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AGENDA

(lees verder op pag. 4)

Koningsdag 2019 in Poeldijk

Waar? Rond de Veiling!
Georganiseerd door het Oranje Comité Poeldijk

Zaterdag 27 april 10.00-13.30 uur. 
10.00 uur Opening door jeugd slagwerkgroep Pius X
10.20 uur:   Het Wilhelmus en startsein van de activiteiten 

rond De Veiling
10.20-12.30 uur:  Muzikale ondersteuning D.J. Leo
10.20-12.30 uur:  Rommelmarkt voor kinderen in Julianastraat
10.30-13.30 uur:  Demonstraties, dierenasiel en dierenambulan-

ce De Wijs
10.25-13.30 uur:   Escapegrot, klimwand van ca. 11 meter, spring-

kussens, stormbaan van 15 meter schmincken 
door Lyda 

10.15-13.00 uur:   Ponyrijden, door Manege de Arckelhoeve 
11.00 uur:   Bezoek burgemeester Bauke Arends namens 

de gemeente Westland.
13.30 uur:  Afsluiting van de activiteiten.

(lees verder op pagina 3)

(Foto RVD Albert Nieboer)

27 apr. 10.00-13.30 uur      Koningsdag 2019 Poeldijk   Rondom De Veiling
30 apr. 13.00 uur       Algemene Ledenvergadering KBO  Restaurant Vrienden
4 mei vanaf 13.00 uur      Krantenactie Deo Sacrum   Poeldijk Centrum hoog- en   
         stapelbouw
4 mei 10.00-11.30 uur       Open kerk, boeken- en platenmarkt  Hervormde Kerk Fonteinstraat
4 mei 19.00 uur       Dodenherdenking, oecumenische viering Bartholomeuskerk

     Aansluitend: herdenking gevallenen   Bartholomeuskerkhof  
21 tot en met 24 mei      Avondvierdaagse Poeldijk   In en rond het dorp
        (startbureau ISW-school Irenestraat)    

Poeldijker in beeld 
In het boek ‘Mijn jeugd voorbij’

Poeldijker Cor van Dijk vertelt zijn 
oorlogsverhaal 
Door Nelly Schouw-Zaat

Een willekeurig fragment uit het boek van Cor van Dijk uit Poel-
dijk over zijn vertrek naar Duitsland om daar te werk te wor-
den gesteld bij de Arbeitseinsatz. ’15 juni 1943: De auto gaat 
langzaam rijden en er gaat een golf van protest door de trieste 
menigte. Woedende ouders, die wanhopig moeten toezien dat 
hun zoons een onbekende bestemming tegemoet gaan, lopen 
met de auto mee’.  Cor van Dijk, nu 95 jaar, is een bekend man 
in Poeldijk. Maar, hoe goed kennen wij hem? Wie weet hoe zijn 
jeugd er uitzag en 
hoe het hem tij-
dens de Tweede 
Wereldoorlog ver-
ging, toen hij met 
Poeldijkse leef-
tijdgenoten naar 
Duitsland werd 
afgevoerd? Hoe hij 
uiteindelijk in 1945 
na de bevrijding, 
na een lange tocht 
via Luxemburg, 
België en Brabant 
weer thuis kwam 
in het Westland? 
Lees het boek ‘Mijn 
jeugd voorbij’,  dat 
zijn dochter Joop 
van Dijk schreef en 
dat deze week van 
de pers kwam.
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Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.350 thuis bezorgd en 500 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Peter van Iersel (penningmeester), 
Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan Goeijenbier (hoofdredacteur), 
Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Harry Stijger, Etiènne Zwinkels.
Opmaak en druk: Drukkerij Akxifo.
___________________________________________________
Kopij Poeldijk Nieuws 
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Wilfred Bronswijk (06-21253171) of 
Erik van der Sande (06-25575372)
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken) 
Poeldijk Nieuws is niet aansprakelijk voor gevolgen van  
fouten in advertentieteksten.
___________________________________________________
Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes

___________________________________________________
Staat u ook achter Poeldijk Nieuws? 
Het maken van ons dorpsblad kost geld. Wilt u achter Poeldijk 
Nieuws staan? Maak dan uw bijdrage direct over op NL95 RABO 
0343 6024 15 t.n.v. Poeldijk Nieuws. Richtbedrag per woonadres 
per jaar is € 27,50. Méér mag natuurlijk ook: wij investeren uw 
geld in uw Poeldijk Nieuws. 

Poeldijk Nieuws digitaal
Wilt u Poeldijk Nieuws liever digitaal ontvangen? Dat kan, laat 
het ons weten via info@poeldijknieuws.nl en u kunt ons dorps-
magazine elke 14 dagen online lezen.

Privacy
Poeldijk Nieuws respecteert de nieuwe privacywetgeving (AVG) 
en stelt nooit data van haar lezers aan derden beschikbaar.

GEVRAAGD: Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s,
boeken, landkaarten en alles over de Westlandse kerkgeschiedenis. 

J.N.M. van Leeuwen Voorstraat 14-5, 2685 EM Poeldijk - Tel. 0174 246148 
lions.lr@kabelfoon.nl

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI
Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174 625459

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

BELANGRIJKE NUMMERS EN ADRESSEN
Alarmnummer: 112
Politie Westland: 0900 8844,
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk, www.politie.nl
Gemeente Westland: 140174
Dr. Schijen  0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw  0174 247373, noodlijn 0174 241947
Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808

Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
Wij hebben tijdelijk het spreekuur niet beschikbaar.
Verloskundigen: 06 24713713
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174 630358
Sociaal makelaar Poeldijk: Helma van der Wijden 06 40 73 73 99, 
mail: h.v.d.wijden@vitiswelzijn.nl
Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999
Dierenbescherming Westland: 0174 630863
Embrasse uitvaartverzorging: 0174 - 257474 
Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:
Marcel Zuidgeest, Raadslid CDA

marcelingrid@kpnmail.nl Tel. 06-13243733
Frans van Velthoven, Eliasdreef 91, Tel 0174-642196

fransvanvelthoven@hetnet.nl

GemeenteBelang Westland
Ideeën, vragen en opmerkingen: vraag@gemeentebelangwestland.nl

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.
JOS VRANKEN

Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

Kinderopvang Simba 
voor dagopvang 0-4 jaar, peuteropvang 2-4 jaar, 
BSO 4-13 jaar (opvang voor-, tussen- en na  
schooltijd en in vakanties): 0174-243104 / 
 info@kdvsimba.nl

Peuteropvang Hummeloord: 0174 243859,
e-mail: info@peuteropvanghummeloord.nl

Pieter van Foreest: 015 515 5000, 
www.pietervanforeest.nl
Wonen, zorg, behandeling en thuiszorg.
Wijkverpleging: Team Poeldijk Thuis, Rijsenburgerplaats 25

Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:
Nico van Rijn tel.nr. 06-23029692

Mauro Steentjes tel.nr. 06-25107851
Peter Duijsens tel.nr. 06-53401068
Rob Joosten tel nr. 06-42276103

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:
JOHN WITKAMP 06 52588023

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

Poeldijknieuwtjes:
Particulier: € 10,00
Zakelijk:      € 25,00
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Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

geldig van: 
22 april t/m 4 mei

Boterkoek  ..........................................van € 5,10 voor € 4,10

Gebak voorjaarscollectie  .......................3 + 1 gratis 
kroonjuweeltje + aardbeienschuitje

Speltbolletjes .............................van € 2,80 voor € 2,00
bij aankoop van een speltbrood

Bakkerij Van Malkenhorst

Geldig van 20 t/m 25 november Geldig van 27 nov. t/m 2 dec.

100 gram rosbief + 
100 gram beenhamsalade

slechts € 3,99

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk 

gratis steakmes!

gourmet express, 
per persoon

slechts € 6,75

hele grillworst 
slechts € 4,99

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

wij zijn op zoek naar een part-time medewerker.

week 47 20/11 - 
25/11
100 gram ros-
bief + 100 gram 
beenhamsalade, 
slechts € 3,99

bij aankoop van 
3 kogelbiefstuk, 
gratis steakmes!

week 4827/11 2/12
gourmet express, 
per persoon 
slechts € 6,75

hele grillworst, 
slechts € 4,99.
(kunnen hier wat 
pieten bij?)

en ja ik ben nog 
steeds dringend 
op zoek naar een 
verkoopster.

Geldig van 19 november t/m 1 december

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM GEGRILDE 
ACHTERHAM + 
100 GRAM AMBACHTELIJKE 
CORNEDBEEF

SLECHTS € 3,99

MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM JACHTSCHOTEL

SLECHTS € 3,99

Vrijdag 23 november hebben wij 
een heerlijke proeverij voor kerst!

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

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROOKVLEES + 
150 GRAM FILET AMERICAIN

SLECHTS € 4,75

KEURKOOPJE
HELE RING GEKOOKTE WORST 

SLECHTS € 7,50

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

SLECHTS € 9,95

Geldig van 22 t/m 27 april Geldig van 29 april t/m 4 mei

KEURKOOPJE
3 PEPERSTEAKS

SLECHTS € 7,95
VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM LEVERKAAS + 
100 GRAM ACHTERHAM + 
100 GRAM GEBRADEN GEHAKT

SLECHTS € 5,95
MAALTIJD VAN DE WEEK
400 GRAM ANDIJVIESTAMPPOT 
MET PLAKJES GEHAKTBAL

SLECHTS € 3,75

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

KEURKOOPJE
500 GRAM SPARE-RIBS

SLECHTS € 6,95

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROOKVLEES + 
100 GRAM BOTERHAMWORST + 
100 GRAM CERVELAATWORST

SLECHTS € 5,95

MAALTIJD VAN DE WEEK
2 TORTILLA’S NAAR KEUZE

SLECHTS € 4,50

Geldig van 22 t/m 27 aprilGeldig van 22 t/m 27 april

SLECHTS 

Oranje Comité Poeldijk organiseert:

Programma Koningsdag 2019
Zaterdag 27 april vieren we in Poeldijk Koningsdag rond De Vei-
ling, voorheen De Leuningjes. Bij slecht weer ook in De Veiling. 
We starten dit jaar om 10.00 uur en gaan door tot 13.30 uur. 
Qua tijd gunstiger voor de spelactiviteiten en de traditionele 
vrijmarkt van de kinderen. Het programma op deze dag: 

Aanvang:  
• Slagwerkgroep van Pius X opent om 10.00 uur. 
•  Na het zingen van het Wilhelmus starten we het Koningsfeest.
•  De rommelmarkt van de kinderen is op de stoep en parkeer-

plaatsen in de Julianastraat. Er zijn diverse kinderspelen op 
het parkeerterrein achter De Veiling waaronder: Escapegrot, 
klimmuur,  Stormbaan van ongeveer 15 meter, glijbanen en 
springkussens. 

•  Ook zijn de ponypaardjes van De Arckelhoeve weer van de 
partij. 

• Natuurlijk schmincken met Lyda.

Namens de gemeente zal onze burgemeester, Bauke Arends 
aanwezig zijn. Voor de kinderen zijn er weer gratis drankjes en 
chips. Westcoast Sound & Light levert het geluid en DJ Leo draait 
alle muziek aan elkaar. Kom allen 27 april om 10.00 uur naar het 
Koningsfeest 2019 rondom De Veiling! Uiteraard dank aan onze 
sponsoren Van der Valk en De Groot, De Zeeuw bouwmaterialen, 
Onings bloembollen en Het Witte Paard/Maximaat.

(vervolg voorpagina)

Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: Rafael Maria Theuvenet (06-57 319 910).
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 245789.

