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AGENDA

Politieman Frits Adriani stelt zich voor aan het dorp

Eigen wijkagent voor Poeldijk
Ik ben Frits Adriani, sinds 1 januari jullie wijkagent in Poeldijk. 
Eerst was Poeldijk samen met Monster en Ter Heijde, maar nu 
Poeldijk zo`n groeispurt maakt, kwam al snel de wens om een 
eigen wijkagent in Poeldijk. Nu is het dan zover. Ik ben opge-
groeid in het Westland en kan dus met recht zeggen dat ik een 
Westlander ben. Na mijn schooltijd in Monster ging ik in 1987 
bij de Marine. Ik werkte er viereneenhalf jaar aan de al lang 
verdwenen Orionvliegtuigen van de Marine. In 1992 begon ik 
mijn politie opleiding in Lochem, toen opleidingsschool voor de 
gemeentepolitie Rotterdam. Mijn klas was een vreemde eend in 
de bijt, want wij waren aangenomen door de Rijkspolitie. Door 
ruimtegebrek in de opleidingsschool in Harlingen, werden wij 
hier gedropt en heb ik mijn opleiding netjes afgerond. 

Na mijn opleiding ben ik in 1994 geplaatst aan het Bureau Pijnac-
ker/Nootdorp. Daar werkte ik 16 jaar in de surveillancedienst. 
Daarna werd het tijd in een andere keuken te gaan kijken: ik koos 
ervoor mijn roots op te zoeken in het Westland en had het ge-
luk dat er een wijkagentenplek vrij kwam in `s-Gravenzande, het 
dorp waar ik ben geboren. Ik was er wijkagent van 2010 tot 2018. 

In 2018 heb ik de wijk verlaten en begon ik aan de nieuwe uitda-
ging Monster/Poeldijk/Ter Heijde. Het was erg wennen dat deze 
dorpen niet als ̀ s-Gravenzande één groot dorp zijn, maar drie los-
se dorpjes, ieder met  een eigen karakter.

’Jullie zijn mijn ogen en oren in de wijk’
Nu twee jaar later, blijkt dat Poeldijk erg aan het groeien is; zo 
ontstond behoefte aan een eigen wijkagent voor Poeldijk. Ik ben 
er dus feitelijk al twee jaar en voor sommigen geen onbekende. 
Om bij nog meer Poeldijkers bekend te worden stel ik me alsnog 
in Poeldijk Nieuws voor. Mijn passie ligt in het feit, dat ik vanuit 
de surveillance bewust heb gekozen wijkagent te worden. In de 
surveillance was ik meer bezig met verlenen van eerste hulp, als 
wijkagent kan ik nu naast de eerste hulp ook voor een vervolg 
zorgen. Mede door integrale samenwerking met gemeente, SKT, 
GGZ, Buurtpreventie en vele andere partijen, probeer ik elke si-
tuatie zo te stroomlijnen dat, of hij wordt opgelost; als dat niet 
door mijn tussenkomst lukt in ieder geval bij de juiste partner 
komt. Uiteraard zie ik de bewoners in mijn wijk ook als partner: 
jullie zijn mijn ogen en oren in de wijk. Met z’n allen zien jullie 
vele malen meer dan ik.

Ideeën over een vast spreekuur?
Maar al te vaak krijg ik te horen dat men de wijkagent niet kent 

of hem nog nooit heeft gezien. Ik zeg altijd 
maar zo, heb je mij nog nooit gezien, dan is 
dit helemaal niet erg, want dan had je me 
vast niet nodig. Benader mij gerust als je 
mij tegenkomt in de wijk. Of voel je vrij om 
contact op te nemen. Ik wil met jullie samen 
de wijk veilig houden. Zoek op internet naar 
“wie is mijn wijkagent” en vul Poeldijk in. Als 
jullie een vraag hebben mail mij: frits.adria-
ni@politie.nl. Verzoek bij mailen: géén mel-
dingen via de mail, het kan zijn dat ik geen 
dienst heb of elders aan het werk ben. Het 
zou jammer zijn als de melding niet of te laat 
wordt opgepakt. Bel in geval van nood altijd 
112, of als het minder belangrijk is: 0900-
8844. Via twitter ben ik op korte termijn 
ook bereikbaar. Ook een vast spreekuur is in 
de toekomst mogelijk. Heeft u hier ideeën 
over? Mail die naar mij. Mijn motto is, “Ik 
probeer jullie zo te behandelen, zoals ik zelf 
ook behandeld zou willen worden”.

1 feb. 10.00-11.30 uur     Open kerk, boeken en platenmarkt   Hervormde Kerk Fonteinstraat
5 feb. 13.30-15.00 uur     Open kerk      Bartholomeuskerk 
22 feb. 12.30 uur      Carnavalsoptocht De Blauwkonters  Leutjesdijk 
14 feb. 09.30-12.00 uur     Digi-inloop, computerhulp    De Backerhof

mailto:frits.adriani@politie.nl
mailto:frits.adriani@politie.nl
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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), Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan 
Goeijenbier (hoofdredacteur), Peter van Iersel (penningmees-
ter), Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Etiènne Zwinkels (website en 
sociale media).
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 Elly Hazewinkel (06-21645276), Koos Verbeek (06-
53714151) of Wilfred Bronswijk (06-21253171).
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

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

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

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

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

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

Poeldijknieuwtjes:
Particulier: € 10,00
Zakelijk: € 25,00

PerspeKtief, Woonhotel Westland,  
Meldnummer: 0174-794141, dit nummer is 24/7 bereikbaar.
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Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Aanbiedingen geldig van  
27 januari t/m 10 februari

Zachte broodjes
2e zak halve prijs

Verse slagroomschnitte 
van €8,25 voor €6,95

Kaas-uienkruier
van €3,25 voor €2,60

Bakkerij Van Malkenhorst

Van Malkenhorst Oliebollentoernooi 

Verburch jeugd tennis aan de bal
Door Renate van Koppen

Vroeg in de ochtend, toen de meeste mensen nog wakker 
moesten worden na een feestelijke 2e Kerstdag, was de Jeugd-
commissie van Verburch Tennis al op pad. Oliebollen halen bij 
bakkerij Van Malkenhorst, tennisbanen optuigen in de sporthal, 
toernooischema’s uitprinten ophangen en een prijzentafel klaar 
zetten  in de knusse tenniskantine. Het traditionele Oliebollen-
toernooi voor de jeugd van Verburch Tennis. 

In de ochtend was het de beurt aan de jongste tennissers die nor-
maliter op kleine velden en met speciale, zachtere ballen tennis-
sen in Tenniskids Rood (t/m 9), Oranje (8-10) en Groen (10-12 
jaar). Er werd leuk, fanatiek en sportief gespeeld met zo nu en 
dan lange en spannende rally’s. Tussen de wedstrijdjes door was 
er tijd voor een heerlijke oliebol van bakkerij Van Malkenhorst. 
Aan het eind van de ochtend konden we de prijzen uitreiken aan 
de 3 Oliebolkampioenen: Noa van den Dop (poule Rood), David 
den Hartog (poule Oranje) en Fien Bosch in poule Groen 2. Om 
13.00 uur was het de beurt aan de oudere en sterkere tennis-
sers die voor het merendeel in de gele junioren competitie (11-
17) spelen. Weer in 3 poules: Groen 1 (10-12), Geel 2 (10-14) en 
Geel 1 (13-17 jaar). In elke poule is flink gestreden en was het erg 
spannend wie met de bekers naar huis zouden gaan. Er zijn drie 
winnaars: Riley Grootscholten (Groen 1), Rik Zuidgeest (Geel 2) 
en Hugo Barendse (Geel 1). Jongens en meiden die gewonnen 
hebben, van harte gefeliciteerd met jullie prestatie, geef de be-
ker een mooi plekje! Tegen de andere deelnemers zeggen wij: 
bedankt voor het meedoen en je sportiviteit, zonder jullie is er 
geen toernooi! Voor alle deelnemers was er een  medaille ter 
herinnering en…natuurlijk die heerlijke Van Malkenhorst oliebol-
len! Uiteraard dank aan onze toernooisponsor Connecting Lilies. 
Zonder jullie kunnen wij geen super toffe toernooien organiseren 
als deze. 

(Door een fout ontbrak dit artikel bij de 3 foto’s op pag. 23 van 
de vorige Poeldijk Nieuws)

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 13 t/m 18 januari Geldig van 20 t/m 25 januari

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

KEURKOOPJE
4 HAMBURGERS + 
500 GRAM KIPBLOKJES

SLECHTS € 8,95

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM GEGRILDE 
ACHTERHAM

SLECHTS € 3,25

KEURKOOPJE
4 HOUTHAKKERSTEAKS

SLECHTS € 6,95

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM VARKENS-
FRICANDEAU

SLECHTS € 2,99

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR ENTHOUSIASTE PART-TIME 
MEDEWERKERS VOOR DIVERSE DAGEN IN DE WEEK
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Optocht De Blauwkonters en Co: 22 februari 

Carnaval in Leutjesdijk
Poeldijkse Carnavalsvereniging De 
Blauwkonters viert dit jaar haar 44-ja-
rig jubileum! Deze mijlpaal laten ze na-
tuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan, 
het belooft een geweldig feestjaar te 
worden. Op 22 februari trekt de carna-
valsoptocht door Leutjesdijk. Ieder jaar 

een lint van kleurrijke wagens, feestende loopgroepen én  een-
lingen. Maar, er mag nog een beetje bij. “Volwassenen, buren, 
vriendengroepen, sportverenigingen, kinderen, klasgenootjes 
en individuen… het mag allemaal”, aldus de Blauwkonters. 
 
Meedoen aan de optocht betekent volgens de organisatie vaak 
heel veel lol tijdens de voorbereidingen en natuurlijk een gewel-
dige zaterdagmiddag, die ook nog eens wordt afgesloten met 
kindercarnaval in De Veiling. De optocht start om 12.30 uur. Op-
geven is niet noodzakelijk. Schuif gezellig aan of kom kijken langs 
de route, op de website te zien: www.blauwkonters.nl. Deuren 
van De Veiling voor het kindercarnaval gaan om 14.00 uur open. 
Entree kost € 1,50. Meer informatie over deelname? Mail: secre-
tariaat@deblauwkonters.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
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Westlanders en Hagenezen, zing mee aan zee 

Songs of the sea, wereldmuziek
Mensen uit alle culturen zijn welkom om mee te zingen met dit 
project van Kwekers in de kunst. We vragen de deelnemers een 
lied over de zee uit hun eigen cultuur. Van die stukken maken 
we een selectie die we  instuderen met koor, solisten en slag-
werkgroep Percossa. Dat leidt tot een rijk programma met bal-
lades, fado’s en liederen over de zee, het leven op en van de zee, 
zeevaart en visserij, stormen en noodlot. 

