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Nieuw centrumplan Poeldijk
Parochiebestuur: ‘Kerk moet mee bewegen’                

Met Pasen stroomt ‘Bartje’ weer vol, maar daarna?
Door Nelly Schouw-Zaat

Volgende week gaat het weer gebeuren. In de grote R.K. H. Bartholomeuskerk nemen honderden 
bezoekers hun plaatsen in. Op 30 maart was er al een concert van het Westlands Mannenkoor, dan 
Palmzondag en in de Goede Week twee keer een uitvoering van ‘The Passion’. Tenslotte op eerste 
Paasdag: de plechtige dienst als hoogtepunt van het jaar met Mozarts ‘Krönungsmesse’ met koren 
en orkest. Wekenlang waren vrijwilligers in de weer met voorbereidingen om de Poeldijkse kerk 
weer tot middelpunt van spiritualiteit te maken. Maar daarna… dan wordt het stil. Op gewone 
zondagen stappen gemiddeld 50 tot 100 kerkgangers het gebouw binnen.

7 tot 13 apr.        Collecte Hartstichting    Aan uw voordeur
12 en 13 apr. 12.00-16.00 uur      Nieuw Centrumplan Poeldijk   Dario Fo, Voorstraat 88
         ‘Inlopen op het terras’  
17 apr. 20.00 uur        Lukas Passion door koor Bach Westland  Oude Kerk Naaldwijk
18 apr. 11.30 uur        Eindeloze lunch De Zonnebloem  Restaurant  Vrienden
20 apr. 10.00-11.30 uur        Open kerk, boeken- en platenmarkt  Hervormde Kerk Fonteinstraat 
27 apr. 10.00-13.30 uur       Koningsdag 2019 Poeldijk   Rondom De Veiling
21 tot en met 24 mei       Avondvierdaagse Poeldijk   In en rond het dorp
         (startbureau ISW-school Irenestraat)    
30 apr. 13.00 uur        Algemene Ledenvergadering KBO  Restaurant Vrienden 

AGENDA

Kerk zoveel mogelijk in 
huidige vorm, binnen- én bui-
ten; klein liturgisch centrum rest 
meervoudig gebruik (1); Kleine 
Mariakapel in voormalige kapel 
langs Kerklaan (2); Verbinding 
door een corridor tussen kerk 
en nieuwbouw naast kerk (3); 
Sanitaire ruimtes maken voor 
gebruikers kerk én nieuwbouw 
naast kerk (4); Pastorie inpassen 
in toekomstvisie met verenigin-
gen, Grand Café (5); Binnentuin 
realiseren voor variabel gebruik 
(6); Nieuwe gecombineerde 
ontsluiting begraafplaats met 
parkeerruimte voor gebruikers 
nieuwbouw (7); Nieuwbouw 
aan kerk en pastorie. Mogelijk-
heden vestiging i.c.m. meervou-
dig gebruik kerk + pastorie voor: 
(8) Verenigingen: Genesius, Deo 
Sacrum, KBO, bridge, historisch 
archief Poeldijk, kantoorruimte 
kerk. Verder: Vitis Welzijn, bieb, 
kinderdagverblijf, Grand Café 
en catering kerkgebouw. Huis-
vesting van Middin (± 2.500 m², 
jongeren- en ouderenwonin-
gen).Corridor met De Wittebrug 
door luchtbrug voor toegang 
bewoners naar nieuwe gebouw 
en kerk (9); Mogelijkheid vóór 
de kerk: park met dorpsplein re-
aliseren voor dorpsactiviteiten 
(10); Nieuwe parkeerplaatsen in 
een parkachtige omgeving ma-
ken (11).

(lees verder op pag. 4)
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Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
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Kopij Poeldijk Nieuws 
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of 
Erik van der Sande (06-25575372)
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
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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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Arnold Spoelplein 101  •  Mauritskade 61  •  Den Haag  •  070 - 346 84 00
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of kijk op www.korporaalenbertels.nl

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

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

   Uitstekende woningpresentatie

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

geldig van: 
8 t/m 20 april

Ananas & Frambozen gebak  ............ 3 +1 gratis

 
Saucijzenhapjes  .................................................... 10 voor € 5,-

 
Proefstolletje .....................................................................  3 + 1 gratis

Bakkerij Van Malkenhorst

we print with passion

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

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

Vrijdag 12 april 15.00 uur: Woord- en communieviering met dia-
ken Ronald Dits.
Woensdag 17 april 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 19 april 15.00 uur: Goede Vrijdagmeditatie met Rafael 
Maria Theuvenet en Jan Boogaard.
Maandag 22 april 10.30 uur: Plechtige Paasviering 
met pastor Alphons van Well.

  

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

  

PAASTOPPERS!    15 T/M 20 APRIL    PAASTOPPERS!

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

ONZE BESTELLIJST MET 
DE PAASTOPPERS  
STAAT OP:

PAGINA’S 25 & 26
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Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

(vervolg voorpagina)

Het parochiebestuur maakt zich zorgen over de toekomst, want 
het in stand houden van het mooie historische kerkgebouw is 
door een steeds kleiner wordend aantal parochianen in de toe-
komst niet meer op te brengen. 

Koos Verbeek, vicevoorzitter van het 
parochiebestuur, is er heel duidelijk 

over. ‘Kijk’, zegt hij in zijn woonka-
mer op een steenworp afstand 
van de kerk ‘we moeten naar de 
toekomst kiezen uit drie opties. 
De eerste is: Het afbreken van 

het kerkgebouw op de absis na 
en daar een kapel realiseren De rest 

van het gebouw afbreken en daar een 
appartementencomplex realiseren. De kleine kapel met de hui-
dige absis geschikt maken voor zo’n  150 tot 200 personen. Daar 
kunnen we dan vieringen blijven houden, de kapel kan ook die-
nen als aula voor onze begraafplaats. Maar de grote kerk is dan 
wel voorgoed verdwenen. Het parochiebestuur ondersteunt die 
optie zeker niet.

De tweede mogelijkheid is: niets doen. Alles laten zoals het nu is, 
maar dan kan groot onderhoud niet meer. Het kerkgebouw gaat 
langzaam in kwaliteit achteruit. Dan zal de kerk verkocht moeten 
worden en kunnen we het gebouw als parochiegemeenschap van 
Poeldijk niet meer gebruiken. Ook voor die gedachte wil het be-
stuur niet kiezen. Optie 3: de grote kerk in stand houden en meer-
voudig gaan gebruiken. Koos Verbeek licht toe: ‘De grote ruime 
kerk van binnen zo veel mogelijk handhaven, zoals de kerk nu is. 
Deze als grote ruimte zo vaak het kan blijven gebruiken, met ach-
terin enkele kleine zalen. De grote kerk is dan te gebruiken voor 
alle kerkelijke en muziekactiviteiten. Voorin een kleine liturgische 
ruimte met verplaatsbare wanden. Ook de beide kapellen die in 
de jaren ’60 zijn afgescheiden in ere herstellen en één daarvan als 
Mariakapel inrichten, geschikt als stilteruimte en een kaarsje 
opsteken. Het liturgische gedeelte mag niet worden ge-
bruikt voor theater, film en toneel. Dan, in het overige 
meervoudige deel (75% van het kerkgebouw) flexibele 
ruimten maken voor divers gebruik. Meerdere Poeldijk-
se instellingen en organisaties willen zo’n ruimte gaan 
gebruiken. Zo’n gedeelte kan ook als grote zaal gebruikt 
worden voor culturele activiteiten, toneeluitvoeringen, cabaret-
voorstellingen en muziekconcerten’.  

In de gemeenteraad is eind 2017 gesproken over een nieuw ver-
enigingsgebouw naast de kerk. Het kerkplein en pastorietuin kun-
nen worden ingevuld als parkje en dorpsplein. Waar nu PerspeK-
tief is gevestigd kan een verenigingsgebouw worden gebouwd 
met Bibliotheek, Vitis Welzijn, kinderdagverblijf, Grand Café en 
zalen voor verenigingen die nu in De Leuningjes zitten. De Bartho-
lomeuskerk is duidelijk onderdeel van Poeldijk-centrum en het 
plan om het centrum te vernieuwen. Voor dit centrumplan doet 
bureau Graswortel uitgebreid onderzoek. Bewoners van Poeldijk 
kunnen hun ideeën hierover inbrengen. Koos Verbeek: ‘Als paro-
chiebestuur willen we een nieuw verenigingsgebouw graag com-
bineren met het meervoudig gebruik van de kerk. Zo kunnen we 
het voortbestaan van ons kerkgebouw op langere termijn veilig 
stellen. Immers: de kerk moet voor alle inwoners van Poeldijk en 
het Westland beschikbaar zijn. Initiatiefgroep Hart van Poeldijk 
staat achter deze toekomstvisie’.

                                
Goedkeuring van bisdom
Het parochiebestuur geeft dan wel de voorkeur aan die laatste 
optie, maar of die ook uitgevoerd wordt is aan de Poeldijkers. 
De 93 jaar oude kerk heeft architectonisch een bijzondere func-
tie en is ook een deel van de Westlandse samenleving. Daarom 
moet de bevolking bij alle plannen en ideeën betrokken worden. 
Verbeek is voorstander van een stichting ‘Vrienden van de St. 
Bartholomeuskerk’, die vanuit de hele Poeldijkse bevolking gaat 
ondersteunen. Plannen en tekeningen liggen klaar en worden bij 
de gemeente neergelegd. Maar er is nog een andere belangrijke 
stap te nemen: de goedkeuring van het bisdom Rotterdam om de 
definitieve keuze van het parochiebestuur én van zoveel mogelijk 
Poeldijkers uit te voeren. 

‘Ogen niet sluiten voor toekomst’
‘Wij mogen onze ogen niet sluiten voor toekomstige ontwikkelin-
gen’, zegt Koos Verbeek. ‘Overal zet de ontkerkelijking zich voort. 
Het betekent niet dat er geen plaats is voor religie, het vraagt om 
andere vormen. Cijfers laten zien dat er over enkele tientallen ja-
ren nog maar een tot drie parochiekerken zijn in het Westland! Als 
Poeldijk de Bartholomeuskerk als liturgische plek wil behouden 
moeten we denken aan een kleinere liturgische ruimte. Dat is toch 
beter dan weinig mensen verspreid in die enorme oppervlakte te 
zien? Daardoor is er minder samenhang en persoonlijke betrok-
kenheid. Nodig is een huiselijke sfeer met koffieruimte na de vie-
ringen. Noem het voor mijn part gezelligheid. Wat is daarop tegen? 
Dat bevordert juist omzien naar elkaar in de hele gemeenschap’.
                             
Mee bewegen
Grote vieringen en concerten met heel veel bezoekers, dat past 
prima in de visie van het parochiebestuur. De aangrenzende 
ruimten krijgen flexibele afscheidingen, die als het nodig is, wor-
den verschoven tot weer een indrukwekkend groot kerkgebouw 
ontstaat. Zo gaat de Bartholomeusparochie meebewegen met de 
toekomst. 

Dit artikel is deel van een serie 
over het Nieuw Centrumplan 
Poeldijk. Wilt u reageren? Alle 
Poeldijkers kunnen reageren 
op de plannen en ideeën. Schrijf 

naar Redactie Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk of 

mail naar: info@poeldijk nieuws.nl. 
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www.bakkerijvdberg.nl

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

LENTE SLOF
Frisse, tropische Monchou slof, de smaak 
van het moment!