Woensdag 24 april 10.45 uur viering KSW Rafael Maria Theu-
venet.
Vrijdag 26 april 19.00 uur Maandsluiting Hervormde Gemeente 
met ds. Westenbrugge.
Woensdag 1 mei 19.00 uur Rozenkransgebed.
Vrijdag 3 mei 15.00 uur Eucharistieviering met pastor Paul Lin-
ders.
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Familiekamer Silene 
Rijsenburgerplaats 27
2685 GA Poeldijk
(nabij de Terwebloem)

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

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

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

Al teveel wil Cor van Dijk er nog niet over 
vertellen als Poeldijk Nieuws op bezoek is 
voor een gesprek. Het boek is nog niet uit en 
hij wil niet op de inhoud vooruit lopen. Hij en 
zijn dochter hebben ongeveer een jaar ge-
werkt aan ‘Mijn jeugd voorbij’. Vele duizen-
den Nederlandse jonge mannen werkten in 
de oorlogsjaren in fabrieken in Duitsland. Zij 
maakten de verschrikkingen mee van oorlog, 
bombardementen en beschietingen,  angst 
voor gevaar en wantrouwen van de mensen 
om je heen. De één in volle hevigheid in de 
fabriekssteden en in de oorlogsindustrie, de 
ander minder omdat hij ergens op het plat-
teland moest werken.

Pastorietuin omspitten en groenten poten
Cor van Dijk, die op 19 jarige leeftijd in 1943 
uit Poeldijk vertrok, moest eigenlijk al een 
jaar eerder opkomen voor de Arbeitsein-
satz, maar hij wist onder te duiken. Zijn chef bij de coöperatie 
waar hij werkte had het bevel gekregen de namen bekend te ma-
ken van de lichting jongste ongehuwde medewerkers maar zorg-
de er voor dat onder meer Cor’s naam uit de boeken werd ver-
wijderd. Cor moest onderduiken en ging na een tijdje in de tuin 
werken, totdat in 1943 de verplichte totale dienst werd ingesteld. 
‘Mijn vader zei tegen mij: ‘Jongen, zorg er voor dat je als je daar 
eenmaal in Duitsland wordt ingekwartierd, zo snel mogelijk naar 
de kerk gaat. De pastoor zal je wel goed gezind zijn en van hem 
kun je misschien steun verwachten’. Die raad volgden Cor en en-
kele van zijn Poeldijkse lotgenoten op. Vader Van Dijk had gelijk. 
De eerstvolgende zondag zaten zij in de kerk, ‘als enige mannen, 
omdat iedere man uit het dorp was opgeroepen voor het leger’. 
Na de mis kregen zij een kopje koffie in de pastorie en wisten 
zij dat de zaak enigszins vertrouwd was. Als tegenprestatie voor 
geestelijke hulp boden de Westlanders aan de pastorietuin om te 
spitten en er groenten in te poten.

‘Verschrikkelijke taferelen’
Cor kwam terecht in een dorp waar hij moest werken in de wijn-
bouw. ‘Je was bevoorrecht dat je op het platteland terecht kwam. 
We werden ingekwartierd in het huis van mijn Duitse baas. Het 
was wel altijd werken in de buitenlucht en niet, zoals bij ons in de 
kassen. Eerlijk gezegd hadden we ook plezier met elkaar, je was 

jong. Voor veel jongens van mijn leeftijd was het in het begin ook 
wel iets van een avontuur. Dat veranderde radicaal toen we ook 
werden ingezet bij het ruimen van de ruïnes na een bombarde-
ment in de steden. Daar zag je verschrikkelijke taferelen waar-
over ik nu niet wil uitweiden. Maar het blijft je je hele leven bij’. 
Al voor de oorlog uitbrak kende Cor al het meisje dat later zijn 
vrouw zou worden. Zij trouwden in 1949, hadden een gelukkig 
huwelijk waaruit vijf kinderen voortkwamen. Helaas is één kind 
jong gestorven. Ook Cor’s echtgenote is niet meer in leven. In de 
naoorlogse jaren voelde hij dat zijn toekomst niet in de tuinbouw 
lag. Hij ging bij een kantoor in Den Haag werken en volgde in de 
avonduren studies, die hij nodig had voor zijn werk. Hij werd ac-
countants- en belastingconsulent en werkte voor de Hollandse 
Maatschappij van Landbouw, een agrarische organisatie. Zijn fi-
nancieel inzicht benutte hij later als penningmeester van het pa-
rochiebestuur in Poeldijk en zette een boekhoudsysteem op dat 
later landelijk door alle parochies werd toegepast. Hij werkte ook 
mee aan de werkgroep Historie en de samenstelling van het boek 
over 60 verenigingen in Poeldijk. Nu heeft hij zijn jeugdverhaal 
en zijn oorlogsherinneringen met zijn dochter te boek gesteld. ‘Ik 
heb mijn vader ook beter leren kennen’, zegt dochter Joop van 
Dijk. Eind april is ‘Mijn jeugd voorbij’ te koop bij de boekwinkels 
van Vingerling in Wateringen en Naaldwijk. Bestellen kan via e 
mail: joopvandijk9@gmail.com. 
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www.bakkerijvdberg.nl

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

ORANJE TOMPOUCE
Feestelijke oranje tompouce met slagroom, 
leve de Koning 

€1,30
voordeel

4 voor
€6,50

Afscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

0174 - 27.00.90

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

 Westland Verstandig: Geen Polenhotel 
bij Verburch sportterrein. College creëert 
ten onrechte ophef, ontevredenheid en 
onbegrip in Poeldijk   
Dit College bakt er voorlopig niets van als het op burgerparticipatie 
aankomt. Een voorbeeld is de door het College genoemde komst 
van een Polenhotel op een daartoe niet geschikte plek. De avond bij 
Vrienden was slecht georganiseerd en de vele aanwezige inwoners 
werden monddood gemaakt en voelden zich niet serieus genomen. 
Feit blijft dat de locatie voor het Polenhotel niet goed is. Beter 
ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dus stoppen en het 
huisvestingsprobleem anders oplossen.

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. 

Adverteren in Poeldijk Nieuws 
voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim 
3.350 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. 
Ook zijn er bijna 500 digitale abonnees, die het magazine 
elke 2 weken ontvangen. 

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

Bel naar: 0174-700263 of
Erik van der Sande: 06-25575372 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171 of
Koos Verbeek: 06-53714151
Info bij: advertenties@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
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H. Bartholomeus  
Voorstraat 111
2685 EK Poeldijk
Telefoon: 0174-245058
Banknummer: NL 91 RABO 01422 06 334

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

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

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

Tussen Pasen en Pinksteren: 

Leven voor elkaar 
Door Walther Burgering, pastor en diaken 

  
“Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, 

dan….”. Dit wordt meestal gezegd van 
iets dat voor onmogelijk wordt gehou-
den. Je kunt het wel willen maar het zal 
toch niet gebeuren. Maar in het Nieu-
we Testament vallen Pasen en Pinkste-

ren toch wél op één dag. De evangelis-
ten Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes 

hebben allemaal verschillende verhalen over 
de uitstorting van de Heilige Geest die wij met Pinksteren vieren. 
Ze vertellen namelijk dat snel na de opstanding Jezus‘ leerlin-
gen Hem hebben ontmoet en dat Hij Zijn geest over hen blies….  
 
Wat moeten wij met al die verschillende verhalen? Waar blijft die 
Geest? De apostelen wisten het wel. Die Geest was voor hen de drij-
vende kracht om elke dag naar de tempel te gaan. Daar werden 
de offers gebracht, daar werden de psalmen gezongen. Om tijdens 
het Pesachfeest en ook nog tijdens het Wekenfeest, wat wij Pink-
steren noemen, naar de Tempel te gaan was heel bijzonder. Want 
je moest tijdens die feesten een maaltijd houden met je familie, de 
priesters, de armen en de vreemdelingen die bij je waren. De Geest 
van Jezus in combinatie met de leer van Mozes, daar draaide het 
leven van de leerlingen om nadat ze Jezus na Zijn dood ontmoetten. 
Zij leerden in de Tempel dat de God van Israël niet in leven hoef-
de te worden gehouden door het brengen van offers, maar dat 
je elke dag mag bewijzen dat wat je ontvangen hebt, aan je toe-
valt uit de hand van God. En dat dit geschenk gedeeld mag wor-
den met hen die minder kregen door wat voor oorzaak dan ook.  
 
Dat zullen wij dus ook nu nog moeten leren in de tijd die ligt tussen 
Pasen en Pinksteren. Een diaconale Blijde Boodschap: heil voor ie-
dereen, uit Gods hand. Het is sowieso tegenwoordig niet makkelijk 
om de boodschap uit te dragen “heb uw naaste lief als uzelf.” Veel 
mensen hebben geen weet meer van onbaatzuchtige liefde. Maar 
heil voor iedereen van goede wil, is toch mooi. Wij -Pinkstermensen- 
proberen woorden en daden  te vinden om dat duidelijk te maken, 
iedereen in z’n eigen taal. Straks met Pinksteren zullen we leren dat 

we ons daar ook niet zo heel druk over hoeven te maken. Als wij 
verhalen vertellen, bijvoorbeeld door het voor te leven, dan zorgt de 
Geest ervoor dat iedereen het kan verstaan. Tussen Pasen en Pink-
steren moet er door ons aan de oogst gewerkt worden. Aarzel niet, 
maar begin alvast. Het zal ons goed doen! De Heer is waarlijk op-
gestaan. Dus kan het leven voor elkaar verder gaan. Heer, laat Uw 
geest nu met ons gaan.

Thema: ‘in vrijheid kiezen’

Dodenherdenking zaterdag 4 mei 
In vrijheid kiezen. Dit is voor de komende 5 jaren het landelijke 
thema voor 4 en 5 mei. Dit thema willen we ook centraal stellen 
tijdens de oecumenische viering op zaterdagavond 4 mei in de 
Bartholomeuskerk, waarin we de gevallenen herdenken. Voor-
ganger is pastor Max Kwee. Vanuit het gemeentebestuur zal een 
wethouder in de kerk bij de kranslegging zijn. Verzet begint niet 
met grote woorden, maar met kleine daden! Vrijheid is kost-
baar, kwetsbaar en zeker niet vanzelfsprekend!

Sinds 1945 is er nog geen dag zonder oorlog geweest en nog 
steeds woeden wereldwijd tientallen gewapende conflicten. Een 
dag als 4 mei moet ons blijven waarschuwen om de ogen open 
te houden in het heden en ons in te zetten waar dat nodig is. 
Dan pas kunnen we op 5 mei de vrijheid waardig vieren. Na de 
viering, die om 19.00 uur begint, is er een stille tocht naar het 
kerkhof met kranslegging en bloemenhulde bij het oorlogsgraf. 
Na afloop is er koffie in de kerk, waarna om 20.30 uur het Requi-
em van Gabriel Fauré wordt uitgevoerd. Aan deze uitvoering wer-
ken mee het dames en heren Bartholomeuskoor, Concertkoor, 
projectdeelnemers, organist Patrick Hopper en dirigent Steven 
van Wieren. U bent, jong en oud, van harte welkom bij de 4 mei 
herdenking.

Thema: ‘met Jezus in zee’

Wie zijn dit jaar communicanten?
Door Els Geelen, pastoraal werker

Wat fijn dat jullie met velen in de kerk 
waren tijdens de voorstellingsviering.  
Zondag 17 maart mochten de 18 com-
municanten zich voorstellen in de H. 
Bartholomeus Poeldijk. Het voorstel-
len ging iets anders dan de voorgaande 

jaren. Desirée, van de werkgroep Eerste 
Heilige Communie, las een stukje met de 

naam van de communicant voor en vertelde 
ook waar de communicant van houdt of graag doet.

