een stapeltje in de kamer met bladwij-
zers ertussen waar ik in bezig ben. Ik bedenk dat een leraar vroe-
ger zei: ‘niet het vele is goed, maar het goede is veel’. Dat advies 
helpt om te kiezen. Laat ik iets kiezen waar ik echt iets aan heb en 
de rest kan wel even blijven liggen. 

Misschien hoort dit niet alleen bij onze tijd. In het Bijbelboek 
Prediker lezen we de wijze woorden: ‘in overvloed boekrollen ma-
ken is eindeloos’ (Naardense Vertaling). Laat staan dat je alles 
kunt lezen. Gelukkig hoeft dat ook niet. Uiteindelijk is er voor mij 
één Naam; die van Jezus Christus en één boek; de Bijbel, zij behou-
den hun waarde. Al het andere komt erbij en is mooi meegenomen 
als ik tijd heb. Zo, de keuze is weer gemaakt, dat geeft rust.‘

Kerkdiensten
Zondag 15 maart, 4e Lijdenszondag.
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis. 
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Zondag 22 maart, 5e  Lijdenszondag.
10.00 uur: prop. H. Meijer, Zoetermeer.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en ne-
vendienst voor kinderen van de basisschool.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan 
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u ge-

Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6, tel. 243663
Predikant : Ds. J.W.J. Guis 
             Jan Barendselaan 199, 2685 BS Poeldijk
             Tel. 06 - 13 703 120
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

haald met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres: Jan.van.
Geest@live.nl, of: 06 -49 417 025. Voor vervoer naar de maand-
sluiting in De Terwebloem kunt u bellen met mw. Stijger tel.: 28 
00 57.

Maandsluiting  De Terwebloem
Vrijdag 27 maart om 19.00 uur mogen we weer een maandslui-
ting houden in De Terwebloem. Ds. Guis zal de meditatie verzor-
gen en kinderkoor “De blijde stemmen” verleent muzikale me-
dewerking o.l.v. de familie Visser. Wij hopen weer op een mooie 
avond met en voor elkaar. De Commissie Gemeente werk.

Bij de kerkdiensten
Zondagochtend 15 maart willen wij de preek met elkaar bespre-
ken. Jaarthema is ‘Onderweg naar Jeruzalem’. Bij de opening van 
het winterwerk zagen we Ezra die onderweg gaat met vertrou-
wen. In november hoorden we van de Koningin van Sjeba die 
ook naar Jeruzalem gaat. Ze doet dat met verlangen om koning 
Salomo te ontmoeten. Nu zien we hoe de Heere Jezus met Zijn 
discipelen op weg is naar Jeruzalem in Marcus 10. Hoe gaan zij 
op weg? Daarover willen we met elkaar doorpraten. Vragen voor 
jongeren en ouderen zijn in de kerk beschikbaar.

Open kerk
Zaterdag 21 maart is er weer open kerk. Tussen 10.00-11.30 uur 
bent u van harte welkom in de kerk voor een kop koffie of thee, 
voor contact of een vraag. Wij hopen dat u weer van deze gele-
genheid gebruik zult maken.

Oud papier
De oud-papiercontainer staat van 25 t/m 28 maart op: 
Monsterseweg 112, Poeldijk (naast hotel-restaurant Unicum-
Elzenhagen).

Steenschilder workshop
Op 21 maart organiseren wij een steenschilder workshop en 
hebben we ook weer onze inmiddels bekende “creatieve erwten-
soep” helaas de laatste keer dit seizoen.

Boeken en platenmarkt
Tijdens de open kerk op 21 maart is er Boekenmarkt, met boeken 
over religie, kerkgeschiedenis, algemene geschiedenis, politiek, 
muziek, maar ook detectives, romans en kookboeken. U vindt er 
ook puzzels en dvd’s voor een lage prijs. Op de Platenzolder vind 
u meer dan duizend oude elpees, singletjes, 78 toeren platen en 
een grote voorraad Cd’s. Alle soorten muziek, religieus, klassiek, 
populair, jazz, country en zeldzame platen voor verzamelaars. U 
kunt ook platen of Cd’s bij ons inleveren. 
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Westlands Jongerenraadslid Shannon Gregoire: 

‘Ook Poeldijk kan groener worden’
Door Nelly Schouw-Zaat

Poeldijkse Shannon Gregoire (18) heeft spannende weken ach-
ter de rug. Naast haar studie security studies aan de Haagse 
vestiging van de Universiteit Leiden, houdt ook de visie van de 
Westlandse Jongerenraad op de leefomgeving van Westlandse 
jongeren haar bezig. Eind februari werd het advies van de 
Jongerenraad gepresenteerd aan de gemeenteraadfracties. ‘Nu 
maar hopen’, zegt Shannon in een gesprek met Poeldijk Nieuws, 
‘dat de gemeenteraad onze visie overneemt en er mee aan de 
slag gaat’. Shannon is de Poeldijkse vertegenwoordiger in de 
Jongerenraad.

Met haar laptop op schoot licht Shannon thuis in Poeldijk het pro-
ject toe. ‘De Jongerenraad vertegenwoordigt jonge inwoners uit 
alle Westlandse dorpen. We vergaderen eens per maand en heb-
ben ons de afgelopen tijd  vooral bezig gehouden met de vraag: 
‘hoe kan het Westland aantrekkelijk blijven voor jongeren en wat 
moet er verbeterd worden? Voorbeeld: er worden veel huizen 
gebouwd, maar geen betaalbare huizen voor jongeren. Of, recre-
atie. Er zijn al genoeg sportvelden,- daar is echt geen gebrek aan. 
Als er dan een accommodatie voor sport moet komen, zoek dan 
iets dat er nog niet is. Zoals een openbaar trainingspark, waar ie-
dereen terecht kan zonder lid te zijn van een club of vereniging’ .

