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‘Niet naar mij vernoemd…’

What’s in the name?

Door Astrid Reitsma

Het is altijd een mooi moment vlak nadat de baby geboren is. En, hoe gaat ze
heten? Veel is van te voren al bekend.
Wordt het een jongen of een meisje?
Door de 3- en 4D-echo’s zijn er al foto’s
van het gezichtje, maar de naam houden
de meeste aanstaande ouders lekker geheim! Als de baby een
naam krijgt, wordt het ook echt een persoon. Ik ben de afgelopen 25 jaar nog nooit vernoemd. Ik raad het ook niet aan, tenzij
je de naam Astrid heel mooi vindt! Weet wel, het is een naam
uit de jaren 70. Net als alle Sandra’s, Karin’ s en Monique’s…
Daarnaast is mijn naam in het Engels moeilijk uit te spreken
en als je dochter een internationale carrière in het vooruitzicht
heeft, is dat niet verstandig. Geef haar dan tenminste een tweede naam, die door Engelsen gemakkelijk uit te spreken is.

Eén keer schuurde het er tegen aan. Er werd een mooi meisje geboren. Een derde dochter. Hoe gaat dit meisje heten? Glunderend
zei haar mamma: ze heet Marieke Astrid. “Oh, wat ontzettend
leuk”, zei ik! Snel zei de mamma van Marieke Astrid: “niet naar
jou vernoemd hoor! Naar mijn vriendin!” Ha, één seconde dacht
ik toch even dat het wel zo was. Naast “uit de jaren 70 tijd” en
niet in het Engels uit te spreken, is de R ook nog eens een onhandige letter.
‘Zij vocht voor haar leven’
Mijn broer en ik konden als kinderen de R niet uitspreken. Heel
onhandig als je Astrid Reitsma heet. Hadden onze ouders dat niet
van te voren even kunnen bedenken, vraag je je dan af? Ik vond
het vreselijk om mijn naam te moeten zeggen (ze is een beetje
verlegen).

Lees verder op pagina 3

Wensen bezorgers Poeldijk Nieuws

Dit is de op één na laatste Poeldijk Nieuws van 2020. Over twee weken krijgt u de laatste editie van uw dorpsblad van dit jaar. De
bezorgers zullen u waarschijnlijk redelijk vroeg de nieuwjaarsgroet wensen. Natuurlijk hopen zij op een bedankje voor hun tweewekelijkse werk, niets is verplicht. Onze bezorgers hebben geen kaartje bij zich, maar overhandigen u Poeldijk Nieuws. Het mooie
hiervan is dat zij een praatje kunnen maken met de lezers en u ziet wie uw bezorger is. Een extraatje is altijd mooi meegenomen.

AGENDA
Elke zaterdag 09.30-10.00 uur
Elke woensdag 13.30-15.00 uur
4 en 5 dec.
4 t/m 20 dec. 09.00-18.00
11 dec. 09.30-11.00 uur
12 dec. 10.00 tot 13 dec. 10.00 uur
19 dec. 20.00 uur

Open kerk
Open kerk
Sint en Piet live-stream
De Blauwkonters
Kerstbomen en sjaals-actie
Digi-inloop
Gitaarlesmarathon
Verburch online Kerstrad + Quiz

Hervormde kerk
Bartholomeuskerk
Scouting Poeldijk (zie pag. 16)
Jumbo Poeldijk
(zie vorige nummer, pag. 10)
De Backerhof
GitaarLex, Mercurius 10 Poeldijk
(zie pag. 15)
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BELANGRIJKE NUMMERS EN ADRESSEN

Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.500 thuis bezorgd en 600 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 (penningmeester), Gabrielle Zwinkels (secretaris).
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van
Leeuwen, Etiènne Zwinkels (website en sociale media).
Opmaak en druk: Uitgeverij West Media.
___________________________________________________
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

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 (0653714151) 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
Familiebericht:
Poeldijknieuwtjes:
1/8 pag.: € 35,00
1/3 pag.: € 90,00
Particulier: € 10,00
1/6 pag.: € 50,00
1/2 pag.: € 110,00 Zakelijk: € 25,00
1/4 pag.: € 65,00
___________________________________________________
Staat u ook achter Poeldijk Nieuws?
Het maken van ons dorpsblad kost geld. Wilt
u achter ons 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.
Leest u Poeldijk Nieuws liever digitaal?
Laat het weten via info@poeldijknieuws.nl.
Privacy
Poeldijk Nieuws respecteert de privacywetgeving (AVG) en stelt
nooit data van haar lezers aan derden beschikbaar.
GEVRAAGD: Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s,
boeken, landkaarten en alles over de Westlandse kerkgeschiedenis.
J.N.M. van Leeuwen Voorstraat 14-5, 2685 EM Poeldijk - Tel. 0174-246148
lions.lr@kabelfoon.nl