Van Portugal tot Zuid-Afrika, van Bali tot Chili, van Nederland tot 
Turkije, van Ierland tot Japan. Kwekers in de kunst studeert in drie 
workshops een programma in met het wereldkoor met muziek 
van over de hele wereld. 

Repetities in Scheveningen
zaterdag 1 februari 10.00-13.00 uur Zuiderstrandtheater 

zaterdag 8 februari 10.00-13.00 uur Zuiderstrandtheater
dinsdag 11 februari 20.00-22.00 uur Zuiderstrandtheater
vrijdag 14 februari 20.00 uur concert in De Lourdeskerk

Leuk als je meedoet!
Westlanders en Hagenezen, met of zonder zangervaring uit aller-
lei culturen vormen het Haags Wereldkoor  met de slagwerkgroep 
Percossa. Zij werken in drie repetitiedagen naar een spectaculaire 
voorstelling. De deelnemersbijdrage is € 39,- inclusief drankje na 
afloop. De ooievaarspas biedt 50% korting. Aanmelden via: Tan-
ja@kwekersindekunst.nl. Na aanmelding ontvang je bevestiging 
en informatie over betaling van de deelnemersbijdrage. Songs of 
the sea maakt deel uit van Festival Zing mee aan zee en wordt 
geproduceerd door Zuiderstrandtheater en Kwekers in de kunst, 
mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818. 

Open dag brandweer Naaldwijk 1 februari 11.00-16.00 uur

http://www.blauwkonters.nl
mailto:secretariaat@deblauwkonters.nl
mailto:secretariaat@deblauwkonters.nl
mailto:Tanja@kwekersindekunst.nl
mailto:Tanja@kwekersindekunst.nl
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 30 januari t/m 1 februari

NOTENTAARTJE
Een krokante koekbodem afgewerkt met 
kaneelspijs en rijkelijk gedecoreerd  
met de heerlijkste noten! 

4+2
gratis

van 6,25
€4,95

0174 - 27.00.90

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

Afscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

Westland Verstandig: Nieuwe bestemming 
voormalig Dario Fo-gebouw moet nu snel 
geregeld worden
Los van alle ontwikkelingen in Poeldijk dient het 
voormalige Dario Fo-gebouw snel een tweede leven 
te krijgen. Wat ons betreft beneden het Huis van de 
buurt (Vitis en bibliotheek) en daarboven goedkope 
appartementen voor jong en oud of als het eerste niet 
kan alleen maar goedkope appartementen. Nu blijft dit 
pand leeg en verwaarloosd staan totdat alles duidelijk 
is. Dit duurt te lang en is niet gewenst en onnodig.

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. 

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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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

4 7 DECEMBER 2016

Adventskrans: Kerstmis is dichtbij            
Door Pieter Broch

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

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

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

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

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

Afscheid nemen in huiselijke sfeer

Uitvaartcentrum Lupine 
“Het Familiehuys” 
Monsterseweg 92
2685 LK Poeldijk

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

www.hetfamiliehuys.nl

Afscheid nemen in huiselijke sfeerAfscheid nemen in huiselijke sfeer

Even voorstellen…

Annemarie Lagraauw-Nederpelt
Sinds 1 juni ben ik de nieuwe penningmeester van het parochie-
bestuur,  ik heb het stokje overgenomen van Trudy van Koppen.  
Na acht jaar zat haar termijn er op. Zoals veel vrijwilligers is Tru-
dy nog steeds actief bezig voor de kerk en nu druk bezig met de 
commissie Kerkbalans.

Ik woon al 45 jaar in Poeldijk. Met mijn ouders woonde ik altijd op 
de Monsterseweg en ben er één van Nederpelt verwarming voor 
de echte Poeldijkers. Mijn moeder Ans is al jaren betrokken als 
vrijwilligster bij de kerk. Ik woon nu met mijn man en zoons van 
8 en 12 jaar oud in de De Boerstraat. Met cijfers werken doe ik al 
een tijdje, ik werk twintig jaar bij P.F. Onings B.V. op de financiële 
administratie. Verder doe ik vrijwilligerswerk bij Verburch Voet-
bal. Kortom, mijn leven speelt zich vooral af in Poeldijk. Ik draai 
nu een half jaar mee in het parochiebestuur en heb het erg naar 
mijn zin. We vergaderen maandelijks met een leuke, enthousiaste 
groep mensen. Zo probeer ik ook mijn steentje bij te dragen voor 
de Poeldijkse gemeenschap.

Voorbereiding H. Vormsel 
Donderdag 30 januari: St Josephparochie, Schaepmanstraat 12, 
Wateringen, 18.00-21.15 uur. Oefenen Vormselviering en kennis-
making en gezamenlijke maaltijd met het jongerenkoor Corbulo.  
Woensdag 5 februari: kerkzaal van OLV ten Hemelopneming, 
Iepstraat 1 ’s-Gravenzande, 19.15-20.45 uur, 
8e jongerenbijeenkomst H. Vormsel. 
Donderdag 13 februari: St Jan de Doperkerk, Herenstraat 162, 
Wateringen, boeteviering 19.00-20.00 uur. 
Aansluitend oefenen voor de Vormselviering tot 21.00 uur. 
Zaterdag 15 februari: St jan de Doperkerk, Herenstraat 162, 
Wateringen, 19.00 uur, Vormselviering. Vooraf broodmaaltijd en 
kennismaken met vormheer in het parochiehuis.

Zaterdag 15 februari worden 20 jongeren gevormd in de st Jan 
de Doperkerk, Herenstraat 162, Wateringen. De jongeren ko-
men uit de parochies St Andreas Kwintsheul, St Jan de Doper 
Wateringen, Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming ’s-Graven-
zande, H. Egbertus en H. Lambertusparochie Hoek van Holland. 
De Rotterdamse bisschop Van den Hende dient het H. Vormsel 
toe. Pastoraal werker Els Geelen gaat ook voor in deze viering. 
Jongerenkoor “Corbulo” zal zijn muzikale medewerking verlenen. 
U bent van harte welkom!

'Als 83-jarige: naar je lichaam luisteren'

En toen ging de bisschop voor
Door pastoor A.A. van Well

Graag wil ik mijn collega’s en u, parochianen van dienst zijn om 
met u in de Eucharistie voor te mogen gaan. Rond de kerstdagen 
kreeg mijn lichaam echter andere signalen. Als 83-jarige moet je 
daar naar luisteren. Af en toe een lichte duizeling, wellicht nog 
een late nawee van een kleine Tia - een voorbijgaande verstop-
ping van een bloedvat in de hersenen - van vier jaar geleden.

Ik was de bisschop dankbaar dat hij de voor mij geplande vie-
ringen  kon overnemen en voor wilde gaan. In goed overleg met 
de bisschop en mijn goede collega pastoor Jaap Steenvoorden is 
besloten dat ik in de komende tijd niet meer voorga in de week-
eindvieringen, om een vervelende uitval te voorkomen. Met pijn 
in mijn hart heb ik dit besluit moeten aanvaarden en hoop op 
andere wijze toch mijn collega’s en u van dienst te kunnen zijn.

mailto:kwee@rkwestland.nl
mailto:geelen@rkwestland.nl
http://www.rkwestland.nl
mailto:bartholomeus@rkwestland.nl
mailto:info@rkwestland.nl
mailto:info@rkwestland.nl
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P r o f e s s i o n e l e
k i n d e r o p v a n g  i n  e e n

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

Dagopvang, peuteropvang
& buitenschoolse opvang in

Monster en Poeldijk
Telefoon: 0174 - 24 31 04

www.kdvsimba.nl

Kerkberichten 
Weekeinde 1 en 2 februari: Maria Lichtmis.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de heilige 
Machutuskerk Monster.
Zondag 09.30 uur: eucharistieviering met Vrouwenschola. Voor-
ganger: pastoor Jaap Steenvoorden. Intenties: Jaargetijde Koos 
Grootscholten, Nic van der Knaap, Roos van der Knaap-van den 
Berg, zoon Hans en overleden familie, Aad van Schie, Piet van 
der Arend.
Weekeinde 8 en 9 februari: 5e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: woord- en communieviering met dames en 
heren Bartholomeuskoor. Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk. In-
tenties: Bep Greve- de Wijs. 
Zondag 09.30 uur: eucharistieviering met cantor. Voorganger: 
pastor Berry Lansbergen. Intenties: Carla Bol-Stam.

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

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

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

Vieringen in De Backerhof
Donderdag 30 januari: Rozenkrans bidden met Koos van Leeuwen.
Donderdag 6 februari: Rozenkrans bidden met Koos van Leeuwen.
Donderdag 13 februari: Woord- en communieviering door de 
heer Rouw.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u ons attent maakt op mensen, die 
graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen, 
of ziek en aan huis gebonden zijn (tel. 24 50 58).
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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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www.bas1s.nl | Voorstraat 18 
2685EM Poeldijk | 0174-246000

Ontwerp 
 

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

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.

http://www.rkwestland.nl
http://www.rkwestland.nl
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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

Agenda
Zaterdag 1 februari
09.30-12.15 uur:  Kinderkoor, studieochtend voor musical Charlie 

en de chocoladefabriek.
Zondag 2 februari 
09.30 uur: Vrouwenschola zingt tijdens de viering.
Elke dinsdag
19.00-19.45 uur:  De Veiling, repetitie Vrouwenschola.
20.00-22.00 uur: repetitie Concertkoor.
Elke woensdag  
14.30-15.00 uur:  De Veiling, zingen voor kinderen van groepen 

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

zolder achter Emmastraat 11, Monster.
                Repetitie Kamerkoor Couleur Vocale.
Elke vrijdag
19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartholomeuskoor.

In de kerk
Zaterdag 1 februari         
19.00 uur: geen viering.
Zondag 2 februari, Maria Lichtmis.  
09.30 uur: de Vrouwenschola zingt tijdens de viering.
Zaterdag 8 februari    
19.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
viering.
Zondag 9 februari
09.30 uur: viering met cantor.