€1,95
voordeel

van 10,45
€8,50

Westland Verstandig: Geen Polenhotel 
bij Verburch sportterrein en Voorstraat 
nu eindelijk eens goed aanpakken
Westland Verstandig is tegen de komst van een Polenhotel bij 
het Verburch sportterrein. Ongeschikte plek. CDA-wethouder 
Zwinkels dramt maar door, maar dat  moet gestopt worden. Er zijn 
betere locaties in Westland (bij de Horti Campus, bij Elsenbosch 
en kleinschalig op de bedrijven zelf). Daar moeten de tijdelijke 
arbeidsmigranten gaan wonen.
Westland Verstandig is voor het goed opknappen van de Voorstraat 
met pleintje, bomen, straatmeubilair, Oudhollandse lampen. 
Daarvoor moet geld beschikbaar komen. In andere kernen is wel 
gretig voor de centra geld uitgegeven om die op te knappen. gretig voor de centra geld uitgegeven om die op te knappen. 
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
Sjef Noordermeer

Natascha van Zeijl-Vis

   Tel.: 0174-257474
     info@embrasseuitvaart.nl

0174 - 27.00.90

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

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

Tijd: 15.30 - 17.00 uur

Waar:  
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/ 
inloopspreekuur

16 april 2019
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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

Vijf volwassenen kiezen voor katholiek zijn

Doorbraak van het Licht
Door diaken Ronald Dits 

‘Pasen valt laat dit jaar’, hoor ik mensen zeg-
gen. Dat klopt en het valt zelfs zo laat, dat de 
meivakantie van de basisscholen er direct op 
volgt. De laatste schooldag voor deze vakan-
tie is Witte Donderdag en dan begint deze 

vakantie eigenlijk al. De temperatuur is dan al 
aangenaam en de dagen worden steeds langer. 

Op de avond van de Paaswake gaat de zon pas om kwart voor 
negen onder! Er zijn Paaswaken die om half acht beginnen en dan 
zal het pas aan het eind van de viering echt donker zijn. In de Paas-
wake vieren we dat het licht komt, dat het Licht doorbreekt, maar 
dat kunnen we niet zo goed zien als het buiten nog licht is.

Bij ‘licht dat doorbreekt’ kunnen we denken aan het licht van een 
kaars die ons verwarmt en  het duister verdrijft. Jezus komt weer on-
der de mensen, drie dagen na zijn dood aan het kruis. Dat betekent 
dat als Hij terugkomt, het duister van de zonde is verdreven. On-
danks dat deze wereld verre van rechtvaardig is, dat er onrecht is, 
mensen elkaar verdriet aandoen, weten we dat God ons niet loslaat. 
Zijn Licht onder ons wordt niet gedoofd maar blijft ons verwarmen. 
Dat vieren we met Pasen. Dat Licht kan ook een plekje in ons krijgen. 
Wij kunnen met Pasen ook ervaren dat God ons niet heeft losge-
laten. Het is zelfs zo dat mensen ervaren dat God hen juist heeft 
aangeraakt. Er zijn mensen die deze ervaring niet hebben en teleur-
gesteld zijn over de huidige wereld. Ze missen er Gods aanwezigheid 
en nemen afscheid van de kerk, maar er zijn ook mensen die ‘het 
Licht zien’. Hiervan komt de bekende uitdrukking: ‘hij of zij heeft het 
licht gezien.’ Dat betekent dat mensen iets hebben begrepen.

In onze parochiefederatie zijn er vijf volwassenen die door God zijn 
aangeraakt. Hun leeftijd varieert van 30 tot  60 jaar en nu willen zij 
katholiek worden. In de afgelopen maanden hebben zij zich inten-
sief voorbereid op deze grote stap. In leuke samenkomsten zijn aller-
lei soorten vragen over het geloof besproken en beantwoord. Vier 
van hen zullen worden gedoopt en dan mogen zij alle vijf voor het 
eerst aan tafel bij Jezus, gevolgd door het ontvangen van de Heilige 
Geest, ze worden gevormd. Juist bij deze mensen is de ‘doorbraak 
van het licht’ te herkennen, want in de ontmoetingen was één ele-

ment altijd aanwezig: vreugde. Niet dat we heel de avond grappen 
zaten te vertellen, maar het ontvangen van dat licht geeft vreugde. 
Vreugde kan voor iedereen iets anders betekenen. Voor de een is 
het de vreugde van het achterlaten van een moeilijke periode in je 
leven, voor de ander de vreugde van een wens die al lang aanwezig 
is en weer voor een ander de vreugde van eindelijk rust in je leven 
vinden. ‘De doorbraak van het licht’ is de komst van vreugde in ons 
hart en dat is precies wat Pasen is. Deze vijf mensen mogen dat in 
deze Paasnacht gaan ervaren en dat is een feest, vooral voor deze 
vijf maar ook voor ons allemaal. Dat wij ook met Pasen iets van 
deze vreugde mogen ervaren. Mede namens mijn collega’s wens ik 
u een Zalig Pasen en een fijne vakantie voor al die mensen die van 
de meivakantie gaan genieten. Dat de vreugde van Pasen nog lang 
in ons mag blijven nagloeien.

Dankwoord 
Beste mensen, heel veel dank voor alle condoleances die ik 
mocht ontvangen naar aanleiding van het overlijden van mijn 
moeder. Het aantal kaarten dat ik heb ontvangen was overwel-
digend groot. Ook dank voor de mails en sommigen hebben mij 
de hand geschud bij de ingang van de supermarkt. Het is mij 
niet mogelijk u allen persoonlijk te bedanken. Daarom dank ik 
u via  deze weg. Geheel volgens de wens van mijn beide ouders, 
heeft de uitvaartplechtigheid plaatsgehad in besloten kring. Op 
22 maart zijn we, in zeer kleine kring, in het herenhuis van de 
uitvaartondernemer bijeengeweest voor een korte plechtigheid 
en verdere ontmoeting. Aan mijn vader heb ik doorgegeven dat 
er in de parochiefederatie zeer meegeleefd wordt. Nogmaals har-
telijk dank voor al uw condoleances, meeleven, goede wensen en 
mooie teksten. Met vriendelijke groet, pastor Kwee.  

17 én 19 april in Bartje

Tweemaal Westland Passion 
Popkoor Fine Tuning voert dit jaar voor de vijfde keer de West-
land Passion uit in de H. Bartholomeuskerk in Poeldijk. Deze 
keer met twee uitvoeringen op 17 én 19 april. Het bekende 
Paasverhaal 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 allemaal eigenlijk wel zo slecht?

Zoals je inmiddels van het popkoor gewend bent, vertellen de 
leden 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.

Zaterdag 13 april 

Inzameling gebruikte kleding
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV

De Werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede van de Bartholo-
meus Parochie zamelt zaterdag 13 april  gebruikte kleding in. In-
leveren kan tussen 09.00-11.00 uur op het kerkplein, Voorstraat 
Poeldijk. Leden van de werkgroep staan klaar met een vracht-
auto om uw kleding, schoenen, tassen in ontvangst te nemen, 
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graag in plastic zakken, goed dichtgebonden. De opbrengst van 
deze inzameling gaat naar onze missionarissen en projecten van 
Ontwikkelingswerkers uit Poeldijk, die in ontwikkelingsgebie-
den in de hele wereld werken.

Voor de aanbrengers zijn lootjes met nummers beschikbaar. Er 
worden drie nummers getrokken, waarop  een prijsje mee te win-
nen is. De winnende nummers worden in de volgende Poeldijk 
Nieuws vermeld. Heeft u kleding om in te leveren brengt het dan 
bij ons voor het goede doel. Kunt u niet zelf komen brengen, bel 
dan met: Mieke Janssen (246592) of Jos Grootscholten (245330). 
Doet u ook mee om zoveel mogelijk kleding aan te brengen om 
onze vier projecten financieel  te kunnen blijven steunen? Wij re-
kenen op u!

Voor opbouwen van een school in Gambia

Vastenactie 2019
Parochies van de St. Franciscus-Federatie doen mee om geld in 
te zamelen om een school op te bouwen met toiletten, voor de 
aanleg van een schooltuin om groente te leren verbouwen, en 
voor een veilige afrastering om de school heen te bouwen om 
gevaarlijke dieren en ongewenste mensen op een afstand te 
houden. Het is noodzakelijk om voor de kinderen op die school, 
een veilige plek en omgeving te kunnen garanderen.

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

Kerkberichten 
Weekeinde 13 en 14 april: Palmpasen
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een 
viering in de Heilige Machutuskerk in Monster.

Zondag 11.00 uur: feestelijke gezinsviering met Kinderkoor. Voor-
ganger: diaken Ronald Dits. Intenties: Jaargetijde Martha Braban-
der en overleden ouders Brabander-Greve, Co van der Bol-Zui-
derwijk, Koos van der Elst en overleden familie, Gerard Thoen en 
zoons.  
Woensdag 17 april 20.00 uur: de Westland Passion uitgevoerd 
door Popkoor Fine Tuning.
Witte Donderdag 18 april 19.00 uur: Eucharistieviering in samen-
werking met de Machutus-parochie met het Bartholomeuskoor. 
Voorgangers: pastor Max Kwee en pastoraal werker Els Geelen. 
Wij hopen ook dat veel parochianen van de parochies dit zullen 
meevieren, want dan zijn we echt met elkaar samen kerk.
Goede Vrijdag 19 april 15.00 uur: Kruiswegviering voor jong en 
oud. Woord- en gebedsviering. Voorgangers: pastoraal werker 
Els Geelen en Jos Vranken. Wij gedenken het lijden en sterven 
van onze Heer Jezus Christus. De kruisweg wordt gebeden en er 
wordt gezongen. Speciaal voor kinderen, iedereen is welkom om 
bloemen mee te brengen voor de bloemenhulde rond het kruis.
Vrijdag 19 april 20.00 uur: De Westland Passion uitgevoerd door 
Popkoor Fine Tuning.
Vrijdag 19 april 19.00 uur: plechtige viering van Goede Vrijdag in 
de Machutuskerk Monster met koor Laus Deo. Voorganger: pas-
tor Berry Lansbergen. 

Weekeinde 20 en 21 april:
Paaszaterdag 16.30 uur Paasviering voor peuters en kleuters
Hallo allemaal, op paaszaterdag 20 april is er in de Bartholomeus-
kerk een paasviering voor gezinnen met jonge kinderen (zo t/m 
groep 4). Begin: 16.30 einde 17.15 uur. Er worden liedjes ge-
zongen, gedichtjes voorgelezen en het paasverhaal wordt nage-
speeld. Voorgangers: Werkgroep kinderpaasviering Komen jullie 
ook! De kinderen die graag mee willen zingen in het koor, kunnen 
elke woensdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur komen oefenen bij 
juf Renate en juf Toos in De Veiling. Graag tot dan! Groetjes van 
de werkgroep Kinderpaasviering, dit is géén eucharistieviering. 

Paaszaterdagavond om 19.30 uur: plechtige Paaswake met het 
Bartholomeuskoor. Met licht, water, brood en wijn, vieren we de 
doortocht van onze Heer naar het nieuwe leven. Voorganger: pas-
tor Max Kwee. Intenties: Herman van den Ende, Ria Barendse-Ba-
tist, Jo Alsemgeest-Hogervorst, Aad van Dijk, Bart Koornneef en 
Jan van der Kleij, overleden familie Verbeek-Witkamp, overleden 
familie Zuijderwijk-Bruggeling en dochter, opa en oma Hoger-
vorst.
Zondagmorgen 10.30 uur: Hoogfeest van Pasen
We trekken alle registers open met gemengd koor Deo Sacrum, 
projectleden en het Delphi Consort, want voor een Christen is 
Pasen het absolute hoogtepunt. Gezongen wordt de Krönungs-
messe van W.A. Mozart. Voorganger: pastor Berry Lansbergen 
Intenties: Jan van Marrewijk, Gerard Enthoven, Toos van der Valk,
Piet van den Berg en overleden familie, Roos van der Elst, Jea-
net Heuchemer, Barbara Helderman en overleden familie, Jac 
Schouw en de families Schouw en Schulte, overleden familie Gar-
dien-Verbeek, Harry en Grarda Heuchemer, Koos van der Ende en 
Wim van Dijk en Marie van Dijk-Bol, Gerard Thoen en zoons, Wil
Barendse-van den Berg, Astrid Duijvestijn, Ineke Gardien en over-
leden ouders Gardien-Lourier, Aad en Ria van der Knaap, Leo en 
Gré de Kok-Nederpelt.

