
AGENDA

27 maart 2019
4e jaargang, nr 7

(lees verder op pag. 4)

30 mrt. 12.00-16.00 uur       Open Tennisdag Verburch Onings Tennispark Arckelweg
31 mrt. 13.30 én 16.00 uur      Westlands Kinderen voor Kinderen De Veiling

     Spektakel  
2 apr. 13.30-16.00 uur      Repair Café  De Backerhof
5 apr. 19.00-20.00 uur      Zapp Mattheus Adrianuskerk Naaldwijk
6 apr. 10.00-11.30 uur      Boeken- en platenmarkt Hervormde Kerk Fonteinstraat 
7 apr. 14.30 uur       Mattheus Passie Adrianuskerk Naaldwijk
7 tot 13 apr.      Collecte Hartstichting  Aan uw voordeur
8 apr. 19.00-20.00 uur      Wandeling nieuw centrumplan Poeldijk  In het dorp 
18 apr. 11.30 uur       Eindeloze lunch De Zonnebloem Restaurant  Vrienden

     (2 apr. 11.00-12.00 opgeven in De Wittebrug) 

Hart van Poeldijk: 

‘Plan maken voor veertig jaar’
Door Nelly Schouw-Zaat

Renovatie van een pleintje in Poeldijk is hoog nodig en dat lijkt 
nu ook te gaan gebeuren. Maar daar blijft het niet bij. Een to-
taalplan om het dorpscentrum opnieuw in te richten vereist 
breed draagvlak want het nieuwe centrum moet minstens veer-
tig jaar mee gaan. Dat is de boodschap van de klankbordgroep 
‘Hart van Poeldijk’ aan inwoners en gemeente. Poeldijkers, jong 
en oud, worden daarom opgeroepen om te reageren en hun 
ideeën naar voren te brengen. Of aan al die wensen tegemoet 
kan worden gekomen zal misschien niet helemaal lukken. Maar, 

Nieuw centrumplan Poeldijk
zeggen Aad van der Valk en Peter Zuidgeest van ‘Hart van Poel-
dijk’, het is belangrijk dat zo’n ingrijpende vernieuwing het dorp 
voor de toekomst het elan geeft, dat het nu mist. ‘Geen plan 
voor de korte termijn, het gaat om een visie op de Poeldijkse 
samenleving in de komende decennia’.

Tal van kwesties komen dan ook aan de orde. De groep ‘Hart van 
Poeldijk’, die al zo’n twaalf jaar geleden bij de gemeente Monster 
aan de bel trok, zat niet stil. ‘Vooral sinds de bouwplannen van de 
gemeente Westland in Poeldijk werkelijkheid werden, zaten wij 
regelmatig met het gemeentebestuur aan tafel. In weinig dorpen 
is zo’n sterke groeispurt te zien als juist nu in Poeldijk. Maar die 
versnelde nieuwbouw moet ook passen in de hoofden van de in-
woners’. Onder meer dankzij de klankbordgroep is zo’n tien jaar 

Poeldijkers maken wandeling en wisselen ideeën uit over centrum
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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.
___________________________________________________
Kopij Poeldijk Nieuws 
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of 
Erik van der Sande (06-25575372)
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken) 
Poeldijk Nieuws is niet aansprakelijk voor gevolgen van  
fouten in advertentieteksten.
___________________________________________________
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
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
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Geldig van 20 t/m 25 november Geldig van 27 nov. t/m 2 dec.

100 gram rosbief + 
100 gram beenhamsalade

 slechts € 3,99

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk 

 gratis steakmes!

gourmet express, 
per persoon

 slechts € 6,75

hele grillworst 
 slechts € 4,99

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

wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.

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

  

Geldig van 19 november t/m 1 december

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM GEGRILDE 
ACHTERHAM + 
100 GRAM AMBACHTELIJKE 
CORNEDBEEF

 SLECHTS € 3,99

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM JACHTSCHOTEL

 SLECHTS € 3,99

Vrijdag 23 november hebben wij 
een heerlijke proeverij voor kerst!

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROOKVLEES + 
150 GRAM FILET AMERICAIN

 SLECHTS € 4,75

KEURKOOPJE
HELE RING GEKOOKTE WORST 

 SLECHTS € 7,50

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

 SLECHTS € 9,95

  

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

Geldig van 25 t/m 30 maart Geldig van 1 t/m 6 april

KEURKOOPJE
4 BLACK ANGUS BURGERS

 SLECHTS € 6,95

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM GEBRADEN GEHAKT + 
100 GRAM VARKENSROLLADE & 
100 GRAM CASSELERIB 

SLECHTS € 5,95 
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM ASPERGESCHOTEL 
MET BEENHAM

 SLECHTS € 4,75

KEURKOOPJE
3 KOGELBIEFSTUKJES

 SLECHTS € 7,95
VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM GEGRILDE  
ACHTERHAM

 SLECHTS € 2,99
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM SPERZIEBONEN-
STAMPPOT MET GEHAKT

 SLECHTS € 3,99

HELE  GRILLWORST  SLECHTS  € 5,50

WEGENS SUCCES ELKE VRIJDAG EN ZATERDAG:

€ 3,50

€ 5,75

€ 1,75

KNIP
VOORDEEL

HALVE 
PRIJS

Stroopkoeken

Slagroomschnitte

Karamandel

Rozijnenbollen

Voorjaarsgebak

Fijn volkoren brood

volgens ambachtelijk recept

met verse vruchten

Koekjes zoet & zout

Knip en geniet
direct van uw
kassakorting

OF BESTEL NU OP WWW.BAKKERIJVANMALKENHORST.NL

2E

GRATIS
4+2

GRATIS
3+1

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

Woensdag 27 maart 11.00 uur: viering KWS Zweth en Nieuwe-
weg Rafael Maria Theuvenet.
Vrijdag 29 maart 19.00 uur: maandsluiting Hervormde Gemeen-
te ds. J Henzen.
Woensdag 3 april 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 5 april 15.00 uur: Eucharistieviering pastor Berry Lans-
bergen.

10 4 JANUARI 2017

Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren
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Weggooien? Mooi niet!

Dinsdag 2 april vanaf 13.30 uur

Repair Café in De Backerhof
Iets defect, snoer te kort, lekke band, knoop eraf, heggenschaar 
kapot? Laat het nazien bij het Repair Café. Onze vrijwillige repa-
rateurs zitten op u te wachten! Het Repair Café leert mensen dat 
er alternatieven zijn voor weggooien van spullen en dat repare-
ren vaak een hele goede optie is. Het maakt mensen enthousi-
ast en waardevolle praktische kennis wordt overgedragen.

Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee of 
gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Voor het Repair 
Café hoeft u zich niet aan te melden, u kunt gewoon binnenlo-
pen. Of we, na de grote brand, op dezelfde plek kunnen zitten? 
We weten het zelf nog niet, maar we zijn in ieder geval dinsdag 
2 april in De Backerhof. Welkom van 13.30-16.00 uur. Reparaties 
worden, onder voorbehoud, aangenomen tot 15.30 uur. Zie ook: 
www.repaircafe.org. 

Zaterdag 13 april bij Tis Gezellig

Klaverjas- en jokermarathon
Zaterdag 13 april is er bij ‘TIS Gezellig’ een klaverjas- en joker-
marathon. Start is om 10.30 uur, deelnemers moeten uiterlijk 
om 10.15 uur binnen zijn. Voor de inwendige mens hebben we 
koffie, broodjes, soep en slaatjes. Deze gezellige dag kost slechts 
€ 12,50 per persoon, klaverjassers alleen inschrijven als koppel. 

Na afloop, rond 16.00 uur is er natuurlijk weer een mooie loterij 
en “praten we wat na”, dus kom rond die tijd gewoon gezellig 
langs. Zin in een dagje gezellig kaarten? Wees er dan snel bij: bij 
Paul Krabbendam of bij ‘TIS Gezellig’, telefoon: 06-14598340, of 
e-mail: pakra@caiway.net. 13 april willen we je weer heel graag 
zien, bij ons aan de Saturnus 10!

geleden al een begin gemaakt met renovatie van de bloemen-
buurt in Poeldijk. Dat was een geweldige vooruitgang voor het 
wonen in deze wijk. ‘Wij wisten toen al dat het daarbij niet zou 
mogen blijven. Er moest veel meer gebeuren en dat gaat nu dan 
toch werkelijkheid worden’. 

'Grote behoefte aan appartementen voor jong en oud'  
Eerst maar eens kijken naar de sterke veranderingen in de samen-
leving die nu gaande zijn. ‘Veranderingen kun je niet tegen hou-
den als je een dorp voor de toekomst aantrekkelijk wilt houden’, 
zegt Aad van der Valk. ‘Het is beter naar verbindingen te zoeken. 
Dus oog hebben voor wat er aan historie in Poeldijk is en dit door 
een nieuwe bestemming beter tot zijn recht laten komen. Als een 
mooi historisch pand verpaupert wordt het een struikelblok’. Een 
voorbeeld is het Dario Fo gebouw. Het oorspronkelijke school-
gebouw heeft een prachtige gevel, maar er zijn twee bouwsels 
tegenaan gezet die het beeld verstoren. De visie van Hart van 
Poeldijk: sloop die twee aangebouwde delen, zodat de oude ge-
vel beter tot zijn recht komt en maak appartementen in het oude 
gebouw. Als dorpshuis is de indeling niet geschikt. Er is in Poeldijk 
grote behoefte aan appartementen, liefst woonvormen voor jon-
geren én ouderen samen. Dat is ook verbinden én ‘omzien naar 
elkaar’.