Thema van dit jaar is “Met Jezus in zee”. Elk kind heeft een schelp 
versierd, die kunt u bewonderen in de kerk. Samen met de bro-
den en de vissen, het evangelie van de communieviering. De bij-
eenkomsten zijn onder schooltijd. De vijf kinderen van de Nieu-
we Weg sluiten aan bij de dertien kinderen van de Verburgh-hof. 
De bijeenkomsten bestaan uit het lezen van een Bijbelverhaal 
en daarna gaan we er over in gesprek. Hierbij krijg ik hulp van 
meester Richard de Graaff. Intussen zijn we bij bijeenkomst 7 en 
gaan we kijken naar het verhaal van de laatste dagen van Jezus 
in de Goede Week. Dit sluit aan bij de vorige bijeenkomst waarin 
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Lupine Uitvaartverzorging 
is op zoek naar een

Algemeen Medewerker
voor een fulltime dienstverband. Wij denken hierbij aan 
iemand die affiniteit heeft met de uitvaartbranche en 
interesse heeft om bij gebleken geschiktheid zich hierin verder 
te willen ontplooien.

Wij zoeken voor deze functie een m/v die de handen uit 
de mouwen weet te steken en licht fysiek werk niet uit de 
weg gaat. Verder heb je géén 9-5 mentaliteit en er ook géén 
problemen mee om af en toe in de avonden/weekenden 
te werken en buiten de schoolvakanties verlof op te 
nemen. Tevens is het noodzakelijk dat je bekend bent met 
de computerprogramma’s van PowerPoint & Photoshop, 
belangrijk is dan ook dat je het digitale tijdperk van dit 
moment zeker niet schuwt.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van 
aangiften van overlijden bij de gemeentelijke instanties en het 
bevoorraden van diverse bedrijfsfilialen met food en non-food 
producten. Tevens ben je inzetbaar als gastheer/gastvrouw 
bij condoleance bezoeken. Daarnaast is een goede kennis van 
de Nederlandse taal vereist, ben je representatief gekleed en 
empathisch ingesteld. Kortom we zijn op zoek naar een sociale 
en betrokken duizendpoot die ons team wil komen versterken. 
Bij deze functie wordt tevens een auto ter beschikking gesteld. 
Het is dus zeker van belang dat je in bezit bent van rijbewijs B.

Bij interesse graag je sollicitatie voorzien van 
motivatie mailen aan: administratie@lupine.nl

wij keken naar het bijzondere brood en de wijn, het Lichaam en 
Bloed van Jezus. Na de meivakantie kijken we terug op Pasen.  

Wilt u meer weten van de communicanten…kom dan naar de vie-
ring van de Eerste Heilige Communie. Noteer de datum alvast in 
uw agenda, zondag 19 mei om 11.30 uur. Hoe mooi zou het zijn 
als de kerk dan vol zit. Dat wij aan de communicanten laten zien 
dat zij voor het eerst deel mogen nemen aan de Tafel van Jezus, 
te midden van onze gemeenschap. Het is dan feest en op een 
feest hopen wij op vele kerk(feest)gangers. 

Vervolggesprek seksueel misbruik
Door de diakens Walther Burgering en Ronald Dits

Op 6 februari waren er twee bij-
eenkomsten over seksueel mis-
bruik in de Rooms Katholieke 
kerk. Die gesprekken waren be-

doeld om met elkaar te praten 
over de gevolgen van het seksueel 

misbruik voor ieder persoonlijk. In het verslag hierover staat he-
laas een onjuistheid. Er staat dat jongens die misbruikt werden 
‘thuis niet geloofd werden en dat ze hun ervaringen voor zich 
moesten houden.’ Dit was een landelijke ervaring, maar dit was 
niet zo bij alle slachtoffers in het Westland. Er waren namelijk 
ook jongens waarvan de ouders volledig op de hoogte waren, 
maar het was voor de ouders moeilijk om gehoor te krijgen voor 
hun beklag. 

Deze gesprekken op 6 februari werden door de aanwezigen ge-
waardeerd, maar een aantal van hen bleef met de vraag zitten: 
‘wat doet dit met mijn geloof?’ of ‘wil ik nog wel bij deze kerk ho-
ren?’ Voor hen is nog een gesprek georganiseerd, met als onder-
werp: ‘de invloed van de onthullingen op ons eigen geloofsleven.’ 
Op 27 maart was dit gesprek, ongeveer 12 mensen waren hierbij 
aanwezig. De discussie begon met een tekst van de jezuïet Ni-
kolaas Sintobin, onder de titel “Drie tips om katholiek te blijven”,  
na onthullingen over seksueel misbruik. De tips zijn: pastores zijn 
gewone mensen, plaats ze niet op een voetstuk; blijf openstaan 
voor de wereld; samen dragen we verantwoordelijkheid voor de 
kerk. Hierna ontstond een gesprek waarin verschillende ervarin-
gen aan de orde kwamen zoals onze verhouding tot de (priester)
kerk, tot het instituut kerk, de geloofwaardigheid van de katho-
lieke kerk en de veilige kerk. De katholieke kerk is in verschillende 
beelden te beschrijven en een daarvan is het volk Gods, dat is de 
gemeenschap van gelovigen. De loyaliteit van gelovigen ligt niet 
alleen bij het instituut, maar juist bij deze gemeenschap en daar 
kan spanning tussen ervaren worden. Voor de meeste aanwezi-
gen was dit vervolggesprek waardevolle aanvulling na de eerste 
bijeenkomst, hoewel niet alle vragen beantwoord konden wor-
den. Over een aantal maanden worden de aanwezigen nog eens 
benaderd met de vraag of er nog meer vragen leven. 

Geslaagde inzameling: 1.180 kg 
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV

De kledingactie van 13 april georganiseerd door de werkgroep 
MOV, heeft  1180 kilo aan kleding, schoenen en tassen bijeen 
gebracht, wat een mooi bedrag opleverde voor  ontwikkelings-
werkster Angelique Kester in Vietnam voor gehandicapte kin-
deren, Pater Nico Dister in Irian Yaya om ouderenzorg en zieke 

kinderen te helpen en zuster Maria Martha in Kosovo voor hulp 
aan ouderen en zieke bejaarden daar.  

Op drie nummers bij de inzameling uitgereikt zijn prijsjes geval-
len. De 1ste prijs op nummer 313, de 2de prijs op 346 en de 3de  prijs 
op nummer 297. U kunt de waardebonnen afhalen tegen inle-
vering van het juiste nummer bij Aad Janssen, Jan Barendselaan 
114 (246193). Dank aan de firma Onings BV voor het beschikbaar 
stellen van de vrachtauto mét chauffeur Vincent Broch en Carlo 
Kester voor zijn medewerking. De volgende inzameling is zater-
dag 12 oktober. 

U kunt het hele jaar bellen
De MOV werkgroep doet een dringend beroep op alle Poeldij-
kers: u kunt het hele jaar door bellen naar de leden van de werk-
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Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
De Veiling, Julianastraat 49, 2685 
BB Poeldijk 
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/zangkorendeosacrum
Bank: Rabobank Westland Naaldwijk
Rekening: NL83 RABO 0142 2105 52

groep MOV als u de kleding eerder wilt inleveren. Er wordt dan 
een afspraak gemaakt om uw kleding op te halen. U helpt ons 
zo om de opbrengst groter te maken voor financiële steun aan 
onze ontwikkelingsprojecten. Namens de MOV werkgroep har-
telijk dank voor uw medewerking. Mieke Janssen (246592), Jos 
Grootscholten (245330) en mevr. G.H. van Dijk (245665).

Mariaviering in de St. Jan de Doper kerk Wateringen
Zondag 5 mei om 19.00 uur is in de St. Jan de Doper kerk Waterin-
gen een Marialof ter gelegenheid van de opening van de Maria-
maand. Alle parochianen van de tien parochies van federatie Sint 
Franciscus zijn welkom het lof mee te vieren. Diaken Walther Bur-
gering gaat voor en er worden bekende Marialiederen gezongen.

Kerkberichten 
Weekeinde 27 en 28 april: 2e Zondag van Pasen.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk Monster. 
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met dames- en herenkoor. 
Voorganger: pastor Berry Lansbergen. Intenties: Roos van der 
Elst en Familie Van der Loos-van Leeuwen, Jan van Paasen, Gré 
de Kok-Nederpelt.
Weekeinde 4 en 5 mei: 3e Zondag van Pasen.
Zaterdag 19.00 uur: Oecumenische viering met aansluitend de 
herdenking van de gevallenen op het kerkhof. met volkszang en 
Cantor. Voorganger: pastor Max Kwee. Aansluitend om 20.30 uur 
het Requiem van Fauré.
Zondag 11.00 uur: eucharistieviering met volkszang en cantor. 
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Gerard Enthoven, Jea-
net Heuchemer, overleden familie Willemse en Mutsaers, Jacoba 
van der Valk.

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

Bijzondere viering: 
Zondag 5 mei 13.00 uur: Doopviering van Bas van der Arend en 
Chanelle Kuczera Calé Tereso. 

Vieringen in De Backerhof
Donderdag 2 mei 19.00 uur: Rozenkrans bidden.
Donderdag 9 mei 19.00 uur: Woord- en communieviering met 
pastoor Jaap Steenvoorden.

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

Agenda
Zaterdag 27 april 11.45 uur: kinder meezing- en dansspektakel 
op Koningsdag in Wateringen (Hofpark).
Zaterdag 4 mei 
13.00 uur: krantenactie in Poeldijk centrum, stapelbouw en flats.
20.30 uur: Dodenherdenking met uitvoering Requiem van Ga-
briel Fauré in Bartholomeuskerk.
Elke woensdag 
13.30-14.00 uur:  bijeenkomst Pupillen Kinderkoor.
16.00-17.00 uur:  bijeenkomst Kinderkoor.
Elke donderdag 
20.00 uur: repetitielokaal De Veiling: repetitie Popkoor Fine Tuning
20.00 uur: Emmastraat 11, Monster: repetitie Kamerkoor Cou-
leur-Vocale.
Elke vrijdag 19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartho-
lomeuskoor.

In de kerk
Zaterdag 27 april, Koningsdag
19.00 uur: geen viering.
Zondag 28 april 11.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor 
zingen de Petrus en Paulusmis van Jan Vermulst.
Zaterdag 4 mei 19.00 uur: oecumenische viering met cantor op 
Dodenherdenking, aansluitend herdenking van de gevallenen op 
het kerkhof.
20.30 uur: uitvoering van het Requiem van Fauré 
Zondag  5 mei 10.30 uur:  viering met cantor.

Concert in Bartholomeuskerk 4 mei 20.30 uur

Herdenking met Requiem Fauré
De Zangkoren “Deo Sacrum” uit Poeldijk, onder leiding van Ste-
ven van Wieren voeren zaterdag 4 mei het Requiem van Gabriel 
Fauré uit in de Poeldijkse Bartholomeuskerk. Medewerking ver-
leent de organist Patrick Hopper. Dit concert begint om 20.30 uur. 

Fauré schreef dit Requiem vanaf 1887. Toen hij dit requiem 
schreef zal de dood van zijn vader in 1885 en van zijn moeder in 
1887 daar ongetwijfeld aan hebben bijgedragen. Er zijn drie ver-
sies van het werk: een ‘sobere’ uit 1888, een ‘grotere’ uit 1893 en 
één uit 1900. De versie die op donderdag 4 mei uitgevoerd wordt 
is de grotere versie van 1893. Vóór het concert, om 19.00 uur, is 
er in de Bartholomeuskerk een Oecumenische viering, waarna op 
de begraafplaats een herdenking is bij het monument van Poel-
dijkse gevallenen uit de Tweede wereldoorlog. Aansluitend is er 
in de ontmoetingsruimte een kopje koffie. Het concert begint om 
20.30 uur. Toegang is gratis, ter dekking van de kosten is er na 
afloop een deurcollecte. 
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Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Hallo Jumbo actie

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

Koningsdag zijn wij open 
van 08:00 tot 18:00 uur

Op Koningsdag in Hofpark Wateringen

Kinder-Meezing-en Dansspektakel 
Door Renate van Oostveen-Koentze 

Op deze koninklijke dag 
geven wij opnieuw sa-
men met orkest ‘De 
Phoenix’ en dansschool 
‘Dance For You’ een 
spetterend optreden. Dit 
keer staat ons podium 
niet in Poeldijk, maar in 
het bruisende Hofpark te 
Wateringen! Op het mu-
zikale programma staan: 
‘Op een onbewoond ei-
land’, ‘Okido’, ‘Fitlala’, 
‘Hupsakee’ en natúúrlijk 
mag het nieuwste ko-
ningslied ‘Pasapas’ niet 
ontbreken.