Zondag 2 februari Bartholomeuskerk

Vrouwenschola zingt Gregoriaans 
Door Toos de Vreede

Zondag 2 februari om 09.30 uur zingt de 
Vrouwenschola van de Zangkoren “Deo 
Sacrum” tijdens de eucharistieviering in 
de Poeldijkse Bartholomeuskerk. Voor-
ganger is Pastoor Jaap Steenvoorden. De 
Vrouwenschola zingt het Gregoriaans van 

Maria Lichtmis. U bent van harte uitgenodigd de viering bij te 
wonen en weer kennis te maken met de Gregoriaanse muziek 
die eeuwenlang al klinkt in katholieke kloosters en kerken. 

De Vrouwenschola repeteert wekelijks op dinsdag van 19.00-
19.45 uur. Met veel plezier en overgave worden de Gregoriaanse 
werken ingestudeerd. Hebt u belangstelling voor het Gregoriaans 

en lijkt het u ook een uitdaging om in onze Vrouwenschola te 
zingen? Meldt u dan na afloop van de viering of stuur een email 
naar zangkoren@deosacrum.nl en u ontvangt nadere informatie.

.Kaarten musical vanaf 1 februari te koop

Charlie en de Chocoladefabriek
 
Wij zijn de muziekmakers en de dromers van dromen. Van Sjakie 
naar Charlie. Nu de rollen zijn verdeeld spreken wij niet langer 
over ‘Sjakie’ en de Chocoladefabriek, maar over ‘Charlie’ en de 
Chocoladefabriek. Want wij hebben twee héle stoere meiden 
gevonden die deze rol op zich gaan nemen. Go, go, go Charlies! 

Met trots presenteren wij, Kinderkoor Westland,  de al-ler-leuk-
ste familiemusical van het Westland: Roald Dahl’s “Charlie en de 
Chocoladefabriek...!” Vanaf zaterdag 1 februari zijn de tickets 
online te bestellen via de website van Eventbrite. Er zijn twee 
voorstellingen, op zaterdag 14 maart om 19.00 uur en zondag 15 
maart om 14.00 uur. Zijn jullie er ook bij in De Veiling, Juliana-
straat 49 te Poeldijk?

Zing ook mee met de Krönungsmesse op Paasmorgen! 
Vrijdag 28 februari starten we met de voorbereidingen op de 
Paas Hoogmis en wij vinden het fantastisch als je mee komt zin-
gen. Traditiegetrouw zingen wij dan de Krönungsmesse van W.A 
Mozart met feestelijke motetten. Het Delphi Consort heeft weer 
haar medewerking toegezegd.  Projectleden zijn van harte wel-
kom om mee te doen. Zin om mee te zingen? Stuur dan een email 
naar zangkoren@deosacrum.nl en je krijgt meer informatie.

mailto:zangkoren@deosacrum.nl
http://www.deosacrum.nl/
http://www.facebook.com/zangkorendeosacrum
mailto:zangkoren@deosacrum.nl
mailto:zangkoren@deosacrum.nl
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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
Elly Hazewinkel: 06-21645276 of
Koos Verbeek: 06-53714151 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171 
Info bij: advertenties@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
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Puzzel nr. 1
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T
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(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T (0174) 28 62 00

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk
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(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl
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Zorgvuldig omgaan met…

Noodzakelijk onderhoud
Door ds. J.W.J. Guis

In de laatste dagen van het oude jaar be-
gaf onze wasmachine het. Altijd schrik-

ken. Wat is de oorzaak? Hoe moet dat 
met de was? Zo oud is hij toch nog 
niet? De laatste vraag was het mak-
kelijkst te beantwoorden. De machi-

ne is een jaar of drie, dus kwam nog 
niet in aanmerking om weg te doen. De 

tweede vraag vond een oplossing in onze 
moeders. Waarvoor ook hier dank. De eerste vraag bleef voor-
lopig onbeantwoord.

Totdat een monteur langskwam. Hij kon het euvel snel verhel-
pen en gaf grondig advies. Over het verschil tussen vloeibaar en 
niet-vloeibaar, het belang van precies afmeten. Over het afwis-
selen van programma’s. Het bleek dat de oorzaak ook voor hem 
niet geheel duidelijk was. Maar dat het wel heel belangrijk is dat 
je zorgvuldig met zo’n machine omgaat. Anders heeft het toch 
gevolgen, die je soms plotseling merkt.

Dat leek me gelijk weer een les die op zoveel dingen van toepas-
sing is. Niet in het minst voor mijn geloof. Als dat niet onderhou-
den wordt, als je daar geen tijd voor hebt, kan het zomaar stagne-
ren. Tot je op een dag bedenkt, waar het gebleven is. Het lijkt wel 
weg. Wat is de oorzaak? Die is niet altijd in één zin uit te drukken. 

Maar de oplossing is wel voorhanden. Luisteren naar de woorden 
van God is dan noodzakelijk onderhoud.

Kerkdiensten
Zondag 2 februari
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.

Zondag 9 februari
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis. 
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en ne-
vendienst voor kinderen van de basisschool.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan 
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u ge-
haald met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres: Jan.van.
Geest@live.nl, of: 06 -49 417 025. Voor vervoer naar de maand-
sluiting in De Terwebloem kunt u bellen met mw. Stijger tel.: 28 
00 57.

Open kerk
Elke 1e en 3e zaterdag is de kerk van 10.00-11.30 uur open voor 
een gesprek, ontmoeting of zomaar een kopje koffie of thee. Re-
gelmatig mogen we mensen ontvangen waarbij kerkgang en ge-
loof wat op een laag pitje is komen te staan. Toch zijn zij het niet 
kwijt en juist op deze momenten is het dan belangrijk dat ze er 
met u of jou over kunnen praten. Het is dan ook fijn als u of jij er 
bent om eventuele gasten op te vangen. De eerstvolgende kerk 
is op 1 februari.

Johanneskring
Donderdag  13 februari komt de “Johanneskring” weer bij elkaar. 
De aanvang is 20.00 uur en ieder is welkom.

Bijbelkring
Donderdag 6 februari komt de “Bijbelkring” bijeen. We verdiepen 
ons weer verder in het boek “Exodus” dat ons nog zoveel te zeg-
gen heeft in deze tijd. Aanvang 20.00 uur, wees welkom.

Actie Kerkbalans 2020
Onder het motto ‘Geef voor je kerk’ is 
dit jaar de Aktie kerkbalans. Uw bijdra-
ge voor de kerk is van harte welkom op 
bankrekeningnummer NL09 RABO 0135 
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen

3652 36 t.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk, o.v.v. Kerkbalans 
2020. Hartelijk dank voor uw bijdrage.      
                                                             
Kerkelijke stand
Een goede ledenadministratie is voor het goed functioneren van 
het kerkenwerk van groot belang. Wilt u  adreswijzigingen direct 
doorgeven aan het kerkelijk bureau: Verburghlaan 38, 2685 SZ 
Poeldijk (24 25 70), e-mail: bogaardij@hotmail.com. Bij voorbaat 
hartelijk dank!

Zaterdag 1 februari 

Boeken-, platen- en creamarkt
Elke eerste en derde zaterdag van de maand staat de kerk tus-
sen 10.00-11.30 uur open voor iedereen die behoefte heeft aan 
een gesprek, een moment van bezinning of aandacht. Dan is er 
ook Boekenmarkt, met boeken over religie, kerkgeschiedenis, al-
gemene geschiedenis, politiek, maar ook detectives, romans en 
kookboeken. U vindt er ook puzzels en dvd’s voor een lage prijs.

Op de platenzolder vind u meer dan duizend oude elpees, single-
tjes, oude 78 toeren platen en een grote voorraad Cd’s. Alle soor-
ten muziek, religieus, klassiek, populair, jazz, country en zeldzame 
platen voor verzamelaars. U mag ook platen of Cd’s bij ons inle-
veren.
 
Workshop “Kaarten maken”
Tijdens de Open Kerk  organiseert de creagroep weer een kaart-
workshop.  U kunt kiezen welke soort kaarten u wilt maken, alle 
materialen zijn aanwezig. Kaarten die gemaakt worden zijn voor 
het goede doel. Wilt u zelf de kaarten meenemen, dan betaalt u 
een kleine bijdrage. Er is ook de mogelijkheid een leuke ketting 
of armband te maken. 

Natuurlijk bent u ook weer welkom aan de creatafel, voor een 
praatje met een kopje koffie. We hebben heel veel mooie wol 
gekregen verpakt in pakketjes, alles te koop tegen leuke prijsjes, 
als u een liefhebber bent van breien en haken kunt u nu uw slag 
slaan. Graag tot zaterdag. Het createam.20 18 JANUARI 2017
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

In de loop van de eeuwen zijn talrijke schilders, voor het vervaar-
digen van een Westlands kasteeltje, kerk, molen of boerderij op 
(linnen)doek, er een dagje voor gaan zitten. De bewijzen liggen 
niet voor het oprapen, hangen wél aan de muur. Er zijn echter ook 
prachtige doeken verloren gegaan of verwaarloosd. Tot aan het 
laatste kwart van de negentiende eeuw was het nauwelijks moge-
lijk een bruikbare, wat heldere foto uit de doka te toveren. Toen de 
fotografie eenmaal vaste voet aan de grond had gekregen, nam 
de interesse voor het schilderen tijdelijk enigszins af. Dat neemt 
niet weg dat men voor belangrijke bouwwerken nog maar wat 
graag een dagje in de natuur over had. Was het niet alleen voor je 
eigen plezier, dan wel met het oog op eventuele verkoop aan der-
den. We staan er vanzelfsprekend niet elke dag bij stil, toch komen 
we tot een respectabel aantal prachtige schilderijen dat van onze 
streek bewaard is gebleven. 