'Werkgelegenheid in eigen dorp stimuleren'
Peter Zuidgeest vult aan: ‘Dat anders wonen is één voorbeeld van 
de veranderende samenleving. De strakke verouderde grenzen 
tussen jonge kinderen, jonge gezinnen, jong volwassenen, jonge 
en oudere senioren staan verbindingen in de weg. Kijk bijvoor-
beeld naar het nieuwe werken. Poeldijk heeft een groot aantal 
ZZP-ers en flexwerkers. Jonge mensen die een eigen bedrijf be-
ginnen en op hun manier hartstikke nuttig zijn. Technische men-
sen, bouwkundigen, hoveniers, dienstverleners zoals computer-
hulpen, ict-ers, noem maar op. Ze zijn van de vroege ochtend tot 
de late avond bezig. Maar ze moeten ook nieuwe opdrachten zoe-
ken en contacten leggen. Waarom zou je in Poeldijk geen ruimte 
maken om die contacten te leggen bij een lunch of kop koffie? 
Een ruimte waar je met je laptop aanschuift, aan opdrachten of 
offertes werkt en daarbij collega’s ontmoet. Zo kun je de werkge-
legenheid in het eigen dorp stimuleren, maar ook de faciliteiten 
bieden. Dat zou het centrum functioneel maken voor een grote 
groep inwoners. Ik voorspel dat het nieuw te bouwen dorpshuis 
in het centrum daar een prachtige gelegenheid voor kan zijn’.

'Beeldbepalende kerk moet blijven, ook met andere functies'
Ook op andere gebieden zijn grote veranderingen gaande: in het 
koopgedrag van de consument, economie, bestedingspatroon, 
vrije tijdsbesteding, cultuur, sport, gezondheidszorg en onder-
wijs. Al die factoren moeten inspelen op de toekomst. Volgens 
Aad van der Valk en Peter Zuidgeest mag een dorp als Poeldijk 
met zijn sterk verjongende bevolking daar niet aan voorbij gaan. 
Zij zijn er zich van bewust dat de plannen om de omgeving van het 
rooms katholieke kerkgebouw eigentijdser te maken, bij een aan-
tal mensen de wenkbrauwen zullen doen fronsen. Voor hen heeft 
de groep Hart van Poeldijk de boodschap: ‘De kerk als bouwwerk 
moet blijven en moet ook als geloofscentrum beschikbaar blijven. 
Niemand kan zich het dorp voorstellen zonder die beeldbepalen-
de kerktoren. Maar dat voortbestaan kan alleen als delen van het 
gebouw ook beschikbaar zijn voor andere functies. Eigenlijk is het 
van oudsher altijd zo geweest dat het totale gemeenschappelijke 
en sociale gebeuren zich in en rond de kerk afspeelde. De kerk 

(vervolg voorpagina) was het middelpunt van het bestaan. Dus letterlijk van de wieg 
tot het graf. Wij moeten nu onder ogen zien dat dit niet meer 
voor iedereen geldt. Maar de kerk kan als monument nog wel 
degelijk een rol blijven spelen wanneer er gemeenschappelijke 
voorzieningen komen, waarvan de hele bevolking kan profiteren’.

Voor de aanpak van het gebied rond de kerk is binnenkort in Poel-
dijk Nieuws uitgebreid aandacht. Wilt u reageren op deze bericht-
geving dan kan dit via e-mail: info@poeldijknieuws.nl, of per brief 
aan Poeldijk Nieuws Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk.
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www.bakkerijvdberg.nl

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

PROEFSTOLLETJE
Heerlijk ambachtelijk proefstolletje, met  
100% amandelspijs. Ideaal voor iedere gelegenheid!

3+1 
gratis

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

Westland Verstandig: Geen Polenhotel bij 
Poeldijk en sportterreinen van Verburch  
Ineens moet op stel en sprong in Westland huisvesting voor 
arbeidsmigranten komen. Natuurlijk hebben we die arbeidskrachten 
nodig en moeten we die ook goed huisvesten. Maar dat laatste wel op 
daarvoor geschikte plekken. Het perceel van de gemeente bij Verburch is 
niet geschikt voor een hotel. De omwonenden kwamen ook massaal naar 
de inloopavond bij Vrienden. Terecht maken ze bezwaar. 
WAT DAN WEL: kleinschalig en bij de bedrijven zelf en op locaties die 
wel  geschikt zijn voor grotere hotels (bij de Horti Campus in Naaldwijk 
en Elsenbosch bijv.). Dit College en met name wethouder Zwinkels 
moet stoppen met zich te laten gebruiken door uitzendbureaus die niet 
passende plekken in Westland aandragen en enkel oog hebben voor het 
verdienmodel.
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. 

Afscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

0174 - 27.00.90

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

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren
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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

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

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

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

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

Hit van Freek de Jonge in 1997 

Er is leven, er is leven na de dood
Door pastor Max Kwee

Kent u het lied nog? “Na de dood, (na de dood), 
na de dood, (na de dood), er is leven, er is le-
ven na de dood.” Het was een hit van Freek de 
Jonge in 1997. Het was semi-spottend, maar 
verwees toch ook naar serieuze problemen 

in de maatschappij van die tijd. Aan het einde 
heeft het iets van: geniet nou maar van het le-

ven, want voor je het weet ben je er geweest. Je kunt er natuurlijk 
frivool over zingen, maar leven en dood zijn natuurlijk toch wel 
serieuze zaken. Vooral als het er op aan komt. 

In deze tijd maken wij de Goede Week en Pasen mee. We leven mee 
met de intense gebeurtenissen rond Jezus en de leerlingen. ‘Goe-
de Week’. Waarom is die week eigenlijk goed? Een vraag die steeds 
weer opkomt. Het verraad, de arrestatie, de marteling, het lijden, de 
dood, het is allemaal verschrikking. Zoiets noem je toch niet ‘goed’? 
Maar het goede zit er in, dat Jezus trouw was. Trouw aan zijn zen-
ding tot en met de uiterste consequentie. Die consequentie was ver-
schrikkelijk, de doodstraf aan het kruis, maar om zijn trouw tot en 
met het einde, mogen we dankbaar zijn. 

En … het heeft de weg geopend naar verrijzenis en Eeuwig Leven. 

Want de ellende, het geweld, de dood waren niet het einde. Een 
van de kernpunten van ons christelijk geloof is dat Jezus de Heer is 
opgestaan uit de dood. Er zijn vele getuigen van, zo zeggen de Bij-
belverhalen ons. Het zijn ook mooie verhalen. Maria Magdalena in 
de graftuin. Zij mag als eerste de verrezen Heer ontmoeten. De Em-
maüsgangers, zij herkenden Hem bij het breken van het brood. De 
apostelen Johannes en Petrus die zich naar het graf haastten, nadat 
ze bericht gekregen hadden dat het graf leeg was. De verschijning 
aan de leerlingen die weer op het meer van Galilea waren gaan vis-
sen. Zodra Johannes Hem herkende riep hij uit: “Het is de Heer!” De 
verschijning aan de zogeheten ‘ongelovige’ Thomas. En … zo zegt de 
eerste brief aan de Corinthiërs: Jezus is verschenen aan meer dan 
500 mensen tegelijk. 

Er is leven na de dood. De bijbel getuigt ervan. Wij moeten soms een 
dierbare loslaten en hem of haar overdragen aan het andere leven. 
Dat is moeilijk, dat is verdrietig, maar we geloven: er is leven na 
de dood. Het lied van Freek klinkt nog steeds in mijn hoofd. “Na de 
dood (na de dood), na de dood (na de dood), er is leven, er is leven 
na de dood.” Ik wens u een zalig paasfeest. 

Jongerenviering: “Durf het aan!”
Zaterdag 6 april is er een viering waar jongeren in de regio’s 
Noord en West van harte voor worden uitgenodigd. De jongeren 
uit deze regio’s die op 16 februari het vormsel ontvingen, leveren 
een bijdrage aan deze viering. Durf jij het aan om God een plekje 
te geven in  je leven? Hoe dat je dat dan? Er zijn zoveel activitei-
ten in ons dagelijks leven die onze aandacht vragen. Hoe kun jij 
meedoen in onze geloofsgemeenschap en daarbij Jezus volgen? 
Durf het aan en kom 6 april naar de Andreaskerk in Kwintsheul. 
De viering begint om 19.00 uur. Pastor Martien Straathof en pas-
toraal werker Els Geelen gaan voor. Jongerenkoor Corbulo zorgt 
voor de muzikale ondersteuning.

Met het verraad door Judas

Tweemaal Westland Passion 
Popkoor Fine Tuning voert dit jaar voor de vijfde keer de West-
land Passion uit in de H. Bartholomeuskerk in Poeldijk. Dit keer 
met twee uitvoeringen op 17 én 19 april. Het bekende Paasver-
haal staat dit jaar in het teken van de ‘slechte’ Judas. We volgen 
zijn weg, die van vriendschap overgaat naar het verraad van 
Jezus. Maar was het wel echt verraad? En bedoelde Judas het 
eigenlijk wel zo slecht?
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Zoals je inmiddels van het popkoor gewend bent, vertellen de le-
den het verhaal over de laatste dagen, het lijden en sterven van 
Jezus, met eigentijdse Nederlandstalige en Engelstalige popmu-
ziek. Waar in eerdere jaren het verhaal te zien was door de ogen 
van onder andere Petrus en Maria, is het dit jaar de beurt aan Ju-
das. Het spel wordt begeleid door popmuziek van onder andere 
BLØF, Bastille, Disturbed, Dua Lipa, I.O.S, en P!nk.