Zing en swing jij weer gezellig met ons mee? Kom dan op Konings-
dag naar het Hofpark. Het belooft wederom een feestje te wor-
den!! Tot dan. 

Algemene Ledenvergadering
Woensdag 8 mei houdt Deo Sacrum haar Algemene Ledenverga-
dering. Naast vaste agendapunten, zoals het vaststellen van het 

Jaarverslag van de secretaris en de exploitatierekening 2018 wor-
den uiteraard ook de toekomstplannen besproken. We bekijken 
het jaarplan over 2019 en kijken ook al verder in de tijd.
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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

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! 

Vragen om bevrijding en verlossing

Witwassen
Banken, politie en belastingdienst hebben veel met het “witwas-
sen” van geld te maken. Zwart geld moet door het witwassen een 
schijn van wettigheid krijgen. Misdaad kan op die manier soms 
aardig verborgen blijven en het lijkt dan ook lonend.

Bij God lukt dat niet. Hij ziet alles en brengt op Zijn tijd alles aan het 
licht wat in het donker is bedreven. Niet alleen de doorgewinterde 
misdadiger, ook de brave burger zal zich voor Hem moeten verant-
woorden. En dan blijkt ieder mens een zondaar te zijn. Op dat mo-
ment is er geen mogelijkheid meer die zonden weg te wassen. Dat 
moet nu gebeuren.

God heeft Zijn enige Zoon, Jezus Christus, overgegeven in de dood 
om ons te redden die in Hem geloven.Daarom vraagt God alle men-
sen om nu, zonder uitstel, tot Jezus te gaan en Hem te vragen om 
bevrijding en verlossing. Wie dat doet, wie zich aan Jezus overgeeft 
en zijn falen eerlijk toegeeft, wordt gewassen. Door het bloed van 
Christus worden alle zonden weggewassen. Ons zwarte geweten 
wordt helemaal witgewassen.

Kerkdiensten
Zondag 28 april  
10.00 uur: ds. E. van Rooijen, Noordeloos.
19.00 uur: ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard.
Zaterdag 4 mei

19.00 uur: Dodenherdenking in RK Bartholomeuskerk.
Zondag 5 mei
10.00 uur: ds. J.J. Lagendijk, Willige Langerak.
19.00 uur: ds. A. Vastenhoud, Dinteloord.
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en ne-
vendienst voor kinderen van de basisschool.

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

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

Bijbelkring
Donderdag 25 april zal de heer Van den Heuvel weer spreken 
over een gelijkenis uit de Bijbel. Zoals u of jij wellicht weet wordt 
door Jezus aan de hand van verhalen (gelijkenissen) het één en 
ander aan ons duidelijk gemaakt. Gelijkenissen hebben vaak hele 
diepe betekenissen. Kom en luister mee wat zij ons te vertellen 
hebben. Aanvang 20.00 uur in een zaal van de Hervormde kerk, 
Fonteinstraat 6. Koffie/thee staan klaar.

Open kerk en boeken, platen en creamarkt
Zaterdag 4 mei van 10.00-11.30 staat de Hervormde Kerk in de 
Fonteinstraat in Poeldijk weer open voor een gesprek of een luis-
terend oor bij een kopje koffie of thee. Als u vragen heeft over het 
geloof of meer wilt weten over de kerk bent u van harte welkom.

Boeken-, Platen- en Crea-markt
Ook is er de Boekenmarkt, met diverse boeken, puzzels en dvd’s. 
En op de Platenzolder vind u meer dan duizend oude elpees, een 
nieuwe voorraad singletjes, cd’s en ook veel 78 toeren platen. 
Alle soorten muziek, religieus, klassiek, populair, country, rock, 
jazz, en zeldzame collector items voor een lage prijs. 

Op de Creatiefmarkt vind u zelfgemaakte producten. Een groot 
assortiment gebreide of gehaakte artikelen, knuffels, mandjes 
met paaseitjes, en veel meer. U kunt ook zelf meedoen als u een 
uurtje creatief wilt zijn. Kom zaterdag kijken naar de grote ver-
zameling boeken en platen of kom gezellig op de koffie of op de 
thee. De opbrengst is bestemd voor renovatie van het dak van de 
kerk. Iedereen is welkom en de kerk is open tot 11.30 uur.
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Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

Poeldijk

Wilt u helpen ogen en 
oren van Poeldijk te zijn?

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

Door Poeldijkers voor 
de veiligheid van 
Poeldijkers

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl

Maandsluiting De Terwebloem
Vrijdag 26 april mogen  we  weer de maandsluiting in de Terwe-
bloem houden. Ds. Westenbrugge verzorgt de meditatie en het 
kinderkoor “De blijde stemmen” onder leiding van de heer Visser, 
zal muzikale medewerking verlenen. De maandsluiting begint om 
19.00 uur en we hopen weer op een gezegend uur met elkaar. 

Oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van 24 tot en met 27 april op: 
Monsterseweg 112, Poeldijk, naast hotel-restaurant  Unicum-El-
zenhagen.

Kerkelijke stand
Een goede ledenadministratie is voor het goed functioneren van 
het kerkenwerk van groot belang. Wilt u daarom adreswijzigin-
gen direct doorgeven aan het kerkelijk bureau: Verburghlaan 38, 
2685 SZ Poeldijk tel. 0174-242570, of e-mail: bogaardij@hotmail.
com. Bij voorbaat hartelijk dank!

Zaterdag 11 mei vanaf 08.00 uur

Planten- en snuffelmarkt 
Op zaterdag 11 mei wordt op het Fonteinplein en in de zalen van 
de Hervormde kerk weer de jaarlijkse planten- en snuffelmarkt 
gehouden. Deze markt wordt gehouden in samenwerking van 
Deo Sacrum en de Hervormde gemeente van Poeldijk. De plan-
tenmarkt begint om 08.00 uur, de snuffelmarkt om 09.00 uur. 
Beiden duren tot 13.00 uur.

 518 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen



12 24 APRIL 2019

93 x 138 mm, Poeldijk Nieuws

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

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

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

Ook unieke
eigentijdse

sieraden  

Poeldijkse jongeren in startblokken

‘Wij willen het voortouw nemen’
Door Nelly Schouw-Zaat

‘De jeugd heeft de toekomst, wij moeten de jeugd in Poeldijk 
zien te behouden. Op de jongeren van nu zal in de toekomst 
een beroep worden gedaan als het om verzorging van oude-
ren gaat’. Deze hartenkreet schreef Karin Heemskerk in reactie 
op de eerste berichten over het nieuwe centrumplan Poeldijk. 
Poeldijk Nieuws legde Karins reactie voor aan een groepje jon-
geren van 18 jaar én aan Cynthia Hoogendam, jongerenwerker 
bij de gemeente Westland.

Cynthia Hoogendam (25), jongerenwerker welzijn van jongens en 
meisjes van 12 tot 17, zegt: ‘Zij willen een eigen ontmoetingsplek, 
die is hard nodig. Zij zoeken elkaar op, liefst buiten de deur en 
het gezin. Ze zoeken hun weg, willen niet uit Poeldijk weg voor 
studies, doen liever een beroepsopleiding en willen dan hier gaan 
werken. Qua ontspanning is hier weinig te doen. Ik vraag hen vaak 
wat zij in hun vrije tijd doen. Liefst in een groepje, niet bij een van 
hen thuis. Waarom? Thuis gaat het niet altijd goed; dat laten zij 
niet graag zien. Een eetcafé met terras is hier niet, je móet naar 
elders. Een eigen honk en veilig aanspreekpunt met begeleiding 
is voor hen een prima idee’. Hoe zit het met hobby’s en sport? 
‘Sport is natuurlijk een prima vrijetijdsbesteding, maar kost geld; 
niet elke jongere kan daaraan meedoen. Een ander idee: voor 
jongens een garage of ruimte waar zij begeleid aan scooters sleu-
telen. Daar is behoefte aan en niet moeilijk te organiseren’.
   
‘Wij kunnen het Dario Fo gebouw aankopen’
Poeldijkse jongeren van rond de 18 die elkaar wél weten te vin-
den op het sportveld en samen veel activiteiten ondernemen zijn 
Lorenzo Bernardon, Jelle Pronk, Dave Scholtes en Ference van 
den Berg. Alle vier trainen wekelijks bij Verburch voetbal, zijn bij 
elkaar thuis of in een van de ‘hokken’ in het Westland. Uitblazend 
na de training In de Verburch-kantine raken zij enthousiast voor 
een centrum waar leeftijdgenoten graag komen. ‘Het Dario Fo ge-

Nieuw centrumplan Poeldijk
bouw lijkt ons wel wat’, zegt Lorenzo. Sterker nog: in de loop van 
het gesprek blijkt dat deze vriendengroep graag zaken wil doen 
met de gemeente. Zij zien het al voor zich. ‘Wij kunnen Dario Fo 
aankopen en exploiteren. Wij hebben onze specialismen: de één 
is goed in financiën, de ander wil een sportopleiding gaan doen 
en kan goed met jongeren omgaan. Een maat wil werken bij een 
evenementenbureau , de ander is goed in techniek’.

‘Een investering voor hele Poeldijkse bevolking’
De mannen zijn het met elkaar eens, dat zij eerst moeten weten 
wat de gemeente met het Dario Fo gebouw wil en dán samen een 
gedegen plan maken. Dat doen zij nu al regelmatig op vakantie in 
het buitenland of als zij wat anders ondernemen. Plezier hebben 
samen én als team zaken eerst goed regelen. Wat het wonen en 
werken in de toekomst betreft zijn ze het er over eens dat wonen 
hier de voorkeur verdient boven de stad. ‘Als je ergens verder weg 
in een grote stad een goeie baan vindt dan ga je daar wonen’, al-
dus Jelle Pronk. Ference vindt dat een baan in de tuinbouw goed 
past bij een tuinderszoon opgegroeid met kassen achter het huis. 
Dave is bedachtzamer, hij blijft bij zijn plan voor de sportoplei-
ding. Het plan om met het Dario Fo gebouw aan de slag te gaan 
is spontaan tijdens een uurtje in de voetbalkantine ontstaan. ‘Het 
is een investering voor de hele Poeldijkse bevolking’, zeggen ze. 
‘Daar willen we best het voortouw in nemen’.

Reageren? Schrijf of mail naar: redactie Poeldijk Nieuws, Voor-
straat 111, 2685 EK Poeldijk, e mail: info@poeldijknieuws.nl

V.l.n.r. Ference van den Berg, Lorenzo Bernardon, Jelle Pronk en 
Dave-Carlo Scholtes
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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

Gemeente eert aftredend voorzitter PGWestland

Zilver voor Annemiek Koremans
Mevrouw Annemiek Koremans uit Poeldijk heeft zaterdag 13 
april de zilveren erepenning van de gemeente Westland ont-
vangen van burgemeester Arends. Deze onderscheiding werd 
haar uitgereikt bij haar afscheid als voorzitter van Platform 
Gehandicapten Westland (PGW). Als oprichtster en voorzitter 
van het Platform Gehandicapten Monster (1994), later PGW, 
maakte mevrouw Koremans het platform tot een begrip in het 
Westland. Door belangenbehartiging en advisering zet zij zich 
in voor volwaardige kansen voor mensen met een handicap en 
een bereikbare, toegankelijke leef- en woonomgeving voor ie-
dere Westlander.