Tellen we alle buitenplaatsen en aansprekende 
panden die zich er destijds voor leenden bij el-
kaar op, komen we tot een getal dat groter is dan 
de doorsnee Westlander denkt. Van vrijwel alle 
enigszins tot de verbeelding sprekende panden is 
wel een schilderstuk gemaakt en, belangrijker: be-
waard gebleven. Wellicht is het nog leuker, dat er 
af en toe oude stukken te voorschijn komen waar-
van niemand afwist. Bovendien gebeurt het dat er 
in vrij grote kring onderzoek moet worden verricht 
of een aangetroffen schilderstuk nu wel of niet met 
het Westland van doen heeft. Echte liefhebbers 
krijgen een kick als zij ergens op een oude (boeren)
zolder een dik onder het stof liggend lijstje met een 
landschapje of gebouw tussen het ‘grof vuil’ van-
daan kunnen vissen. Feit is dat de opvallendste 
gebouwen en buitenplaatsen omstreeks 1600 vaak 
niet eens door de eigenaren werden bewoond, maar 
verpacht. Met dien verstande dat sommige van hen 
zich wel wat rechten hadden verworven met be-
trekking tot hun bezittingen. Het landschap werd de 
eeuwen ervoor slechts gesierd door kerkgebouwen, 
boerderijen en woningen. Voor andere benijdens-
waardige zaken was het aanvankelijk zoeken naar 
een speld in een hooiberg. Het moet hier toen een 
ruige en kale bedoening zijn geweest. Gefortuneerde 
personen die het Westland pakweg vierhonderd jaar 
geleden per open rijtuig of lopend vanuit Den Haag 
of Delft aandeden, sloegen hier en daar hun slag en 
wisten vele hectaren grond te bemachtigen. Meestal 
voor geldelijk gewin, niet om er zelf aan de arbeid te 
gaan! Er waren toen nogal wat lieden die hun handel-
tje textiel, schoeisel en  etenswaren stiefelend aan de 
man probeerden te brengen. Onderwijl gaven zij hun 
ogen goed de kost. Op een gegeven moment wisten zij 
precies de percelen die aantrekkelijk waren voor even-
tuele aankoop. Zo zal de Haagse lakenkoopman Jan van 
Buyren rond 1600 de Wateringseweg mogelijk al tien-
tallen malen hebben bezocht, alvorens hij met een rede-
lijk gevulde portemonnee op de nabij het dorpje Poeldijk 
gesitueerde boerderij van Van Dijck afstapte. Wie weet 
met lood in zijn schoenen, mogelijk met een portie lef. 

Dat het tweetal tot overeenstemming kwam over de al of niet ge-
deeltelijke verkoop van de omvangrijke landerijen en  hoeve, is uit de 
paperassen gebleken. 

Schitterende, achtkanten toren 
Na enige tijd ‘hoeve verkennen’ moeten de niet onbemiddelde vader 
Jan en zoon Hendrick van Buyren tot de conclusie zijn gekomen dat 
het aangekochte niet geheel aan hun wensen voldeed. Men vond de 
hoeve wat te oud en weinig uitstraling hebben, vooral zoon Hend-
rick pleitte voor een gebouw met meer allure. Dat moest dan door 
de bouw van een landhuis of kasteeltje met een toepasselijke naam 
tot uiting worden gebracht. Zo kon het gebeuren dat op een goe-
de dag een aannemer met een ploegje de eerste paal de grond in 
sloeg. Ten bewijze dat zij er geen gras over lieten groeien en er iets 
nieuws in aantocht was. Een object dat Poeldijk een opwaardering 
zou gaan geven die er zijn mocht. 
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Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

Hallo laagsteprijsgarantie

Jumbo Boere 
365 dagen per jaar 

open!

Openingstijden:

Maandag t/m Zaterdag
08:00 tot 21:00 uur

Zondag
10:00 – 19:00 uur
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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen

Een stijlvol landhuis, een buiten dat de volgende eeuwen als ‘Toren-
zicht’ grote bekendheid verwierf. Niet alleen door de fraaie Holland-
se Renaissancestijl, misschien nog wel meer door de schitterende 
achtkanten toren vanwaar men een weids gezicht over heel het 
Westland voor ogen kreeg. Zeg nu zelf, de vele schilderstukken en 
ansichtkaarten die later van het bouwwerk zijn verschenen, tonen 
dat er met de nieuwbouw toentertijd geen half werk is geleverd. De 
familie De Bruyn schijnt het naar de zin te hebben gehad op en om 
‘Torenzicht’. Pas kort voordat de zich overal ophoudende M.H. het 
levenspad dreigde te versperren, kwam het landgoed in handen van 
Cornelis van der Valck. 

Plat, ten behoeve van de tuinbouw
Hij moet circa 1750 een moestuin hebben aangelegd die de bezoe-
kers ‘hooglijk wisten te waarderen’. Terwijl zoon Pieter van der Valck 
nadien nog goede jaren kende op ‘Torenzicht’, raakte het landhuis 
tegen 1900 geleidelijk in verval. Iets dat overigens geen belemme-
ring had mogen zijn om het achterstallig onderhoud ongedaan te 
maken. Temeer daar het Poeldijkse landhuis in het Westland een 
van de laatst overgebleven ‘bijzondere optrekjes’ was. Jammer dat 
een waterdichte Monumentenwet ontbrak en de familie Enthoven 
als nieuwe eigenaar het interessante spulletje in 1912 snel plat wist 
te krijgen ten behoeve van de tuinbouw. Deze (amateur)tekening 
met ondertiteling ’t Huys Poeldijk’ onderscheidt zich van vele andere 
Torenzichtobjecten. Anders ondertiteld, gesigneerd en wel, verdient 
het alleen daarom al een plekje in het Poeldijk Nieuws dat heden 
voor u ligt. 

‘Poeldijks rijkdom, een prachtig kasteel,  
heel bijzonder voor een dorp, zo’n juweel,
achtkantentoren
zag men van voren,
Torenzicht trok bekijks, meestal veel’.
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we print with passion

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

Adverteren in Poeldijk Nieuws is voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws komt elke 14 dagen fullcolour op bijna 3.350 privé- én  
zakelijke adressen in groot-Poeldijk en gaat naar 500 digitale abonnees.

Bel Elly Hazewinkel (06-21645276) of 
Wilfred Bronswijk (06-21253171) 

The Clarks Valentine’s Sunday Afternoon 

The Clarks in De Veiling 
 
Zondag 16 februari geeft The Clarks een Valentine’s Sunday Af-
ternoon concert in De Veiling in Poeldijk. Twee jaar terug traden 
de Haagse muzikanten met Johan Derksen op voor meer dan 
150 uitverkochte zalen met de show “Pioniers van de Neder-
pop”. Vorig jaar trokken ze met de show ”Johan Derksen Keeps 
The Blues Alive” ook volle zalen. De classic rockband is ook dit 
jaar vaste huisband van Veronica Inside 

Deze zondagmiddag zullen de beste 60-ties en 70-ties hits de re-
vue passeren. Muziek uit de gouden jaren van Chuck Berry, Elvis 
Presley, Beatles, Rolling Stones en Golden Earring. Aangevuld met 
tal van grote hits uit de bijzondere periode van de Haagse mu-
ziekscene, bakermat van de Nederlandse popcultuur. Trommel je 
familie en vrienden op en waan je weer eens terug in die tijd. Mu-
zikale omlijsting is in handen van Dj’s Jen Min Lau en Ome Steef. 
Zij draaien de beste dans hits op vinyl. Trek zeker je dansschoenen 
aan en wrijf de dansvloer op. Jaap Schut is er met een expositie 
van het RockArt Museum Hoek van Holland, een unieke tentoon-
stelling van gitaren en posters van Nederpop muziek. Herinne-
ringen van Veronica en Radio Noordzee, instrumenten van Q65, 
The Shoes en vele andere zijn te bezichtigen. Ook zijn er originele 
Lp’s en Cd’s van de Nederlandse bands te koop. Haal je tickets op 
bij Jumbo Boere in Poeldijk. Tickets à € 10,00 (excl. fee) zijn ook 
verkrijgbaar via The Clarks: www.theclarks.nl/concert. Zondag 16 
februari, zaal open 14.00-18.30 uur, De Veiling Poeldijk.

Kinderen stellen zich voor in hun eigen dorp

Start Eerste Heilige Communie 
Door Els Geelen, pastoraal werker

Met de werkgroepen Eerste Heilige Communie ben ik al weer 
een tijdje bezig met de voorbereidingen. De ouders van de com-
municanten van Poeldijk, Monster en ’s-Gravenzande komen sa-
men in ‘s-Gravenzande voor de eerste ouderavond op donder-
dag 6 februari om 20.00 uur. Na het inhoudelijke deel, krijgen 
zij van de werkgroepen de informatie voor dit jaar. Donderdag 
20 februari krijgen de communicanten hun project uitgereikt in 
basisschool De Zeester te Monster. 

De communicanten uit Poeldijk krijgen de lessen op school. In 
Monster en ’s-Gravenzande, op donderdag van 18.30-19.30 uur, 
afwisselend in Monster of ’s-Gravenzande. Toch verandert er iets 
voor de communicanten uit ’s-Gravenzande en Monster: niet alleen 
zijn de voorbereidingen samen, ook doen zij hun Eerste Communie 
samen, zondag 17 mei om 11.00 uur in de H. Machutus Monster. 
Waarom? Omdat er minder communicanten zijn. Om een grotere 
groep kinderen te laten zien dat zij niet alleen staan in de keuze, om 
verlichting te geven aan werkgroep leden én het pastores team. 
Ook kan er zo een goed kinderkoor zingen tijdens de viering. De 
Vormselviering was een goede ervaring, de samenwerking is uitge-
breid met Wateringen en Kwintsheul. De communicanten stellen 
zich voor in hun eigen dorp. Zondag 8 maart de communicanten uit 
’s-Gravenzande om 09.30 uur in de OLV Tenhemelopneming. Om 
11.00 uur de Monsterse communicanten in de Machutus kerk. De 
Poeldijkse communicanten doen dat zaterdag 7 maart om 19.00 
uur in hun Bartholomeus. Voorganger van de voorstellingsvierin-
gen is pastor Max Kwee. Kinderen uit Poeldijk doen dit jaar nog hun 

Eerste Heilige Communie in de Bartholomeuskerk. Ook daar neemt 
hun aantal af, wellicht gaan wij de komende jaren naar één geza-
menlijke viering. Natuurlijk beseffen wij dat het jammer is dat er 
niet meer in elke kerk een viering van de Eerste Communie is. Door 
krachten te bundelen kunnen we er een goede viering van maken 
en laten we zien dat geloven niet gebonden is aan één kerk. 



1529 JANUARI 2020

‘Poeldijk kent veel fijne mensen’

Hechte gemeenschap
Door Nanda Duijvesteijn-Zwinkels

Suzanne Schoehuijs vroeg mij of ik de pen over wilde nemen om 
een stukje in Poeldijk Nieuws te schrijven over wat mij bindt met 
Poeldijk. Sinds 2002 woon ik in Poeldijk, eerst aan de Beatrixstraat 
en sinds 2004 ‘aan de overkant van het eiland’ bij onze chrysanten-
kwekerij ‘Kwekerij Brasil’, op een laan met gezellige, goede buren. 
Ik ben geboren en getogen in Honselersdijk en had geen speciale 
binding met Poeldijk. Poeldijk was voor mij een ‘doorheen fiets 
dorp’ op weg naar het strand, twee jaar middelbare school en een 
sporadisch dweilfeestje aan het eind van de zomer. Mijn grootou-
ders zijn wel Blauw-
konters, Opa Frans 
Zwinkels (vader van 
mijn vader) is gebo-
ren aan de Plaats 
en Oma Marie van 
Kester (moeder van 
mijn moeder) aan 
een zijlaan van de 
Wa te r i n g s ew e g . 
Wellicht is het daar-
om geen toeval dat 
ik tegenwoordig in 
Poeldijk woon.