‘Poeldijk geeft voorbeeld met zonnepanelen ABC-terrein’ 
Er kan, aldus Shannon Gregoire, nóg meer aan groenvoorzienin-
gen worden gedaan. Niet alleen qua landschap,  ook aan zuinig 
energiegebruik. ‘Waarom komen er nauwelijks zonnepanelen op 
bedrijfsschuren? Ik heb speciaal gelet op hoe hier in Poeldijk op 
het ABC-terrein op grote schaal zonnepanelen heeft geplaatst. 
Met die energie kun je zoveel bereiken. In deze streek staan dui-
zenden grote schuren, loodsen en bedrijfspanden, die er geschikt 
voor zijn. Poeldijk geeft wat dat betreft het goede voorbeeld’. 
Echt vergroenen is in het Westland nog lang niet wat het moet 
zijn. Het aloude principe dat voor het kappen van één boom er 
twee moeten worden geplant, gaat hier niet op. ‘ We hebben uit-
gerekend dat er nu nog duizend nieuwe bomen geplant moeten 
worden’. 
Los van de adviezen aan het gemeentebestuur onderzoekt de 
Jongerenraad of een jongerenloket iets is voor het Westland. 
Sommige gemeenten werken met zo’n loket. Daar kunnen jon-
geren terecht met vragen over huisvesting, belastingaangifte en 
studiefinanciering. Vindt Shannon het werken in de Westlandse 
jongerenraad zinvol? ‘Zeker’, is haar besliste antwoord. ‘Het 
past prima in de studierichting die ik volg. Ik studeer nu security 

studies, met als belangrijkste onderwerp de persoonlijke en pu-
blieke veiligheid. Het is een onderdeel van de studierichting po-
liticologie. Mogelijk komt daar later nog een studie psychologie 
bij. Ik zou daarmee goed op mijn plaats zijn bij de politie’. Eerst 
de studie in Den Haag en parallel daaraan de Jongerenraad. ‘In 
mei wordt onze visie over besproken in de gemeenteraad.’ Veel 
zal afhangen wat er voor de jongeren hier gedaan gaat worden’. 
De visie is eind februari gepresenteerd aan de LPF, Westland 
Verstandig, D66 en PvdA. De reacties waren overwegend positief, 
aldus Shannon. Hier en daar waren wel verschillen van mening, 
maar voor elke partij waren er zeker punten waar men blij mee 
was. De andere fracties komen nog aan de beurt.

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

Poeldijkse handbaldames pakken overtuigend winst

Twist – Verburch: 14 - 30
Zondag 1 maart stond er na twee weken rust weer een wed-
strijd op het programma. Nét voorjaarsvakantie geweest, waar-
door we in de trainingen niet compleet waren. Toch hadden we 
er heel veel zin in, want de laatste drie wedstrijden wonnen wij 
op rij! Trainer Paul sprak ons in de kleedkamer toe en maakte 
erg duidelijk dat we niet mochten verliezen. Twist staat laatste 
plek en wij hadden de twee punten hard nodig voor een kans 
op de 3e plek.

Wij startten wat 
sloom en onzeker, 
maar het voelde alsof 
we Twist gingen ver-
slaan. Daarna ging het 
steeds beter: met een 
paar snelle break-outs 
en goed uitgespeelde 
aanvallen stonden we 
zo een aantal punten 
los van de tegenstan-
der. Iedereen was erg 
gedreven en mede door een paar goede reddingen van de keep-
ster gingen  we met 17-5 gingen rusten. Bij de thee kregen wij 
van Paul opdracht om de score zo ver mogelijk uit te bouwen, 
want het doelsaldo kan aan het eind van de competitie weleens 
bepalend zijn. In de tweede helft bouwden we onze voorsprong 
langzaam uit. Er waren wel een aantal onrustige en soms slordige 
perioden. Toch wonnen wij deze wedstrijd dik met 30-14! 
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

De schoonheid van het Westland moest tussen 1965 en 1970 een 
van de meest ingrijpende naoorlogse ‘zeperds’ duchten op het 
gebied van openbaar groen. De toen tot stand gekomen fusies 
van de Westlandse fruit- en groenteveilingen waren daar direct 
debet aan. Elk dorp had voordien nog groene paadjes, laantjes 
én een eigen veilingvereniging. Verenigingen die qua aantallen 
leden minimaal zeventig jaar lang vrij stabiel waren alvorens de 
mammoetveilingen in beeld kwamen. Jaren waarin de inwoners 
van Westlandse dorpen een belangrijke rol speelden in het leef-
klimaat van ‘De Glazen Stad’. Vooral  wat oudere dorpsgenoten 
vonden het in en om de veilingen wat rond hangen een leuke 
en zinvolle tijdsbesteding. Even uithuizig zijn, koffie drinken en 
een praatje maken, beschouwden zij niet ten onrechte als hun 
dagelijkse uitje. 

Vaak zag men geïnteresseerde plaatsgenoten, waaronder kwe-
kers, richting veiling fietsen of lopen om hoogst persoonlijk ge-
tuige te zijn van de prijs der producten. Onder de kwekers was er 
toch altijd sprake van enige spanning zodra hun product de klok 
naderde. Er werd tot genoegen van de ‘vroege vogels’ al vroeg in 
de morgen koffie en thee geschonken in de kantines. Naderde het 
middaguur dan kon de liefhebber zelfs een pikketanissie bekomen, 
een drankje waarna de bezoeker als regel huiswaarts keerde. In 
Poeldijk waren de gebroeders Ted en Wil Gram talrijke jaren de 
vaste gezichten als ‘kantinebazen’, het laatst aan de nieuwe vei-
ling ‘Westland Noord’. Een job die later in handen kwam van Fred 
Verhoef. Zij genoten, naast hun werk, van allerhande verhalen en 
anekdotes die hen ter ore kwamen. Vooral in de namiddag werd 
er in de kantine door enkele vaste groepjes ouderen een kaartje 
gelegd, klaverjassen was meestal favoriet. 