Naast voorzitter van het PGW bekleedt Annemiek Koremans 
verschillende maatschappelijke nevenfuncties. Zo is zij penning-
meester van de jongerenafdeling Zonnebloem Westland, voorzit-
ter Rolbus Westland, voorzitter cliëntenraad van De Terwebloem 
en veelgelezen redacteur/columniste van dorpsmagazine Poeldijk 
Nieuws. De erepenning in zilver gaat naar mensen die zich ten-
minste 12,5 jaar zeer verdienstelijk en veelzijdig hebben ingezet 
voor het Westland in meerdere organisaties op maatschappelijk, 
cultureel, sportief of economisch gebied.

(Foto: Groot Westland)

Alle Poeldijkers en collectanten: bedankt!

Collecte Hartstichting: € 2.717,00
De collecte van de Hart-
stichting in Poeldijk bracht 
dit jaar € 2.717,00 op, een 
mooi resultaat. Wij bedan-
ken alle Poeldijkers voor 

hun gaven en de collectanten voor hun inzet. Voor meer infor-
matie over bestedingen en onderzoeken verwijzen wij u naar: 
www.hartstichting.nl. Veel dank, Aad Zuidgeest en Theo Entho-
ven.

Bij Vitis Welzijn in De Backerhof

De Digi-Inloop gestart
Voor alle problemen met of 
vragen over uw smartphone, 
tablet of laptop zijn er speci-
alisten aanwezig om u verder 
op weg te helpen. Op elke 
tweede en vierde vrijdag van 

de maand, behalve in juli en augustus. U bent welkom vanaf 
09.30-11.30 uur in de computerruimte, hoofdingang. Het laatste 
halfuurtje ronden we de lopende vragen af tot 12.00 uur.

Voor alle boeren, burgers, buitenlui en overige digibeten. Voor 
slechts € 2,50 p.p. per keer! 
Maak van uw probleem 
ons probleem dan gaan wij 
proberen het op te lossen. 
U kunt gebruik maken van 
onze gratis Wi-Fi.In De Bac-
kerhof, Wittebrug 2 Poel-
dijk. Vragen? Mail: poeldijk-
digi-inloop@outlook.com. 
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Dit zelden of nooit getoonde plaatje laat ons de straatweg van 
Poeldijk naar Honselersdijk zien. Een weg die, de foto laat aan dui-
delijkheid niets te wensen over, was bestraat met keien of stenen. 
Het grauwe gedeelte rechts is het zogenoemde jaagpad, destijds 
gebruikt door de stuurlieden van de trekschuit. Bij het ter ziele 
gaan van de trekschuit  kwam het paadje de kwekers goed van pas 
om al wegende hun producten naar de veiling te vervoeren. Dat 
‘wegen’ vond plaats door een weegboom (vrij dikke, lange stok) in 
een, zowel voor-als achteraan de schuit geconstrueerd, weeggat 
te steken en er vervolgens tegenaan te duwen. Een karwei dat de 
nodige inspanning vergde, doch waar bij gebrek aan beter door de 
dienstdoende tuinder of zijn medewerker niet om werd gemaald. 

Achter de heer met fiets ziet u juist twee schippers, de weegboom 
hanterend, elkaar passeren. De een keert huiswaarts, terwijl de 
ander zijn lading nog aan de veiling moet zien te krijgen. Dat de 
straatweg nog smal was, mocht de pret niet drukken. Verkeer van 
enige betekenis was kort na de voorlaatste eeuwwisseling nog ver te 
zoeken. Het gevolg was dat de heren op hun ‘gemakkie’ een gedeel-
te van de weg in konden nemen zonder gevaar te lopen te worden 
overreden. De ter linkerzijde aangebrachte rails (1882/1883) van de 
Westlandse stoomtram bewijst dat er af en toe een trammetje langs 
tufte. Trammetjes die aanvankelijk meest personen vervoerde. In de 
loop van de twintigste eeuw werd de tram echter steeds belangrij-
ker voor goederenvervoer, terwijl busondernemingen het personen-
vervoer grotendeels overnamen. Slechts die tram kon, op weg naar 
Honselersdijk en Naaldwijk, de heren passeren. Verder hadden zij op 

de weg van niemand iets te vrezen! 

Eerste officiële veilinggebouw in 1901 in gebruik 
Dat het op het water aanzienlijk drukker was dan op de straatweg 
zal iedereen kunnen beamen. We hebben hier het gedeelte straat-
weg (nu Nieuweweg) in beeld vanaf het kruispunt Voorstraat/Mon-
sterseweg richting Gantel. Ter rechterzijde vangen we nog juist een 
glimp op van die eerste officiële Poeldijkse fruit- en groenteveiling. 
Nadat de producten ruim tien jaar in herbergen en cafés waren uit-
gestald en geveild, kon de eerste echte veiling in 1901 in gebruik 
worden genomen. Een enorme verbetering vergeleken met de tot 
dan bestaande situatie. Het moeten behelpen was daarmee, dach-
ten bestuurders, voorgoed verleden tijd. Men kwam bedrogen uit, 
door alsmaar toenemende aanvoeren moest er in de loop der jaren 
regelmatig worden uitgebreid. Halverwege de jaren twintig rezen 
de problemen de pan uit en moest het veilingbestuur afdoende 
maatregelen treffen. Men ging over tot de aankoop van het perceel, 
gesitueerd naast het prachtige vaartuig, ‘Westlander’ genaamd. 
Een stuk land dat grote mogelijkheden bood en waarop de families 
J. van der Valk en J. van Lingen waren gehuisvest. Om de wensen 
van het bestuur te kunnen realiseren, moest men er onderling uit 
zien te komen. Het resulteerde in de afbraak van de al behoorlijk 
oude woningen, zodat de zaak positief werd afgerond. Het leverde 
een prachtig veilingcomplex op dat in de zomer van 1929 met een 
grootse expositie in gebruik werd genomen en vier decennia later 
werd afgestoten. 
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Meer weten? www.optiflor.nl

Benieuwd naar de exclusieve 
collectie Phalaenopsis 
van Opti-flor?  
O.a. bij Tuincentrum Ockenburgh  
kunt u kiezen voor  
mooie soorten uit onze  
vijf sterren collectie.
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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

Koos Verbeek  Atiko Advies
Voor:

Managementondersteuning
Bedrijfsadvisering
Visieontwikkeling
Herstructurering
Sanering, Ruimte voor Ruimte

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

Straatnamen verscheidene malen gewijzigd
Het stokoude landelijke plaatje werd omstreeks 1905 geproduceerd 
en wat later in de handel gebracht door Nicolaas (Klaas) Witkamp. 
Een Poeldijkse winkelier die zich niet in het centrum van het dorp 
had gevestigd, doch zijn geluk aan de overzijde van het emplace-
ment had gevonden. Uit het aantal jaren dat hij zijn winkel in (onder 
meer)) koloniale waren ter plaatse heeft geëxploiteerd, kan worden 
opgemaakt dat zijn kruidenierszaak alleszins redelijk moet hebben 
gefloreerd. Anders is het niet te verklaren dat na Witkamps werk-
zame leven de zaak nog door enkele andere ondernemers tot ver 
in de twintigste eeuw werd voortgezet. Dat kruidenier Witkamp, 
gevestigd aan de Spekstraat hoek Varkenslaan van alles en nog 
wat verkocht, zal mede hebben bijgedragen aan het succes van zijn 
onderneming. Genoemde twee straatnamen zullen bij de meeste 
Poeldijkers van nu de nodige vraagtekens oproepen. Enkele, al of 
niet wijze gemeentebestuurders vonden de straatnamen op het 
moment dat de meeste varkens, paarden en koeien uit de buurt 
waren verdwenen, blijkbaar niet meer passen in een ‘boerarme’ 
omgeving. Vandaar dat al ver voor de Tweede Wereldoorlog Spek-
straat werd gewijzigd in Tramstraat, terwijl Varkenslaan werd ver-
vangen door de wat chiquer in het gehoor liggende Vredebestlaan. 
Toen het glorietijdperk van de remise en dus de stoomtram voorbij 
was, voldeed ook Tramstraat niet meer in de ogen van onze vroede 
vaderen. In het gemeentehuis zal men hebben gedacht ‘driemaal 
is scheepsrecht’ en herdoopte men de straat ten derde male, nu in 
Bloemenstraat. Er waren binnen de muren van het gemeentehuis 
blijkbaar geen belangrijker zaken te regelen! Fijn dat er van Poel-
dijk, zoals het er kort na 1900 uitzag, zulke prachtige tafereeltjes zijn 
vastgelegd én bewaard gebleven. Voor u, voor mij en met een beetje 
geluk ook voor de generaties die na ons komen...         

‘Dit juweeltje geeft een tijdsbeeld weer.
Zeer indrukwekkend, ook deze keer.
Voorzichtig wat glas,
de schuit kwam van pas.
Pure schoonheid, daar komt het op neer’.
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In memoriam 

Denken aan Laura (17)
Door Nelly Schouw-Zaat

Op vrijdag 22 maart overleed Laura van der Putten uit Poeldijk 
na een ongeval met haar scooter. Laura was 17 jaar en studeerde 
in het laatste jaar HAVO aan het Haagse Mondriaancollege. Op 
weg naar school kwam zij op de Melis Stokelaan in botsing met 
een auto. In het Leyenburg ziekenhuis is zij in de middag overle-
den. Voor Laura’s familie, haar ouders Willeke en Dennis van der 
Putten-van der Valk,  haar oudere zusje Kim, vanzelfsprekend ook 
haar grootouders en andere familieleden was de schok groot. Ook 
op de bevolking van heel Poeldijk maakte haar zeer jonge heen-
gaan grote indruk. 

Laura was een levendig en vrolijk meisje. Naast haar school besteed-
de zij veel tijd aan sport, hielp in de winkel van bakker Van den Berg 
in Poeldijk en deed bovendien schoonmaakwerk voor de Thuishulp. 
‘Ik vind het fijn om mensen, die hulp nodig hebben te helpen en ze 
zijn altijd zo blij als de boel weer schoongemaakt is’, vertrouwde zij 
oma Leny van der Valk-van der Helm toe. Het was haar droom om, 
net als haar zus Kim, geneeskunde te gaan studeren. Aan die droom 
kwam totaal onverwacht een einde, net als aan haar favoriete va-
kanties met haar ouders naar het Gardameer in Italië en de prachti-
ge reizen met de boot van haar grootouders. 

Het afscheid in crematorium Ockenburg op vrijdag 29 maart was 
indrukwekkend. Laura werd uitgeleide gedaan door ruim 500 men-
sen. Rond haar kist waren wel honderd bloemstukken neergelegd. 
Alle belangstellenden wachtten geduldig in de lentezon bij de in-
gang. Zij wilden Laura herdenken, haar nabestaanden steunen, veel 
sterkte en troost toewensen. Laura zal zeer gemist worden, haar lie-
ve, spontane persoonlijkheid en warme belangstelling voor iedereen 
om haar heen blijven velen in Poeldijk en omgeving bij. 

Nieuw centrumplan Poeldijk
Verbinding Honselersdijk en veiling Noord niet nodig

Kerkplein in ere herstellen
Door Wil Bol

Het voorstel tot herinrichting van de ruimten rond de kerk heeft 
mijn sympathie. Wel zou ik in overweging willen geven het 
kerkplein weer in ere te herstellen. Indertijd moest er een ver-
bindingsweg komen tussen Honselersdijk en Veiling Noord. Die 
verbinding is allang niet meer noodzakelijk en zuigt verkeer aan 
dat binnendoor wil. 

De eerste tijd zal het verkeer van het Poeldijkse Pad nog via de 
Rijsenburgerweg gaan, maar dat zal op den duur minder worden 
omdat het geen voordeel heeft. Overigens blijft de Jumbo goed 
bereikbaar, ook kan er een fietspad komen op de plaats van de 
voormalige Kerklaan langs de winkel van Doornekamp. Resultaat 
van deze ingrepen is een schitterend ruim kerkplein én de ampu-
tatie uit het verleden wordt ermee hersteld.