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

Vieringen in De Backerhof
Donderdag 11 april 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor Ber-
ry Lansbergen. 
Donderdag 18 april 19.00 uur: Rozenkrans bidden.
Donderdag 25 april 19.00 uur: Woord en Communieviering met 
Trees van der Sande-van Rodijnen.

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

Agenda

Vrijdag 19 april 11.00-12.00 uur: prijsuitreiking Eierenactie in het 
repetitielokaal, De Veiling.
Elke woensdag 13.30-14.00 uur: Pupillen Kinderkoor.
                            16.00-17.00 uur: bijeenkomst Kinderkoor.
Elke donderdag 20.00 uur: De Veiling, repetitie Popkoor Fine Tu-
ning.
            20.00 uur: repetitie Kamerkoor Couleur-Vocale, 
Emmastraat 11, Monster.
Elke vrijdag 19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartho-
lomeuskoor.

In de kerk
Zaterdag 13 april 19.00 uur: geen viering.
Zondag 14 april: Palmzondag.
11.00 uur: het Kinderkoor is uitgenodigd om bij de gezinsviering 
op Palmzondag te zingen. Samen met de Scouting maken we er 
een mooie viering van.
Woensdag 17 april
20.00 uur: Popkoor Fine Tuning voert De Westland Passion uit in 
onze kerk.
Donderdag 18 april: Witte Donderdag.
19.00 uur: dames en Heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
viering in onze kerk.
Vrijdag 19 april:
20.00 uur: Popkoor Fine Tuning voert De Westland Passion uit in 
onze kerk.
Zaterdag 20 april: Paas Zaterdag
16.30 uur: pupillen en aspiranten en kinderkoor zingen tijdens de 
Paas Gezinsviering.
19.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
Paaswake.
Zondag 21 april: Hoogfeest van Pasen.
10.30 uur: dames en Heren Bartholomeuskoor, Concertkoor en 
projectdeelnemers zingen o.a. de Krönungsmesse van W.A. Mo-
zart. Het Delphi Consort zorgt voor de begeleiding. Organist Wim 

van Herk. Algehele leiding is in handen van dirigent Steven van 
Wieren.

Zondag 21 april in Bartje

Feestelijke Paas Hoogmis 
Traditiegetrouw verzorgt Deo Sacrum op Paasmorgen zondag 
21 april de feestelijke Hoogmis in onze Bartholomeuskerk. Met 
medewerking van het Delphi Consort en organist Wim van Herk 
zingen het Bartholomeuskoor, het Concertkoor mét projectzan-
gers o.a. de Krönungsmesse van W.A. Mozart.

Naast de Krönungsmesse zingt het koor enkele motetten: Halle-
lujah van G.F. Händel, Ave Verum van W.A. Mozart en Psalm 150 
van César Franck. Het herenkoor en de Vrouwenschola zingen het 
gregoriaans van Pasen. Het geheel staat onder leiding van Ste-
ven van Wieren. Voorafgaand aan de kerkdienst, ongeveer vanaf 
10.10 uur wordt er door koor en orkest gemusiceerd. De Hoogmis 
begint om 10.30 uur.

Westlands Kinderen voor Kinderen Spektakel…!

Een groot succes…
Door Renate van Oostveen-Koentze 

Wooow! Het dak ging er zondagmiddag niet één, maar liefst 
twéé keer af tijdens hét ”Westlands Kinderen voor Kinderen 
Spektakel”. Een groots, spetterend en fantastisch muziekfeest 
voor jong én voor oud..! En dit alles in de prachtig gerestaureer-
de grote zaal van ‘De Veiling’. 
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Als blijk van 
dank een luid 

applaus voor 
dirigent Hans 
Tobel, de 
orkestle-
den van 
Phoenix, de 
dansers van 

Dance For 
You en natúúr-

lijk - extra luid! 
- voor onze eigen 

kanjers. Wat hebben 
zij hun uiterste best gedaan, 

Petje af voor al onze sterren. 

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

Voor meer info kijk op www.jumbo.com. Je kunt nog sparen t/m 30 april 
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Puzzel: een invulraadsel

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

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

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

Tonny Vreugdenhil, winnares van de Poeldijk Nieuws Kerstpuzzel.   

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

Showroom
Mercuriusplein 2
2685LP Poeldijk

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

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

Zaterdag & ‘s avonds op
afspraak geopend
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2685LP Poeldijk

(0174) 61 48 48
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www.nederwerk.nl

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

Zaterdag & ‘s avonds op
afspraak geopend

93 mm x 67,5 mm, voorpagina Poeldijker

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

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

Uw vertrouwen waard

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

coaching • hypnose • trainingen

Het nieuwe tijdelijke adres is:
Voorstraat 88

2685 EP  Poeldijk
ingang om de hoek (Fonteinstraat)

Reiki Helingsavond 
6 mei 19.30 - 22.00 uur

Reiki I
10 & 11 mei 10.00 - 16.00 uur

OPENings DAG
18 mei 10.00 - 16.00 uur 
Zie site voor programma

Soundhealing concert
26 mei 15.00 - 17.00 uur

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

Let op: wij zijn verhuisd!

Havenstraat 55
2681 LC Monster
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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

Uitkomen voor jouw Koning Jezus

Schaam je maar niet
In de Bijbel staat de brief aan de Romeinen. Dit is een brief van de 
apostel Paulus. In die brief schrijft Paulus de volgende zin: “Want 
ik schaam mij voor het evangelie niet, want het is een kracht van 
God tot behoud voor ieder die gelooft.” Je niet schamen voor het 
Evangelie betekende (en betekent nog altijd) dat je er openlijk 
voor uitkomt. Je niet verstoppen, het niet voor je houden. Scha-
men gaat eigenlijk nog verder en dieper.

Namelijk dat je het als oneervol zou beschouwen en het daarom lie-
ver toedekt. Nee: Paulus schaamt zich niet voor het Evangelie. En hij 
hoopt van harte dat de christenen in Rome dat ook zullen beleven 
dat zij – ondanks alle verzet – uit blijven komen voor hun geloof in 
Jezus Christus. Vandaag zullen velen van ons dat herkennen. Ook 
in ons land, waarin geloven een uitzondering is geworden en het 
verzet ook nogal eens zichtbaar wordt. Dan is het van belang je voor 
dat geloof niet te schamen, maar uit te komen voor jouw Koning 
Jezus.

Kerkdiensten
Zondag 14 april (Palmzondag)
10.00 uur: ds. D.M. Heikoop, Katwijk aan Zee.
19.00 uur: ds. D. van Vreeswijk, Zevenhuizen.
Donderdag 18 april (Witte Donderdag)
In De Terwebloem
15.00 uur: ds. A. Vastenhoud, Dinteloord, viering Heilig Avond-
maal.
In de kerk
19.30 uur: ds. E. Agterhuis, Heinenoord, viering Heilig Avond-
maal.
Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag)
In De Terwebloem
15.00 uur: oecumenische Goede Vrijdagviering.
In de kerk
19.30 uur: prop. A.J. Treur, Vinkenveen, m.m.v. Marja van der Lin-
den (sopraan) en Cees van der Zwan (orgel).
Zaterdag 20 april (Stille Zaterdag)
19.30 uur: meditatieve viering, m.m.v. Mathilde van der Hout 
(dwarsfluit) en Cor Verbree (orgel).
Zondag 21 april (Eerste Paasdag) 
10.00 uur: ds. J. de Vreugd, Amersfoort, m.m.v. Chr. gemengd 
koor “Immanuel”. 
19.00 uur: G.J. Pellikaan, Maasdijk, zangdienst, m.m.v. Adriaan de 

Jong (orgel) en Sophie van den Beukel (dwarsfluit).
In ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en neven-
dienst voor de kinderen van de basisschool.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan 
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u ge-
haald met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres: Jan.van.
Geest@live.nl, of 06-49 417 025.

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

Pasen, overwinning op de dood

Zangdienst in Hervormde kerk
Zondagavond 21 april, Eerste Paasdag, wordt in de Hervormde 
kerk aan de Fonteinstraat  in Poeldijk een zangdienst gehouden. 
We hopen met velen de bekende paasliederen te zingen, er 
is ook medewerking van Annemieke van der Zwan (sopraan), 
Adriaan de Jong (orgel) en Sophie van den Beukel (dwarsfluit). 

De meditatie wordt verzorgd door pastoraal werker Gertjan Pelli-
kaan. De dienst begint om 19.00 uur, vanaf 18.30 staan de deuren 
voor iedereen open. Na afloop van deze Paasavond kan ieder ge-
nieten van koffie, thee of fris met wat lekkers.    

Bloemen in de kerk met Pasen
Het is jaren gebruikelijk dan we met Pasen de kerk feestelijk ver-
sieren met bloemen. Maar……daar zijn wél bloemen voor nodig. 
Daarom doen wij een dringend beroep op onze gemeenteleden 
om daarvoor gekochte of gekweekte bloemen beschikbaar te 
stellen.

U kunt de bloemen in de kerk brengen op Stille Zaterdag 20 april 
tussen 10.00-11.00 uur. Andere tijdstippen of vragen? Bel dan 
met J. Valstar tel. 0174-247714. Wij vragen ook om creatieve han-
den die geschonken bloemen verwerken in bloemstukken. Wilt u 
of jij daarbij helpen dan zou het fijn zijn als u op zaterdag 20 april 
om 13.00 uur naar de kerk komt. Het zou mooi zijn als we dan 
met velen zijn zodat we in korte tijd een aantal mooie bloemstuk-
ken kunnen maken.

Nieuwe predikant
Ds. J.W.J. Guis uit Ridderkerk heeft het beroep van de Hervormde 
gemeente Poeldijk aangenomen. Dat betekent dat over enkele 
maanden er weer een nieuwe predikant mag worden bevestigd. 
Wij zijn blij en dankbaar dat zo kort na het vertrek van ds. Mole-
naar september vorig jaar zicht is op een nieuwe predikant.

Bijbelkring
Op donderdag 11 april spreekt de heer Van Heuvel weer over een 
gelijkenis uit de Bijbel. Zoals wellicht bekend wordt door Jezus 
aan de hand van verhalen (gelijkenissen) het één en ander aan 
ons duidelijk gemaakt. Gelijkenissen hebben vaak hele diepe be-
tekenissen. Kom en luister naar wat zij ons te vertellen hebben.
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Om 20.00 uur in de Hervormde kerk, Fonteinstraat 6, koffie en 
thee staan voor u klaar.

Open kerk en boeken, platen en creamarkt
Zaterdag 20 april is er “open kerk”. Iedereen die meer wil weten 
over kerk en geloof, van harte welkom. Er is koffie of thee en vrij-
willigers voor een gesprek of een luisterend oor. U en jij bent van 
harte welkom in de kerk aan de Fonteinstraat tussen 10.00-12.30 
uur. Ook is er dan weer gelegenheid boeken en platen te kopen 
op de Boeken- en Platenmarkt. In de creahoek kunt u aan de slag 
om creatief bezig te zijn. Fijn dat we steeds meer mensen welkom 
mogen heten tijdens de “open kerk”. Daarom nogmaals ook voor 
u en voor jou, wees welkom! 

Open dag 13 april Platform Gehandicapten Westland

Zomerseizoen start toegankelijk 
Voor de aftrap van het zomerseizoen 
2019 willen wij graag onze ‘producten’ 
voor dit jaar samen met u in het zon-
netje zetten. Wij nodigen u van harte 
uit voor onze open dag om de sfeer te 

proeven en u te laten snuffelen aan onze activiteiten en pro-
ducten zoals de strandrups, strandrolstoelen, rolstoelfiets, rol-
stoelbus, braderieën, scholenproject, scootmobieltochten en 
rolstoelhandbal.

De open dag is zaterdag 13 april van 13.00-15.00 uur in Ter Heijde 
op diverse plekken zoals de Hervormde Kerk (Prins Willem III-
Plein 1), strand en parkeerterrein van KNRM Ter Heijde. Met ple-
zier zien wij u dan! Namens alle medewerkers van het Platform 
Gehandicapten Westland, Annemiek Koremans, voorzitter.    