Nieuwe wegen, prima zaak
Niet alleen Poeldijkers brachten door de aanwezigheid van de 
fruit- en groenteveiling wat leven in de brouwerij, ook in de ove-
rige dorpen zochten oudere burgers die specifieke gezelligheid 
op. Alle goede bedoelingen ten spijt kenden de supergrote vei-
lingen een veel te kort bestaan (1970-1999). Juist de oprichting 
van die ‘supers’ was in de jaren zestig oorzaak van het verdwijnen 
van heesters, bomen en pittoreske laantjes en paadjes. Lang niet 
alle tuinbouwbedrijven waren zo’n zestig jaar terug ontsloten. In 
dat opzicht was de aanleg van een aantal nieuwe wegen in het 
Westland vanzelfsprekend een goede zaak. Wel kunnen we ons 
in alle oprechtheid afvragen of al die kosten toen zouden zijn ge-
maakt als men over profetische gaven zou hebben beschikt. Feit is 
dat het klok veilen in onder meer Westland-Noord binnen drie de-
cennia foetsie was. Kijken we naar het toenmalige Poeldijksepad, 
het verlengde van de Verburghlaan, Vredebestlaan en omgeving, 
Groenepad en de hier gefotografeerde Hollewatering, herinneren 
tal van wat oudere mensen zich nog hoe landelijk die weggetjes 
waren. De Hollewatering mag voor melkman, slager en bakker bij 
slecht weer een ramp zijn geweest bij het bedienen van hun klan-
ten, qua pure schoonheid kende het haar gelijke niet. 

Veel groen dupe van voortgang
Die schilderachtige Hollewatering, met maar liefst 6 houten 
draaibrugjes over 800 meter en een middelhoge groene haag aan 
de buitenkant, had des zomers veel weg van een levend schilderij. 
Vooral als schuitjes, ook vanuit het achterland (Wenpad), met fruit 
en groenten ter veiling gingen, was het genieten. Draaibruggen 
die meestal dicht waren, moesten door een bezoeker met een lat/
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In Poeldijk was de oorlogsschade overal merkbaar

De heerschappij van de angst
Door Nelly Schouw-Zaat

Vanuit zolderramen 
en misschien ook wel 
staand op krenttrap-
pen konden Poeldijkers 
heel kort na het begin 
van de Tweede Wereldoorlog in mei 1940 Rotterdam zien bran-
den en roken. Het bombardement verpulverde huizen en havens. 
Honderden mensen kwamen om, raakten gewond, leden of wer-
den dakloos. Rotterdam  verloor zijn hart. Op 3 maart 1945 zag je, 
als je vanuit Poeldijk een andere richting opkeek, dat de Haagse 
wijk het Bezuidenhout werd platgegooid. Langs de zee verrees 
de Atlantikwall waardoor de kust voor de mensen ontoeganke-
lijk werd. Daar werden ondergrondse gangenstelsels aangelegd 
voor de Duitse bezetter. Lanceerinstallaties van vliegende bom-
men stonden op loopafstand van het dorp Poeldijk opgesteld.

Voortdurend werden die bommen afgeschoten,- hun gierende 
gefluit joeg iedereen steeds doodsangst aan. Op tuinbouwbedrij-
ven buiten het centrum van Poeldijk vielen meerdere bommen. 
Kassen en heel veel plat glas werden getroffen, ijzeren construc-
ties verbogen en schoorstenen legden het loodje. Soms sloeg zo’n 
bom een diepe krater, onmogelijk om daar weer een nieuwe kas 
te bouwen. Tuinderswoningen, vaak bewoond door grote gezin-
nen, nam de bezetter in beslag. Vaarroutes werden naarmate de 
oorlog voortduurde belemmerd door ingestorte bruggenhoof-
den. Toch werd er in de zomermaanden geoogst. Aardappelen, 
groenten en fruit en zelfs bloembollen storen zich immers niet aan 
oorlogsgeweld. Maar onder het nieuwe bewind veranderde  het 
veilingsysteem: de export naar landen als Engeland kwam com-
pleet stil te liggen. Het kwam er op neer dat de bezette mensen de 
bezetter ook nog te eten moesten geven.

stok naar de overzijde van het water worden getrokken. Aan die 
lat zat een klosje dat achter de draai (loopplank) moest worden 
geplaatst. Lukte dat, dan was het overhalen van de draaibrug een 
fluitje van een cent en kon men veilig oversteken. De reconstruc-
tie van de eeuwenoude doorgang van Poeldijk naar Kwintsheul 
bleek het einde van veel natuurschoon waar menigeen ‘U‘ tegen 
zei. De groenhaag verdween, terwijl draaibrugjes werden ver-
vangen door een ophaalbrug en andersoortige ‘oversteekjes’. De 
kleine waterplasjes op de foto zijn een eeuwig aandenken aan 
het één meter smalle paadje van weleer, terwijl de brokken beton 
eens dienst deden als ‘steunpilaren’ voor de kas van de familie 
Grootscholten (rechts). Een kas die moest worden ingekort om 
de wegaanleg mogelijk te maken. De ruim een halve eeuw oude 
opname toont ons een van de objecten die op weg naar 1970 
door de regionale overheden ter hand werd genomen. Het knusse 
paadje maakte plaats voor een openbare weg die qua bekoring 
niet kan tippen aan vervlogen jaren. Bovendien kwam mij ter ore 
dat de verkeerssnelheid ter plaatse sindsdien ‘enigszins’ is toege-
nomen….