Leerlingen groepen 3-8 kregen les in jeu de boules  

Boulen, leuk voor jong en oud
Door Piet de Quaasteniet

We starten deze keer met het nieuwe logo 
van Jeu de Boules Verburch ‘97, gemaakt 
door de “vereniging in beweging”, waar-
van we eerdaags ook een mooie website 
te zien krijgen. Nu is de vereniging nog te 
zien op www.97pjdb.nl. Dat gaat verande-

ren en daarvan houden we jullie op de hoogte. Als u dit leest heb-
ben de  Boulers en hun vrienden op de laatste woensdagmiddag 
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van de maand voor € 3 met een koppeltje van 6-7 tafels geklaver-
jast. De laatste keer van dit seizoen is woensdagmiddag 29 mei. 

Vandaag, donderdag 25 april een keer 
geen Jeu de Boules maar de jaarvergade-
ring om 13.30 uur in de kantine, met de 
gebruikelijke agendapunten. Tussendoor 
een rondje Bingo, met een kopje koffie, 
daarna de overige punten doornemen en 
aan het einde nog een Bingo rondje. Met 
een drankje en een praatje maken we 

dan rond 16.00 uur een einde aan de jaarvergadering. Donderdag 
18 april waren er voor de kinderen in Poeldijk de Koningsspelen 
bij de Jeu de Boules. De groepen 3 t/m 8 kregen van vrijwillige 
Boulers uitleg. Daarna speelden zij een onderling wedstrijdje, 
drie groepen van een uur leerden hoe leuk het is om te jeu de 
boulen. In de middag was er voor de leden het Paastoernooi. Er 
waren 3 wedstrijden: als eerste prijs 3 gewonnen met de meeste 
winstpunten, 2e prijs 2 gewonnen met de meeste winstpunten, 3e 
prijs 1 wedstrijd gewonnen met de meeste punten, en tot slot , 0 
wedstrijden gewonnen en misschien 2 of 3 puntjes toch nog een 
prijs. Wil je mee doen met toernooien bij andere verenigingen? 
Kijk dan op het mededelingenbord, of meld je aan bij Christien 
Kok. Om niet te vergeten: 6 september ons Jeu de Boulen jaarlijk-
se toernooi tijdens Rondje Poeldijk.

Initiatief: petitie tegen de geplande locatie Arckelweg 

Arbeidsmigranten verdienen 
goede huisvesting
Door Theo en Petra Zwinkels

Wij begrijpen heel goed dat de noodzaak van huisvesting voor 
arbeidsmigranten in de tuinbouw hoog is. Er moeten goede lo-
caties komen geschikt voor huisvesting van de arbeidsmigran-
ten, waar ze op een goede en sociale manier kunnen wonen en 
recreëren. Daarom is er een “ontwikkelkader voor de realisatie 
huisvesting arbeidsmigranten” opgesteld door de gemeente in 
samenspraak met LTO en de uitzendbranche, om ervoor te zor-
gen dat locaties hieraan voldoen. De criteria waaraan locaties 
moeten voldoen kloppen totaal niet voor de locatie aan de Arc-
kelweg. Zo moet een locatie circa 10.000 m2 zijn, de plek aan de 
Arckelweg is 3500 m2. 

De locatie moet bij voorkeur dicht bij de bebouwde kom liggen, 

deze ligt er 1 km vanaf, en mogelijkheden voor recreatie moeten 
in de ontwikkeling meegenomen worden. Als er een parkeerter-
rein voor eigen auto’s op het perceel komt is er geen ruimte voor 
recreatie voor 100 mensen. Volgens iemand uit de uitzendbran-
che worden ze geen lid van tennis of voetbal, omdat ze hier maar 
korte tijd zijn. Blijven ze langer, dan zullen ze kijken naar een com-
fortabelere woning. Zo krijgen deze jongeren, veelal tussen de 18 
tot 30 jaar, ook geen binding met hun omgeving. De locatie aan 
de Arckelweg is daarom volgens deze criteria niet geschikt. De 
gemeente heeft de plicht om er voor te zorgen dat locaties goed 
voldoen en goed gefaciliteerd zijn!

Waar kunnen ze heen? 
Als arbeidsmigranten vrij zijn in de avond en in het weekeinde, 
willen ze ook wel eens naar buiten. Als je het terrein afgaat kan je 
nergens heen, er is geen openbaar vervoer en er zijn geen voet-
paden. De auto’s van het uitzendbureau mogen ze niet gebrui-
ken, dus moeten ze te voet de omgeving in, via fietspaden of over 
de weg. Iedereen kan bedenken dat onze kinderen uit het dorp 
er dan niet graag langs rijden, moeten zij dan over de rijweg? Of 
zullen de migranten bij Verburch gaan rondhangen? Dan zijn er 
ook nog spoedzoekers en/of statushouders op deze plek gepland. 
Ook zij zullen het veelal van openbaar vervoer moeten hebben. 
De dichtstbijzijnde bus is anderhalve kilometer verderop. Boven-
dien wordt de Arckelweg door de uitbreiding bij ABC Westland 
en de bevolkingsgroei door nieuwbouw steeds drukker. Vanaf het 
sportcomplex is het nu al lastig om de Arckelweg op te rijden. Er is 
geregeld een groot parkeerprobleem met alle sporters: Verburch 
telt zo’n 2400 leden. De meesten beoefenen hun sport meer dan 
1x per week. Manage de Arckelhoeve heeft 500 leden, 100 paar-
den moeten via de ingang van Verburch naar de Uithof om bij de 
paardenpaden te komen. Daarom zijn wij een petitie gestart om 
aan te geven dat deze locatie niet geschikt is. We moeten op zoek 
naar een betere plek die wel alle faciliteiten biedt die arbeidsmi-
granten verdienen. Stem voor een veilig Verburch, teken de peti-
tie! Zie: www.petities.nl, zoekterm: VERBURCH.
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   Bestuur, Medewerksters en Oudercommissie 
   van Peuteropvang Hummeloord
   Wensen u een voorspoedig 2017 
  met veel speelplezier 
  voor alle peuters                    
  

                
                            

Postzegelserie ‘Juliana en face 1949’ 

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

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

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

 
GEFELICITEERD MET HET 1 JARIG BESTAAN

                          NICO JANSSEN

begeleiDing
interiM ManageMent
coacHing
strategiscHe Plannen
ProDuctontWiKKeling

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

advies & management
gezondheidszorg
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Wij wensen u voor                   

het nieuwe jaar…

Bijzondere dagen

Fijne ontmoetingen

Mooie herinneringen 

Gezondheid & Vrede
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Puzzel nr. 1
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk
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Carola in de nieuwe winkel:

‘Bloemen in top 3 voor Moederdag’
Door Nelly Schouw-Zaat

Vlak voor Pasen zetten Carola en René Palsgraaf in ‘De Steiger-
bloem’ aan de Jan Barendselaan een complete eethoek in hun 
etalage. Vanzelfsprekend geheel in Paassfeer. Nu, in aanloop 
naar Moederdag ziet het er heel anders uit. ‘Want bloemen’, 
zegt dit ondernemerspaar, ‘staan nu eenmaal in de top 3 van ge-
schenken voor Moederdag, al mag, wat ons betreft, elke moe-
der het hele jaar verwend worden met bloemen en planten’.

Sinds januari dit jaar is de bloemenzaak aan de Jan Barendselaan 
in handen van René en Carola. Zij gaven de winkel een totaal an-
der uiterlijk. ‘Wij willen vooral een nieuwe opzet: aantrekkelijke 
prijzen en presentatie laten zien. Daar hoort ook een andere naam 
bij’, legt Carola uit. Zij is gediplomeerd bloemist, samen met haar 

Ondernemer in beeld 
man René doet zij de in- en verkoop. Zij verwerken alleen verse 
bloemen en kopen dus dagelijks aan de veilingklok, samen met 
een collega-bloemist. Daarbij is René ook een kunstenaar met 
steigerhout. Je ziet het aan het interieur van ‘De Steigerbloem’. 
De toonbank, bloembakken, kasten, tafels, zelfs stoelen en ban-
ken zijn eigenhandig door René van steigerhout gemaakt. Zo kun-
nen klanten ook meubels van steigerhout op maat en naar eigen 
wens laten maken. Het is een origineel en interessant concept. 

Drukke route vanuit Zwijndrecht
Elke werkdag, uitgezonderd maandag gaat de bloemenwinkel om 
tien uur open. Het echtpaar Palsgraaf woont in Zwijndrecht en 

moet een drukke route rijden om op tijd bij de 
bloemenveiling of groothandel te zijn en daarna 
vanaf tien uur de eerste klanten in Poeldijk te ver-
welkomen. Op zaterdag beginnen zij al om negen 
uur en sluit de deur om vier uur. ‘Wij bieden kant 
en klare boeketten aan, maar ook losse bloemen 
zodat mensen een eigen keus kunnen maken. Die 
bloemen worden ter plaatse tot een boeket ver-
werkt. Helemaal nieuw zijn de veld/plukboeket-
ten, dat zijn ruikers met veel verschillende bloe-
men in allerlei kleuren en soorten. Ze maken een 
heel natuurlijke indruk, echt een ontdekking en 
leuk voor degenen die de veelzijdigheid van de 
sierteelt in één boeket willen terugvinden’.

Westlandboeket
Het bekende Westlandboeket is leverbaar in drie 
uitvoeringen en prijzen. ‘Zo’n boeket bestaat niet 
uit een paar snijbloemen en verder heel veel blad 
en vulling. Daar houden de Poeldijkers niet van’, 
aldus Carola. ‘De mensen willen in de allereerste 

plaats snijbloemen zien in mooie kleuren en aangevuld met groe-
ne decoratie’. Ook feestelijke bloemstukken en rouwbloemwerk 
worden uiteraard geleverd. ‘Onze klanten kunnen in alle rust be-
spreken wat hun ideeën zijn voor dit speciale bloemwerk. Ik wil 
daarom een rustige hoek in de zaak inrichten waar men onge-
stoord kan bespreken wat de wensen zijn’. Er wordt bloemwerk 
op bestelling geleverd aan particulieren en bedrijven. Wat Moe-
derdag betreft: voor 12 mei is het assortiment mooier, verser en 
veelzijdiger dan ooit. Naast Moederdagboeketten en bloeiende 
kamerplanten zijn natuurlijk groene planten binnen handbereik, 
‘ook voor de kleine portemonnee’, benadrukt bloemist Carola.
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Daar voelt uw kind 
zich thuis! 

Dagopvang & buitenschoolse opvang
 in Monster en Poeldijk. 

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

Professionele opvang in een 
huiselijke sfeer

Laatste Van Koppen Postbode uit 
straatbeeld Poeldijk!

In navolging van vader Cor van Koppen, ging Willem 
van Koppen 45,5 jaar geleden in dienst bij de PTT 
Post. Afgelopen zaterdag 13 april liep Willem zijn 
laatste rondje over het ABC terrein, Wenpad en de 
Wateringseweg.

Willem geniet van je welverdiende pensioen!

Alle leerlingen groepen 8 geslaagd voor hun EHBO

EHBO-certificaat op zak
Dinsdag 9 april was het span-
nend voor leerlingen van 
groep 8 van basisscho-
len in Poeldijk. Na 
13 weken les in 
de theorie en 

praktijk van de EHBO, was het dan eindelijk zo-
ver. Een delegatie examinatoren ging naar de 
scholen. Leerlingen hadden de theoretische test 
afgelegd en moesten nu laten zien dat zij 
ook de praktijk beheersen. 