Laatste editie
De jubileumeditie is voorlopig de laatste uitvoering van de West-
land Passion door Popkoor Fine Tuning. Scriptschrijver en pianist 
Leon Endhoven: “Na vier succesvolle jaren met vele honderden 
bezoekers en straks een mooie jubileumeditie, is het tijd om onze 
pijlen op nieuwe projecten te richten. Met deze jubileumeditie 
willen we spectaculair uitpakken, met dit jaar niet één maar zelfs 
twee uitvoeringen! Naast de gebruikelijke uitvoering op Goede 
Vrijdag 19 april is er een tweede uitvoering  op woensdag 17 
april. Zo willen we het hele Westland een extra kans geven om te 
genieten van een moderne vertolking van het bekende verhaal.”

Popkoor Fine Tuning
Popkoor Fine Tuning is een popkoor met leden tussen de 18 en 
40 en heeft een repertoire van nieuwe Engels- en Nederlands-
talige popsongs. Ieder jaar voeren zij een volledig vernieuwde 
Westland Passion op, met een nieuw script én invalshoek. Om 
het verhaal te ondersteunen, wordt met zorg moderne popmu-
ziek gekozen. In de uitvoeringen spelen en zingen solisten van het 
popkoor met een live band. Een geweldige manier om het Paas-
verhaal van heel dichtbij mee te maken. De Westland Passion is  
op woensdag 17 en Goede Vrijdag 19 april om 20.00 uur in de H. 
Bartholomeuskerk Poeldijk. De uitvoering is voor publiek van alle 
leeftijden geschikt, de toegang is gratis. Kijk voor meer informatie 
op: www.facebook.com/PopkoorFineTuning.

Opgericht in 1819

Westlandsche broederschap 
In 1819 werd met goedkeuring van paus Pius VII het broeder-
schap van de Westlandsche Processie naar Kevelaer opgericht. 
In februari 1969 hief het hoofdbestuur van de Westlandsche 
Processiebroederschap van O.L. Vrouw van Kevelaer het broe-
derschap op en droeg alle bezittingen van het broederschap 
over aan het kerkbestuur van de Sint Jan de Doperparochie (nu 
Elisabethparochie) in Wateringen. 

Een bedevaart naar Kevelaer was een echte boetetocht. Eerst 
per trekschuit om middernacht naar Rotterdam. In de kerk op de 
Wijnhaven om 5 uur ‘s morgens een Heilige Mis, daarna met de 
stoomboot naar Nijmegen. Behalve de vele pelgrims gingen er 

ook minstens 10 kisten vol materialen mee. Vaandels, processie-
staven, kaarsen, lantaarns en sjerpen. Nu, 200 jaar na oprichting, 
maken we een jubileum bedevaart naar Kevelaer. U heeft de keu-
ze uit een 1-daagse op 31 augustus of 2-daagse bedevaart naar 
Kevelaer op 30 en 31 augustus. 

Ons vertrekpunt is de St Jan de Doperkerk in Wateringen die 
vele jaren als Broederschapskerk dienst deed. De prachtige ge-
brandschilderde ramen vertellen er het verhaal van Kevelaer en 
Lourdes. Met een traditionele intocht, muzikaal begeleid door 
muziekvereniging De Phoenix uit Wateringen, brengen we onze 
bedevaart kaars naar de Kaarsenkapel. Na de koffie met wat lek-
kers vieren we de eucharistie in de Basiliek met mgr. J. van den 
Hende, bisschop van Rotterdam, pastoor Jaap Steenvoorden, 
pastor Martien Straathof en diaken Walther Burgering, onder-
steund met zang en muziek. In de middag kunt u deelnemen aan 
de kruisweg. Voor wij Kevelaer verlaten is er een Marialof. De ju-
bileum bedevaart naar Kevelaer sluiten we af met een feestelijk 
diner in ‘s-Gravenmoer. 

Eendaagse bedevaart Kevelaer: za-
terdag 31 augustus 2019 € 85,00 
p.p. Tweedaagse bedevaart Keve-
laer: 30 en 31 augustus v.a. € 185,00 
p.p. Voor het hele programma en 
meer informatie kunt u onze con-

tactpersonen of folders raadplegen, of onze website: www.west-
landsebedevaarten.nl, Voor beide reizen kunt u daar ook direct 
boeken. Wees er snel bij want er is beperkt plaats. Vol is vol.

Je moet het maar weten: Maria op zaterdag
De katholieke kerk kent heel wat feesten en ‘heiligendagen’. 
Maria spant daarbij de kroon. Waar de meeste heiligen het met 
één feestdag moeten doen en sommige belangrijke met twee, 
staan er voor Maria vele  feesten en gedachtenissen op de ker-
kelijke kalender.

Vreemd genoeg is de meest gevierde het onbekendst. Dat komt 
misschien wel door die wat vreemde naam: ‘Maria op zaterdag’. 
Alsof je op woensdag of vrijdag niet tot Maria mag bidden? Waar 
het om gaat, is dat de zaterdag speciaal aan Maria gewijd is. Dit 
komt voort uit een heel oude traditie, aan het einde van de acht-
ste eeuw in enkele kloosters ontstaan en al snel in heel Europa 
overgenomen. De zaterdag als speciale Mariadag groeide in de 
loop van de middeleeuwen uit tot een traditie in kloosters. In de 
16e eeuw kwam de gewoonte in het Romeins missaal. In de jaren 
zestig van de vorige eeuw blies het Tweede Vaticaans Concilie de 
traditie nieuw leven in en wees meer zaterdagen aan waarop de 
gedachtenis van Maria kan worden gevierd. Waarom Maria uit-
gerekend de zaterdag als eigen dag kreeg, is niet bekend. Tegen-
woordig wordt het vooral gezien als voorbereiding op de zondag, 
als de verrijzenis van Christus wordt gevierd. We mogen met eer-
bied naar Maria kijken. Zij wachtte, als enige van de leerlingen op 
de Stille Zaterdag waakzaam op de verrijzenis van Christus.

Kloosterweekeinde: 11-13 oktober in Postel
Ook dit jaar willen we weer graag met een groep parochianen 
een weekeinde doorbrengen in een klooster. Even leven op het 
ritme van de gebedstijden, tussendoor elkaar spreken over een 
thema en genieten van de rust en de omgeving. Van 11 tot en met 
13 oktober zijn de Norbertijnen van Postel (B) onze gastheren. 

Opgeven kan via het secretariaat van de parochiefederatie, info@
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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

rkwestland.nl. Deelname is op volgorde van aanmelding. Er kun-
nen maximaal 15 personen mee. Begeleiding is ook dit jaar weer 
in handen van diaken Walther Burgering. De kosten zijn € 100,00 
per persoon, exclusief reiskosten. 

Kerkberichten 
Weekeinde 30 en 31 maart: 4e Zondag van de Veertigdagentijd.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk Monster. 
Zondag 11.00 uur: Woord- en communieviering met dames- en 
herenkoor. Voorganger: diaken Ronald Dits. Intenties: Piet van 
der Arend en overleden familie Van der Arend-Damen, Arie van 
Vliet, Toos van der Valk, familie Van der Loos- van Leeuwen.
Weekeinde 6 en 7 april: 5e zondag van de Veertigdagentijd.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met dames- en herenkoor. 
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: voor slachtoffers van 
huiselijk- en terreurgeweld.
Zondag 11.00 uur: Boeteritus, eucharistieviering met dames- en 
herenkoor. Voorganger: pastor Berry Lansbergen. Intenties: Fen-
ny Kester-den Reijer en overleden en levende familieleden, Jea-
net Heuchemer, Bert Wensveen, Jacoba van der Valk.

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

Vieringen De Backerhof
Donderdag 4 april 19.00 uur: Rozenkrans bidden.
Donderdag 11 april 19.00 uur: Eucharistieviering.

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

Agenda
Zondag 31 maart  13.30 uur: Westland Kinderen voor Kinderen 
Spektakel, De Veiling.
   16.00 uur: Westland Kinderen voor Kinderen 
Spektakel, 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: repetitielokaal Deo Sacrum, De Vei-
ling, repetitie Popkoor Fine Tuning.
  20.00 uur: Emmastraat 11, Monster, repetitie 
Kamerkoor Couleur-Vocale.
Elke vrijdag 19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartho-
lomeuskoor.

In de kerk
Zaterdag 30 maart 19.00 uur: geen viering.
Zondag 31 maart 11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor 
zingen tijdens de Nederlandse viering.
Zaterdag  6 april 19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 7 april 11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zin-
gen de Messe Laus tibi Christe van Federico Caudana.

Van 19.00-20.00 uur Adrianuskerk Naaldwijk

Vrijdag 5 april: de Zapp Mattheus 
 
Concertkoor Westland organiseert ook een speciale editie van 
de Matthäus Passion in verkorte vorm. Een unieke manier om 
kennis te maken met dit werk! Delen van de Matthäus Passion 
worden gecombineerd met een modern verhaal over het leven 
van Jezus volgens het boek “Zapp Mattheus” van kinderschrij-
ver Simon van der Geest. Een uitvoering, zeer geschikt om met 
kinderen of kleinkinderen (vanaf groep 6) te bezoeken. 