‘In het belang van de Glazen Stad,
verdween dit paadje, het is me wat.
Geen enkele strijd, 
een eis van de tijd,
waar men blijkbaar veel voor over had’

Moeder met haar jonge kind gedood
In Poeldijk was de oorlogsschade overal merkbaar. Werden in 
buitengebieden vooral glasopstanden en schuren geraakt, ook 
woningen in Poeldijk lagen in de aanvliegroute. Meerdere hui-
zen werden getroffen en aan het eind van de oorlog kwamen 
een moeder en haar jonge kind om door een bom. De baby in de 
wieg bleef in leven! In Kwintsheul werden een boerderij en be-
jaardentehuis de Mariastichting gebombardeerd. Alle bewoners 
van het bejaardenhuis moesten worden geëvacueerd. In het hele 
land, ook in Poeldijk, kwam het onderwijs onder druk te staan. 
Scholen werkten op halve kracht. Onderwijzers die elke dag op de 
fiets vanuit omliggende plaatsen en Den Haag naar hun werk in 
Poeldijk kwamen, werden opgepakt en moesten voor de bezetters 
gaan werken. Schoolgebouwen konden niet meer verwarmd wor-
den. Het landelijk gebrek aan goed onderwijs in de vijf oorlogsja-
ren was nog lang in de hele samenleving en bij de wederopbouw 
van Nederland voelbaar. 

Wantrouwen beheerste denkvermogen
Hoe zeer blijdschap en opluchting na de bevrijding in mei 1945 
ook heersten,- een andere heerschappij bleef nog lang nadien: 
die van de angst. Het leven was kwetsbaar geworden. Gebrek aan 
goed voedsel leidde tot ziekte en in veel gevallen zelfs tot de dood. 
Angst leidde tot sociale beklemming. Wantrouwen beheerste het 
denkvermogen. En het waren ook zeker niet alleen de burgers in 
hun huizen die angst kenden. Degenen die in het verzet werkten 
moeten die angst in gevaarlijke momenten nog meer gevoeld 
hebben. ‘De tijd heelt alle wonden’ zegt een spreekwoord. Om 
blijvende angst te overwinnen is heel veel geduld en vertrouwen 
nodig… 

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

www.spruijtonderhoud.nl • 06-512 08 412www.spruijtonderhoud.nl
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Puzzel
Invulraadsel: gezegde  
Door Bep Stijger

Vul op de stippen een woord in, dat de laatste lettergreep is van 
het 1e woord en de beginlettergreep van het 2e woord. Zoals: 
OVER  WERK  BIJ  of  MENG KOM BUIS. Zet de letters naast elkaar 
en je hebt de oplossing; stuur die in en maak kans op een heerlijke 
slagroomschnitt. Oplossing met naam, adres en telefoonnummer 
binnen 14 dagen naar: puzzel@poeldijknieuws.nl of naar Poeldijk 
Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Suggesties voor een 
puzzel of er een maken? Welkom! Dan is ons blad echt van en 
voor alle Poeldijkers.

1. VUL  .   .   .   SEEL 2e letter

2. GRAS  .   .   .   .   SLA 2e letter

3. GEMEENTE  .   .   .   .   .   RECHTER 4e letter

4. SCHEP  .   .   MUTS 2e letter

5. ELECTRO  .   .   .   .   .   ZAAG 3e letter

6. HAAR  .   .   .   AAS 2e letter

7. KRENTEN   .   .   .   .   .   TROMMEL 2e letter

8. PAREL   .   .   .   .   BEI 1e letter

9. BLOEMEN   .   .   .   .   .   .   .   KLOK 5e letter

10. BRAND   .   .   .   .   .   .   SCHRIFT 6e letter

11. MOT   .   .   .   .   .   BOOG 2e letter

12. DEUR   .   .   .   BUS 2e letter

13. BAK   .   .   .   .   SCHOTEL  4e letter

14. STRUIS  .   .   .   .   .   NEST 3e letter

15. WIJN  .   .   .   .   BLAZER 2e letter

16. WATER  .   .   .   HELM 2e letter

17. KUSSEN  .   .   .   .   .   HAMER 1e letter

18. BRON   .   .   .   .   .   SKI 1e letter

19. MAAT   .   .   .   KET 2e letter

20. ROOM  .   .   .   .   .   BABBELAAR 3e letter

21. HOUT  .   .   .   .   .   .   PIJP 5e letter

22. STRAAT  .   .   .   .   BAAN 1e letter

Uitslag Invulraadsel ‘plaatsnamen’ in Poeldijk Nieuws nr. 4: 

Westland Verstandig: 
Eind van het jaar vertrekt 
Perspectief uit de Witte Brug 

Onze fractie heeft tal van vragen 
aan het College gesteld over de over-
last die bewoners van Perspektief 

veroorzaakten in Poeldijk. Een aantal maatregelen werden genomen om 
de overlast weg te nemen, maar voor sommige zaken is vaak geen goede 
oplossing voorhanden. Verhuizing opperden wij ook al. Al jaren geleden 
werd aangegeven dat zodra in Westland een andere locatie gevonden was, 
de bewoners zouden verhuizen. Zonder die locatie gevonden te hebben 
gaat de Perspektief-locatie dicht tegen het einde van dit jaar omdat de 
woningen zijn afgekeurd door GGD/GGZ. Prima voor Poeldijk. Hopelijk zal 
de resterende tijd geen problemen te zien geven. Wilt u contact met ons, 
dat kan: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 
06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl.

Wilt u contact met ons, dat kan:  Westland Verstandig, 
Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068

mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl

Van de 26 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, is de 
gelukkige winnaar Caroline Houtman, op de foto met de ge-
wonnen slagroomschnitt.