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI

Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174-625459
PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.
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Wijkagent Poeldijk:
Spreekuur wekelijks dinsdag 14.00-15.00 uur in De Backerhof.
Bij nood: bel 112
Bij problemen: 0900-8844. www.politie.nl
Gemeente Westland: 140174
Dr. Schijen 0174-212232, noodlijn 0174-240638
Dr. Touw 0174-247373, noodlijn 0174-241947
Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174-638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174-280808
Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06-23577957, www.careyn.nl
Wij hebben tijdelijk het spreekuur niet beschikbaar.
Verloskundigen: 06-24713713
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174-630358
Sociaal makelaar Poeldijk: Helma van der Wijden 06-40737399,
mail: h.v.d.wijden@vitiswelzijn.nl
Gehandicapten Platform Westland: 06-34959999
Dierenbescherming Westland: 0174-630863
Embrasse uitvaartverzorging: 0174-257474
Lupine uitvaartverzorging: 0174-270090
Silene Uitvaart: 0174-292926
PerspeKtief, Woonhotel Westland

Meldnummer: 794141, 24/7 bereikbaar. info@perspektief.nl
Pieter van Foreest: 015-5155000,
www.pietervanforeest.nl
Wonen, zorg, behandeling en thuiszorg.
Wijkverpleging: Team Poeldijk Thuis, Rijsenburgerplaats 25

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.
JOS VRANKEN
Het Endhof 5 - Telefoon 0174-245520
GemeenteBelang Westland

Ideeën, vragen en opmerkingen: vraag@gemeentebelangwestland.nl

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06-81022746

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:
Judith van den Bos, Steunraadslid CDA
judith@cdawestland.nl Tel. 06-38903062
Marcel Zuidgeest, Raadslid CDA
marcelingrid@kpnmail.nl. Tel. 06-13243733

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:
JOHN WITKAMP 06-52588023
E-mail: info@lpfwestland.nl
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
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(Vervolg van voorpagina)

Aanbiedingen geldig van
woensdag 212 t/m dinsdag 812

Mijn broer had een ander trauma. Dol enthousiast vertelde hij
aan zijn kleuterjuf, na een weekeinde in Friesland, dat hij een
F-ies liedje kende en het graag wilde laten horen. De juf werd
acuut boos, want vieze liedjes wilde ze niet horen en hij kon in de
hoek gaan staan om erover “na te denken”. Lastige letter, de R.
Mijn collega Christa, daarentegen is wel vernoemd. Er werd een
mooi klein meisje geboren. Alleen, dit meisje huilde en ademde
niet toen zij werd geboren. En Christa, deed waar wij ieder jaar
weer opnieuw voor trainen en gelukkig bijna nooit hoeven toe
te passen… Zij vocht voor haar leven en ze hielp haar op gang.
Ze blies met haar beademing het leven in haar. En zij kreeg de
mooie naam Sien Christa, omdat haar leven voor altijd verbonden
blijft aan de deskundigheid van onze Christa. Dat is nu alweer
dertien jaar geleden en Sien Christa is een vrolijke gezonde puber, die een moeilijke start had maar met volle teugen van het
leven geniet. Zoals het hoort. (Astrid Reitsma, oprichtster van
Verloskundigenpraktijk In ’t Wateringse, schreef deze tekst als
blog én voor Poeldijk Nieuws). De praktijk houdt spreekuur in
Poeldijk, vrijdag 09.00-12.00 uur in Gezondheidscentrum Dahlia.