De uitvoering is op vrijdag 5 april van 19.00-20.00 uur in de Sint 
Adrianuskerk te Naaldwijk. Eerder die dag is,  als onderdeel van 
een scholenproject, er een eerste uitvoering van deze Zapp Mat-
theus, alleen voor kinderen. Een aantal Westlandse basisscholen 
heeft zich hiervoor opgegeven. Een uitvoering voor jong en oud, 
dus wil Concertkoor Westland velen de mogelijkheid bieden er-
mee kennis te maken. Het verhaal over Jezus naar het boek van 
Simon van der Geest wordt verteld door twee acteurs van The-
aterschool Koperen Kees en afgewisseld met delen uit de Mat-
thäus Passion door Concertkoor Westland en Het Promenade Or-
kest. Kaarten voor deze uitvoering kosten € 5 . Muzikale leiding: 
dirigent Steven van Wieren. Kaarten kunt u bestellen bij de leden 
van Concertkoor Westland, via: www.concertkoorwestland.nl of 

mail: concertkoorwestland@gmail.com.

Voor de 52e keer houdt het Kinderkoor 
dit jaar de eierenactie.
De opbrengst is o.a. bestemd voor de 
activiteiten van het kinderkoor waar-
onder het Zomerkamp. Koopt u ook 

van die overheerlijke chocolade eitjes?

Concertkoor Westland presenteert voor:  

Jong en oud Mattheus Passie
Concertkoor Westland presenteert 
“Mattheus Passie” en laat u kennisma-
ken met de volledige Matthäus Passion 
van Johann Sebastian Bach of om dit 
werk opnieuw te beleven. Zondag 7 
april wordt de volledige Matthäus Pas-
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Adverteren in Poeldijk Nieuws is voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws komt elke 14 dagen fullcolour op 3.350 privé- én  

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

sion uitgevoerd in de Sint Adrianuskerk, Molenstraat 29 in Naald-
wijk om 14.30 uur. Naast Concertkoor Westland werken mee Het 
Promenade Orkest en zes solisten. Het geheel staat onder leiding 
van dirigent Steven van Wieren. 

Een toegangskaart kost € 25 per persoon. U kunt vóór de uitvoering 
meer horen over de achtergronden van de Matthäus Passion. 
Ben Beekman geeft “Handreikingen bij een lange zit” terwijl u 
van de lunch geniet. Lunch en toelichting zijn bij “Bij5” op het 
Wilhelminaplein. Na de lunch loopt u naar de Sint Adrianuskerk om 
de volledige Matthäus Passion te beleven. Lunch en toelichting en 
toegangskaart kosten samen per persoon € 42,50. U krijgt hiervoor 
ook een gereserveerde plaats. Kaarten voor de uitvoering van de 
Matthäus Passion op zondag 7 april, al dan niet inclusief de lunch 
met toelichting door Ben Beekman, kunt u bestellen bij de leden 
van Concertkoor Westland, via: www.concertkoorwestland.nl of 
per mail: concertkoorwestland@gmail.com. 

Kinderen voor Kinderen Spektakel
En we swingen en we zingen allemaal, okido! Kom zondagmid-
dag 31 maart meezingen én -dansen tijdens dit grote muziek-
feest in De Veiling te Poeldijk. Er zijn twee voorstellingen: show 
één van 13.30-14.45 uur en show twee van 16.00-17.15 uur.

Wil je er met je ouders, broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, opa’s, 
oma’s, buurjongetjes en buurmeisjes bij zijn? Bestel tickets: ht-
tps://www.eventbrite.nl/e/tickets-westlands-kinderen-voor-kin-
deren-spektakel-56802218966.

20 18 JANUARI 2017

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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Hoe hoog ze ook zijn

Met God spring ik over een muur
Een bekend persoon in de Bijbel is koning David. Hij heeft een 
groot aantal van de Psalmen gedicht. In één van die Psalmen zegt 
hij: “Met mijn God spring ik over een muur”. Hoe vaak staan wij 
voor een muur in ons leven, waar wij maar niet overheen kunnen 
komen. Misschien zitten we ingekapseld binnen een muur van ver-
driet en eenzaamheid. Zorgen en problemen kunnen zich in ons 
leven opstapelen.

Ook kunnen we een muur om ons leven heen gebouwd hebben om 
God buiten ons leven te houden. Allemaal muren, die wij zelfs met 
de grootste krachtinspanningen niet kunnen beklimmen, laat staan 
er overheen komen. Van al die muren weet David ook en toch zegt 
hij: Met God spring ik over een muur. Het is niet zo dat alle muren 
uit ons leven verdwijnen als wij Gods hulp inroepen. Maar de belofte 
is dat wij samen met God wel over die muren heen kunnen komen, 
hoe hoog ze ook zijn. Roep daarom Gods hulp maar in!

Kerkdiensten
Zondag 31 maart (Vijfde Lijdenszondag)
10.00 uur: ds. E. Agterhuis, Heinenoord.
19.00 uur: prop. J. IJzerman, Hardinxveld Zangdienst. Na de dienst 
koffie, thee of frisdrank in de ontmoetingsruimte van de kerk.
Zondag 7 april (Zesde Lijdenszondag) 
10.00 uur: ds. C.E. Lavooij, Vaassen.
19.00 uur: ds. B. Brunt, Alphen aan den Rijn.
Bij ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0 t/m 4 en ne-
vendienst voor kinderen van de basisschool.

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

Contact met de kerk
Is er om welke reden dan ook pastorale hulp gewenst of wilt u 
meer weten over de kerk en de gemeente, neem dan gerust con-
tact met ons op. Dit kan via de mail: bogaardij@hotmail.com of 
tel. 0174-242570.

Zangdienst zondag 31 maart 
Zoals gewoonlijk is er op de vijfde zondag van de maand een zang-

dienst. De naam zegt het al: in deze dienst wordt veel gezongen 
en is er een korte meditatie. Komt u, kom jij ook meezingen? U en 
jij bent van harte welkom in de Hervormde kerk, Fonteinstraat 6 
te Poeldijk. De dienst begint om 19.00 uur, de kerk is open vanaf 
18.30 uur. Na afloop is iedereen welkom in de ontmoetingsruimte 
van de kerk voor koffie of thee. 

Bijbelkring
Op donderdag 28 maart zal de heer Van den Heuvel weer spreken 
over een gelijkenis uit de Bijbel. Zoals u of jij wellicht weet wordt 
door Jezus aan de hand van verhalen (gelijkenissen) het één en an-
der aan ons duidelijk gemaakt. Gelijkenissen hebben vaak hele diepe 
betekenissen. Kom en luister mee wat zij ons te vertellen hebben. 
Om 20.00 uur in een zaal van de Hervormde kerk, Fonteinstraat 6. 
De koffie en thee staat klaar! 

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

Zaterdag 6 april 10.00 tot 12.30 uur

Open kerk, boeken- en platenmarkt
Zaterdag 6 april is er weer “open kerk”. Allen die meer willen we-
ten over kerk en geloof zijn van harte welkom. Er is koffie of thee 
en er zijn vrijwilligers voor een gesprek of luisterend oor. U en jij 
bent van harte welkom in de kerk aan de Fonteinstraat tussen 
10.00-12.30 uur. Ook is er dan weer gelegenheid om boeken en 
platen te kopen op de Boeken- en Platenmarkt. In de creahoek 
kunt u aan de slag en creatief bezig zijn. Fijn dat we steeds meer 
mensen welkom mogen heten tijdens de “open kerk”. Daarom 
nogmaals ook voor u en voor jou! Wees welkom!

St. Genesius speelt 24 mei ‘Bende van 4 maal 70’

We mogen weer!
Om gelijk maar met de deur 
in huis te vallen: op 24 mei 
spelen we in de Bartholo-
meuskerk ‘De Bende van 4 

maal 70’. We zijn blij u dit te kunnen melden, want het was een 
tijdje onzeker of we ergens tegen een betaalbare prijs terecht 
konden. Met de medewerking van het parochiebestuur van de 
Bartholomeuskerk, Westcoast en Zwinkels Advies & Installatie 
lukt dit gelukkig weer. De uitvoering in de Kerk vorig jaar was 
een groot succes, dus zijn wij als vereniging hier erg blij mee. Als 
alles goed gaat spelen we zaterdag 25 mei weer voor de Zonne-
bloem en de KBO.

We zijn al een paar maanden druk aan het oefenen om het stuk 
goed op de planken te kunnen brengen. Als het plezier bij het 
repeteren leidraad is voor de uitvoering, komt het zeker goed en 
krijgt het publiek een avondje lachen voorgeschoteld zoals men 
van ons gewend is. Om het ook financieel te laten slagen zijn we 
wél gebaat bij zoveel mogelijk publiek bij onze voorstelling. Dus, 
komt allen en neem vooral vrienden, familie en bekenden mee 
voor een avondje theaterbeleving waar je geen spijt van krijgt.

Over de inhoud van het stuk verklappen we niet teveel, maar het 

Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6 tel. 243663
Predikant : vacature
  
  
Kerk.bureau : Verburghlaan 38 tel. 242570
  E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba  : mw. M. van der Pot-Cloose
  De Noorderhoek 23
  2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank : NL36 INGB 0003 9117 70
  NL09 RABO 0135 3652 36
  T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk
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Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Hallo Jumbo actie

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

25%
KORTING

DEZE ACTIE IS GELDIG VAN  
WO. 24 T/M DI. 2 APRIL

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

3 VERPAKKINGEN  
VAN DE VERSE  

KAASAFDELING 

Bewoners De Terwebloem in de watten gelegd 

NLdoet klussen geslaagd! 
Op 15 en 16 maart was NLdoet: de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en 
stimuleert iedereen om te klussen voor bedrijven en organisa-
ties. Verschillende locaties van Pieter van Foreest namen dit 
jaar weer deel en organiseerden leuke en nuttige activiteiten!