1. Ruinen
2. Sint Jansklooster
3. Rolde
4. Vierhouten
5. Aalden
6. Krimpen aan de lek
7. Roden
8. Dieren
9. Assen
10. Helmond
11. Coevorden

12. Klazienaveen
13. Leek
14. Emmen
15. Eerbeek
16. Gieten
17. Wageningen
18. Driebergen
19. Exloo
20. Hoofddorp
21. Woerden
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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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Ik pak de pen op 
Blauwkonter Agatha Diepenveen
Mijn naam is Agatha Diepeveen en heb de pen overgenomen 
van Miranda van der Laan. Wie schrijft die blijft, is een mooie 
uitdrukking, dus daar gaan we dan. Ik ben een dochter van 
Kees en Netty van der Valk-van der Zalm, getrouwd met Fred 
Diepeveen. Wij hebben twee kinderen, Jeffrey en Patricia. Ik heb 
weleens gezegd: ik kan een boek schrijven over mijn leven tot nu 
toe. Ik zal dan maar beginnen met een voorwoord…

Ik kreeg verkering in het Teejater in Naaldwijk met barkeeper 
Fred. We zijn getrouwd en hebben kinderen gekregen. Fred stond 
nog steeds, als bijbaantje, achter de bar, totdat hij gevraagd werd 
als bedrijfsleider. Die baan heeft hij aangenomen en na een aan-
tal jaren volgde de definitieve overname van Teejater Naaldwijk. 
Wij zijn heel trots dat heden onze kinderen eigenaar zijn.
 
Omdat Fred zoveel aan het werk was, bleef ik thuis bij de kin-
deren. Ik hielp veel op school en kwam ook in het vrijwilligers-
werk terecht…… een aardje naar mijn vaartje. Mijn vader was ook 
overal te vinden in de gemeenschap van Poeldijk. Ik las voor in 
de kerk, zat in het bestuur van de flatvereniging Jan Barendslaan 
waar we toen woonden, we tennisten allemaal en als je vaak naar 
je kinderen kwam kijken , kon je ook wel in de jeugdcommissie. 
Ik was ooit page met mijn vader als prins carnaval, sindsdien zat 
ik in het bestuur van carnavalsvereniging de Blauwkonters en na 
een tussenstop, ben ik daar weer van de partij. En last but not 
least heb ik samen met Annie Bol het blad De Poeldijker in elkaar 
gezet. Voorloper van dit mooie Poeldijk Nieuws. Uiteindelijk heb 
ik de redactie van Annie overgenomen. Let wel, toen was er het 
digitale tijdperk nog niet  en hebben wij alles met de hand moeten 
plakken en knippen.

Poeldijk is een dorp, vroeger gemeente Monster. Nu 1/11 e gedeel-
te van gemeente Westland. Het is dat Poeldijk zelf geen gemeente 
was, deze gemeenschap draaide helemaal op zichzelf met onze 
kerk “Bartje” in ons midden. Met onder andere een bloeiende mu-
ziek- en zangvereniging, toneelvereniging en uiteraard Verburch 
met alle takken van sport. En er werd een feestweek georgani-
seerd met alle verenigingen. Kortom een actief dorp met enthou-

siaste bewoners. Een fijn dorp om in te wonen. Helaas is ons dorp, 
waarschijnlijk mede door de sociale media minder actief lijkt 
zo…….Maar als er dan weer iets op poten gezet wordt, dan staan 
we ineens weer allemaal vooraan. Chapeau daarvoor!!!

Veel winkelen kunnen we niet in Poeldijk, maar huizen worden 
er volop gebouwd en die worden ook bewoond. Laten we er met 
elkaar een fijne gemeenschap van maken met alle nieuwe bewo-
ners en er voor elkaar zijn in wat voor vorm dan ook. Jong en 
oud. Want een warme hand geven, kan nog steeds niet via sociale 
media! Ik ben in ieder geval trots om in Poeldijk te wonen en een 
Blauwkonter te zijn!
Ik wil de pen doorgeven aan ook een rasechte Poeldijker Leo de 
Kok.

V.l.n.r.: Patricia, Fred, Agatha en zoon Jeffrey
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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

Adverteren in Poeldijk Nieuws 
voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim 
3.400 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. Ook 
zijn er bijna 500 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
Elly Hazewinkel: 06-21645276 of
Koos Verbeek: 06-53714151 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171 
Info bij: advertenties@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl

Vitis Welzijn
Maandag 16 maart

Alzheimer café Westland
‘Communicatie en dementie’ is het thema van het Alzheimer 
café op maandag 16 maart. Hoe blijf je in contact met je naaste 
met dementie? Wat zeg je, hoe kun je blijven communiceren als 
je naaste het begrip van de taal verliest? 

Een deskundige geeft er uitleg over en beantwoordt vragen. U 
bent van harte welkom in wijkcentrum Hof van Heden, Dijkweg 
20 in Naaldwijk. Inloop 19.00 uur, het programma duurt van 
19.30 tot 21.30 uur. 

18 maart in De Backerhof

Vander Klooster modeshow
Vander Klooster Mode presenteert woensdag 18 maart de 
nieuwste voorjaarsmode. De modeshow is van 10.00-11.15 uur. 
Na afloop start de verkoop om 13.00 uur en kunt u de collectie 
bekijken. De verkoopsters kunnen u helpen met passen en advi-
seren bij het zoeken naar een leuk kledingstuk. Iedereen is van 
harte welkom!

Digi-inloop
Vragen over het gebruik van uw computer, tablet of smartphone? 
WhatsApp, fotobewerking, internetbankieren, Facebook of veilig 
internetten? Uw digitale kennis uitbreiden? Dat kan elke 2e en 4e 
vrijdag in De Backerhof van 09.30-12.00 uur. Digi-inloop wordt 
begeleid door Arie Kruijswijk en Wim van Ruyven. Kosten zijn € 
2,50 per keer, inclusief een consumptie.

Bingo
Zin in een gezellige bingomiddag? Elke zaterdag in de even weken 
bingo in De Backerhof. Aanvang 14.00 uur, de kosten zijn € 4,50 
inclusief een kop koffie of thee. Vooraf aanmelden niet nodig.