Bij de theorie ging het om de 
vijf belangrijke punten, ana-
tomische kennis en diagno-
ses stellen. Bij de praktijk 
om aanleggen van ver-
banden en beheersen 
van handelingen. Vast 
onderdeel is het dekver-
band. Eerst een gaasje, 
dan eventueel - synthe-
tische - watten en vastzet-
ten met een windsel. Ook 
werden stabiele zijligging, de 
buikstoten en Rautekgreep be-

oordeeld. Leerlingen waren nerveus, gelukkig wisten ze hun ze-
nuwen goed te bedwingen. Als EHBO-vereniging zijn wij dan ook 
trots op alle leerlingen, want iedereen slaagde. Poeldijk is weer 
veiliger! Geslaagde leerlingen kregen een certificaat en injectie-
pen als aandenken. Scholen en vereniging danken Jan Verheul, 
Cees Camman en Koos Wensveen voor hun inzet. Leerlingen ga-

ven instructeurs van beide scholen een kleinigheidje. 
EHBO Poeldijk feliciteert alle geslaagde leerlingen 

en wenst hen veel succes in het voortgezet on-
derwijs. Het was een 

genoegen jullie 
les te geven.
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Scouting 
Door Jasmijn en Zoë 

Wij zitten op scouting en vinden dat heel erg leuk omdat je daar 
andere kinderen kan leren kennen en wij hebben hele lieve lei-
ding. Laatst zijn wij nog een weekendje blijven slapen. Dat was 
erg leuk. We zijn eerst naar Monkeytown geweest, toen gingen 
we patat eten, daarna gingen we nachtegaaltje doen en tot slot 
gingen we lekker slapen. 

Maar op de scouting ga je ook soms naar het bos. Ons favoriete 
spel is buldog. Dan moeten er een paar kinderen in het midden 
van het grasveld staan en de rest aan de zijkant. jJe moet dan 
naar de overkant rennen zonder opgetild te worden, word je toch 
opgetild dan moet je helpen met optillen. 

Oreo bonbons
Door Amee en Lizzy
 
Lekker en makkelijk om te maken, met maar 3 ingrediënten, maak 
je deze chocolade bonbons met de vulling van Oreo koekjes! 
Tijd: 25 min + wachttijd,  ca 24 stuks 

Wat heb je nodig?
twee rollen Oreo koekjes (a 154 gr), 
200 gram witte chocolade, 
75 gr roomkaas of bruine chocoladepasta. 

Hoe maak je het?
Doe de Oreo koekjes in de keukenmachine, en maal de koekjes 
fijn. Bewaar ongeveer: 2 á 3 eetlepels van de kruimels en zet het 
apart. Voeg de roomkaas of bruine chocoladepasta toe aan de 
rest, en maal dit er doorheen. Als je dat hebt gedaan, dan draai je 
kleine balletjes van het mengsel, en leg je deze op een stuk bak-
papier of aluminiumfolie. Laat ze opstijven in de koelkast, (1 uur) 
of in de vriezer (20 min). Smelt ondertussen de witte chocolade. 
Als ze in de koelkast of vriezer zijn geweest, en ze hard zijn, haal 
ze dan voorzichtig door de witte chocolade en leg ze dan weer 
terug op het bakpapier of aluminiumfolie. Kruimel er dan van die 
Oreokruimels overheen, en laat ze dan weer hard worden in de 
koelkast of vriezer. Als ze hard zijn haal je ze uit de koelkast of 
vriezer en: smullen maar!!!!

Poeldijkse scholen vertellen…

Moppen en raadsels
Door Mila en Hani

Jantje zit in de klas en opeens begint hij keihard te lachen. De juf 
vraagt: waarom lach je zo hard? Dan zegt Jantje: ‘ik zat moppen 
aan mezelf te vertellen en de laatste kende ik nog niet!’ 
 
Het is wit en zwart en het hupt. Rara, wat is het?  
Antwoord: Een springguin 
 
Mr Bean doet  boodschappen. Als  hij bij de kassa komt, loopt hij 
iedereen voorbij en gaat helemaal vooraan staan. Zegt de kas-
sajuffrouw: ‘’ga eens achteraan staan!’’ ‘’Dat gaat niet’’, zegt Mr 
Bean, ‘’Daar staan al andere mensen!’’

Mr Bean rijdt keihard met zijn auto door de stad. Al snel wordt 
hij aangehouden door de politie. “Meneer, heeft u dat bord niet 
gelezen toen u de stad binnen reed?’’ Mr Bean: ‘’Gelezen? Met 
zo’n enorme snelheid? Dat kan toch zeker niet!’’ 
 

Hoe noem je een 
hond die hijgt 
van de hitte?  

Antwoord: een 
hotdog Wat is het 

toppunt van 
netheid? 

Antwoord: met 
mes en vork uit 

je neus eten

Wat is het 
toppunt van 
flauwheid? 

Antwoord: deze 
mop

Welke vis 
zwemt in ie-
dere mond? 
Antwoord: een 

tong

Wat is sloom, 
wit en lekker? 

Antwoord: 
slakroom

Wat heeft  
geen voeten 

maar wel tenen? 
Antwoord:  
knoflook
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Skeeleren
Door Oumayma en Thara

Waarom is skeeleren zo leuk? 
Skeeleren is zo leuk omdat je met 
skeelers snel ergens kan komen, 
maar niet al te snel en daarom is 
skeeleren zo leuk.

Voorjaar
Door Mumtas en Nikki

Het voorjaar gaat bijna beginnen 
Er komen heel veel dieren

Zoals spinnen
Dus je hoeft niet meer te tieren

Lekker buiten spelen
In de speeltuin

Je hoeft je niet te vervelen
Of je speelt in je eigen tuin
Lekker een korte broek aan

En eet lekker gezond
Neem een appel of banaan

En neem een hap met je mond
De zon schijnt heel fel

1+1 is een makkelijke som
Dat weet je wel

Hij kan ook andersom
Dit is het eind van ons gedicht
Wij schreven dit met een lach 

op ons gezicht!

Stap 1: doe 
elleboogbescher-

mers, knie be-
schermers om 
Stap 2: doe je 
skeelers aan

Stap 3: zoek een plek-
je waar veel gras is

Stap 4: zoek een plek-
je waar geen auto’s en 

fietsers rijden

Stap 7: doe je rechter-
voet naar voren en daar 

na je linkervoet  
Stap 8: ga iets sneller 

met je voeten naar links 
en naar rechts. Zo kan je 

uiteindelijk skeeleren.

Stap 5: ga in de 
houding staan  
Stap 6: buig je 

knieën

Hoe start je?
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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

KBO Poeldijk
KBO-PCOB vindt het tijd voor actie: 

Pensioenbehoud én beter stelsel
Voorspellingen over kortingen op de pensioenen zijn volop 
in het nieuws. Een lage rente en het uitblijven van een pensi-
oenakkoord worden daarvoor als factoren genoemd. Voor KBO-
PCOB bevestigt dit de zorgen die we al eerder uitten. Lijdzaam 
afwachten doet de seniorenorganisatie allesbehalve. KBO-
PCOB overlegt over oplossingen met alle betrokken partijen, 
ook met minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en komt in 
actie. Leidend in de aanpak van KBO-PCOB is de wens voor een 
solidair, duurzaam pensioenstelsel dat recht doet aan jaren van 
hard werken. Directeur Manon Vanderkaa: “Pensioenen zijn 
van groot belang voor het gezond en vitaal oud worden, daar 
maken wij ons hard voor. In het belang van de gepensioneerden 
van nu en die van de toekomst.”

De lage rente in combinatie met de strenge rekenregels – voor 
verplichte buffers bij pensioenfondsen – zijn de belangrijkste oor-
zaak van dreigende kortingen op pensioenen. Hoewel er niks mis 
is met sparen voor de toekomst, vindt KBO-PCOB de financiële 
spel- en rekenregels te streng. Die moeten worden aangepast. Zo 
kan er op termijn weer geïndexeerd worden. Vanderkaa: “Dat is 
hard nodig voor gepensioneerden en werkenden van wie de pen-
sioenen al tien jaar niet meer geïndexeerd zijn. Dit kan zonder 
dat de pensioenen van jongeren hieronder lijden. Dat is immers 
het laatste dat we willen voor onze kinderen en kleinkinderen. 
Ook willen we dat alle werkenden een goed pensioen op kunnen 
bouwen. Ook ZZP’ers en mensen met een onzeker contract. Het 
is onacceptabel dat veel mensen nu geen of nauwelijks pensioen 
opbouwen. Niet alleen jongeren, maar ook zelfstandig en flexi-
bel werkenden van alle leeftijden, onder wie vooral 50-plussers.” 

KBO-PCOB is er op de actiedag, op 29 mei bij, om te strijden voor 
pensioenbehoud én een beter stelsel.

Algemene ledenvergadering KBO Poeldijk                                                                                                       
Dinsdag 30 april om 13.00 uur is de Algemene Leden Vergadering 
bij Vrienden in Poeldijk, voorafgaand aan het kaarten. Alle leden 
hebben hiervoor de uitnodiging met agenda ontvangen bij ons 
KBO-PCOB- magazine.

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                                                        
“Wie de wereld niet licht neemt heeft het zwaar.”
“Maak niet steeds dezelfde fouten. Er is keuze genoeg.”

Jongeren ontwerpen in wedstrijd echte postzegels    

Veel doen bij ‘Westland verzamelt’
Burgemeester Arends opende zater-
dag 13 april de jubileumtentoonstel-
ling ‘Westland verzamelt’ van postze-
gelvereniging Monster. De vereniging 
vierde haar 65-jarige jubileum in De 
Noviteit. Met veel gasten uit de filate-

listische en niet filatelistische wereld was het er gezellig druk. 
De burgemeester zei verrast te zijn door deze actieve vereni-
ging. Tijdens Kom in de kas Westland 2019 zag hij al een prach-
tige promotiekraam met Westlands Mooiste postzegels tussen 
de prachtige Westlandse glastuinbouwproducten. 

Als openingshandeling zette hij het speciale stempel op de eerste 
dag enveloppe met de jubileumpostzegel. Hierna adresseerde hij 
de enveloppe aan zichzelf zodat het een ‘gelopen’ eerste dag en-
veloppe wordt. De burgemeester wenste de vereniging nog veel 
gezonde en mooie jaren toe. Voorzitter Kraaibeek van de Konink-
lijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF), de 
landelijk overkoepelende organisatie waarbij Postzegelvereniging 
Monster is aangesloten, was graag naar Monster gekomen. Hij 
zei dat ‘Monster’ een leuke vereniging is die veel aan de weg tim-
mert en daarmee de filatelie goede diensten bewijst.

Vooruitlopend op de tentoonstelling was met Westland Cultuur-
web, bibliotheken, media en basisscholen een postzegelontwerp-
wedstrijd voor de jeugd georganiseerd. Wethouder Piet Vreug-
denhil maakte de 3 winnaars,  uit meer dan 400 inzendingen, 
bekend. Van hun ontwerpen worden echte postzegels gemaakt. 
De winnaars en hun ouders ontvangen hun prijzen op 9 mei in 
gebouw OJOS. Zie: www.postzegelverenigingmonster.nl.
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Marjan (25 jaar), Jos (50 jaar) en John (40 jaar)

Drie jubilarissen bij Pius X
Geen enkel jaar worden de jubilarissen van Pius X vergeten. Dit 
jaar werden drie leden in het zonnetje gezet.John van Noord 
is dit jaar 40 jaar lid. Hij speelde jarenlang bugel en trompet, 
sinds de samenwerking met De Phoenix is John overgestapt op 
de bariton. Hij was ook 10 jaar bestuurslid. Muzikaliteit zit in de 
familie, want zijn moeder was altijd actief in de Vriendenclub 
van Pius X.

Jos van Dijk is dit jaar 50 jaar lid. Zijn overgrootvader was een 
van de oprichters van Pius X in 1912. Ook zijn opa en zijn vader 
waren jarenlang lid én zijn zoon Jordi is lid. Muziek zit hen echt 
in het bloed! Jos speelde jaren trompet en stapte enkele jaren 
terug over naar de bas toen de nood in het orkest hoog was. Mar-
jan Hansum-Wassenaar is 25 jaar lid en was jarenlang lid van de 
twirlgroep van Pius X. Als soliste en lid van het twirlteam stond zij 
enkele keren op het NK. Sinds 2010 is Marjan achter de schermen 

actief, zij nam een jaar later in het bestuur plaats als coördina-
tor twirlzaken, later als coördinator PR. John en Jos zijn beiden 
tijdens het concert Westlands Nieuwe in het zonnetje gezet en 
Marjan bij de jaarvergadering. Alle drie: van harte gefeliciteerd!