Iedereen geniet van extra aandacht. Reden om de bewoners van 
De Terwebloem extra in de watten te leggen tijdens de verwen-
dag. Vrijdag 15 maart waren er ouderwetse barbiers, schoon-
heidsspecialisten, pedicures om de bewoners extra aandacht te 
geven. Er werd volop genoten van deze heerlijke activiteit. Zater-
dag 16 maart stonden er weer enthousiaste vrijwilligers klaar om 
de handen uit de mouwen te steken. Emmers met sop stonden 
klaar in De Terwebloem waar kamers werden schoongemaakt, 
meubels in de was gezet en kasten opgeruimd. Uiteraard was er 

tijd voor een praatje en extra aandacht onder het genot van een 
heerlijk kopje koffie met wat lekkers. Een geslaagde en gezellige 
dag. Wij bedanken alle deelnemers weer enorm voor hun inzet. 
Dankzij jullie was NLdoet weer een groot succes!

woord ‘bende’ is zeker van toepassing. Een stelletje bejaarden 
gaat op het criminele pad en drijft de directeur van het bejaarden-
huis tot waanzin. Met andere woorden: diverse verwikkelingen, 
misvattingen, leugentjes om bestwil en een verrassend einde. Té 
leuk om niet te komen kijken. Bent u geïnteresseerd in toneel? 
U bent altijd van harte welkom bij onze vereniging. Kom gerust 
eens een keer vrijblijvend langs om een repetitie bij te wonen, op 
woensdagavond in de pastorie, om te kijken of het wat voor je is. 
Je kunt je melden of vragen stellen via genesiuspoeldijk@gmail.
com. Hopelijk tot snel! Toneelvereniging St. Genesius.
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Vrijwilligers Wim en Jan bij Jeu de Boules Verburch ’97

Nieuwe bestrating én schutting
Door Piet de Quaasteniet

We wisten echt niet wat we meemaakten bij 
de Jeu de Boules in Poeldijk de laatste week 
van februari:  werkelijk heel de parkeerplaats 
stond afgeladen vol met fietsen. Veel leden 
kwamen in hun blouse heerlijk een middagje 
buiten boulen. Denk niet dat dit eerder voor 
kwam: een week lang met iedere dag hogere 

temperaturen. Het begon op een donderdagmiddag bij zo’n 11 
tot 12 graden. De wedstrijden gingen om 13.30 uur van start. 
Vriendelijk wordt er dan gevraagd of er nog mensen buiten wil-
len boulen.

Natuurlijk zijn er altijd wel liefhebbers, zo’n 20-tal ging lekker bui-
ten spelen, let wel op 22 februari gewoon in de winter, om 15.00 
uur kon je een bakkie doen en na dit bakkie koffie gingen er nog 
eens 30 mensen naar buiten om te boulen. Een handvol mensen 
bleef nog binnen, de rest allemaal buiten. Iedereen had het reuze 
naar zijn zin, en dat ging de hele week zo door midden in de win-
ter buiten boulen, donderdag 28 februari stond de thermometer 
zelfs op 20 graden. Zaterdag 2 maart was het feest weer voorbij 
en kwam het kwik niet boven de 7 graden en werd er weer, ge-

we print with passion

0174 248 995   info@akxifo.nl   www.akxifo.nl

woon voor de tijd van het jaar, binnen gespeeld.

Tóch een prettig gevoel dat je weet dat deze voorjaarstempera-
turen er aan zitten te komen. Vandaag, het is 11 maart als ik dit 
schrijf, nog steeds guur weer, 5 graden in de ochtend en hier langs 
de kust windkracht 8. Een dag eerder zware windstoten van 120 
km per uur, in het noorden van het land zelfs sneeuwbuien. Wat 
zien we dan bij de Jeu de Boules Verburch ’97? Twee vrijwilligers 
zijn druk aan het werk om de omgeving van de banen en kantine 
opnieuw te bestraten. Klasse Wim en Jan! Hoe jullie je inzetten 
voor de vereniging! Ook de 20 meter nieuwe schutting hebben 
zij geplaatst. Om straks als de temperaturen weer om hoog gaan 
lekker uit de wind in het zonnetje tussen de wedstrijden door, 
buiten te zitten. Bedankt voor deze vrijwilligersklus. 
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Waarom lid worden van de KBO?

Even voorstellen: de KBO bestaat in Poeldijk al bijna 65 jaar en 540 senioren zijn lid van deze 
vereniging. We maken deel uit van de landelijke KBO-PCOB met in totaal 250.000 leden. Door 
deze 250.000 leden vinden we een luisterend oor bij de poli� ek in Den Haag. We doen daar dus 
aan belangenbehar� ging. Belangrijk als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalise-
ring en koopkracht.

Vrijwilligers zett en zich in voor elkaar. Ze worden opgeleid om andere le-
den te helpen bij het invullen van de belasti ngen, als ouderen advi-

seur of tabletcoach. Vrijwilligers bemannen ook de service- en 
juristentelefoon op het landelijk bureau waar ze de meest uit-

eenlopende vragen van leden beantwoorden. Leden krijgen 
10x per jaar het KBO-Magazine in de bus en kunnen pro-
fi teren van de voordelen zoals korti ng zorgverzekering, 
bemiddeling rijbewijskeuring etc.

Vrijwilligers zett en zich in voor elkaar. Ze worden opgeleid om andere le-
den te helpen bij het invullen van de belasti ngen, als ouderen advi-

seur of tabletcoach. Vrijwilligers bemannen ook de service- en 
juristentelefoon op het landelijk bureau waar ze de meest uit-

eenlopende vragen van leden beantwoorden. Leden krijgen 
10x per jaar het KBO-Magazine in de bus en kunnen pro-
fi teren van de voordelen zoals korti ng zorgverzekering, 

Ook op lokaal niveau 

bieden wij onze leden 

ontmoe� ng, ondersteuning 

en zorg voor elkaar. 

Allerlei ac� viteiten worden 

georganiseerd en we 

komen op voor de belangen 

van senioren op 

gemeentelijk niveau.

KBO organiseert bedrijfsbezoek bij fa. v.d. Knaap

Kortom:  maak eens kennis met ons Magazine vol met 
lezenswaardige arti kelen speciaal gericht op onze doel-
groep. En wat let u, voor € 22,- per  jaar bent u lid van 

de KBO en krijgt u dit blad bij u thuisbezorgt. In Poeldijk 
Nieuws krijgt u tweewekelijks een verslag van  onze plaat-

selijke acti viteiten. Dus: redenen genoeg om deel uit te ma-
ken van onze levendige vereniging.

Maak vrijblijvend kennis en bel of mail:
0174-247670 of bengardien@outlook.com
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Door Koos van Leeuwen

Terwijl de wind op een koude en natte woensdag in maart ander-
maal laat blijken dat er met de elementen niet te spotten valt, 
bereiken deze woorden u vanuit een gerieflijk stulpje. Sinds de 
kortste dag zijn er enkele maanden verstreken en het verzetten 
van de klok is komend weekeinde opnieuw actueel. Als de voor-
tekenen niet bedriegen, mogelijk één van de laatste keren dat we 
even moeten wennen aan een veranderde situatie. Dan weten we 
dat het voorjaar is aangebroken en het s ’avonds een uurtje langer 
licht is. Narcissen en krokusjes hebben hun mooiste tijd gehad en 
tulpen zijn volop aan zet. ‘Katjes’, seringen, goudenregen en tal 
van andere heesters en bomen tonen dat het mooiste jaargetijde 
zich van lieverlede aan het manifesteren is. 

Het wonder der natuur geldt als een telkens terugkerend ritueel, iets 
ongrijpbaars. De mensheid moet erkennen dat zij in dat proces geen 
enkele zeggenschap heeft, de natuur regelt zichzelf. In moeder na-
tuur voorkomende bloemen en heesters schenken ons elk voorjaar 
hun mooiste gedaanten met de daarbij behorende kleuren en geu-
ren. Dankzij de aan de Kastanjelaan (nu Dr Weitjenslaan) te Poeldijk 
gevestigde fotograaf Hulspas, kunnen  we u dit levendige plaatje 
voorschotelen. Hij was voor de laatste oorlog dagelijks in touw om 
tot de verbeelding sprekende tafereeltjes vast te leggen. Per fiets 
bezocht hij, gewapend met de benodigde attributen, bedrijven en 
particulieren die bereid waren mee te werken aan een al of niet uit-
gebreide fotoreportage. 