Rijsenburgerweg 34 Poeldijk Tel.0174-245609 michelvistweewielers.nl

P r e m i u m E - B i k e C e n t e r

Michel Vis
E-Bikes - Fietsen

Gazelle - Kalkhoff 
Kom langs voor een proefrit op de beste E-Bikes 

van Nederland en Duitsland

Brandweerinspectie en welstand aan de slag

40 jaar Jan van der Valksporthal
Door Peter van Leeuwen

Na een serie gesprekken, schermutselingen en voorhoedege-
vechten met de gemeente Monster komt van díe kant op 28 no-
vember 1978 een principe akkoordverklaring. Dat betekent in 
eerste instantie niet veel meer dan dat bij Verburch mag worden 
doorgewerkt aan de plannen. De bouwcommissie – bestaande 
uit de heren Cees Breumelhof, Jan van Galen, Joop van Paassen 
en Harry van der Arend – gaat slagvaardig aan het werk. 

Twee dagen later al wordt besloten een schetsontwerp inclusief 
een technische beschrijving te maken en aan de hand daarvan 
een vijftal bouwondernemingen te benaderen: HBM (Rijswijk), 
Mick Eekhout (Delft), Kreuger (Schiedam) en Van Mierlo en 
WEBOMA (beiden uit Wateringen). Weer een week later is het 
al zover: na wat discussie en gesleutel worden de door Joop ge-
maakte schets en technische beschrijvingen goedgekeurd. Bureau 
Inpijn Blokpoel uit Waddinxveen wordt in de arm genomen om 
bodemonderzoek te verrichten voor  heiwerk en fundatie. Op 
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Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Jumbo Boere 
365 dagen 

per jaar open.

Openingstijden:
Maandag t/m Zaterdag

08:00 tot 21:00 uur

Zondag
10:00 – 19:00 uur

Op een goede locatie gelegen tussenwo-
ning welke geheel naar eigen inzicht is te 
moderniseren. De locatie is zeer centraal te 
noemen, zowel het strand en de duinen, als 
het centrum van Monster bevinden zich op 
loopafstand. 

Vraagprijs: € 175.000,- k.k. 

In een gezellige en kindvriendelijke woonwijk 
gelegen tussenwoning welke keurig is afge-
werkt en zonder grote uitgaven te betrekken is. 

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Rijnweg 79
2681 SC MONSTER

Sternstraat 5
2681 TP MONSTER

Volg
ons op:

Wateringen - Naaldwijk - Monster - Den Haag  - Vlaardingen             T 0174 28 60 80    www.borgdor� .nl
Scouting Poeldijk

De grote welpen vertellen

Benthe: Scouting Poeldijk is zo leuk omdat we van alles doen, bui-
ten en binnen. 
Rakel: op de scouting mag je lekker creatief zijn en kun je veel 
dingen leren
Marcel: we doen leuke en veel gekke dingen en we bakken en 
koken. 
Jordan: Scouting is lekker actief en je komt ’s middags moe thuis. 
Bente: we doen allemaal leuke spelletjes.
Maya: we doen alles samen, werken samen aan veel leuke dingen. 
Daan: we leren knopen leggen en leren pionieren.
Kristiaan: iedere zaterdag 2 uur lang leuke dingen doen.
Livia: ik vind het leuk dat de groepen gemixt zijn, jongens en meis-
jes samen. 
Jordan: we werken soms ook aan insignes.
Groetjes!

15 december al worden de kandidaat-bouwers verzocht zich in 
te schrijven en hun prijs vóór 26 januari 1979 in te dienen. Op 
28 december moeten tekeningen en bouwaanvraag-formulieren 
bij Openbare Werken ingediend worden, zodat alles ter inzage 
gelegd kan worden. Ook brandweerinspecteurs en welstandcom-
missie kunnen aan het werk. De vaart zit erin: als financieel me-
ters worden gemaakt, kan eind april de eerste paal de grond in….! 

Voor het bestuur van de Avondvierdaagse Poeldijk

Gezocht: bestuursleden
Je komt in een enthousiast groepje mensen 
dat met veel plezier mogelijk maakt dat de 
Avondvierdaagse elk jaar weer in Poeldijk 
gehouden kan worden. De werkzaamhe-
den gebeuren in een beperkte periode van het jaar zodat je er 
niet wekelijks mee bezig bent.

Lijkt het je iets om deze groep aan te sturen, of de financiën voor 
je rekening te nemen? Bel dan met Sjaan van Leeuwen (tel. 06 
- 12 070 833). Wij wachten in spanning af. Het bestuur van de 
Avondvierdaagse Poeldijk.
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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

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

‘Klanten willen producten in het echt zien’ 

SolarNRG in maart zaterdag open
SolarNRG vindt het een gemiste kans dat het bedrijf van de 
6.000 particuliere klanten bij wie het per jaar een zonnestroom-
systeem installeert maar 2 tot 5% in de ogen aan kan kijken. 
Daarom is eind 2017 onder het hoofdkantoor in Poeldijk een 
showroom op werkdagen open voor particulieren. Zij kunnen 
niet altijd binnen de openingsuren langskomen. Daarom is de 
zonnestroomwinkel in maart ook op zaterdag open.

In de showroom kan men zonnepanelen, omvormers en monta-
gesystemen bekijken en kan er een virtueel plan worden gemaakt 
voor een woning. Marco van Veen, CEO van SolarNRG: “We willen 
dichter bij onze klanten staan. Kopen van systemen gebeurt nu 
vaak op afstand, maar klanten willen een persoonlijker advies. 
Wij nemen bezoekers mee in zonnestroom, geven informatie en 
maken het winkelbezoek zo tot een duurzaam avontuur.”