Publieksprijs naar Team Westland

Vrijwilligersjaarprijs PGWestland  
Platform Gehandicapten Westland (PGW) wint de juryprijs van 
de vrijwilligersjaarprijs 2018. Het publiek koos Team Westland 
als winnaar van de publieksprijs. Beide winnaars kregen een 
kunstwerkje met een geldbedrag, overhandigd door wethouder 
Piet Vreugdenhil tijdens een feestelijke avond in De 3 Winckels 
in Naaldwijk. Ook de nieuwe naam van de vrijwilligersjaarprijs 
werd bekendgemaakt: vanaf 2020 heet de vrijwilligersjaarprijs 
WestlandHart. De komende tijd wordt gezocht naar een uiting 
die past bij deze naam.

De jury roemt het bestuur en in het bijzonder de Poeldijkse Anne-
miek Koremans, voorzitter van PGW om haar tomeloze, enthousi-
aste en veelzijdige inzet. Het platform heeft veel vaste vrijwilligers 
die zich inzetten voor het toegankelijk maken van de Westlandse 
samenleving. Zij wonen vergaderingen bij, bekijken situaties ter 
plekke en geven advies. Velen van hen zijn ook ervaringsdeskun-
dige. Gedreven mensen die professioneel bijdragen  aan ontwik-
keling van bouwplannen en drempelvrij maken van middenstand, 
horeca en maatschappelijke organisaties. Wethouder Vreugden-
hil reikte de publieksprijs, een kunstwerk met bijbehorend geld-
bedrag uit aan Team Westland, dat met een meerderheid van 
50% van de in totaal 2.000 stemmen, die prijs won. 

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)

18 april in Restaurant Vrienden

Eindeloze paaslunch Zonnebloem
Op Witte donderdag 18 april schuiven we weer aan bij  Restau-
rant Vrienden in Poeldijk voor een ‘Eindeloze Paaslunch’. Onze 
eigen Zonnebloemmedewerksters zullen die dag weer uw gast-
vrouw zijn en de gerechtjes bij u aan tafel serveren.

U kunt om 11.30 uur aanschuiven voor deze complete paaslunch 
met muzikale omlijsting voor een mooi prijsje van € 20,00 p.p. 
Als u zich nog niet aangemeld heeft, kunt u zich nog opgeven bij 
Tineke van der Maarel (06-28488201) of bij Els Duijnisveld (06-
54745922).

5,95)
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Zondag 9 en maandag 10 juni: 22 clubs en 84 teams

Verburch voetbaltoernooi
Zondag 9 en maandag 10 
juni is het weer zover: het 
Verburch WerkTalent/Bouw-
meester Voetbaltoernooi. In 

totaal doen er 22 clubs mee en er doen 84 teams mee uit het 
hele Westland en omstreken! Er komt dit jaar zelfs weer een 
team uit België. Zondagochtend spelen JO13/JO14 (jeugd onder 
13/14), ‘s middags JO15/JO16 en maandagochtend spelen de 
JO09/JO10, ‘s middags de JO11/JO12.

Wij zoeken nog een paar vrij-
willigers die kunnen helpen het 
Toernooicommissie Team te 
versterken. Ieder helpend hand-
je kunnen 

we goed gebruiken. Ook zoeken we nog EH-
BO’ers die paraat kunnen staan op een van 
de dagen of op een dagdeel. Kom gezellig de 
voetballers aanmoedigen. Natuurlijk ben je 
als toeschouwer ook welkom op het altijd 
gezellige Verburch Voetbal park!

En…de volgende stap is gezet: 

Nieuw Verburch-logo!
 

Wij zijn ruim een maand verder na ons eerste bericht in 
Poeldijk Nieuws en er zijn weer stappen gemaakt. 

De afgelopen maanden is er druk gewerkt aan  
een Verburch presentatiegids. Geen moeite 

is bespaard gebleven om zo’n compleet 
mogelijk beeld te geven van wat Ver-
burch Sportcentrum te bieden heeft. 
Alle sporten én meer komen daarin dan 
ook aan bod. 
 
Het magazine wordt de komende da-
gen huis-aan-huis bezorgd in Poeldijk, 

misschien heb je het al ontvangen. Het 
nieuwe, eigentijdse Verburch-logo wordt 

meteen gelanceerd, mooi op de voorkant. 
Het kostte wat moeite afstand te nemen van 

het oude logo, maar uiteindelijk hebben we de 
stap toch met elkaar gezet, met  een blik gericht 
op de toekomst en het uitbouwen van meer 
gezamenlijke PR binnen Verburch. Dit bete-
kent dat alle Verburch sportverenigingen het 
logo gaan gebruiken. Ook wordt er gewerkt 

aan een nieuwe, overkoepelende website voor 
Verburch, wordt de entree van het sportcentrum 

aangepakt en voorzien van ons nieuwe logo. Als er 
weer nieuwe ontwikkelingen zijn laten wij dat weten. 

De Verburch PR-Club.

Verenigd 
in beweging

2019
2020

www.verburch.nl
Concept.indd   1 13-03-19   11:30

Inclusief eierkoek versieren en handbalregels leren

Vaardigheidsdag Handbal 
Wat doe je als je met de handballende jeugd tot 
en met 15 jaar sportief wat leuks wil onder-
nemen? Dan hou  je een vaardigheidsdag, 
dacht de Jeugdcommissie. Op 30 maart 
was die.  Natuurlijk stond er een aantal 
handbal gerelateerde onderdelen op het 
programma, waar de 75 jeugdspelers vol 
enthousiasme mee aan de gang gingen. 
Leuk om te zien dat de oudere jeugdleden 
de jongere hielpen bij het uitvoeren.

Er werd gepasseerd, gesprongen, getipt 
en geschoten. Bij de snelheidsmeter 
gooiden de spelers op hun aller hardst 
richting het doel. Er werd ook gedanst: 
The Gym bood de spelers een Zumba les 
aan. Bijzonder was ook het ‘Levend ta-
felvoetbal’. Wij zijn blij dat niemand een 
blessure opliep. Wat een fanatisme! In de 
kleedkamer rustten de spelers uit, terwijl zij 
hun eierkoek versierden. Ook bij de spellen-
hoek was tijd voor ontspanning; tenminste… als 
de spelers niet aan de slag gingen met touwtrekken en 
-springen. Naast het lichaam, moest ook het hoofd aan 
de slag tijdens de spelregeltest. Dit leverde mooie dis-
cussies op, zodat spelers de handbalregels nu beter ken-
nen. Mooi meegenomen. De Jeugdcommissie bedankt 
Anaco & Greeve International BV voor het lekkere fruit, 
Jumbo voor de ingrediënten voor eierkoek versieren en de 
kantinemedewerkers voor de vette hap na afloop. Veel dank 
aan trainers, begeleiders, fotograaf en videoman. Zonder jullie 
was dit onmogelijk!  
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Van 21 tot en met 24 mei

Avondvierdaagse Poeldijk
Door Lian van Benthem-van Leeuwen, het Vierdaagse Team

De zomertijd is weer in ge-
gaan, de dagen worden lan-
ger en de eerste knoppen 
groeien weer aan de bo-
men! Dit betekent dat ook 
de voorbereidingen van de 
Avondvierdaagse zijn begon-

nen. Dit jaar wandelen we van dinsdag 21 tot en met vrijdag 
24 mei. Ook het startbureau is vertrouwd, de ISW School Ire-
nestraat, ingang aan de Margrietlaan.

Loop jij ook mee? We gaan 4 dagen wandelen door en rond ons 
Poeldijk. Jan van Kleef heeft de routes weer gemaakt; vind je 5 of 
10 km wat te veel van het goede? We hebben ook leuke routes 
van 2,5 km per dag. Bij de Avondvierdaagse krijg je dagelijks iets 
lekkers bij de start of op de route en de laatste avond maken we 
er weer  een feestje van! Je krijg een mooie medaille en ook de 
ijscoman is weer van de partij.

Versterk jij onze groep vrijwilligers? 
Wij  hebben een hele fijne groep vrijwilligers die ons ieder jaar 
helpt met allerlei hand- en spandiensten. Door leeftijd of ge-
zondheidsproblemen zijn er helaas een paar afgehaakt. Daarom 
zoeken wij nog een paar mensen die ons  tijdens de Vierdaagse 
willen assisteren. Wil jij ons komen helpen met bijvoorbeeld het 
inschrijven van wandelaars, uitdelen van versnaperingen of hel-
pen met het overzetten van de wandelaars? Bel dan even met 
onze voorzitter Sjaan van Leeuwen (06-12070833). Zij legt je 
graag uit wat de werkzaamheden inhouden.

Westlands Clubkampioenschap Bridge 2019

Poeldijkse bridgers derde
Zaterdag 23 maart werd het West-
lands Kampioenschap voor clubs 
georganiseerd door Bridgeclub No 
Smoke in Poeldijk. In een gezellige 
sfeer namen 8 clubs deel met een 
afvaardiging van 6 paren van elke 
club. 

De kampioensbeker werd dit jaar ge-
wonnen door WBC Naaldwijk met ’n 
score van 55,95%, tweede werd BC 
Maassluis met 55,61% en derde BC 
No Smoke uit Poeldijk met 51,14%. 
Volgend jaar wordt het kampioen-
schap georganiseerd door BC Maas-
sluis.

97 volle kratten ingezameld, 10 meer dan vorig jaar

Geslaagde actie Voedselbank
In het weekeinde van 15 en 16 maart was de actie voor de Voed-
selbank, georganiseerd door de Hervormde Gemeente Poeldijk 
en de H. Bartholomeusparochie met de Jumbo Supermarkt, 
zeer geslaagd te noemen. In totaal zijn er 97 volle kratten inge-
zameld, bijna 10 kratten meer dan vorig jaar. Ook kwam er ruim 
€ 120,-- binnen aan giften, waarvoor wij artikelen kochten voor 
de Voedselbank. Bij elkaar een geweldig resultaat.

De Westlandse Voedselbank dankt allen die hier-
aan hebben meegewerkt voor hun inzet en het 
zeer goede resultaat. De actie is voor herhaling 
vatbaar, volgend jaar willen wij weer een beroep 
op u doen om de Voedselbank te ondersteunen.

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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Een praatje bij een plaatje

In het besef dat ditmaal een relatief laag percentage van de vele 
lezers de inhoud van dit artikel aanspreekt  , werd gemeend het 
toch te plaatsen. Al is het alleen maar om een reisverslag van bij-
na een eeuw geleden eenmalig ‘tot leven’ te brengen. Uiteindelijk 
zijn er uit die periode weinig of geen verhalen van Westlanders 
bekend waarin zij hun belevenissen buitenshuis zo nauwkeurig 
op papier hebben gezet als ‘mejuffrouw’ (de aanspreektitel me-
vrouw werd nog weinig gebruikt!) Catharina van Leeuwen-Buijs 
in 1925 deed. Dat zij toevallig mijn oma is, speelt bij de publicatie 
een onbeduidende rol. Enig chauvinisme mag mij  worden verwe-
ten, dat moet dan maar! Het is echter in mijn collectie het enige 
originele verslag van een zo lang geleden ondernomen reis door 
een Poeldijkse ‘mejuffrouw’. Die, vóór zij haar reis ondernam, met 
opa Adrianus een dozijn Leeuwtjes op de wereld had gezet, keurig 
verdeeld over beiderlei kunne. 

Een twaalftal, de welpenleeftijd meest ontgroeid, dat zich in een 
Westlands landschap vanaf linksboven heeft laten vereeuwigen. 
Jansje, Lena, Klaas, Gerrit, Petronella en Truus ziet u achteraan. Het 
trio voor hen (rechts) Koos, Arnold en Nic., terwijl we op de voor-
grond Corrie, Riet, de reislustige oma Catharina en tenslotte opa 
Adrianus van Leeuwen met jongste telg Leo aantreffen. Oma nam 
als ‘dikke vijftiger’ van 31 augustus (destijds Koninginnedag) tot 11 

Door Koos van Leeuwen

september 1925, in gezelschap van een aantal landgenoten deel 
aan een trip naar Rome. Doel van dat voor die tijd ongelooflijk ver-
re uitstapje was de stad Rome en zijn vele bezienswaardigheden. 
Met als hoofddoel uiteraard een bezoek aan Vaticaanstad en een 
ontvangst door de meest tot de verbeelding sprekende 
persoon ter plekke. 