Handenvol werk in tomatenteelt
Zo maakte hij in 1924 een ‘uitstapje’ naar de kwekerij van Adolf 

van der Knaap aan de Nieuweweg alwaar hij tussen pas 

Een praatje bij een plaatje
geplante tomatenstruikjes een dozijn grote en kleine mensjes wist 
te vereeuwigen. In de tuinbouw was maart/april de tijd bij uitstek 
om warenhuizen en serres, meestal na een voorteelt van groenten, 
te voorzien van een hoofdteelt. Onder meer aubergines, paprika’s, 
komkommers en tomaten kwamen daarvoor in aanmerking. De 
meeste ‘koude’ tomaten werden aan het begin van het tweede 
kwartaal geplant, zodat we ervan uit kunnen gaan dat bijgaand 
plaatje uitstekend past bij het jaargetijde waarin we ons thans 
bevinden. ‘Koude’ betekent in dit geval niets anders dan dat de 
aanplant plaatsvond in kassen die niet werden verwarmd, moeder 
natuur moest het voor wat betreft de temperatuur alleen zien te 
flikken. Kwekers hadden handenvol werk aan het regelen van vol-
doende lucht onder het glas, bevochtigen van de planten, bestrijden 
van ziekten en last but not least de zorg dat er vruchtzetting plaats-
vond. Daarvoor waren diverse hulpmiddelen voorhanden, het kon 
het jaar voor de kweker in kwestie immers maken of breken. Prijs-
vorming had hij niet, vruchtzetting wél in de hand. Daarenboven be-
hoorden het langs een touwtje omhoog leiden van tomatenplanten 
en ontdoen van een teveel aan blad en overtollig groen tot de weke-
lijkse klussen. Stuk voor stuk taken die snel op papier zijn gezet, doch 
kwekers regelmatig hoofdbrekens bezorgden. 

Automatisering nog niet aan de orde
Het bijna honderd jaar oude kiekje laat ons zien dat het type wa-
renhuis in schril contrast staat tot de meters hoge bouwwerken die 
we thans in de Glazen Stad gadeslaan. Gezien de nauwelijks twee 
meter ruimte onder de goot, was het voorkomen van een bult (buil) 
op je koppie al een prestatie op zich. Zeker als een aardig uit de klui-
ten gewassen iemand zijn werkzaam leven dagelijks onder dit soort 
glasopstanden moest zien te slijten! 

Dat het er omstreeks 1920 nog wat amateuristisch aan toeging, is  
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vanzelfsprekend. De tuinbouw onder glas had zich heel voorzichtig 
van de kinderschoenen ontdaan en was nog volop in ontwikkeling. 
Van automatische beluchting en beregening, plukkarretjes, sorteer-
machines en andere technische snufjes had men nog nooit gehoord. 
Elk luchtraam diende apart te worden geopend, terwijl de planten 
via een hoog boven de kassen aangebrachte waterbak en een met 
de hand bediende (rubberen) slang van water werden voorzien. 
Met het relatief weinige dat ter beschikking stond, werden toch 
vaak opzienbarende resultaten behaald. Het noemen van de namen 
ervaren heel wat mensen als de krenten in de pap. Vandaar dat 
aan die wens vanaf nu tegemoet wordt gekomen met van linksaf 
achteraan: Mien Witkamp, Anna van der Knaap- Enthoven, Leen 
Landman, baas Adolf van der Knaap (met stropdas), schuin achter 
hem de Duitser Frans Denniger die met dochter Marie na de Eerste 
Wereldoorlog naar Nederland kwam om het kwekersvak te leren. 
Laatstgenoemde werd bij de familie Mulder grootgebracht. Zich 
vasthoudend aan een steekpen of luchtijzer zien we in pak één de 
heer Centra (vertegenwoordiger van een bedrijf) en To van Geel. Zit-
tend links vooraan Dirk Nederpelt, vervolgens Nico van der Knaap, 
Corrie en Lenie van der Knaap. Al met al een aandenken dat bij velen 
wat weemoed, of zelfs een heel apart gevoel van binnen op zal we-
ten te roepen. Of mocht alleen zangeres Corrie Konings dat gevoel 
ooit ervaren? 

‘Lentetijd, de winter zit er op,
bomen/bloemen staan fleurig in knop.
Een mooi jaargetij,
voor u en voor mij.
De zon er nog bij, helemaal top!

Jaargangen Poeldijker en Katholieke Illustratie

Archief Bartholomeus verrast
Door Wim Barendse, Werkgroep Historie Bartholomeus 

Het is altijd een fijne verrassing: mensen die ons kunnen verrij-
ken met een kijkje op hun eigen leven aan de hand van foto’s, 
een verhaal of ander materiaal. Vooral op kerkgebied maar ook 
algemeen over Poeldijk.Zo gaf onze werkgroep in 2013 het boek 
‘Rooms Katholieke Verenigingen uit Poeldijk en hun Vaandels 
en Vlaggen in de 19e en 20e eeuw’ uit. Van deze verenigingen is 
heel veel materiaal in ons archief opgeslagen.

Om op die verrassende ontmoetingen terug te komen: zo hebben 
wij dit jaar van de opgeheven Stichting de Poeldijker, voorganger 
van Poeldijk Nieuws, bijna alle jaargangen, prachtig ingebonden 
en genummerd en opgeslagen in een brandvrije kast aangeboden 
gekregen van Stichting De Poeldijker en Drukkerij Nadorp, nu be-
kend als Upscore. Wij zijn daar ontzettend trots op, daarom veel 
dank voor deze prachtige schenking. Ook  kregen we van Ton van 
Holstein uit Wateringen 40 jaargangen van de Katholieke Illustra-
tie aangeboden. 

Ons archief bevat vele documenten vanaf Pastoor Verburch uit 
1647 tot heden. Bent u geïnteresseerd in geschiedenis en de 
historie van Poeldijk? U wordt van harte uitgenodigd ons ar-

chief te bezoeken. Dat kan 
op maandagmorgen in de 
pastorie, Voorstraat 111 in 
Poeldijk. Ook kunt u telefo-
nisch een afspraak maken 
via nummer: 06 – 13 434 
766. U kunt natuurlijk ook 
actief lid worden van onze 
werkgroep Historie, ieder-
een is van harte welkom. Op 
de foto van Cora van Dalen: 
Wim Barendse voor de ar-
chiefkast met de jaargangen 
van ‘de Poeldijker’. Zie ook: 
http://www.historiebartho-
lomeuspoeldijk.nl. 
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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 is voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws komt elke 14 dagen fullcolour op bijna 3,350 privé- én  
zakelijke adressen in groot-Poeldijk en gaat naar 500 digitale abonnees.

Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of Koos Verbeek (06-53714151)
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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

Leerlingen basisscholen werken naar examen toe

De leukste les, door EHBO Poeldijk
De EHBO-vereniging heeft weer de 
meest spannende en leuke les gege-
ven op de basisscholen in Poeldijk. 
De leerlingen maakten kennis met 
een LOTUS-lid. LOTUS betekent: 

Landelijke Organisatie Tot Uitbeelding Slachtoffer. Zij beelden 
levensechte letsels uit en worden vaak ingezet bij oefeningen 
van politie, brandweer, gevangenissen en ziekenhuizen. 

Het is echt bijzonder dat een van hen de leerlingen liet zien hoe 
wonden worden gemaakt. Er kwam veel brooddeeg, wax en nep-
bloed aan te pas. De leerlingen genoten met 
volle teugen. Een enkeling vond het te 
eng en realistisch en bleef op de ach-
tergrond; een zeer geslaagde les. 
De week daarna mochten leer-
lingen kennis maken met een 
reanimatie en het bedienen van 
een AED-apparaat. Ook weer 
een interessante les, er werden 
veel vragen gesteld. Langzaamaan 
naderen de leerlingen het examen: 
dat staat gepland op 9 april! 
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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‘Stem laten horen en krachten bundelen’

Poeldijk overrompeld door nieuws
Door Marco en Petra van der Zalm

De gemeente wist het al langer, plannen zijn al uitgewerkt, 
buurtbewoners horen het als het in de krant staat: bij Verburch 
is een ’Polenhotel’ gepland met plaats voor 96 arbeidsmigran-
ten – Polen, Roemenen, Letten, Bulgaren – statushouders of 
spoedzoekers. Woensdag 13 maart was bij Vrienden in Poeldijk 
een informatieavond, waar de inwoners van Poeldijk het plan 
gepresenteerd kregen. Al direct aan het begin werd gezegd dat 
vragen niet beantwoord zouden worden, er niet gereageerd 
mocht worden vanuit de zaal en er alleen aan thematafels of via 
een invulformulier vragen konden worden gesteld. 

Er ontstond direct veel onrust. Op voorstellen om het anders te 
doen werd niet ingegaan, wat meteen het gevoel gaf dat deze 
avond een schijnvertoning was en er toch niet geluisterd zou wor-
den naar de inwoners van Poeldijk. De houding van het uitzend-
bureau gaf weinig vertrouwen, met de mededeling dat we blij 

mochten zijn dat we uitgenodigd waren. 

Veiligheid, overlast en problemen verkeer
Uiteindelijk sprokkelden we aan de tafeltjes wat informatie bij el-
kaar. De plek bij Verburch is niet geschikt volgens de criteria voor 
realisatie van nieuwe locaties voor de huisvesting van arbeidsmi-
granten (opgesteld door Gemeente Westland, LTO en de uitzend-
branche). Het lijkt erop dat vooral uitzendbureau Watch-Out hier 
baat bij heeft en wethouder Zwinkels het mogelijk maakt. Buurt-
bewoners zijn terecht bezorgd over de komst van een migranten-
hotel. Het treft echter heel Poeldijk; het gaat vooral over (gevoel 
van) veiligheid, niet weten wie er komt, de verwachte overlast 
en de combinatie van sportende kinderen en een verkeerssitua-
tie die nu al problematisch is. Met een sportvereniging die hard 
groeit en een manege die uit zijn jasje knalt is dit een slechte 
plek. Op de avond werden alternatieve plekken aangedragen 
maar die werden weggewuifd. Alles lijkt al in kannen en kruiken. 
Ik denk dat het belangrijk is dat Poeldijkers hun stem laten horen 
en krachten bundelen. 