Sinds onze kinderen 
Raf (10 jaar), Fiep (8 
jaar) en Siem (6 jaar) 
op school zitten, is 
de klik met Poeldijk 
steeds groter gewor-
den. Voor zij dagelijks 
naar basisschool De 
Nieuwe Weg gingen, 
brachten we ze enke-
le dagen in de week 
naar Kinderopvang 
Simba. Een super fij-
ne plek waar ze veel 
hebben geleerd en 
altijd met de grootse 
zorg en liefde omringd werden. Ook De Nieuwe Weg is een warm 
bad voor kinderen én ouders met bekwame en geïnteresseerde leer-
krachten die open staan voor nieuwe ideeën. In de loop der jaren 
heb ik ervaren dat Poeldijk veel fijne mensen kent. Een hechte ge-
meenschap met verenigingen die draaien op enthousiaste vrijwilli-
gers; elk hun eigen feestje organiseren waar heel Poeldijk (en daar 
buiten) van harte welkom bij is. Kindervakantiespelen, de Groente 
en Fruitrace (het ‘bomen’) tijdens Rondje Poeldijk, Carnavalsfeest 
van De Blauwkonters, kinderkoor optredens van Deo Sacrum en niet 
te vergeten de Sinterklaasintocht, stuk voor stuk evenementen die 
we graag bezoeken.

Oversteek dr Weitjenslaan Nieuweweg moet veiliger
Poeldijk verandert de laatste jaren snel. Er worden veel huizen bijge-
bouwd wat natuurlijk een positieve draai kan geven aan de leven-

Ik pak de pen op
digheid van het centrum van Poeldijk en dus voor de lokale onder-
nemers. Keerzijde vind ik dat het weinige groen en open plekken die 
er zijn, ook steeds meer verdwijnen. Het wordt drukker op de weg. 
Ik ben al een aantal jaren bezig om de oversteek bij de dr Weitjen-
slaan/Nieuweweg veiliger te krijgen. Na heel veel mailen en bellen 
met de provincie lijkt er nu dan eindelijk schot in te komen.

‘Groet elkaar en onderhoud je omgeving’
Ruim 3 jaar geleden ben ik gaan werken voor Zentoo, een chrysan-
tentelers collectief. Hiervoor verzorg ik de communicatie, van web-
site en nieuwsbrief tot sociale media. Na de middelbare school volg-
de ik een ondernemersopleiding voor Toerisme, Recreatie en Horeca 
(MTRO) in Den Haag. Een heel diverse opleiding, die ik afsloot met 
een droomstage op Aruba. De internationale smaak had ik te pak-

ken en ik koos voor de studie European Studies - Communication 
Management. Een fantastische interculturele tijd met een uitwisse-
ling naar Seoul, Zuid-Korea en een stage in Sevilla, Spanje. Na mijn 
studie ben ik gaan werken bij een Israëlisch bedrijf in Rijswijk als 
Export Coördinator. Verschillende culturen, gewoontes, tradities en 
mensen vind ik een rijkdom. Ik maak graag mooie reizen met ons 
gezin. Maar ook in Nederland is zoveel moois te ontdekken. Ik vind 
het belangrijk om lief voor elkaar en voor je omgeving te zijn. Groet 
elkaar en onderhoud je omgeving. Onze kinderen zijn ook bezig met 
een schonere toekomst, minder plastic en vaker op de fiets. We heb-
ben het goed, laten we met elkaar ervoor zorgen dat dat ook zo 
blijft. Tot slot nog even wat sluikreclame voor de ‘You Tube Drum 11 
site’ van onze zoon Raf. Like en abonneer. Wie weet toert deze Poel-
dijkse drummer over een paar jaar de wereld rond. Miranda van der 
Laan-Bol neemt graag de pen van mij over, waarvoor dank!
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Drie topverkoopsters in grote Clubactie 

Ruim € 3.600,00 voor handbal
Zaterdag 11 januari zijn de prijswinnaars bekend gemaakt van 
best verkopende speelsters van loten voor de Grote Clubactie 
voor Verburch Handbal. De eerste prijs was voor Milou Geerars 
uit de F1. Milou verkocht maar liefst 77 loten. Wytske d’Hollsky 
werd tweede en Anna Zuijderwijk derde. 

Op de foto staat Tess uit de E1, zij was zo lief de prijs van haar 
vriendin Wytske in ontvangst te nemen. Alle meiden kregen een 
verrassingspakket met daarin een rugzakje van de Gym fitness, 
presentjes en een paar cadeaubonnen. Met de opbrengst van de 
loten kunnen mooie materialen voor de jeugd van de vereniging 
worden aangeschaft. Het bestuur van Handbal Verburch bedankt 
alle meiden die loten hebben verkocht voor hun inzet voor Hand-
bal Verburch.

Zaterdag 15 februari vormt bisschop jongeren

Voorbereiding H. Vormsel bijna klaar
Door Els Geelen, pastoraal werker

Maandag 13 januari was de zevende bijeenkomst ter voorbe-
reiding op het H. Vormsel. De jongeren lazen met de ouders die 
helpen, de tekst van 1 Korinthe 13, over geloof, hoop en liefde. 
Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente van Korinthe dat zij 
de weg die Jezus hen heeft voorgeleefd moeten volgen. De hele 
voorbereiding hebben wij het met de jongeren ook over die weg 
en proberen hen daarbij te helpen. 

Onderdeel van de Vormselviering is hernieuwing van de doop-
belofte. De jongeren schreven een geloofsbelijdenis, zeker niet 
makkelijk. Er zijn mooie geloofsbelijdenissen gemaakt, heel knap. 
Op 5 februari kunnen zij kiezen of zij inderdaad gevormd willen 
worden, het is hun keuze. Tijdens de boeteviering op 13 februa-
ri kunnen we allemaal een nieuwe start maken, omdat we onze 
fouten of tekortkomingen in het vuur mogen leggen. Onderdeel 
van de voorbereiding is een bezoek aan de Sisters of Charity in 
Rotterdam. De ouders van de jongeren komen nog een keer bij el-
kaar en dan lezen wij les 6, over de vrouw bij de bron. Ook kijken 

zij dan waar hun kracht zit, wat hun bron is. Zaterdag 15 februari 
is het dan zover….de jongeren worden om 19.00 uur gevormd 
door bisschop Van den Hende in de Sint Jan de Doperkerk Wa-
teringen. 

Twee teams Spelsalon naar NK Bordspellen 2020

De Spelsalon zoekt nieuwe spelers 
We spelen elke dinsdagavond en eens in de 14 dagen op de za-
terdagavond in wijkcentrum De Backerhof in Poeldijk. De zaal 
is open om 19.30 uur. Er zijn veel spellen aanwezig, ook kun-
nen eigen spellen gespeeld worden.  De spellen kunnen worden 
uitgelegd. Wij spelen spellen zoals: Everdell, Marco Polo, Carpe 
Diem, Dice Hospital, Scythe, Combra.

Twee teams van bordspelgroep de Spelsalon gaan naar het Ne-
derlands Kampioenschap in Alphen aan den Rijn op 17 mei. Dan 
worden Hadara, Rovers van de Noordzee, Runnestones en Bruxel-
les 1897 gespeeld. Iedereen met interesse in bordspellen is wel-
kom, er kan per losse avond worden meegespeeld. Informatie en 
aanmelden kan bij: Evelien Mostert 06 – 20 001 891.

‘Onder de maat gepresteerd’

Nieuwegein – Verburch: 28-26
Zaterdag 18 januari vertrokken we naar Nieuwegein. De thuis-
wedstrijd tegen Nieuwegein wonnen we ruim, dus hoopten op-
nieuw op een avond met leuk handbal en uiteindelijk de punten 
mee naar Poeldijk. Helaas verliep de wedstrijd ander dan ge-
hoopt. Al snel kwamen we achter in de 1e helft tegen een zeer 
fanatiek en gedreven Nieuwegein. 

We leken niet in staat om ons eigen goede spel te spelen en ble-
ven achter de feiten aanlopen. De tweede helft begonnen we met 
6 doelpunten achterstand. In de rust pepten we ons op om er nog 
30 minuten vol tegenaan te gaan en ons eigen spel te spelen. Dit 
lukte beter dan in de eerste helft. Langzaam kwamen we steeds 
iets dichterbij en leek het de laatste minuten nog spannend te 
worden. Helaas bleek dit echter niet genoeg. We hebben strijd-
lust getoond, maar helaas alsnog onder de maat gepresteerd.  
Deze week gaan we weer met veel leerpunten aan de slag op de 
training, ter voorbereiding op een nieuwe wedstrijd zaterdag. 

Handbaldames nemen punten niet mee 

Verburch – Houten: 30-33
Zaterdag 11 januari speelden wij tegen Houten. De vorige wed-
strijd tegen Houten was erg spannend,  wij wonnen toen met 
1 punt verschil. Daarom waren wij erg gedreven om deze keer 
weer de punten in Poeldijk te houden. Ook Houten had natuur-
lijk deze gedachten. 

Toen het fluitsignaal klonk begon Houten met de bal. We hadden 
moeite om de dekking goed neer te zetten, waardoor Houten op 
een voorsprong kwam. Hun cirkel werd namelijk goed gevonden 
waardoor ze een aantal doelpunten konden maken. Het ging in 
het begin gelijk op alleen konden wij niet op een ruime voor-
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sprong komen. Wij gaven natuurlijk niet op. In de rust was het 
dan ook 14-15 in het voordeel van Houten. In de tweede helft 
moesten we er daarom alles aan doen om op voorsprong te ko-
men. We moesten  nog harder vechten dan dat we in de eerste 
helft deden. De tweede helft begonnen wij goed en scoorden we 
door snelle tegenaanvallen een aantal doelpunten achter elkaar. 
Halverwege de tweede helft zakte dit in, maar we kwamen terug. 
Helaas won Houten uiteindelijk met 30-33 en bleven de punten 
niet in Poeldijk. 