Uitgebreid aan het woord
Oma Catharina verwoordde haar belevenissen van-
af 31 augustus dat jaar op haar eigen wijze: ‘Wij reizen 
zeer gezellig, de bekenden kunnen bij elkaar komen kijken, want 
men kan de hele trein doorlopen. In Roozendaal hebben de laatste 
reizigers, twee heren uit Posterholt, zich bij ons aangesloten. Om 
11.15 uur hebben we een prachtig gezicht op de stad en de haven 
van Antwerpen. Kort erna genieten we in de buurt van Brussel van 
een heerlijk diner in de trein, met onder andere tomaten. Daarna 
gingen we in het pikdonker door een lange tunnel en vervolgens 
passeerden we mooie plaatsjes met vele schuin tegen de heuvels 
gebouwde serres die ons aan het Westland deden denken. Nadat 
we in de buurt van Namen overal in de prachtige heuvels huisjes 
zagen, arriveerden we in Luxemburg. Daar zijn we uitgestapt om 
even een luchtje te scheppen. Tegen 17.30 uur rijden we Frankrijk in 
en een uurtje laten ontvingen we een ‘taartendoosje’ met als lunch 
twee eieren, drie goed belegde broodjes, een gebakje en een sinaas-
appel. Meer dan genoeg tot de volgende morgen! Vervolgens reizen 
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Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur,  
zaterdag 11.00 - 17.00 uur.

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

Wilt u goud of 
zilver verkopen?

Chris van Waes is gediplomeerd  
juwelier en antiquair.  

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

Uw vertrouwen waard

we naar het Zwitserse Bazel alwaar een prima hotel voor ons is ge-
regeld en waar de volgende morgen ook werd ontbeten. Luzern is 
het volgende doel, rijdend langs een groot meer bereiken we de stad 
via de beroemde overdekte Kapelsbrug met zijn mooie schilderstuk-
ken. In hotel Ruttli de lunch gebruikt, daarna wat kaarten kopen voor 
het thuisfront en meerdere gletsjers bezocht. Na een vermoeiende 
dag gaan we vroeg naar bed. Op 3 september wonen we een kerk-
dienst bij, ontbijten daarna en maken ons klaar voor een boottocht 
over het meer dan dertig meter diepe Vierwoudstedenmeer. Na de 
inwendige mens te hebben versterkt met onder meer erwtensoep, 

vlees en pudding gaan we richting Milaan. 

Na uitstapje goede wasbeurt
Daar krijgen we een paar uur om wat van de stad te 

zien alvorens via Florence om 17.00 uur Rome wordt 
bereikt. We logeren er in een pracht hotel, gingen ons dadelijk goed 
wassen (we waren nogal vuil!) en genoten daarna van het diner. 
Vroeg onder de wol, de volgende dag stond er immers een rijtoer 
door Rome op het programma met als einddoel de Sint Pieter. Vroeg 
uit de veren hebben we eerst de graven van enkele bekende Neder-
landers bezocht. Daarna de rijtoer met als einddoel de Sint Pieter, 
waar zojuist een indrukwekkende processie (optocht) plaatsvond. 
Ook de Bartholomeuskerk, alwaar Poeldijks patroon onder het al-
taar ligt begraven, werd niet vergeten. Dat geldt eveneens voor de 
beroemde catacomben die ons over de Via Appia naar een bijzonder 
kerkje bracht. Op de vroege zondagmorgen werden we met auto’s 
naar het Sint Pietersplein gebracht waar we een kaart ontvingen om 
de kerk in te mogen. Het is maar goed dat we onze vouwstoeltjes 
hadden meegenomen want er waren duizenden mensen binnen. Op 
een zeer mooie zetel wordt paus Pius XI de Sint Pieter binnen gedra-
gen en roepen de Nederlanders ‘hoera’, terwijl zij zich de handen 
stuk klappen. Na vijf trappen beklimmen arriveren we om 11.30 uur 
in de audiëntiezaal bij genoemde Pius. Daar krijgt elke pelgrim een 
hand van hem, terwijl op de trappen van de Sint Pieter het gezel-
schap wordt gekiekt. Vervolgens worden we met een rijtuigje naar 
het hotel gebracht. De koetsier reed bewust wat straatjes extra om 
ons te plezieren. Op die manier kon hij ook wat extra lires opstrijken. 
Intussen wees de kalender 8 september aan. Tijd om in te gaan pak-
ken, want aan alles komt een eind. Om 13.00 uur met auto’s naar de 
trein en een uur later waren we op de terugtocht. Op de thuisreis, 
die langs een gedeelte van de Middellandse zee voerde, reden we de 
eerste nacht constant door. Tegen de avond komen we in Bern aan, 
dineren er en gaan nog een poosje de stad in. Om 22.30 uur weer in 
de trein richting Bazel en vandaar naar Brussel waar we om 07.30 
uur aankomen. Tot slot nog een extraatje, in Roozendaal krijgen we 
een echt Hollands afscheidsdiner voorgeschoteld. Daarna de trein in 
en op naar Den Haag alwaar we een uurtje later arriveren! Na wat 
toespraken, handdrukken en adressen uitwisselen, gaat iedereen 
‘zijns weegs’. 

Hoewel de reis een kleine eeuw geleden voor een groot deel bestond 
uit kerkbezoekjes, was ook royaal ruimte en aandacht voor andere 
bezienswaardigheden. Dit schrijven is slechts een uittreksel van een 
omvangrijk relaas. Dat onze oma Catharientje deze verkorte weer-
gave van haar onvergetelijke reis persoonlijk onder ogen krijgt, lijkt 
mij onwaarschijnlijk. Men weet het echter op en boven deze bizarre 
planeet maar nooit!         

‘In Rome had men ze nooit gezien,
ons kleine omaatje Catharien.         
In 1925 was het prijs, 
zij maakte de reis.
Genoot van het moois, een dag of tien’.
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Oud-voorzitter Jeannet Hubbeling: 

‘’De Veiling is mooi, Poeldijk weer 
enthousiast!’’
Door Nina Kester en Susan van Leeuwen

Niet geboren en getogen in het West-
land. Bij haar aantreden als voorzit-

ter van het stichtingsbestuur van 
De Leuningjes had zij niet kunnen 
voorzien dat de roerige ontwik-
kelingen rond De Leuningjes, nu 
De Veiling, op haar pad zouden 

komen. Jeannet heeft inmiddels 
de rust gevonden in Gelderland. Ze-

ker niet om stil te zitten, maar om ook 
daar weer actief te zijn in het verenigings-

leven, waar haar hart ligt en waar zij zich verheugt op mooie 
fietstochten in de natuur. Na haar officiële afscheid als voorzit-
ter van De Leuningjes, kijkt zij voor Poeldijk Nieuws terug op de 
afgelopen jaren. 

Jeannet geboren in Den Haag en opgeleid tot juriste, kwam via het 
werk van haar man (psychiater) en wat omzwervingen in 1983 in 
het Westland terecht. Zij ging lesgeven aan de Open Universiteit 
wat ze is blijven doen tot september vorig jaar. Zij sloeg in Poel-
dijk haar vleugels uit, zocht contacten bij verenigingen en kwam 
al snel in de Westlandse Gemeenteraad. Zij was tien jaar lid van 
de Fietsersbond en heeft daarin veel kunnen doen voor het ver-
beteren van de fietspaden in het Westland. Ze werd in de jaren 
‘90 lid van de VAC, de vrouwen adviescommissie, die aannemers 
en woningbouwverenigingen adviseerde bij bouw en verbeterin-
gen van woningen. ‘Als vrouw vind ik het belangrijk dat vrouwen 
een stem hebben, daarom ben ik ook raadslid geworden. Ik wilde 
hen enthousiast maken om mee te praten over belangrijke zaken. 
Ook in het Westland; waar dat niet zo voor de hand lag. Nu is 
die achterstand gelukkig aardig ingehaald’. Na haar raadslidmaat-
schap was zij van 2003 tot 2011 voorzitter van muziekvereniging 
Pius X in Poeldijk.

Hubbeling, sinds 2008 voorzitter van Stichting De Leuningjes zag 
zich in 2011 geconfronteerd met problemen over nieuwe subsi-
dieregelingen. Daardoor werd het voor veel verenigingen lastig 
om de huur rond te krijgen voor hun ruimte in De Leuningjes. 
Ook verliep de samenwerking met pachters niet altijd gemak-
kelijk. ‘Kortom, het centrale verenigingsleven in Poeldijk zocht 
niet meer automatisch De Leuningjes op en er werden minder 
externe activiteiten georganiseerd of voorstellingen geboekt. 
De financiële reserves van de stichting werden aangesproken en 
met de gemeente kwam overleg om De Leuningjes een gezond 
toekomstperspectief te geven. In 2015 zorgde een brand in Wa-
teringen voor extra controles op asbest. Eigenlijk was er bij De 
Leuningjes niet zo heel veel aan de hand, ware het niet dat toen 
er een controle kwam ook een asbestsanering aan de gang was 
in de CV-ruimte. Toen werden asbestdeeltjes gemeten in de twee 
grote zalen; twee dagen later bleek echter dat de zalen na metin-
gen weer schoon waren!’  

Jeannet: ‘Maar het kwaad was al geschied. De gemeente be-

Oud-Poeldijker in beeld
sliste de zalen gesloten te houden, die bleven ruim twee jaar 
dicht. Een traumatische ervaring voor alle betrokkenen van de 
toenmalige Leuningjes. Toen brak het harde onderhandelen en 
‘vechten’ voor het behoud aan. Al vóór de asbestkwestie waren 
er gesprekken met de gemeente over groot onderhoud, het ge-
bouw moest sowieso aangepakt worden. Toen kwamen er tal van 
andere partijen met ideeën om het Poeldijkse verenigingsleven 
elders onder te brengen. Misschien zelfs blijvend’. Het stichtings-
bestuur liet het daar niet bij zitten en bleef strijden voor de be-
langrijke functie van dit gebouw in Poeldijk en daarbuiten. Immers, 
nergens anders in het Westland is een zaal met zitplaatsen voor 
500 mensen. Na jaren strijd, getouwtrek, overleg en volharding is 
er uiteindelijk toch gekozen voor behoud van het gebouw en is er 
geïnvesteerd en verbouwd om sowieso de komende 10 jaar voort 
te kunnen. Ondernemer Ruud Duynisveld had een plan, nadat de 
gemeente daar ‘brood’ inzag ging men aan de slag en is de Grote 
Zaal omgetoverd tot een multifunctioneel en zeer modern uitzien-
de locatie waar grote en kleine evenementen te boeken zijn. Ook 
vinden langzaamaan de verenigingen de weg terug en is De Leu-
ningjes omgedoopt tot De Veiling. Met een nieuwe website en een 
nieuw logo bij de entree wordt dit duidelijk gemaakt. Een tijdelijke 
voorzitter voor de Stichting is gevonden in Jos Vranken jr.

Jeannet zegt het fijn te vinden dat er jonge mensen zijn opge-
staan die het stokje van het stichtingsbestuur hebben overge-
nomen’. De Veiling ziet er weer strak en gelikt uit, voor feesten 
en evenementen wordt horeca  ingehuurd, zodat er geen vast 
horecapersoneel meer in dienst is. Ook de kleine zaal en entree 
worden opgeknapt; daar ligt nog subsidie voor. Een mooie toe-
komst ligt in het verschiet, hopelijk komt ook de verenigings-func-
tie weer terug die het ooit was. Hubbeling: ‘ Het ziet er mooi 
uit en je merkt dat de mensen weer enthousiast worden.’ Het 
nieuwe stichtingsbestuur gaat de boel langzaam weer opbou-
wen. Het Sinterklaasfeest en Carnaval zijn al weer teruggekeerd.  