Informatiebijeenkomst Arckelweg (Foto: Koos Verbeek)
 

(Foto’s: Willem de Bruijn)
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Niet te vergeten...

Jan van der Knaap ontvangt staatssecretaris Mona Keijzer

Kees Barendse (links op de foto) was 70 jaar collectant 
ontvangt Paaskaars

Suzanne Kester (links) ontvangt cheque Loswal de 
Bonnen van Juliette Zwinkels

Nieuw centrumplan Poeldijk: maandagavond 8 april 

Wandelen voor ideeën toekomst 
Ook afgelopen weken hebben Poeldijkers hun toekomstvisie en 
ideeën over het centrum op papier gezet. Na een aantal wande-
lingen is er weer veel inbreng geleverd. Heeft u nog ideeën voor 
de toekomst van Poeldijk, maar nog geen kans gezien deze met 
ons te delen? 

Maandag 8 april is er tussen 19.00-20.00 uur een avondwande-
ling waar u nogmaals de kans heeft om mee te denken. Daar-
na komen we nog een keer terug op vrijdag 12 en zaterdag 13 
april voordat we de verzamelde ideeën tijdens de werkplaat-
sen in mei samen concreet gaan maken. Hierover later meer in 
Poeldijk Nieuws. 
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De trieste resten van zwembad De Boetzelaer Monster 
(Foto: Koos Verbeek)

John en Carla Bol ontvangen kaars 
van Els Geelen bij hun 40-jarig  
huwelijk

Leo de Kok beste conciërge ISW

Voorjaarsconcert Pius X en Phoenix (Foto: Willem de Bruijn)

(Bron: AD-Westland)
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Puzzel nummer 7:

Invulraadsel: Gezegde
1. MOEDER   .   .   .   .   BUS 2e letter
2. SIER   .   .   .   .   .    VLIEGJE 4e letter
3. STRIP   .   .   .   .   .   .   ZAAG 3e letter
4. PAREL   .   .   .   .   BEI 3e letter
5. TROUW   .   .   .   .   BAARDJE  3e letter
6. KREUPEL   .   .   .   .   WORM 1e letter
7. BRON   .   .   .   .   .   LANDER 2e letter
8. HERFST   .   .   .   .   MUZIEK 3e letter
9. WERVEL   .   .   .   .   .   LAMP            4e letter
10. LAURIER   .   .   .   .  VETER        1e letter
11. TREK   .   .   .   .   .   .   .   .   PLAATS   4e letter
12. GROOT   .   .   .   .   .   VERLET 4e letter
13. KRUIS   .   .   .   .   SCHUTTER 4e letter
14. HAAR   .   .   .   AAS 2e letter
15. ZEE   .   .   .   .   ARM   3e letter
16. DAG   .   .   .   .   LUIS   4e letter
17. OVER   .   .   .   .   .   FLUIT  2e letter
18. VOET   .   .   .   JURK   2e letter
19. BAD   .   .   .   KET   2e letter
20. DONKER   .   .   .   .   BORSTJE  1e letter
21. WINTER   .   .   .   KLOK  3e letter

Vul op de stippen een woord in, wat de laatste lettergreep is van 
het eerste woord en de beginlettergreep van het tweede woord. 
Zoals bijv. OVER  WERK  BIJ  of  THEE  GLAS  BLAZER. Zet daarna 
de gevraagde letters van het ingevulde woord naast elkaar en er 
ontstaat een gezegde, de oplossing van de puzzel. Veel plezier!

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 écht van en voor alle Poeldijkers.

Welke groente ziet u? Uitslag puzzel nr. 5:    

1. JELDIERS   SELDERIJ

2. HOERENCRESS  SCHORSENEER

3. COCROBIL  BROCCOLI

4. PANKLARO  KNOLRAAP 

5. PATAISANK  PASTINAAK

6. STEMTOEVALA  VLEESTOMAAT

7. ENIGEBURA  AUBERGINE

8. DIAVINJE  ANDIJVIE

9. BASJEGRILS  IJSBERGSLA

10. BONKEDANUS  KOUSENBAND

Oplossingen op: http://poeldijknieuws.nl/het-blad/puzzel/. Van 
de 27 inzenders, die het bijna allen goed hadden, is de gelukkige 
winnaar mevrouw Lunenburg, op de foto met de slagroomschnitt 
van bakkerij Van Malkenhorst. 

Puzzel

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.
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Jos Vranken jr.: ‘Het onmogelijke bleek tóch mogelijk’ 

Westlandstek Jeanette Hubbeling
Door Nelly Schouw-Zaat

Bij haar officiële afscheid als 
voorzitter van De Leuningjes 

is aan Jeanette Hubbeling 
op zaterdag 16 maart de 
Westlandstek uitgereikt. 
De onderscheiding van 
de gemeente Westland 
werd haar opgespeld 
door cultuurwethouder 

Piet Vreugdenhil. Dat al-
les in de fraai vernieuwde 

grote zaal van De Veiling, zoals 
het centrum nu heet. Voor het 

eerst traden de twee muziekgezelschappen, het Poeldijkse Pius 
X en De Phoenix uit Wateringen in hun nieuwe samenstelling op 
met het voorjaarsconcert, met ‘op de bok’ Hardy Li. 

Deze nieuwe dirigent van zowel De Phoenix als Pius X komt uit 
Hong Kong en hoopt binnenkort af te studeren aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. Het concert werd dan ook geopend 
door een compositie geïnspireerd door de Chinese muziekcultuur.  
Als voorzitter van het bestuur van De Veiling sprak Jos Vranken jr. 
Jeanette Hubbeling toe. ‘Het is aan jou te danken dat dit gebouw 
behouden is als cultuurcentrum van Poeldijk. In al de jaren dat jij 
De Leuningjes leidde was dat het doel. Zelfs na het asbestdrama 
is dat wat onmogelijk leek, toch mogelijk geworden. Zonder jouw 
onvermoeibare inzet zouden wij dit mooie muziekconcert hier 
vanavond niet kunnen organiseren’. Jos Vranken bood Jeanette 
een geschenk en bloemen aan. Wethouder Vreugdenhil sprak na-
mens het gemeentebestuur zijn gelukwensen uit aan Jeannet en 
overhandigde de bij de Westlandstek behorende oorkonde. 

Met als nokversiering een makelaar in druivenblad

Nieuwe huizen in Poeldijk
Door Joke Duijvestijn-Gram

In Poeldijk zijn de laatste jaren veel nieuw huizen gebouwd. Het 
is een aanwinst voor Poeldijk deze sfeervolle woningen in ons 
dorp. Want het zijn echt huizen met een mooie bouwstijl in ver-
schillende uitvoeringen. De laatste die nu opgeleverd zijn heb-
ben een opvallende nokversiering met houtsnijwerk van een 
druivenblad en een rechtopstaande paal. Deze nokversiering 
heet een: ‘Makelaar’.  

Ik vertel wat over de betekenis en het waarom van deze nokver-
siering. Een makelaar is een geveltopversiering en middenstijl van 
het kapspant. Geveltekens in de vorm van makelaars komen voor 
in heel Nederland en vormen een versiering op de overgang van 
twee windveren langs de dakranden. In West-Nederland zijn ze 
meestal heel eenvoudig, maar in het Noorden en Oosten zien ze 
er veel uitbundiger uit. In het museumpark van het Zuiderzeemu-
seum staan enkele panden met uitbundig versierde makelaars, 
maar die komen dan ook van elders. Net als gevelstenen vertellen 
zij iets over afkomst, beroep of geloofsgezindheid van de bewo-
ners. In het verleden lag de betekenis van de in de makelaars ver-
werkte symbolen redelijk vast. Nu ontwerpen bewoners een zo’n 
versiering ook wel naar eigen fantasie. De aan de versieringen 
toegedichte betekenis wijkt bij dergelijke ontwerpen vaak af van 
de historische betekenis. Leuk om te weten dat er nu in Poeldijk 
ook huizen zijn met een 'Gevelmakelaar' waarin een druivenblad 
in is verwerkt.
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KBO Poeldijk
€ 170 miljoen voor wijkverpleging onbenut

De Jonge heeft geen antwoord op 
zorgschaarste
Ouderen hebben recht op zorg, maar de miljoenen daarvoor 
blijven op de plank liggen door tekorten aan  personeel. John 
Kerstens (PvdA) stelde daarom schriftelijke Kamervragen over 
het onbenut blijven van €170 miljoen bestemd voor de wijkver-
pleging. Ondanks de maatregelen van het kabinet, denkt minis-
ter Hugo de Jonge (VWS) niet dat de tekorten morgen opgelost 
zijn. “Het kabinet moet meer ‘out of the box’ denken om con-
tinuïteit van de zorg te garanderen”, aldus KBO-PCOB-directeur 
Manon Vanderkaa.