Zonnestroom steeds interessanter
Prijzen van zonnepanelen zijn de laatste jaren flink gedaald en 
zijn nu stabiel en worden over het algemeen binnen zes tot zeven 
jaar terugverdiend. Particulieren kunnen de btw terugkrijgen van 
de Belastingdienst. Dit jaar zal SolarNRG zo’n 6.000 particuliere 
woningen voorzien van zonnepanelen; steeds meer mensen kie-
zen voor duurzame energie. Woningbezitters zijn geïnteresseerd 
in duurzame bronnen, maar hebben veel vragen of willen produc-
ten graag in het echt zien. Van Veen: “De start van deze winkel 
was een vraag uit de markt. Een zonnestroomsysteem stuur je na 
aanschaf en installatie niet zo makkelijk retour.” Openingstijden 
showroom in maart: maandag t/m donderdag: 08.00-17.00, vrij-
dag: 08.00-17.00 en zaterdag van 09.00-15.00 uur.
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Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

 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

Van 16 tot en met 21 maart

Collecteweek Reuma Nederland 
 
Van 16 tot en met 21 maart is de collecteweek van Reuma 
Nederland. Ook dit jaar komt de collectant aan uw deur. Ondanks 
de onzichtbaarheid van de ziekte, kampen meer dan 2 miljoen 
mensen in Nederland met de grote invloed die reuma op hun 
dagelijks leven heeft. Met het geld kan Reuma Nederland on-
derzoek naar betere behandelingen financieren en zorgen dat 
mensen met reuma mee kunnen doen in de maatschappij. 
 
Geen contant geld? Alle collectanten hebben een QR-code op 
hun legitimatiebewijs. Hiermee kunt u eenvoudig met uw smart-
phone een donatie aan de deur doen. Natuurlijk kunt u ook con-
tant geld in de collectebus  doen.

Met vertrek Perspektief uit De Wittebrug  

Centrumplan kerk weer actueel
Met het voornemen van Perspektief eind 2020 gebouw De 
Wittebrug te verlaten, is het centrumplan voor Poeldijk weer 
actueel. Het parochiebestuur vindt dat de ruimte van voormalig 
verzorgingshuis De Wittebrug volop mogelijkheden biedt voor 
realiseren van woningen met zorg, woningen voor jongeren en 
ouderen in combinatie met een dorpshuis en een sociaal en cul-
tureel centrum voor Poeldijk en omgeving. 

Het Bartholomeusparochiebestuur brengt daarom haar plan geba-
seerd op behoud van het beeldbepalende  kerkgebouw opnieuw 
in de discussie over het Centrumplan Poeldijk. Hoofdpunten plan 
parochiebestuur: 
•	 Het Bartholomeusgebouw in de huidige vorm handhaven; 

voor meervoudig gebruik geschikt maken;
•	 Investeren in klein liturgisch centrum en Mariakapel, in voor-

malige kapel langs de Kerklaan;
•	 Verbinding maken tussen kerk, pastorie en de te realiseren 

nieuwbouw door een corridor;
•	 Sanitaire ruimtes realiseren nabij de corridor voor gebruikers 

van beide gebouwen;
•	 Huidige pastorie kan gebruikt worden voor verenigingen en 

een Grand Café;
•	 Een binnentuin realiseren voor divers gebruik;
•	 Nieuwbouw aan kerk en pastorie, voor verenigingen zoals 

Genesius, Deo Sacrum, KBO, bridge;
•	 Huisvesting historisch archief Poeldijk en kantoorruimte voor 

parochie;
•	 Mogelijkheid vestiging WOS in deel gebouw, bij opnames kan 

totale accommodatie gebruikt worden; 
•	 Ruimte bieden aan Vitis Welzijn, bibliotheek, kinderdagver-

blijf;
•	 Realiseren van een Grand Café, dat ook catering kan verzorgen 

voor het meervoudig gebruik kerk;
•	 Huisvesting van Middin (± 2.500 m²), jongeren- en ouderenwo-

ningen wordt dan mogelijk;
•	 Verbinding met De Witte Brug door luchtbrug met het oog op 

de weersomstandigheden;
•	 Mogelijkheid om voor de kerk een park met dorpsplein te rea-

liseren voor diverse dorpsactiviteiten;
•	 Nieuwe parkeerplaatsen in een parkachtige omgeving creëren.
Voor meer informatie: Koos Verbeek (06 -53 714 151).
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P r o f e s s i o n e l e
k i n d e r o p v a n g  i n  e e n

h u i s e l i j k e  s f e e r

Dagopvang, peuteropvang
& buitenschoolse opvang in

Monster en Poeldijk
Telefoon: 0174 - 24 31 04

www.kdvsimba.nl

uw  makelaar

Uw persoonlijke makelaar

verkoop • aankoop
verhuur • beheer • taxaties

DIRECT MAKELAAR

UW WONING VERKOPEN?  
MAAK NU EEN AFSPRAAK  
VOOR EEN GRATIS  
WAARDEBEPALING!

Neem contact met ons op:
0174 - 730 179
info@directmakelaar.nl 
www.directmakelaar.nl
...of loop even binnen!
Herckenrathstraat 52, 2681 DG Monster

22 maart in De Veiling in Poeldijk

Westlandse Slagwerkdag
Door Peter van der Knaap

Zondag 22 maart is  de 2e Westlandse Slagwerkdag in De Veiling 
in Poeldijk met een muzikaal gevarieerde programmering van 
drummers en percussionisten. Iedereen is welkom bij de work-
shops, spetterende acts en demo’s van Westlandse slagwerk- en 
sambagroepen en drumscholen. Als klap op de vuurpijl geeft 
Koen Herfst een geweldige clinic. 

Herfst is een van de meest energieke Nederlandse drummers. 
Bekend van zijn werk met Armin van Buuren, met wie hij twee we-
reldtournees maakte, New York, Los Angeles en in de Amsterdam 
Arena. Met zijn vriend Cesar Zuiderwijk (Golden Earring) organi-
seerde hij het grootste drum-evenement ooit in Nederland: 2000 
Drummers op het strand. Kortom, mis zijn clinic niet als je van 
slagwerk en drummen houdt. De Pius X & Phoenix slagwerkgroep 
o.l.v. Michel Ponsioen verzorgt swingende en ritmisch verrassen-
de optredens. Van 13.00 tot 17.00 uur. Toegangsprijs voorver-
koop € 6, op de dag zelf aan de deur € 8. Bestel je kaarten via: 
https://eventix.shop/zyv3d6jg.