Hoogtepunten 
Hubbeling heeft zich teruggetrokken en kijkt terug op de afge-
lopen jaren, hoogtepunten en hobbels die op  haar pad kwa-
men. ‘We hebben ons er goed doorheen geslagen met een mooi 
resultaat, met een sterk team als  stichtingsbestuur. Met mede-
bestuursleden Luit Davids en Jan Davids konden we onze lijntjes 
kort houden om snel op ontwikkelingen te kunnen reageren. Ons 
motto was: ‘’Wijzelf trekken de stekker er niet uit, dat zal de ge-
meente moeten doen. Het was een mooie maar enerverende tijd. 
Los van alle perikelen heb ik altijd genoten van de  Pius X con-
certen maar ook van het orkest Honsels Harmonie. De  jaarlijkse 
lintjesregen vond ik altijd een prachtige happening en ik stond de 
verraste genodigden op te wachten in de hal. Bij velen ging pas bij 
aankomst ‘een lichtje’ branden. Dat De Leuningjes uiteindelijk niet 
is gesloopt is een enorme pleister op de ziel. Poeldijkers zijn een 
kritisch volkje, maar ik heb er mijn weg in gevonden en uiteinde-
lijk van velen complimenten mogen ontvangen voor het behoud. 
Ik wens Poeldijk veel mooie voorstellingen in De Veiling toe, met 
terugkeer van bekende artiesten en daarmee ook extra leven in 
Poeldijk. Ik heb altijd enorm genoten van mijn functie als voor-
zitter en wens dat in de toekomst steeds enthousiaste vrouwen 
en mannen in het stichtingsbestuur zitting  nemen’. Het ‘chapeau 
voor Hubbeling’ klonk zaterdag 16 maart ’s avonds. Aan Jeannet 
werd de Westlandstek aangeboden, als dank voor haar inzet aan 
de diverse projecten die zij de Poelukkers en Westlanders naliet.
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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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ISW Irenestraat weer in acti e voor Westlandse senioren
Door Hans Pieterson (docent Duits ISW Irenestraat)

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

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

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

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

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

Bartholomeusschool: gewoon slopen

Parkje, wandelpaadjes en banken 
Door Mart van der Knaap

In het vorige nummer van Poeldijk Nieuws was 
veel te doen over hoe en wat in Poeldijk. In de 
Voorstraat is het schier onmogelijk daar iets te 
veranderen waar de Poeldijker echt iets aan 
heeft. Wat te denken van die ouwe aftandse 
Bartholomeusschool met een enorm achter-
stallig onderhoud? Als je er boven komt weet 
je niet wat je ziet. Die school staat al jaar en 
dag leeg en gaat dus steeds verder achteruit. 
Gewoon slopen, dus.

Er komt dan een heel grote ruimte vrij: er een 
parkje van maken met wandelpaadjes en ban-
ken. Misschien een visvijvertje en wat dies 
meer zij. In Poeldijk is geen vierkante meter 
groen te vinden. Het zou een heel grote ver-
rijking zijn voor Poeldijk, vooral voor de wat 
oudere mensen. Heerlijk een stukje wandelen 
in de natuur. Veel mensen komen niet meer 
buiten want dan lopen ze toch maar op straat. 
Misschien wordt het dan een ontmoetingsplek. 
Er moeten in Poeldijk mensen te vinden zijn 

Nieuw Centrumplan Poeldijk
die zich daarvoor willen inzetten in een commissie om zoiets te 
realiseren. Want heus, echt waar die ouwe school is echt geen 
monumentaal gebouw. Het is maar een idee van een iets ouder 
iemand.

(Foto: Willem de Bruijn)

Stomeri·

• eneen

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

Stomerij
Onze stomerij kan al uw kleding, 

gordijnen, beddengoed e.d.  
reinigen. Snelle en goede service! 
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In dankbare herinnering

Aad van Vliet (88)
Door pastoor Jaap Steenvoorden 

Op 13 maart is, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, 
van ons heengegaan de heer Adrianus Nicolaas Joseph van Vliet 
in de leeftijd van 88 jaar. Aad is geboren en getogen op een 
boerderij in Hoek van Holland en groeide op in een gezin van 
7 kinderen. Als jongen moest hij meehelpen met allerlei werk-
zaamheden zoals koeien melken en aardappels schillen. Later 
kwam het gezin naar Poeldijk. Zijn grote liefde ontmoette hij bij 
het uitgaan,  in de persoon van Alie van der Stap uit Delft. Na 
hun verkeringstijd traden zij in 1954 in het huwelijk. 

Hun eerste kindje Eddy werd geboren en daarna Hans en Els. Eddy 
had het syndroom van Down. Hij had een bijzonder plekje in het 
hart van vader Aad. Na eerst thuis verzorgd te zijn verhuisde hij op 
6-jarig leeftijd naar Nieuwenoord in Baarn. Aad en Alie zijn vaak 
bij hem op bezoek geweest met het hun gezin. Ook kwam Eddy 
soms naar Poeldijk. In het jaar 2000 overleed Eddy op 44-jarige 
leeftijd. Aad was een harde werker en heeft als chauffeur zwaar 
werk gedaan en lange dagen gemaakt. Hij kon zijn vrachtwagen 
feilloos over de smalste tuinderslaantjes loodsen. Naast zijn baan 
bij zijn baas, pakte hij van alles aan. Tomaten plukken en voor 
de schapen en koeien zorgen bij zijn broer Piet. Het boerenbloed 
stroomde bij Aad nog steeds door de aderen. Hij was een zorg-
zame echtgenoot en vader. Als mens direct en recht door zee. Hij 
was handig en kon van alles maken. Graag was hij achter het huis 
bezig in zijn druivenkasje. Behulpzaam stond hij klaar voor zijn ge-
zin. Vaak heeft hij zijn kleindochters opgehaald en thuisgebracht. 
Het was een traditie dat hij op oudejaarsdag de oliebollen bakte.   

Na een werkzaam leven heeft hij met Alie vele jaren genoten van 
zijn oude dag. Graag gingen zij samen kamperen met de caravan 
of op vakantie naar het buitenland. Hij hield van gezelligheid en 
ontmoeting. Als opa was hij trots op zijn 5 kleinkinderen en vond 
het bijzonder hen te zien opgroeien tot volwassenheid. Heel bij-
zonder vond hij het om overgrootvader te zijn van 5 achterklein-
kinderen. De laatste tijd waren er grote zorgen om zijn gezond-
heid. Wel willen maar niet meer kunnen, afhankelijk worden, dat 
viel Aad heel zwaar. 
Wat was hij blij dat hij op 11 maart weer kon terugkeren in zijn 
eigen vertrouwde omgeving aan de A.J. van Reststraat. Daar is 
hij op zijn verjaardag 13 maart de Heer tegemoet gegaan. De uit-
vaart was op 16 maart in de H. Bartholomeuskerk. Zijn geboorte-
dag op aarde is ook zijn geboortedag in de hemel geworden. Aad 
was de laatst levende van zijn generatie in de familie Van Vliet. 
Wij wensen zijn vrouw Alie, kinderen en klein- en achterkleinkin-
deren veel sterkte toe bij het dragen van het gemis. 

In dankbare herinnering:

Jopie Verbeek (83)
Door pastoor Jaap Steenvoorden

Op 21 maart is overleden mevrouw Johanna Cornelia Maria 
Wilhelmina Verbeek-van Leeuwen in de leeftijd van 83 jaar. 
Jopie werd geboren aan de Wateringseweg en groeide op als 
jongste dochter in een gezin van zes kinderen. Van jongs af aan 
heeft zij leren meehelpen in huis en tuin, zoals in de krenttijd. 
Naast het harde werken was er tijd voor hobby’s, zoals handbal 

In dankbare herinnering:

Tiny de Kok (95)
Door pastor Martien Straathof

De cirkel is rond. Tiny de Kok werd op 13 februari 1924 geboren 
in Poeldijk en na 95 jaar, op 19 maart 2019 blies zij haar laatste 
adem uit, in De Terwebloem te Poeldijk. Zo aan de buitenkant 
lijkt het een gewoon leven, niets is  minder waar. Tiny werd ge-
boren in een gezin met 11 kinderen. Na de lagere school ging 
zij bij verschillende families in betrekking. Ze werd vaardig met 
naald en draad. Ging werken in een modezaak. Toen ze 16 jaar 
was, brak de oorlog uit. Geen makkelijke tijd. Ze werd filiaal-

en accordeon spelen. In haar jeugd heeft zij vriendschappen voor 
het leven opgebouwd. Op dansles leerde zij haar toekomstige 
echtgenoot Martien Verbeek kennen. Op 8 augustus 1961 
traden zij in het huwelijk en trok Jopie in aan het Poeldijksepad. 

Elke dag opnieuw waren Martien en Jopie, in de verschillende fa-
sen van hun leven, steun en toeverlaat voor elkaar. Zij hebben 
hard gewerkt en genoten van de gewone dingen van elke dag. Er 
werden zes kinderen geboren, drie jongens en drie meisjes: Theo, 
Marcel, Irma, Robert, Sandra en Monique. In hun eerste huwelijk-
sjaren maakte haar zwager André van zijn 15e t/m zijn 23e jaar 
ook deel uit van het gezin. In die zin is Jopie zijn tweede moeder 
geworden, voor wier goede zorgen André altijd heel dankbaar is 
geweest. Jopie was een flinke vrouw die naast de zorg voor man 
en kinderen, jarenlang volop in het tuinbouwbedrijf heeft meege-
werkt. Zij deed dat met plezier. Vele bossen bloemen gingen door 
haar handen en vele kilo’s paprika’s zijn door haar gesorteerd. 
Jopie was een positieve en hartelijke vrouw die iedereen in zijn 
waarde liet. Zij was trots op haar gezin. Haar kinderen vonden bij 
Jopie altijd een luisterend oor, een belangstellende vraag, goede 
raad. Zij wist het thuis gezellig te maken en de deur stond voor 
iedereen open. Haar zwager pater Johan Verbeek vond als mis-
sionaris in Indonesië tijdens zijn vakantie een gastvrij onderdak. 
De kinderen vlogen uit om een eigen bestaan op te bouwen. Ook 
met de aangetrouwde kinderen bouwde zij een fijne band op. Een 
grote vreugde in haar leven brachten de 12 kleinkinderen. Jopie 
vond het leuk om hen te verwennen, samen op te trekken en hen 
te zien opgroeien. 

Heel bijzonder was het dat zij haar eerste achterkleinkind Nienke 
in de armen heeft mogen sluiten. Jopie hield van fietsen en wan-
delen. Ook was zij graag bezig in haar kasje. Bloemen kweken, 
plantjes stekken, dat was haar hobby. Haar lievelingsbloemen 
waren witte Aronskelken die zij kweekte. Zij onderhield een hech-
te band met haar familie en vriendinnen. In 2011 is het 50-jarig 
huwelijksfeest heel mooi gevierd. Haar motto was: Vier wat je 
vieren kunt! Zij was een gelovige vrouw, vond kracht in het gebed 
en ging graag naar de kerk. De laatste paar jaar van haar leven 
waren er zorgen om haar gezondheid; haar krachten namen af 
en zij moest leven met ingrijpende beperkingen. Liefdevol werd 
zij verzorgd door haar man en kinderen in haar eigen omgeving. 
In oktober verhuisde zij naar Vlietzicht in Wateringen. De laatste 
weken werd Jopie verzorgd in De Terwebloem. Nu is zij op de eer-
ste dag van de lente haar Schepper tegemoet gegaan, in wiens 
mooie schepping zij met veel liefde heeft geleefd. Moge zij rusten 
in vrede. De uitvaart was op 28 maart in de H. Bartholomeuskerk. 
Wij wensen en bidden Martien, kinderen en kleinkinderen, familie 
en vrienden veel kracht en troost toe in de komende tijd. 
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www.spruijtonderhoud.nl

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

www.spruijtonderhoud.nl • 06-512 08 412

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.

houdster van een banketbakkerij in Den Haag. Mensen om haar 
heen, gezelligheid daar hield ze van.