Uitslagen 3e ronde bridgeclub 
Bridgeclub No Smoke is een gezellige vereniging 
die wekelijks op maandagavond bijeenkomt in de 
ISW school, Irenestraat in Poeldijk. De eindstan-
den van de 3e ronde met in de lijnen B, C en D de 
paren die gaan promoveren: 

A-lijn:   1e. Leo van Rest en Cor Smit, 2e. Henny en Leo van 
Heijningen, 3e. Jeanneke Smit en Désirée Wijtenburg,  
4e. Lenie den Bieman en Tiny Eekhout.

B-lijn:   1e. Willem en Marja Grootscholten, 2e. Anneke Nieuw-
kamer en Hans van Rijn, 3e. Jan Duyvestijn en Jan van 
Heijningen, 4e. Riet van den Berg en Jeanne van der Valk

C-lijn:   1e. Annie Gardien en Nel van Kester, 2e. Peter Kievit en 
Wil van Zanen, 3e. George en Ank van Ruyven, 4e. Sjaak 
en Margo Barendse.

D-lijn:   1e. Koos en Toos Verbeek, 2e. Joke Lekkerkerk en Joke 
Verbraeken, 3e. Jos Grootscholten en Mien Treffers, 4e. 
Ans Nederpelt en Ineke Zuijderwijk.

Lidmaatschap of informatie J. Samwel, secretaris (tel.: 29 58 21). 

Westlandse sportprijzen 2019

Poeldijker Jac Orie genomineerd
Poeldijker Jac Orie is genomineerd tot sportcoach in de verkie-
zing Westlandse sportprijzen 2019. Winnaars worden bekend 
tijdens het Westlandse sportgala donderdag 30 januari. Orie 
moet het wat deze prijs betreft opnemen tegen Sara Wiegman  
(Monster), coach van het Nederlands dames voetbalelftal en 
Nootdorper Edwin Vurens, coach van het eerste voetbalelftal 
van Velo uit Wateringen. 

Genomineerden in de categorie sportploeg 2019
Quintus dames 1, handbal (Kwintsheul)
Halve finale Europa Cup
Winst landelijke beker in 2019
2e plaats Eredivisie handbal

Valto 1, korfbal (De Lier)
Kampioen in de 1e klasse, daarmee promotie naar de overgangs-
klasse zaalkorfbal.

Velo 1, voetbal (Wateringen)
Gepromoveerd naar de 1e klasse. Sinds 2015 3x gepromoveerd 
in 4 seizoenen.

Genomineerden in de categorie sportcoach 2019
Jac Orie, schaatsen (Poeldijk)
Jarenlang coach van diverse medaillewinnaars in de schaatssport.

Edwin Vurens, voetbal (Nootdorp)
Als coach met Velo 1 gepromoveerd naar de 1e klasse. Als coach 
met dit team de afgelopen 4 seizoenen 3 keer gepromoveerd.

Sarina Wiegman, voetbal (Monster)
Als coach van het Nederlands dameselftal voetbal zilver tijdens 
het Wereldkampioenschap.

Westlands sportgala 30 januari 
Bij de uitreiking van de Westlandse sportprijzen op 30 januari is 
iedereen die met sport te maken heeft  welkom. Het sportgala is 
in WestlandTheater De Naald in Naaldwijk, aanvang 20.00 uur, 
zaal open 19.30. Toegangskaarten via www.gemeentewestland.
nl/aanmelden-sportgala (max. 2 kaarten p.p.).

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

Vrijdag 31 januari 19.00 uur: maandsluiting Hervormde Gemeen-
te door ds. J.W.J. Guis.
Dinsdag 4 februari 19.00 uur: rozenkransgebed.
Vrijdag 7 februari 15.00 uur: woord- en communieviering door 
diaken Ronald Dits.

(Foto ANP)

http://www.gemeentewestland.nl/aanmelden-sportgala
http://www.gemeentewestland.nl/aanmelden-sportgala
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Puzzel

92,5 x 130 mm, Poeldijker

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

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

www.chrisvanwaes.nl

Vergelijkt u
onze prijzen gerust 

eens met die van 
nieuwe sieraden.

Ook unieke 
eigentijdse 
sieraden  

Woordzoeker: 

Groene omgeving 
Door Bep Stijger
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B H IJ O W K B U M E I E O Z
E Y F K R I M L R D R A O A
G R S O O R N E O I P E N H
O U O S E A P D N E T E N E
N S IJ P J P U G E H M M E N
I N E A A P N R O O D S E N
A P D L N O T U O J A C A E
E E K M IJ H T N E E T S N P

ACAJOU
ANEMOON
ANIJS
BERTRAM
ESDOORN
ESP
HAZELNOOT
HEIDE
HENNEP
HOP
KLAPPER

KLOKWINDE
KNOLBEGONIA
KOKOSPALM
KRULVAREN
LATHYRUS
LINDE
NAJADE
OLIJF
PEPERMUNT
PIOENROOS
PRIMULA

RAFFIA
SALVIA
SERING
SLAAPMUTSJE
STEENTHIJM
STERREKROOS
TARWE
TEUNISBLOEM
WATERNAVEL
ZOETHOUT

Streep alle gevonden woorden door en zet de letters die over-
blijven naast elkaar. Dat is de oplossing. Veel succes! Maak kans 
op een slagroomschnitt. Uw oplossing met naam, adres en te-
lefoonnummer binnen 14 dagen naar: puzzel@poeldijknieuws.nl 
of Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Suggesties 
voor een leuke puzzel of er een maken? Van harte welkom! Dan is 
ons blad van en voor alle Poeldijkers.

Uitslag Kerstpuzzel in nr. 1: Houdt u warm in de winter. Van de 
27 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, is de gelukkige 
winnaar Nico Janssen, op de foto met zijn gewonnen slagroom-
schnitt.

mailto:puzzel@poeldijknieuws.nl
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Abdul nieuwe vaste medewerker

Kledingreparatie uitgebreid
Kledingreparatie Poeldijk is uitgebreid en heeft naast eigenaar 
Salem nu ook Abdul als vaste medewerker aangetrokken. Ieder-
een in Poeldijk kent ondertussen wel Salem, de eigenaar van dit 
groeiende bedrijf.

Salem staat dagelijks klaar om uw kleding te repareren en ook 
het reinigen van kleding en gordijnen. Abdul gaat hem nu fulltime 
helpen in het bedrijf. Hij is heel gespecialiseerd in dikkere stoffen, 
zeil, leer en gordijnen.Kom gerust binnen bij vragen om reparatie 
en voor het schoonmaken van uw kleding. Foto: Abdul zittend,  naast 
hem eigenaar Salem.

Vitis Welzijn 
Koppelkaarten, Digi-inloop én bingo

De Backerhof
Liefhebbers van klaverjassen en jokeren kunnen woensdag 5 
februari terecht in De Backerhof voor een potje kaarten, er is 
vanaf 14.00 uur koppelkaarten. Kosten van de kaartmiddag zijn 
€ 4,00 per persoon.

Digi-inloop 14 en 28 februari
Hebt u een vraag over het gebruik van uw computer, tablet of 
smartphone, over WhatsApp, fotobewerking, internetbankieren, 
Facebook of veilig internetten? Uw digitale kennis uitbreiden? U 
kunt op vrijdag 14 en 28 februari terecht in de computerruimte 
van De Backerhof van 09.30-12.00 uur. Digi-inloop wordt bege-
leid door Arie Kruijswijk en Wim van Ruyven. Kosten zijn € 2,50 
per keer, inclusief een consumptie.

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

Sjaak van der Tak draagt functie Mannenkoor over

Bouke Arends nieuwe beschermheer 
Woensdag 8 januari was in de Kiem in ’s-Gravenzande de 
Nieuwjaarsbijeenkomst van het Westlands Mannenkoor. Een 
avond met veel persoonlijke aandacht. Naast een terugblik op 
een druk 2019 en de vele leden die zich van hun beste kant lie-
ten zien én voor geëerd werden, was er aandacht voor de jubi-
larissen met een lidmaatschap van 25 en 50 jaar. 

Het accent van de avond lag op de overdracht van het bescherm-
heerschap. Voormalig burgemeester van het Westland, Sjaak van 
der Tak werd uitgebreid bedankt voor de rol die hij de afgelopen 
jaren met verve voor het Westlands Mannenkoor vervulde. Het 
koor prijst zich gelukkig met de bereidheid van burgemeester 
Bouke Arends deze mooie functie over te nemen. Arends zegt het 
beschermheerschap als eer te zien en de taak met veel plezier te 
zullen uitvoeren.

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,

zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en

zoveel troost

Heeft een diepe indruk op ons gemaakt na het  
overlijden van onze moeder en oma

Trees Duijndam – Kuijpers

Een warmer en mooier afscheid van onze lieve  
moeder en oma hadden we ons niet kunnen wensen. 

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar  
zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en  

vergroot de moed om verder te gaan.

Wij willen wij u hartelijk danken voor alle blijken van  
medeleven.

Kinderen en kleinkinderen
van Trees
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Bij de spelsalon in Poeldijk

Gezellige spellendag
Het was weer een gezellige drukke spellendag bij de Spelsalon, 
in de Backerhof in Poeldijk. Er waren spelers van alle leeftijden. 
De hele dag door werden allerlei spellen gespeeld, zoals Ta-
pestry, Alchemist, Ginger bread, Coloma, Sagrada, Carcassonne 
Amazone, la Granja, Pictomania en Junkart.

Natuurlijk was er aan de in-
wendige mens gedacht, en 
was er voor de spelers veel 
lekkers meegebracht, (vaak 
zelfgebakken).

Ook was er een bring en buy 
kraam waar spelers spellen 
konden kopen en verkopen.
In Juni is de volgende spel-
lendag. Waarbij iedereen  
die interesse heeft in bord-
spellen, welkom is om mee 
te komen spelen.

Festival Zing mee aan zee

Opera Scratch in één dag
In één dag wordt het programma ingestudeerd onder leiding 
van Boudewijn Ruigrok en Rick Schoonbeek van Kwekers in de 
kunst, bekend van de vissersopera Harde Handen, Carmina Bu-
rana, Satyagraha, Orfeo en Aida aan zee. Het programma bevat 
hoogtepunten uit het aanbod ‘klassiek en opera’ seizoen 2020-
21 van het Zuiderstrandtheater, zoals De Parelvissers van Bizet, 
Die Verkaufte Braut van Smetana en Nabucco. 

Met het oog op de strandopera in samenwerking met Festifal Clas-
sique in juni ook een fragment uit La Traviata van Verdi. Naast het 
operarepertoire speciale aandacht voor twee jubilarissen, Beetho-
ven en Fauré, met onder andere de bekende Pavane en Cantique 
de Jean Racine. Met medewerking van verschillende solisten.
 