Muzikale Koningsdag
Op zaterdag 27 april zal Pius X op 2 locaties Koningsdag muzi-
kaal omlijsten. Om 10.00 uur opent de slagwerkgroep de festivi-
teiten bij De Veiling met een swingend en up-tempo optreden. 
Een kwartier later begint in De Backerhof het concert dat tradi-
tiegetrouw daar wordt gegeven. Dit keer wordt het eerste deel 
verzorgd door ons saxofoonensemble. Onder leiding van Erik-Jan 
de With wordt er een gevarieerd programma gespeeld. In deel 
twee: de slagwerkgroep onder leiding van Michel Ponsioen. Wij 
wensen iedereen een gezellige en muzikale Koningsdag!

WSKO Verburch-hof Poeldijk

Kusje, kusje na Lieve verliefd
 
Al vroeg op 10 april liep het atrium van onze school vol met 
peuters. Sommige hielden de hand van hun ouder stevig vast, 
want het is heel wat, als je voor de eerste keer in je leven naar 
een echte voorstelling gaat!  De spanning werd gelukkig al gauw 
gebroken, toen Mies de Muis, Stef het Stekelvarken, tante Pol-
lewop, Lieve het Lieveheersbeestje en Bas de Beer al dansend 
opkwamen bij het openingslied. Daarna lieten ze zich heerlijk 
meevoeren met het lenteachtige verhaal. 

Het was heerlijk weer en de dieren hadden allemaal last van len-
tekriebels! Tante Pollewop deed de voorjaarsschoonmaak, Bas 
de Beer bakte hartjeskoeken, Mies de Muis plukte tulpen en Stef 
het Stekelvarken kon zijn geluk niet op, want hij was verliefd op 
Lieve. Hij buitelde over het podium, zong uit volle borst en zorgde 
voor cadeautjes. Maar Lieve had, ondanks de aanwijzingen van 
iedereen, niets in de gaten! Tijd voor de vrienden om in actie te 
komen! Bas de Beer bakte de allergrootste taart ooit en samen 
togen ze naar het huis van Lieve. Bij het zien van de enorme taart 
en Stef smolt ze natuurlijk meteen! De peuters genoten van het 
moment, dat ze elkaar omhelsden. ‘Kusje, kusje,’ riep een peuter 
uit het publiek. Dat lieten de twee zich geen tweede keer zeggen. 
Daarna werd het tijd om afscheid te nemen, mét high-five, een 
foto en een dikke knuffel.
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Puzzel
Puzzel nummer 9 

Raadsel: broodbeleg

AARD  -  AP  -  BAS  -  BEI  -  BIJT  -  BROOD  -  CER  -  CHO  -  CO  
-  DA  -  DE  -  EN  -  GEL  -  GEL  -  HA  -  HA  -  HO  -  JAM  -  JES  -  
KAAS  -  KAAS  -  KEN  -  KER  -  KO  -  KOEK  -  KOS  -  LA  -  LAAT  -  
LE  -  MUIS  -  NING  -  ONT  -  PAS  -  PEL  -  PIN  -  ROOK  -  SLAG  
-  SMEER  -  STROOP  -  SUI  -  TA  -  TEN  -  TERD  -  VE  -  VER  
-  VLEES  -  VLOK  -  VRUCH  -  WIJN  -  WORST

1. O   .   .   .   .   .   .   .   .   K   4e letter
2. S   .   .   .   .   .   .   .   S   5e letter
3. H   .   .   .   .   G    2e letter
4. R   .   .   .   .   .   .   .   S   3e letter
5. P   .   .   .   .   .   .   .   S   4e letter
6. H   .   .   .   .   .   .   .   G   2e letter
7. C   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   A  6e letter
8. V   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   L  6e letter
9. W   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   T  2e letter
10. A   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   M  4e letter
11. A   .   .   .   .   .   .   .   .   .   P   5e letter
12. M   .   .   .   .   .   S    6e letter
13. K   .   .   .   .   .   .   .   .   D   3e letter
14. V   .   .   .   .   .   N    5e letter
15. L   .   .   .   .   .   .   .   .   T   2e letter
16. B   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   R  6e letter

Bedoeling is uit alle lettergrepen 16 soorten broodbeleg te vor-
men. Er mag niets overblijven, geen kruimel. Probeer het samen 
met de kinderen, misschien komen jullie met elkaar op andere 
heerlijke manieren om de dagelijkse boterham te beleggen. De 
eerste en de laatste letters staan er al. Als de gevraagde letters 
naast elkaar gezet worden zie je de oplossing, een toepasselijke 
zin. Heel veel succes! Oplossingen met naam, adres en telefoon-
nummer binnen 14 dagen per mail naar puzzel@poeldijknieuws.
nl of per post naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poel-
dijk. De winnaar krijgt een lekkere slagroomschnitt. Suggesties 
voor een leuke puzzel of er zelf een maken? Van harte welkom! 
Dan is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.

Uitslag puzzel Invulraadsel Gezegde in nr. 7: Eigen haard is goud 
waard. Oplossingen staan ook op: http://poeldijknieuws.nl/het-
blad/puzzel/. Van de 29 inzenders, die het bijna allemaal goed 
hadden, is de gelukkige winnaar Samantha Koornneef, op de foto 
met de slagroomschnitt van Bakkerij Van den Berg.

 518 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen
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Voor nieuwe theaterproductie met Loes Luca

Zingen in 'Vrouw Houtebeen'
Na Harde Handen, De Vloek op Scheveningen en Scheveningse 
Kuren presenteren het Zuiderstrandtheater, Residentie Orkest 
en Kwekers in de kunst de nieuwe community opera: Vrouw 
Houtebeen. Een moderne odyssee waarin vrouwen een stem 
krijgen, losjes gebaseerd op de avonturen van de Scheveningse 
Cornelis Jol Houtebeen en zijn vrouw Aeltje Jansz. Een liefdes-
avontuur tegen een achtergrond van actuele weersomstandig-
heden. Voor het speciale projectkoor zoeken wij zangers.
 

Iedereen is welkom, ook zonder ervaring. Donderdag 9 mei tus-
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WEGENS GOEDE 

VERKOOPRESULTATEN 

HEBBEN WIJ RUIMTE 

VOOR NIEUW 

AANBOD!

TE KOOP

2685 VZ POELDIJK
Dr Weitjenslaan 50

TE KOOP

2681 MS MONSTER
Wiegers 10
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AANBOD!

Tot in de puntjes verzorgde en verrassend 
ruime tussenwoning met parkeergelegen-
heid op eigen terrein, zonnige achtertuin 
en gelegen op steenworp afstand van het 
centrum en strand.

Vraagprijs: € 300.000,- k.k.

Op werkelijk fantastische locatie gelegen 
hoekwoning op de hoek met dubbele 
garage. De school en supermarkt om de 
hoek. Ook het gezellige winkelcentrum van 
Poeldijk bevindt zich op korte afstand.

Vraagprijs: € 415.000,- k.k.
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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

Koningsdag 2019
Wij willen u graag laten weten dat aankomend 

weekend 26 en 27 april onze bloemenstal gesloten zal 
zijn vanwege Koningsdag.  

Het weekend erna zijn we gewoon weer open met ons 
mooie assortiment bloemen en boeketten!

Wethouder Piet Vreugdenhil en Myriam Wolterman bij 65e AED in 
het Westland bij De Veiling (Foto: Koos Verbeek)

sen 20.00-22.00 uur wordt de nieuwe productie gepresenteerd, 
stellen we het artistieke team voor en kun je uitproberen of het 
wat voor je is. Vrijblijvend natuurlijk! Aanmelden kan via tanja@
kwekersindekunst.nl. Kosten deelname zijn: € 99,-. Met Ooie-
vaarspas 50% korting.
 
Over Vrouw Houtebeen
Ael houdt haar man het liefste bij zich, dat hij niet meer steeds de 
zee op gaat. De zee houdt zich ook niet meer zo aan de spelregels 
en komt steeds dichterbij. Als de papegaai Chico na een tijdje te-
rugkeert en vreemde dingen krast die haar man gezegd zou heb-
ben, raakt ze in paniek. De vrouwen proberen contact te krijgen 
met hun uitgevaren mannen maar het blijft stil op zee. Ze hakken 
de knoop door, gaan de mannen zoeken en bevrouwen het schip. 
Een schijnbaar luchtige klimaatopera met Loes Luca in de hoofd-
rol. Meld je aan voor de nieuwe community opera Vrouw Houte-
been. Coproductie van Zuiderstrandtheater, Kwekers in de kunst, 
Residentie Orkest. Regie: Vincent van den Elshout. Libretto: Gijsje 
Kooter. Muzikale leiding: Kwekers in de kunst. Spel & zang: Loes 
Luca, Dook van Dijck, Theaterkoor Dario Fo, projectkoor Vrouw 
Houtebeen. Van 5 t/m 11 september in het Zuiderstrandtheater. 
Zie: www.zuiderstrandtheater.nl en www.kwekersindekunst.nl. 
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In volle Bartholomeuskerk Poeldijk

Westland ‘Judas’ Passion
Tekst Harry Stijger, foto’s Susan Endhoven en Koos Verbeek

In de week voor Pasen voerde popkoor Fine Tuning de Westland 
Passion uit in een volle Bartholomeuskerk. De vijfde editie van 
een eigentijds Lijdensverhaal stond in het teken van het verraad 
door de ‘slechte’ Judas. Tijdens Palmpasen, het Laatste Avond-
maal, de uitlevering en kruisiging van Jezus zagen en hoorden 
de vele toeschouwers van Judas wat er door hem heen ging: hij 
reflecteerde zijn goede en slechte eigenschappen.

Gesproken verhalen werden afgewisseld met Engels- en Neder-
landstalige popnummers, zoals Don’t Stop Me Now (Queen), Om-
arm (Bløf), Stand My Ground (Within Temptation), What About 
Us (Pink) en In The End van Linkin Park. De songteksten werden in 
Nederlandse vertaling op een groot scherm geprojecteerd. Naast 
solo’s van Judas en Jezus was er ook een prachtige duet van Jezus 
met Maria Magdalena. Drie Hogepriesters zongen bijna als één 
stem het toepasselijke The Sound of Silence van Simon & Garfun-
kel. Daarvóór hadden zij het ‘volk’ geïndoctrineerd te kiezen voor 
Barabbas en Jezus te laten kruisigen. Zeer beladen voor het pu-
bliek dat hardop te roepen. Aan het eind kregen koor en spelers 
een welverdiend applaus voor deze fantastische uitvoering van 
de voorlopig laatste Westland Passion.
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Palmzondag in Poeldijk

Poeldijkers spuien ideëen over nieuw centrumplan

(Foto's: Koos Verbeek)
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29
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Ontwerp 
 

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

W a t  i s  e r  t e  d o e n  i n  H e t  G o u d e n  H u i s  
M E I

 
zaterdag

Bad Ass Yoga (actief)  10.00 – 11.00 
woensdag 

Dru Yoga (rustig, mild)  20.15 – 21:15  
Donderdag

Bad Ass Yoga (actief)  20.45 – 21.45
 

Small steps danscoaching groepsles - 3 mei
Adem werkt - 9 mei

Me, myself and I (3 delige reeks) - 10, 17, 24 mei
verbindings workshop (touch of change) - 26 mei

Fit & Lifestyle change consultancy sessies voor dames - 31 mei 
 

Wekelijks

Evenementen 

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

Jouw workshop, training of event ook 
in Het Gouden Huis?

Neem dan contact met ons op, we maken graag 
kennis met je.