In 1962 trouwde ze op 38-jarige leeftijd met Cees van Veldhoven, 
het jonge stel ging wonen in Naaldwijk. Tiny en Cees werden de 
trotse ouders van twee zonen, Peter en Aad. Maar lang mocht 
dit huwelijk niet duren want in 1972 stierf Cees. Een groot verlies 
voor een jong gezin. Tiny zong graag, ze zong haar partij mee in 
het parochiekoor in Naaldwijk. Daarbij was zij jarenlang dirigente 
van het rouw- en trouwkoor van de Adrianus. Als Tiny niet thuis 
was dan kon je haar vinden in de kerk. Daarnaast werd ze  vrijwil-
ligster in de Naaldhorst. Handwerk en kaarten deed ze graag. Bo-
vendien heeft zij de Poeldijkse vrouwenclub opgericht. De krent-
tijd was voor Tiny een jaarlijks terugkerend feest. Samen met haar 
vriendinnen lange dagen maken. Om 6 uur beginnen en soms om 
19.00 uur kwam ze van de krenttrap af. Het verdiende goed zodat 
de jongens, die hun moeder een paar weken bijna niet zagen, na 
de krenttijd een cadeau kregen. Kleine jongens worden groot en 
trouwen. Tiny mocht oma worden van een kleindochter Iris, zij 
woont nu met haar ouders in Amerika. 

Tiny trok veel op met haar zus Leny. Samen hebben ze heel wat 
uitstapjes gemaakt. Ze hadden een heel sociaal netwerk en geno-
ten van het leven. Iedere keer een familielid naar het graf brengen 
viel haar zwaar, zeker toen ze zus Leny, haar steun en toeverlaat, 
moest afstaan. Na 50 jaar in Naaldwijk wonen verhuisde ze naar 
De Terwebloem. Daar kwam ze na 50 jaar weer oude Poelekers 
tegen. Tiny gaf om mensen en mensen gaven om haar. Ze was 
dankbaar voor de verzorging die ze kreeg. Tiny was gewoon een 
bijzonder mens. Bij haar uitvaart op zaterdag 23 maart, zong het 
mannenkoor de mis van Perosi en klonk het evangelie van Lazarus 
die door Jezus’ oproep, opstond uit het graf. Zo zal het gaan met 
Jezus en ook met ons, die in het voetspoor van Jezus gaan. We 
hebben Tiny begeleid naar haar laatste rustplaats op de parochi-
ele begraafplaats. Dat zij mag rusten in vrede in het huis van God.    

Hartstichting afd. Poeldijk wil hierbij dank uitspreken voor 
een van haar trouwe collectanten in Poeldijk:

Leny Broch–van Oosten 
Zij is afgelopen week overleden.

Leny was een enthousiaste en trouwe collectant van onze 
Hartstichting.
Veel sterkte voor haar man Nico en het gezin.

April 2019
Hartstichting, afd. Poeldijk
Aad Zuidgeest en Theo Enthoven
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Puzzel
Puzzel nummer 8:

Lettergreep Filippine: Paaspuzzel
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer binnen 14 dagen 
naar:puzzel@poeldijknieuws.nl of naar Poeldijk Nieuws, Voor-
straat 111, 2685 EK Poeldijk. De winnaar krijgt een lekkere slag-
roomschnitt. Suggesties voor een leuke puzzel of er een maken? 
Van harte welkom! Dan is ons blad echt van en voor alle Poeldij-
kers.

Plaats de volgende lettergrepen zodanig in de puzzel, dat er 17 
woorden ontstaan die met de Paastijd hebben te maken:
   a - a - bloem - bol - das - ding - e - e - ei - feest - ge - ge - haan - 
hal - ja - je - ju - kaars - ken - klok - kraai - kruis - kui - kus - lam - le 
- len - lu - lui - maal - me - op - paas - paas - palm - pen - pos - ren 
- stan - tak - te - tje - tje - tjes - tul - vond - weg - zel  
De beginletters van die 17 woorden staan al in het puzzelblok!

Plaats, als de gevonden woorden zijn ingevuld) de letters, waar 
een cijfer bij staat  nu bij die zelfde cijfers in het  tekstvak van de 
Filippine. Er ontstaat dan een toepasselijke zin, die u als oplossing 
in kan sturen. Succes!

Uitslag puzzel Woordraadsel Muziek in nr. 6: Daar zit mooie mu-
ziek in. Oplossingen staan ook op: http://poeldijknieuws.nl/het-
blad/puzzel/. Van de 49 inzenders, die het bijna allemaal goed 
hadden, is de gelukkige winnaar Johan Stolk, op de foto met de 
slagroomschnitt van Bakkerij Van Malkenhorst. 

Daar voelt uw kind 
zich thuis! 

Dagopvang & buitenschoolse opvang
 in Monster en Poeldijk. 

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

Professionele opvang in een 
huiselijke sfeer
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Bouw Gantelhuys in Poeldijk

(Foto: Koos Verbeek)

(Foto: Kees van Leeuwen)

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

17 april om 13.00 vertrek bij De Terwebloem 

Fietsen met KBO Poeldijk                                                                                                  
Met enige onderbreking start het fietsen met de KBO weer op 
17 april om 13.00 uur vanaf De Terwebloem. En daarna elke 1e 
en 3e woensdagmiddag van de maand. De daaropvolgende keer 
is op woensdag 1 mei.  Dit gebeurd onder begeleiding van Ria 
Valentin. Elke keer wordt er een leuke, afwisselende fietstocht 
door het Westland gemaakt.

Manon Vanderkaa ondertekent petitie
Mantelzorgers zijn onmisbaar en verdienen met regelmaat een 
adempauze, zonder zorgen en gedoe. Daarom ondertekent 
KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa de mantelzorgpetitie van 
Margriet en MantelzorgNL. Manon Vanderkaa: “Het water staat 
mensen vaak aan de lippen omdat de ondersteuning van mantel-
zorgers niet optimaal is.” Er zijn in Nederland 4,4 miljoen man-
telzorgers, onder wie veel senioren. Een deel van hen voelt zich 
overbelast. Het regelen van vervanging, zodat ze weer even op 
adem kunnen komen, blijkt vaak heel moeilijk. Het is voor man-
telzorgers onduidelijk waar ze terecht kunnen en er is weinig ver-
vangende zorg. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. 
Dit moet anders, vinden Margriet en MantelzorgNL, die het  ini-
tiatief tot de mantelzorgpetitie namen. Mantelzorgers verdienen 
een weekje vakantie zonder zorgen en gedoe.                                                                 

Nieuwe betalingswet: KBO-PCOB wil heldere informatie
Voor betalingsverkeer is een nieuwe wet ingegaan: PSD2. Wat de 
wet precies regelt, is ingewikkeld, ook voor senioren. KBO-PCOB 
dringt daarom aan op goede informatievoorziening. PSD2 is een 
nieuwe Europese wet voor betalingsverkeer. Die wet is gericht op 
creëren van nieuwe manieren van bankieren. Vóór PSD2 had al-
leen uzelf toegang tot uw betaalrekening bij uw bank. Door de 
nieuwe wet kunt u derde partijen toegang geven tot uw online 
betaalrekening. 

Zo kunt u op nieuwe manieren bankieren, maar alleen als u daar 
zelf toestemming voor geeft. PSD2 is bedoeld voor vrijwel ieder-
een – consumenten, bedrijven, banken en betaalinstellingen – 
die giraal betaalt of ontvangt. Zo regelt PSD2 betalen met een be-

taalpas in een winkel of het afrekenen van 
online aankopen. Doel van PSD2 is meer 
concurrentie, innovatie, betere consumen-
tenbescherming en meer veiligheid in het 
betalingsverkeer. Ook maakt PSD2 nieuwe 
diensten mogelijk, zoals het maken van 

KBO Poeldijk
een digitaal huishoudboekje als u meerdere rekeningen heeft. Dit 
kan voordelen hebben als u een lening of een hypotheek wilt af-
sluiten. Omdat PSD2 voor veel mensen best ingewikkeld is, vindt 
KBO-PCOB dat klanten goed geïnformeerd moeten worden.

Algemene Leden Vergadering                                                                        
Dinsdag 30 april om 13.00 uur is de Algemene Leden Vergadering 
van KBO Poeldijk bij restaurant Vrienden. Penningmeester Peter 
Kievit is aftredend. Het bestuur stelt Piet de Vreede voor als nieu-
we penningmeester. Via het KBO/PCOB-magazine hebben onze 
leden de uitnodiging met de agenda thuis ontvangen.

Vooraankondiging Koningsdag 2019

Oranje Comité Poeldijk
Zaterdag 27 april vieren we in Poeldijk Koningsdag rondom De 
Veiling, voorheen De Leuningjes. We starten dit jaar om 10.00 
uur en gaan door tot 13.30 uur. Bewust een uurtje later als ge-
bruikelijk en stoppen dan ook pas om half twee. Dit kan omdat 
we de attracties niet meer hoeven te delen met OC Monster en 
dat we met een latere start in de ochtend de zon en de tempe-
ratuur gunstiger zijn voor de spelen en de vrijmarkt.

De Vrijmarkt en rommelmarkt voor de jeugd om hun handel in 
de Julianastraat te kunnen aanbieden voor wat aanvulling op het 
zakgeld. De slagwerkgroep van PIUS X opent 10.00 uur het ge-
heel en na het zingen van Het Wilhelmus geven we het startsein 
voor het Koningsdagfeest. Kinderspelen op het parkeerterrein 
met onderstaand programma: Escape Grot, klimmuur, stormbaan 
van tientallen meters, glijbanen en springkussens, ponypaardjes, 
skelters en balspelen. Voor de kinderen is er een hapje en een 
drankje met de snoepkaart. Voor de muzikale ondersteuning 
zorgt natuurlijk onze DJ Leo. Kom allemaal op 27 april naar het 
Koningsdagfeest rond De Veiling!
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Aanmelden én betalen op vrijdag 12 april 

Cultuurbus naar Harderwijk 
Harderwijk is een oude Hanze- en vestingstad; in de schilder-
achtige binnenstad tal van bezienswaardigheden die herinne-
ren aan de historie, zoals De Vischpoort, de enige overgebleven 
stadspoort, herenhuizen uit de 17e en 18e eeuw en enkele mid-
deleeuwse ommuringsresten. ’s-Morgens volgt na de ontvangst 
met een kopje koffie of thee een rondwandeling door de stad. 
Na de lunch staan bezoeken aan Stadsmuseum en museum Ma-
rius van Dokkum op het programma. 

Marius van Dokkum verwerkt in zijn realistische schilderijen mil-
de maatschappijkritiek en wil de kijker een (lach)spiegel voorhou-
den. De collectie van het stadsmuseum toont stadsgeschiedenis, 
Zuiderzeevisserij en klederdrachten. Na de rondleidingen kunt u 
het Stadsmuseum zelf verder verkennen. De dag wordt afgeslo-
ten met een 3-gangenmenu in Montfoort. Vertrek naar huis om 
20.00 uur. Kosten: € 82,00 p.p., met Museumkaart € 70,00, inclu-
sief bus, koffie/thee met ‘Zeebeer’, entree, gidsen, musea, lunch, 
afscheidsdiner en fooi chauffeur. Woensdag 8 mei vertrekt de bus 
om 09.00 uur bij bushalte AH ’s-Gravenzande en om 09.15 uur bij 
bushalte AH in Naaldwijk. U kunt zich aanmelden en betalen op 
vrijdag 12 april tussen 10.00-10.30 uur in De Larix in ’s-Graven-
zande. Tussen 10.00-11.00 uur in Hof van Heden, Dijkweg 20 in 
Naaldwijk. Per persoon maximaal 2 deelnemers inschrijven.

Mantelzorgwaardering
Ontvangt u al de mantelzorgwaardering? De gemeente waar-
deert mantelzorgers in het Westland met de mantelzorgwaarde-
ring, een extraatje van € 100,00 voor alle mantelzorgers die voor 
iemand zorgen. Omdat mantelzorgers onmisbaar zijn in de zorg 
voor elkaar. Het bedrag staat symbool voor een grote bos bloe-
men. De waardering is aan te vragen via www.mantelzorgwest-
land.nl. Vragen? Bel de consulent mantelzorg, op dinsdag t/m 
vrijdag tussen 09.00-12.00 uur op: 315045, mail: mantelzorg@
vitiswelzijn.nl of zie: www.vitiswelzijn.nl.