Zaterdag 15 februari 
Repetitie van 10.00-13.00 uur in de blauwe loods op Scheve-
ningen, Kranenburgweg 203, Den Haag. Vervolg-repetitie van 
14.00-16.00 uur in de Lourdeskerk, 2e Messstraat 108, Den Haag. 
Concert om 17.00 uur in de Lourdeskerk. Deelnemers krijgen 
vooraf bladmuziek en mp3-bestanden ter voorbereiding thuis. 
Bijdrage kost €39,- inclusief drankje na afloop. Iedereen is van 
harte welkom om mee te komen zingen! Aanmelding via: Tanja@
kwekersindekunst.nl. Concertkaarten á €14,- te koop via: www.
zuiderstrandtheater.nl.

mailto:Tanja@kwekersindekunst.nl
mailto:Tanja@kwekersindekunst.nl
http://www.zuiderstrandtheater.nl
http://www.zuiderstrandtheater.nl
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Onderneming haalt 70% van de energie uit aardwarmte

Luchtje scheppen bij Bestplant
Door Nelly Schouw-Zaat

Koffietijd en hoog tijd om een gezond luchtje te scheppen bij 
de Poeldijkse plantenkwekers van Bestplant. Die gezonde lucht 
staat bovenaan de lijst van belangrijke plussen van kamerplan-
ten. Intussen een bekend feit: zet de juiste kamerplant in je huis 
en je ademt zuivere lucht in. Aan Poeldijk Nieuws legt Poeldij-
ker Patrick Zuidgeest uit hoe dat komt. ‘Wij kweken vooral ka-
merplanten die CO2 opnemen en de atmosfeer  zuiveren door 
schone lucht te verspreiden. Ons belangrijkste product is de ka-
merplant Spathiphyllum, familie van de aronskelk en bekend als 
lepelplant, door de fraaie witte lepelvormige bloemen. 

Bestplant is gespecialiseerd in de teelt van deze planten, maar wij 
kweken ook hortensia’s en portulaca’s. Die  zijn bij de consument 
vooral gewild in de zomer. De hortensia als tuinplant is natuurlijk 
overbekend en wordt de laatste jaren weer heel veel gevraagd 
vanwege de grote hoeveelheid kleuren en variëteiten. Portula-
ca is  kleiner, een bloeiende vetplant die het heel goed doet in 
bloembakken en sterk is bij extreem weer’. Patrick runt met zijn 
Poeldijkse compagnon Laurens van Dijk de onderneming die bij 
elkaar zo’n 10 hectare glas telt op drie plekken in Poeldijk: Mid-
denweg, Casembrootlaan en Vredebestlaan. Laurens is de teelt 
technische man, Patrick is verantwoordelijk voor de verkoop. Pa-
tricks vader Hans Zuidgeest die ooit samen met zijn broer Aad 
het bedrijf van hun vader Bert Zuidgeest aan de Vredebestlaan 
overnam, doet projecten zoals onlangs de aardwarmte koppelin-
gen tussen de drie bedrijven.

Intensief jaar achter de rug
‘2019 was voor ons een heel intensief jaar’, blikt Patrick terug 
bij de koffie in de kantine aan de Middenweg. ‘Het belangrijkste 

Ondernemer in beeld
project was de aansluiting op het aardwarmteproject bij het Ver-
burchterrein (Aardwarmte De Vogelaer) naar onze vestigingen. 
Een enorme investering, maar wij vonden het verantwoord en 
vooral noodzakelijk voor de toekomst. Zo’n 70% van de energie 
die wij gebruiken komt nu uit aardwarmte, de rest via de gas-
gestookte ketel en de WKK. Aardwarmte-energie is nog niet 
goedkoper, maar past bij onze opvatting dat je maatschappelijk 
verantwoord moet produceren. De handel legt daar steeds meer 
de nadruk op, wij vinden dat terecht. Zo ging het ook bij de bio-
logische teelt. Wij als kwekers kunnen op dat gebied veel veran-
deringen teweeg brengen, ons bedrijf doet daar actief aan mee. 
Wij lopen voorop in zogeheten ‘footprint’ berekeningen, die ver-
mindering van CO2 uitstoot in kaart brengen. De kamerplanten 
die wij kweken worden getest door de Wageningen Universiteit 
op hun luchtzuiverende kwaliteiten. Bestplant is dan ook gecer-

tificeerd producent. Zo kun je afne-
mers, zoals tuincentra, interieurbe-
planters en woonketens laten zien 
waar je voor staat’.

Het besluit aan het aardwarmtepro-
ject mee te doen, ofschoon de ren-
tabiliteit pas later duidelijk wordt, 
is één ding. De uitvoering kostte 
Hans Zuidgeest en Laurens van Dijk 
veel tijd, overleg en  berekeningen. 
De drie Bestplant-vestigingen in 
Poeldijk moesten er op ingericht 
worden. Leidingen werden aange-
legd en een tank van 14 meter hoog 
geïnstalleerd, waarover in de wijde 
omgeving wenkbrauwen werden 
gefronst. Een roestkleurig gevaarte 
dat nou niet bepaald de schoon-
heidsprijs won. ‘Dat heeft een half 
jaar geduurd’, aldus Patrick, ‘inmid-
dels is de tank in een mooie grijze 
tint geïsoleerd die overeenkomt 
met de lucht op de achtergrond. 
Die kleur kon niet eerder worden 

aangebracht, want de tank moest eerst getest worden op de ca-
paciteit van duizenden liters heet water voor hij in gebruik werd 
genomen. Pas daarna kon er met de isolatie worden begonnen’.

‘Verantwoorde en maatschappelijk bewuste bedrijfstak’
Bestplant is aangesloten bij de telersvereniging van gespeciali-
seerde kwekers in luchtzuiverende rassen. Naast de Spathiphy-
llum horen ook varensoorten en bladplanten als calathea’s tot 
die categorie. Telersvereniging ‘Air So Pure’ behartigt vooral de 
belangen in marktkennis, promotie en verkoop. ‘Teelt technisch 
wisselen wij in onze vereniging geen ervaringen en gegevens uit, 
omdat we uiteenlopende gewassen kweken. Air So Pure zie je 
vooral in uitingen naar de consument, op beurzen in binnen- en 
buitenland en andere promotieactiviteiten’. Patrick Zuidgeest: 
‘De Westlandse tuinbouw doet er goed aan zich te presenteren 
als een zeer verantwoord en maatschappelijk bewuste bedrijfs-
tak. Veel te lang had de glastuinbouw het imago - misschien niet 
helemaal onterecht - dat producten op een milieuvervuilende 
manier werden geteeld. De consument, maar vooral de politiek, 
moet hoognodig van dat idee afgebracht worden’.  

V.l.n.r. Laurens van Dijk, Hans Zuidgeest en Patrick Zuidgeest
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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
Huis en tuin waren uniek  

Onze herinneringen aan oma en opa 
Door Carlijn en Anne Barendse

Wij zijn de kleinkinderen van Mony en 
Nic Barendse uit Poeldijk/Honselers-
dijk. Ik, Carlijn, ben 16 jaar en Anne 
is 14 jaar. We hebben heel wat goede 
herinneringen aan het huis en de om-
geving van opa en oma aan de Nieu-
weweg. Van kinds af aan kwamen we 

daar vaak. Wij wonen in het zuiden van het land, dus een bezoekje 
aan opa en oma was altijd een ervaring. Opa en oma hebben een 
heel groot huis met een grote tuin. Wij konden daar altijd zó ge-
nieten, uren spelen in de tuin en boven in de speelkamer. Ook de 
schuur was en is nog steeds een groot succes. 

Omdat opa vroeger tuinder was 
staat er een hele grote schuur 
naast het huis. Die was altijd ge-
vuld met iets anders. Soms he-
lemaal leeg, of vol met de meest 
aparte dingen zoals kermisattrac-
ties. Wij keken onze ogen uit. Met 
zijn tweeën of met onze nicht en 
neefjes was het daar nooit saai. 
We verzonnen onze eigen spelle-
tjes zoals ‘de Putjessprong’ op de 
trampoline en andere fantasierijke 
spellen. We speelden dit spelletje 
nergens anders dan bij opa en 
oma. Het huis van opa en oma 
werd daardoor uniek. Wij gingen 
elke vakantie een paar dagen  bij 

hen logeren. Elke dag kiezen wat we gingen eten en doen wat we 
wilden, wij vonden het fantastisch. De dag van aankomst nog naar 
de winkel om de spullen te halen. Toen nog de C1000, daarna de 
Jumbo, waar oma altijd wel een bekende tegen kwam en ons heel 
trots voorstelde. 

Met opa’s luchtbuks geschoten
Een van de vele leuke herinneringen is de sloot voor het huis van 
opa en oma. Samen maakten wij hier heel wat  mee, zoals vissen in 
de sloot, waarna we de hengel van opa en de sloot lieten vallen en 
nooit meer terugvonden, nogmaals sorry hiervoor haha! Met opa 
kanoën door de sloot. Het huis is niet alleen door de familie van opa 
en oma bezocht, ook door vriendinnen van Anne. Zij sliep met haar 
vriendinnen een nachtje bij opa en oma toen ze een rondje door Ne-
derland maakten met NS Tienertoer. Ook de vriendinnen hebben de 
leuke gebruiken in het huis van opa en oma kunnen beleven. Zij heb-
ben gevist en met opa’s luchtbuks geschoten. Dat vonden zij ook erg 
leuk om te zien. Natuurlijk was dit huis ideaal om te wonen, vroeger 
met zijn zessen, toen onze papa er ook nog woonde. Alleen nu opa 
iets slechter te been is, wordt het wel allemaal erg veel om het huis 
te onderhouden. Helaas zullen opa en oma volgend jaar naar een 
kleiner huis in Poeldijk verhuizen, wat begrijpelijk is. Wij zullen het 
oude huis heel erg gaan missen, maar in het nieuwe huis zullen we 
vast nieuwe mooie herinneringen maken en de sfeer met oma en 
opa blijft natuurlijk hetzelfde. 

Wij pakken de pen op
‘Onvoldoende mogelijk eigen plek te kiezen’ 

Lang wachten op plek verpleeghuis
Half januari debatteerde de Tweede Kamer over de lange 
wachtlijsten voor verpleeghuiszorg. Vóór dit debat benadrukte 
KBO-PCOB, met Patiënten-federatie Nederland, LOC en Mantel-
zorgNL in een brief dat te veel mensen niet in het verpleeghuis 
van hun voorkeur terecht kunnen en lang moeten wachten op 
een plek. De organisaties zien dat er diverse acties zijn voor 
meer verpleeghuiscapaciteit, maar dat die versnipperd zijn. Een 
totaalvisie wordt gemist. 