Open middag met rondleiding en activiteiten

Ontdek De Terwebloem 18 maart
 
Van 16 maart tot en met 21 maart is de landelijke Ontdekdezorg 
week. De Terwebloem is natuurlijk ook van de partij! Woensdag 
18 maart is er een open middag voor alle geïnteresseerden! U 
bent vanaf 12.00 uur van harte welkom om de gezellige sfeer te 
komen proeven en kennis te komen maken met De Terwebloem. 

Wij serveren heerlijke zelf gebakken pannenkoeken. Na de lunch 
is er een rondleiding en kunt u deelnemen aan verschillende leu-
ke activiteiten onder leiding van onze gastheren en gastvrouwen. 
We zien u graag op 18 maart vanaf 12.00 uur in De Terwebloem! 
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Terugblik carnaval

(Foto’s: Willem de Bruijn en Koos Verbeek)

Al 100 jaar 
een vertrouwd 
gezicht in uw 
buurt

 

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

D
e Centrale V

olksbank (CV
B) is een van de rechtsvoorgangers van RegioBank en w

erd opgericht op 1 oktober 1920.

Zen &Zo
De weg ... begint bij jezelf

ZENtrum voor bewustwording 
& persoonlijke groei
Coaching  ● Hypnose 

Opleidingen ● Therapie ● Trainingen

Havenstraat 55
2681 LC. Monster
www.ZENenZo.nl

Reiki II cursus
13 maart 10.00 - 16.00 uur

Zentuítie I cursus
20 & 27 maart  10.00 - 16.00 uur

Opleiding Holistisch 
Energetisch Therapeut
28-29, 30 maart 9.30 - 16.30 uur

Reiki Helingsavond
6 april 19.30 - 22.00 uur

Zelf-Hypnose leren! 
17 april 10.00 - 17.00 uur
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Wegens voortdurende groei van onze organisatie zijn 
we op zoek naar enthousiaste mensen die graag in 
teamverband alle voorkomende productiewerkzaam-
heden willen verrichten. Hierbij kun je denken aan het 
oppotten, uitzetten, stokken, sorteren en afleveren van 
onze Phalaenopsis.

Mail je motivatiebrief en CV naar sollicitatie@optiflor.nl. 
Meer informatie? Bel dan 0174 705 110 en vraag 
naar Marc Grootscholten, operationeel manager.

PRODUCTIE
MEDEWERKER (M/V)
FULLTIME (38 UUR PER WEEK)

HEB J IJ  EEN FLEXIBELE EN POSITIEVE INSTELL ING 
EN BEN JE WOONACHTIG IN HET WESTLAND?

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

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

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

Zaterdag 14 maart: klussen 

NLDoet bij Scouting Poeldijk
 
Zaterdag 14 maart is het tijd voor NLDoet. Voor groot onderhoud 
van het gebouw en terrein zoekt Scouting Poeldijk aanpakkers 
die niet bang zijn van vieze handen. Wij geven het gebouw een 
schoonmaakbeurt, zodat het lenteseizoen weer schoon en fris 
kan beginnen. 

U kunt de handen uit de mouwen 
steken met: wilgen knotten en vlech-
ten, onkruid wieden, opknappen 
van het amfitheater, stroom aan-
leggen voor de beamer, een nieuwe 
kast timmeren op zolder, ramen ze-
men, vloeren in het gebouw dwei-
len, de keuken een goede schoon-
maakbeurt. Komt u ook een handje 
helpen? Wij starten 14 maart om 
09.00 en klussen door tot 12.00 uur. 
Traditiegetrouw wordt er niet alleen 
tijd besteed aan het werk, minstens zo belangrijk is de gezellig-
heid en mag wat lekkers bij de koffie niet ontbreken. Zie ook:  
www.nldoet.nl/klus/gezellig-actief-met-onderhoud-en-opknappen.

onze openingstijden: 
ma-vr 06.00 tot 21.00 uur 
za 07.00 tot 21.00 uur 
zo 09.00 tot 21.00 uur 

 
Spaar nu voor 

Swizz 
hoofdkussens! 

Bij iedere 10 euro besteding 
ontvangt u één zegel, na 10 
zegels kunt u een Swizz kussen 
kopen voor 9,99 en krijgt u 
25% korting op een ticket voor 
Phantasialand

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 
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OPEN TENNIS DAG 
ZATERDAG 21 MAART VAN 12.00 – 16.00 UUR 

VOOR LEDEN EN NIET LEDEN / JEUGD EN SENIOREN 

INFO EN VOORWAARDEN OP WWW.VERBURCHTENNIS.NL 

ONINGS TENNISPARK - ARCKELWEG 20B - POELDIJK 

CLINICS voor niet leden 
12.30 – 13.00 uur Jeugd 
13.00 – 13.30 uur Senioren 
14.00 – 14.30 uur Jeugd 
14.30 – 15.00 uur Senioren 

Openingstoernooi Jeugd en Senioren 
Voor leden – Start 12.00 uur 

ACTIES voor niet leden 
* Start Tennis Actie – vanaf 18 jaar 
50 euro tot oktober + 2 clinics 

* 50% van de jaarlijkse contributie 
Alleen op 21 maart  

Muziek en andere activiteiten rond 
de tennisbaan! 

IEDEREEN IS WELKOM 
NEEM FAMILIE EN VRIENDEN MEE! 

Start Tennis bij 

Het is mogelijk het lidmaatschap voor € 75 te verlengen tot 1 april 2021
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 bij

Het is mogelijk het lidmaatschap voor € 75 te verlengen tot 1 april 2021

Voor 

slechts

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

• Lid van 1 april tot 1 oktober 2020
• Mogelijkheid deelname aan 2 clinics
 De clinics zijn gericht op startende tennissers
• Blik tennisballen cadeau!

vanaf 18 jaar
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D
at is het

van Albert H
eijn

N
u gratis 

bezorging in 
Poeldijk.

G
a naar 

ah.nl/gratis