Alzheimercafé 15 april
Wanneer neem je de beslissing dat het thuis niet meer gaat? Hoe 
vertel je het je partner, vader of moeder? Hoe kun je je zo goed 
mogelijk voorbereiden op een opname, wat zijn de mogelijkhe-
den? Deze onderwerpen worden maandag 15 april besproken in 
het Alzheimercafé in Hof van Heden in Naaldwijk aan de Dijkweg 
20. De zaal is open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 
uur. Kent u iemand in uw omgeving die met dementie te maken 
heeft, maar nog niet in het Alzheimercafé was? Geef deze infor-
matie door. Het Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met 
dementie en hun naaste omgeving. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 06 - 29881274.

Digitaal bijspijkeren in De Backerhof?

Hebt u een vraag over het gebruik van uw computer, tablet of 
smartphone? Over WhatsApp, fotobewerking, internetbankie-
ren, Facebook of veilig internetten? Wilt u uw digitale kennis 
uitbreiden? U kunt elke vrijdag terecht in de computerruimte in 
wijkcentrum De Backerhof van 09.30 tot 12.00 uur. Digi-inloop 

Vitis Welzijn
wordt begeleid door Arie Kruijswijk en Tyrique Putto. Kosten:  
€ 2,50 per keer en is inclusief een consumptie.

Bingo
Zin in een gezellige bingomiddag? Elke zaterdag 
kunt u in de even weken bingo spelen in De Bac-
kerhof. Aanvang is om 14.00 uur, kosten zijn € 4,50 
inclusief een kop koffie of thee. Vooraf aanmelden is 
niet nodig.

Vrijwilligers bij Vitis Welzijn

Negen nieuwe coaches aan de slag 
Sinds vijf jaar werkt  Vitis Welzijn met vrijwillige coaches. De vrij-
willige coaches begeleiden mensen die graag vrijwilligerswerk 
willen doen, maar de stap nog erg groot vinden. Zij helpen deze 
mensen op weg in hun eerste stappen richting vrijwilligerswerk. 

Ze gaan samen naar kennismakingsgesprekken, ontdekken wat ie-
mand leuk vindt en begeleiden hen de eerste periode. Afgelopen 
tijd zijn weer negen nieuwe coaches opgeleid. Hierdoor zijn nu 23 
vrijwillige coaches bij Vitis aan de slag en samen zorgen zij ervoor 
dat nog meer mensen vrijwilligerswerk kunnen gaan doen!

Kids & Koffie
Heeft u kinderen onder de 4 jaar en vindt u het leuk om in contact 
te komen met andere ouders uit Poeldijk als de kinderen samen 
spelen? Dat kan elke 3e woensdag van de maand bij Kids & Koffie. 
In schoolvakanties is Kids & Koffie gesloten. De volgende Kids & 
Koffie is op 17 april van 09.30-11.30 uur bij Simba aan de Bernar-
dolaan 16. U hoeft zich niet van te voren aan te melden en er zijn 
geen kosten aan verbonden.

27 april in De Backerhof

Koningsdag PIUS-X en brunch 
Zaterdag 27 april kunt u Koningsdag vieren in De Backerhof. Van-
af 10.00 uur treedt muziekvereniging PIUS X op. Aansluitend is 
er een Koningsbrunch. Kosten voor het deelnemen aan deze Ko-
ningsdag bedragen € 7,50. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 
woensdagmiddag 25 april in het kantoor van het wijkcentrum. U 
komt toch ook?
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Première documentaire in Westlands Museum

Laatste kouwe tuinder Westland 
Zondag 14 april is in het West-
lands Museum de première 
van de documentaire ‘Laatste 
kouwe tuinder’. De film geeft 

een indrukwekkend beeld van de beëindiging van het tuinders-
bedrijf van Peter Zuijderwijk, de ‘laatste kouwe tuinder van het 
Westland’. Na ruim 40 jaar tuinen aan de Molenweg in Monster, 
ging het bedrijf van deze markante tuinder eind vorig jaar te-
gen de vlakte. De sloop was voor documentairemaker Angelo 
Damen reden om zijn filmcamera te pakken en Zuijderwijk in 
die laatste maanden op de voet te volgen tijdens het ontman-
telingsproces. 

Dit leverde een prachtige en indringende documentaire op. De 
titel van deze 53 minuten durende film staat symbool voor de 
kleine tuinder, die wars van alle moderniseringen zich op zijn 
manier toch staande kan houden. De film wordt zondag 14 april 
drie keer getoond, om 13.30, 14.45 en 16.00 uur. Kaartjes: € 10 
per persoon; inclusief koffie of thee én toegang tot het museum. 
Voor museumkaarthouders, -donateurs en kinderen tot 18 jaar: € 
7,00. Advies is vanwege de verwachte drukte is met 
de fiets naar het museum te komen. Het 
museum aan de Middel Broekweg 
154 in Honselersdijk is dan open 
van 13.00-17.30 uur.

In basiliek Oudenbosch

WKV Musica maakt veel indruk
Zondag 31 maart verzorgde Westlandse Koorvereniging Musica 
de muzikale omlijsting van de eucharistieviering in de Basiliek 
H.H. Agatha & Barbara in Oudenbosch. WKV Musica trad op 
met soliste Margaret Roest, Aarnoud de Groen, organist en het 
blaaskwintet Hi-Five. Gerard Breas dirigeerde.

Voor de dienst verzorgde het koor een intro met The Ground van 
O. Gjeilo en A Celtic Prayer van K. Jenkins. In de viering zijn naast 
het Kyrië van Schubert ook delen uit de Messe Le Solennelle 

van G. Gounod vertolkt met het Sanctus als hoogtepunt. Afge-
sloten werd met Love Changes Everything van A. Lloyd Webber. 
Het soms achtstemmige koor zorgde op deze 4e zondag van de 
Vastentijd voor een buitengewone eucharistieviering. Het bijna 
voltallige koor van 160 leden maakte, met soliste Margaret Roest  
veel indruk. Na afloop kregen koor, soliste en muzikale begelei-
ding een staande ovatie en op sociale media klinkende commen-
taren.
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Wij wensen iedereen fi jne én smakelijke 
paasdagen! 

Bij aankoop van 
150 gram paasrollade,
bakje selleriesalade

GRATIS
Filetrollade
Naturel, gekruid of gevuld

500 gram  725

Wij hebben ook heerlijk vers 
lamsvlees en kalfsvlees voor 
u uitgezocht!  

Gourmet 
Express
per persoon

   715

Pesto brie haasjes 

2 stuks  699

Hele grillworst 
voor  550

Tapasschotel 
de Luxe
Inclusief luxe vleeswaren, 
tapenades, olijven en luxe 
stokbrood

Vanaf 5 personen

per persoon  695

Inclusief luxe vleeswaren, 
tapenades, 
stokbrood

Vanaf 5 personen

Hele grillworst 

u uitgezocht!  

Geldig van 15 t/m 20 april 2019

Keurslager Paastoppers 2019
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Paasbestellijst
 VOORGERECHTEN
__________ x  Carpaccio 

(met GRATIS zakje dressing) 

__________ x  pijnboompitjes en 

geschaafde kaas

__________ x Parma of Serrano ham

__________ x stukje gerookte kip� let 

__________  ons gerookte kip 

carpaccio (gesneden)

RUNDVLEES
____________________  Ossenhaas / Tournedos

____________________  Kogelbiefstuk

____________________  Staartstuk 

____________________  Rosbief 

____________________  Entrecote  

____________________  Rib-eye 

____________________  Runder rollade

____________________  Carpaccio rollade

VARKENSVLEES
____________________  Varkenshaas 

____________________  Varkens � letrollade 

____________________  Gevulde � letrollade

____________________  Pesto brie haasje 

KALFSVLEES
____________________  Kalfsoesters 

____________________  Kalfsentrecote 

____________________  Kalfsrollade 

____________________  Saltimbocca 

LAMSVLEES
____________________  Lamskarbonades

____________________  Lamsbout

____________________  lamsmedaillons 

____________________  lamsracks

OPGEMAAKTE SALADES
__________ x 4 personen Vleessalade

__________ x 4 personen Kipsalade

__________ x 4 personen Zalmsalade

__________ x pond rundvlees salade

__________ x pond kip salade

HAPJES
__________ x gemengde hapjes, vanaf 20 stuks 

__________ x luxe hapjes, vanaf 20 stuks

TAPAS
__________ x Tapasschotel de luxe, vanaf 5 pers.

GOURMET / FONDUE 
300 gr per persoon in bakjes van 200 gram 

__________ pers. Goumet

 ______ x mini slavinkjes

 ______ x varkenshaas

 ______ x kip� let naturel

 ______ x gemarineerde kip 

 ______ x biefstuk

 ______ x mini kip satétjes 

 ______ x shoarma 

 ______ x Brusselse kip 

 ______ x pepersteaks

 ______ x mini hamburger 

 ______ x mini cordon bleu

 ______ x rosbiefrolletjes  

 ______ x lamsracks

__________ kinder Gourmet 

__________ pers. Fondue

   

 ______ x kruidenboter

 ______ x kno� ooksaus

 ______ x zigeunersaus  

Naam

Adres 

Telefoonnummer 

 ______ x zigeunersaus  

Marco van der Hout, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk
Tel.0174-245262
info@marcovanderhout.keurslager.nl,  www.marcovanderhout.keurslager.nl
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DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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2692 GS ‘S-GRAVENZANDE
Koevinkje 4

TE KOOP

2685 AH POELDIJK
Bloemenstraat 26

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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In gezellige, kindvriendelijke en autovrije 
straat gelegen kluswoning met 3 slaap-
kamers en zonnige achtertuin gelegen 
op het Zuidwesten. De woning is gelegen 
nabij het centrum van Poeldijk en diverse 
uitvalswegen richting het Westland, Den 
Haag en Rotterdam.
Vraagprijs: € 190.000,- k.k.

Deze prachtige tussenwoning met vrij 
zicht op groenstrook aan de voorzijde en 
zonnige achtertuin van nieuwbouwproject 
de ‘Vlindertuin’ is momenteel in aanbouw. 
De woning is gelegen in een populaire 
en kindvriendelijke woonwijk met alle 
voorzieningen op � etsafstand.
Vraagprijs: € 375.000,- k.k.

Collecte Reuma Nederland:   

€ 1.584,00 opgehaald in Poeldijk  
Door Ineke Zuijderwijk

Reuma Nederland bedankt alle collectanten en inwoners van 
Poeldijk voor hun grote inzet  en bijdrage aan de landelijke col-
lecteweek. Met de collecte van 18 tot 23 maart haalden zij met 
elkaar in totaal € 1.584.00 op. Speciale dank aan hen die zich 
de afgelopen 20 tot 25  jaar hebben ingezet voor de Reumacol-
lecte als collectant. Zelf geef ik als organisator na 20 jaar het 
stokje over aan Jeannette Lagraauw. 

Met de donaties kan onderzoek worden gefinancierd om de oor-
zaak van reuma te vinden en verbeteringen in de behandelingen 
te realiseren. Dit helpt het leven van 2 miljoen Nederlanders te 
verbeteren. Nog meer wetenschappelijk onderzoek is nodig om 
reuma de wereld uit te helpen. Naast financieren van onder-
zoek geeft Reuma Nederland voorlichtingen 
ondersteuning aan patiënten activiteiten en 
komt op voor belangen van mensen met reu-
ma bij politiek en zorg. Samen zetten 
we ons in voor een beter leven met 
reuma. Steunt u ons via: NL02RA-
BO0357674812, Amsterdam. www.
reumanederland.nl.
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www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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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

Burgemeester Arends feliciteert echt-
paar Van Bergenhenegouwen-Paalvast 
met 60jarig huwelijk
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www.certhon.com/werken-bij

For technical innovations. For talent. For you.

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

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