Ook is het moeilijk vast te stellen of de participatie vanuit cli-
entbelang in deze plannen voldoende gewaarborgd is. Daarom 
pleiten de organisaties voor een integrale aanpak, waarbij ook 
gekeken wordt naar het perspectief van cliënten en hun naasten. 
Uit een verkenning onder 200 mensen blijkt dat men soms lang 
moet wachten op een plek in het verpleeghuis van hun voorkeur. 
Eén op de drie mensen komt uiteindelijk niet te wonen in het 
verpleeghuis waar zij willen wonen. Dit heeft vaak negatieve ge-
volgen, zoals zorg die niet altijd goed aansluit, gevoel dat men 
zich niet thuis voelt,  onbekende omgeving en de vaak grotere 
reisafstand voor naasten die op bezoek willen gaan. De organisa-
ties roepen daarom op bij het realiseren van voldoende plekken, 
ook aandacht te besteden aan het mogelijk maken van wonen in 
een verpleeghuis van voorkeur.

Levenstestament 
Donderdag 12 maart om 14.00 uur is er voor alle senioren een 
lezing over het levenstestament. Zet het alvast in uw agenda. In 
de volgende Poeldijk Nieuws volgt meer informatie.

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                                               
“Veel dingen zijn simpel. Het is alleen moeilijk om daar achter te 
komen.”

“Hoe eigenwijs ik ben, dat bepaal ik zelf wel.”  (Loesje)
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Ruimte voor nieuwe leden bij Verburch Turnen

Nieuw logo op turnshirts
Door Malou Pieters, voorzitter Verburch Turnen

Het nieuwe logo van Verburch staat nu 
ook op de T-shirts en sweaters van de lei-
ding. Door de hoge opbrengst van de Grote 
Clubactie; ruim € 1.000,00 hebben wij shirts 
en sweaters kunnen aanschaffen voor de lei-

ding. Daarnaast gaan we ook nog een aantal turnbenodigdhe-
den kopen. Alle kinderen hebben ontzettend hun best gedaan, 
maar we willen graag speciaal James Vijverberg en Maxim Hel-
voort bedanken omdat zij respectievelijk 37 en 30 loten hebben 
verkocht. Super gedaan!

Ruimte voor nieuwe leden: In de groep van 4-6 jaar die op maan-
dag van 16.00-17.00 uur traint, is plek voor nieuwe leden. Ook 
in de andere groepen zijn nog een paar plaatsen. Je bent iede-
re maandag van harte welkom voor een proefles, je mag dan 2x 
vrijblijvend mee turnen en als het bevalt kan je lid worden. De 

lessen worden gegeven in de basisschool De Brede Westhof , De 
Ruijtbaan 83 Poeldijk. Je kan je melden bij de turninstructeurs Pe-
ter en Marouscha. De contributie voor het seizoen 2019-2020 is 
€ 110,00 per jaar + € 5 inschrijfgeld per kind. Uiteraard naar rato. 
De laatste les is op 6 juli. In de basisschoolvakanties wordt géén 
les gegeven. Zie ook:  https://verburch.nl/turnen/home.

Kees van Leeuwen klom naar een hoogte van 65 meter en maakte deze opname van de binnenkant van de kerktoren. Vanuit zijn positie 
kijk je op de bovenste vloer, van waar de houten toren begint op zo’n 40 meter hoogte. ‘Geen plek voor hoogtevrees’, schreef hij aan 
Poeldijk Nieuws. De ladders staan nagenoeg verticaal.

https://verburch.nl/turnen/home
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BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 
OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.
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WEGENS GOEDE 

VERKOOPRESULTATEN 

HEBBEN WIJ RUIMTE 

VOOR NIEUW 

AANBOD!

Ruim bemeten multi-functioneel Woon- en 
of werkpand (maar liefst totale oppervlakte 
van ca 212 m2). In het centrum gelegen, 
geschikt als woonruimte met praktijkruim-
te of werkruimte aan huis! Op loopafstand 
van alle winkels en voorzieningen en nabij 
het strand, zee en de duinen.
Vraagprijs: € 400.000,- k.k.

In één van de meest sfeervolle straten 
van Monster gelegen ruime en goed 
onderhouden hoekwoning op groot en 
zonnig perceel van 262 m² eigen grond en 
parkeergelegenheid op eigen terrein. 

Vraagprijs: € 385.000,- k.k.

OPEN DAG
WOENSDAG 12 FEBRUARI

09.00 uur - 12.00 uur

De open dag is een mooie kans voor ouders en 
kinderen om eens ongedwongen een kijkje te nemen 

bij één of meerdere scholen. 
U heeft ook de mogelijkheid om uw kind(eren) 

op de school naar keuze in te schrijven.
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Kans op auto ti jdens 
Winter Was Weken 
Januari staat in het teken van de BOVAG Winter Was Weken bij 
Carwash Westland. Bij elke wasbeurt ontvangt u een kanskaart 
met kans op een auto ter waarde van €10.000 of een winter-
sportcheque.

Deelnemen aan de acti e kan door acti veren van de unieke code 
van de kanskaart voor 11 februari op www.winterwasweken.nl. 
De winnaar van de hoofdprijs mag een nieuwe of gebruikte auto, 
met garanti e uitzoeken voor een maximumbedrag van € 10.000. 
Onder alle deelnemers wordt wekelijks een wintersport reische-
que verloot ter waarde van € 445. Ook krijgt elke deelnemer 2 
weken een grati s krant naar keuze. Meer informati e vindt u op 
www.carwash-westland.nl en via Facebook en Twitt er. 

Klaverjassen in Westlands museum
In de wintermaanden organiseert het Westlands Museum eens 
per maand klaverjaswedstrijden. De eerstvolgende keer is op 
donderdag 19 januari. Dan kunt u gezellig klaverjassen en tus-
sen de drie rondes door het museum en de historische tuin be-
zoeken. Voor de winnaars zijn leuke prijzen te winnen.

De kaartwedstrijd begint om 
13.30 uur; inschrijven vanaf 
13.00 uur. Inschrijfgeld is € 
4,00 en is inclusief bezoek aan het museum en koffi  e of thee. 
Inschrijving is voor iedereen vrij en u hoeft  zich niet vooraf aan 
te melden. U vindt het museum aan de Middel Broekweg 154 in 
Honselersdijk. Telefoon: 0174 – 62 10 84.

Bordspelvereniging De Spelsalon 
Wij zijn een gezellige bordspelvereniging De Spelsalon, die sinds 
oktober 2014 wekelijks in Poeldijk speelt. Opgericht voor men-
sen die het leuk vinden om spellen te spelen maar niemand in 
de buurt  hebben om mee te spelen, of die het gewoon leuk vin-
den om met een groepje mensen spellen te spelen. Veel men-
sen kennen monopoly, rummy cub, ganzenbord; maar er zijn 
zoveel meer leuke spellen. Wij willen graag spelers kennis laten 
maken met veel leuke moderne bordspellen. 

We hebben ruim 200 spellen in huis, maar spelers kunnen ook 
een eigen spel meenemen. Er is alti jd iemand die het uit kan leg-
gen. We spelen (strategische) bordspellen, kaartspellen en dob-
belspellen. In even weken: spelen we op de dinsdagavond in De 
Backerhof (20.00-23.00). In oneven weken op de dinsdagavond, 
Willem-Alexanderlaan 6 in Poeldijk (20.00-24.00). Zaterdagavond 
in De Backerhof. 

Acti viteiten
Naast onze spellenavonden hebben ook andere acti viteiten, zo 
hebben we spellendagen, gingen wij uit eten, deden we mee aan 
burendag in de Backerhof en gaan wij elk jaar met een team naar 
het NK bordspellen. We hebben pas weer een leuke, gezellige 
spellendag in wijkcentrum de Backerhof achter de rug. We be-
gonnen de dag om 11 uur in de ochtend, met koffi  e en thee met 
wat lekkers erbij. Iedereen had wat lekkers meegenomen voor de 
dag, soms zelfs zelfgemaakt.  Het was gezellig druk. Ook hadden 
veel spelers spellen meegenomen, zodat er veel keus in spellen 
was. Er werd steeds in andere groepscombinati es gespeeld, zo-
dat er steeds afwisselende groepjes waren. Zo werden  gespeeld: 
The fi ve tribes, King of Tokyo, Karuba, Mysti ca, Gepakt en Gezakt, 
Cold express, Sky, Doodle Quest, the Hobbit. Om 23.00 uur sloten 
we af, met ons hoofd vol spellen.

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

Ben jij een enthousiaste, sportieve vrijwilliger en heb  
je affiniteit met ouderen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Je begeleidt dan onze fysiotherapeut bij het geven van 
de hart-beweeggroep “Hartkracht” van Pieters  
Behandel Praktijk. Deelnemers zijn mensen die na hun 
hartrevalidatie begeleid willen blijven sporten. 

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

Waar? 
Gymzaal in basisschool de Verburch-hof  
(gebouw Westhof), De Ruijtbaan 81 te Poeldijk.

Ben je geïnteresseerd? 
Bel gerust voor meer informatie of om je aan  
te melden naar Pieters Behandel Praktijk,  
Eline Fredriksz (fysiotherapeut): 06 - 82 35 77 10. 

Slachthuiskade 4 Poeldijk

Openingstijden: vrijdag 09.00-18.00 uur 
zaterdag 09.00-17.00 uur

Iedere vrijdag en zaterdag 
staan wij aan de Slachthuiskade 4, met een bloemenkraam.
U kunt bij ons terecht voor mooie boeketten, losse bloemen en 

fleurige arrangementen. 

Voor rouwbloemwerk en bruidsbloemwerk 
kunt u ons ook  telefonisch bereiken buiten openingstijden. 

Marja Brabander 06-53523092 info@pureflower.nl 
Karin Koelewijn 06-51851715 www.pureflower.nl

Pure flower verkoopt bloemen! 

Bij ons kunt u terecht voor mooie boeketten, 
creatief bloemwerk en fleurige kado’s.

Buiten onze openingstijden zijn wij telefonisch of
via de mail bereikbaar voor bestellingen, 

rouwbloemwerk en trouwbloemwerk. 

Marja Brabander 06-53523092 info@pureflower.nl
Karin Koelewijn 06-51851715 www.pureflower.nl

Adres: Slachthuiskade 4 

Openingstijden: vrijdag  09.00-18.00 uur
Bloemenstal: zaterdag 09.00-17.00 uur
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