De minister wijst erop dat er in 2019 
al € 1,7 miljard extra beschikbaar is 
voor hogere lonen. De Jonge spreekt 
tegen dat zorgverzekeraars het niet 
uitgegeven budget per definitie in 
eigen zak steken. Volgens de minis-
ter gebruiken zij deze middelen om 
een lagere verzekeringspremie vast 
te stellen, en profiteren uiteindelijk 

alle verzekerden hiervan. Vanderkaa reageert teleurgesteld op 
de gelatenheid van de minister: “Zo lossen we de zorgschaarste 
niet op. Ik begrijp dat het moeilijk is, maar er is visie nodig om 
te voorkomen dat ouderen straks verstoken blijven van zorg.” De 
personeelskrapte is naar verwachting een structureel probleem. 
Dit vraagt  investeringen in ‘slimmer’ organiseren om toch zorg 
te kunnen blijven bieden. “Ruimhartige financiering van wonin-
gaanpassingen, e-health met een menselijke maat, betere onder-
steuning van mantelzorgers, daar moet het kabinet nu eens écht 
werk van gaan maken”, roept Vanderkaa op.

Fietsen start op 17 april                                                                                                 
Fietsen met de KBO start weer op 17 april om 13.00 uur vanaf De 
Terwebloem. Op verzoek is de fietsdag verplaatst naar de woens-
dagmiddag. Zet het alvast in uw agenda.
 
Sociale contacten helpen tegen woninginbraak
Het aantal inbraken is gedaald. Dat blijkt uit het CBS-rapport 
‘De woning en buurt van inbraakslachtoffers’, dat  14 maart ver-
scheen. Preventie en sociale samenhang zijn belangrijk, vindt 
KBO-PCOB, en senioren hebben daarin een grote rol. Uit de 
CBS-cijfers blijkt dat de meeste slachtoffers van woninginbra-
ken in meer stedelijke gebieden en vaak duurdere woningen en 
wijken wonen. De meeste slachtoffers krijgen met inbraken te 
maken in de zomermaanden of in december.                                    

Preventie blijft belang-
rijk, stelt KBO-PCOB. 
Naast preventieve 
maatregelen gaat ook 
van een goede socia-
le samenhang in een 
buurt een sterke pre-
ventieve werking uit. 
Hoe sterker de banden 

onderling tussen buren en hoe meer sociale controle, hoe kleiner 
de kans op woninginbraak. Manon Vanderkaa: “Senioren spelen 
een belangrijke rol in de buurtpreventie. Zij zijn de ogen en oren 
van de buurt, zeker in de vakantiemaanden. WhatsApp-groepen 
helpen echt. Zorg ervoor dat senioren ook deelnemen aan dit 
soort initiatieven.” De KBO-PCOB adviseurs nemen het belang 
van een sociaal netwerk altijd mee in hun voorlichting. “Samen 
sta je sterker in je eigen buurt.”

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                            
“Een zekere stoïcijnse aanvaarding van wat zich moeilijk laat bui-
gen of veranderen geeft je meer kans op geluk dan permanente 
verongelijktheid om wat je niet hebt.” (Nelleke Noordervliet)

“Het haantje van vandaag is de plumeau van morgen.”

KBO Poeldijk
Katholieke bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5, 
2675 BK Honselersdijk, telefoon: 0174-245789. 
e-mail: kees@keesenleny.nl
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Puzzel nr. 1
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk
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(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.
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Duijnisveld & zn b.v.
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www.duijnisveld.nl
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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  
A P R I L  &  M E I 

 
dinsdag 

Hatha/Raja Yoga 08.45 – 10.00 
Stoel Yoga  10.15 – 11.30 

woensdag 
Dru -Qigong combinatie Yoga 20.45 – 21:45  

 
 

Adem werkt - 11 april
Liefdevolle aandacht verbindingsworkshop  - 14 april

"Fit & Lifestyle change" consultancy sessies voor dames - 26 april
Small step danscoaching groepsles - 3 mei 

Adem werkt - 9 mei
Me-Myself and I 3-luik, creëer meer rust en vertrouwen in je leven- 10, 17 & 24 mei

Liefdevolle aandacht verbindingsworkshop  - 26 mei
"Fit & Lifestyle change" consultancy sessies voor dames - 31 mei

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

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

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

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

 

 

 
 
 
 
 

De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

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

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

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 
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In 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

Collecte van 7 tot 13 april: uw giften redden levens

Nationale Hartweek
                    

De Collecte voor de Neder-
landse Hartstichting wordt ge-
houden in de week van 7 tot 
13 april. In die week vraagt de 

Hartstichting uw financiële steun voor het bestrijden en onder-
zoeken van hart- en vaatziekten, de voornaamste oorzaak van 
vroegtijdige invaliditeit en sterfte in Nederland.

Het thema voor dit jaar is ‘Help ook’. Bij voorbaat dank voor uw 
gift. Voor meer informatie, ook over voeding en reanimatie, kijk 
op: www.hartstichting.nl. Namens de Hartstichting, A. Zuidgeest 
en Th. Enthoven.

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

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! 

(Foto: Willem de Bruijn)



2527 MAART 2019

Werken aan de Verburghlaan (Foto's: Willem de Bruijn)

Werken aan Poeldijk
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Onze Poeldijkse Blauwkonters hebben er weer een prachtfeest van gemaakt waar veel Poeldijkers van hebben genoten. De parochie is 
blij dat zo’n enthousiaste vereniging elk jaar weer veel activiteiten oppakt en daarbij de zieke en eenzame mensen niet vergeet. Prach-
tig, als op Aswoensdag bijna alle Blauwkonters een askruisje halen en boete doen. (Foto: Koos Verbeek)

Verbouwing zaak Tootje Delfgaauw  (Foto's: Willem de Bruijn)
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Dankbetuiging

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed wan-
neer je iemand die je liefhebt missen moet.
Langs deze weg bedanken wij u voor de vele blijken van 
medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van 
mijn lieve en praatgrage man, onze (schoon)vader en su-
per-opa

JAN HIJMANS

Wij hebben dit bijzonder gewaardeerd en zullen hieraan 
een dankbare herinnering bewaren.
Corrie Hijmans-Franken
Marcel en Patricia, Musa, Andy
Angela en Bob, Jesse, Keano

Corrie Hijmans
Het Endhof 67
2685 GC Poeldijk 

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

Open sinds: 15-01-2019
Voor al uw bloemwerk, rouwwerk en boeke� en.
Westlandsboeket   € 6,75
Westlandsboeket groot  € 9,75
Westlandsboeket XL   € 12,75

Tevens tegen inleveren van deze 
advertenti e krijgt u t/m 10-04-2019 
10% korti ng op uw aankoop!

Openings� jden:
Dinsdag t/m vrijdag: 10:00 – 17:00 uur
Zaterdag:  09:00 – 16:00 uur

Jan Barendsenlaan 76 
2685 BV POELDIJK
T. 06 - 38 55 86 00
E.info@desteigerbloem.nl

Uitslagen bridgeclub No Smoke
Bridgeclub No Smoke is ’n gezellige vereni-
ging die wekelijks op maandagavond bijeen-
komt in de ISW school, aan de Irenestraat in 
Poeldijk.  De club bestaat 30 jaar en heeft 
130 leden. Er wordt competitie gespeeld 
met na elke 6 weken de mogelijkheid om te 
promoveren naar ’n hogere lijn. De uitsla-
gen van deze maand:

A-lijn: 
1e: A. Peeters & J. Voorham, 2e: R. v.d. Heijden & A. Vechtmann, 
3e: I. Fennema & R. van Luijk, 4e: N. Leeuw & W. Overkleeft.                                       
B-lijn: 
1e: H. van Heijningen & J. van Heijningen, 2e: S. Gregoire & T. 
Kooistra, 3e: T. van der Meer & W. van der Meer, 4e: L. Bieman & 
T. Eekhout.                                        
C-lijn: 
1e: G. van Heijningen & Tr. Kooistra, 2e: C. van Kester & F. Koster, 
3e: M. Zwinkels & T. Zwinkels, 4e: W. Barendse & H. Eikelenboom.                            
D-lijn: 
1e: T. Sleegers & H. Zuijderwijk, 2e: C. Enthoven & L. Kouwenho-
ven, 3e: K. Verbeek & T. Verbeek, 4e: M. Endhoven & A. Koremans.

Voor lidmaatschap of informatie: tel. 295821,  J. Samwel, se-
cretaris.
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93 x 138 mm, Poeldijk Nieuws

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

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

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

Ook unieke
eigentijdse

sieraden  

4 4 JANUARI 2017

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

                
                            

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’ 

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

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

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

 
GEFELICITEERD MET HET 1 JARIG BESTAAN

                          NICO JANSSEN

begeleiDing
interiM ManageMent
coacHing
strategiscHe Plannen
ProDuctontWiKKeling

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

advies & management
gezondheidszorg

…van dakkapel tot compleet project

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

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

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

…van dakkapel tot compleet project

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

Wij wensen u voor                   

het nieuwe jaar…

Bijzondere dagen

Fijne ontmoetingen

Mooie herinneringen 

Gezondheid & Vrede

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

VOOR NIEUW 

AANBOD!

TE KOOP

MONSTER NIEUW
Seringenstraat 8

TE KOOP

MONSTER NIEUW
Molenstraat 87

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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Sfeervol en karakteristiek gerenoveerde 
twee-onder-een-kapwoning met vele 
originele kenmerken uit circa 1930, de 
ornamenten op de plafonds, originele 
paneeldeuren en alle andere aanwezige 
oorspronkelijke stijlelementen werden 
daarbij behouden.
Vraagprijs: € 315.000,- k.k.

In kindvriendelijke woonwijk 
gelegen ruime eengezinswoning met 
parkeergelegenheid op eigen terrein, 
royale zonnige achtertuin en vijf ruime 
slaapkamer gelegen op de eerste en 
tweede etage.

Vraagprijs: € 339.000,- k.k.