Heerlijke verse
Slagroomschnitt
nu € 5,99
Een smakelijke tip voor het gezellige Sinterklaasavondje

2 Stokbroden

keuze uit wit, tarwe, meer
voor € 2,00
granen

10 Saucijzenhapjes
nu voor € 5,00
Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

30 nov t/m 5 dec 2020

Ambachtelijke bakkers sinds 1932

7 t/m 12 december 2020

KEURKOOPJE

KEURKOOPJE

SHOARMAPAKKET,
VLEES, BROODJES EN
SAUS
SLECHTS €7,50

4 HOUTVINKEN
SLECHTS

VLEESWARENKOOPJE

150 GRAM PROVEN
CAALSE ROLLADE
SLECHTS €2,25
SINTERKLAASTIP!

GOURMET PER PERSOON
SLECHTS €7,15

Bewoners van De Terwebloem zijn wéér verwend. OptiFlor verraste hen met een orchidee waar zij volop van genieten. Ook
leuk: als je post krijgt en wat te lezen hebt; er werden tijdschriften gebracht, leerlingen van de Piramide College stuurden kaarten en een stel uit Poeldijk bracht taarten voor de medewerkers.

Van Malkenhorst

€5,50

VLEESWARENKOOPJE

150 GRAM GEGRILDE
BOTERHAMWORST
SLECHTS €1,75
TIP UIT DE KEUKEN!

HEERLIJKE ITALIAANSE
LASAGNE VERS AFGE
BAKKEN MET TOMAAT EN
ITALIAANSE KRUIDEN

keurslager
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In memoriam:

EHBO’ers Poeldijk 7 december in ‘t zonnetje

Arie van der Loos (93)

Internationale Vrijwilligers dag

Door pastor Max Kwee

Arie werd op 17 januari 1927 als elfde kind geboren in een tuindersgezin aan de Poeldijkse Casembrootlaan. Toen hij 13 jaar
was brak de oorlog uit, daarna ging hij werken bij verschillende bazen in de tuin. Hij leerde Truus van Leeuwen kennen, zij
trouwden in 1957. Zij gaven het leven aan Kees, Ellen, Hans,
Hélène en Carla. Arie en Truus werkten hard in hun bedrijf, er
was ook tijd om leuke dingen met de kinderen te doen.
In 1973 verkocht hij zijn bedrijf en stopte als tuinder en ging werken op de begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag en deed dat
tot aan de VUT in 1988. Jarenlang had hij een moestuin en hield
bij veel mensen de druiven bij. Arie was altijd bezig met groente,
bloemen, druiven en dieren en hij bracht heel wat handel naar
de konijnenveiling. Vanaf 1989 werkte hij een dag in de week op
de veiling en pakte daar bloemen in. In 2006 overleed zijn vrouw
Truus, daar had Arie veel verdriet van.

De Verenigde Naties hebben 5 december uitgeroepen tot
International Volunteer Day, de Internationale Vrijwilligersdag.
Deze dag, die in Nederland op 7 december wordt gevierd, is ingesteld om wereldwijd het vrijwilligerswerk respect te tonen en
te promoten.
Door dit artikel zetten wij alle vrijwilligers en in het bijzonder onze
EHBO-ers in het zonnetje. In deze
coronatijd zijn er weinig evenementen, dus komt de vrijwillige
EHBO-er weinig in actie, maar op
andere vlakken zijn de vrijwilligers
hard nodig en aan het werk. Wij
danken jullie voor jullie inzet. Blijf
doorgaan, samen zijn wij sterk.

Arie kon erg genieten van zijn kinderen, kleinkinderen en de laatste jaren ook zijn achterkleinkinderen. In 2011 verhuisde hij naar
De Wittebrug. Op 1 november is hij overleden in de leeftijd van 93
jaar. Wij denken terug aan een opgewekte, optimistische, zorgzame en trouwe man. Hij kon ook wel eens wat eigenwijs zijn. Zijn
leven stond in het teken van werken en zorgen. Moge hij nu bij de
Heer in vrede rusten.

Van een persoonlijk
afscheid naar een
dierbare herinnering
Natascha
van Zeijl - Vis

Herckenrathstraat 1 te Monster
24/7 bereikbaar via 0174 - 257474
info@embrasseuitvaart.nl | www.embrasseuitvaart.nl

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

15 december 2020
Tijd: 15.30 - 17.00 uur
Waar:
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk
Kosteloos en vrijblijvend
www.silene-uitvaart.nl/
inloopspreekuur

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

0174 - 27.00.90
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Tanya en Yvonne openen in Poeldijk:

Afslanksalon Body-line.nu
In juni verhuisde afslanksalon Body-line.nu van Naaldwijk naar
Poeldijk en nam zijn intrek in de Beatrixstraat 1a, waar vroeger de fysiotherapeut zat. De ruimte stond jaren leeg en heeft
nu weer een mooie bestemming. Eigenaresse Tanya Christy en
schoonheidsspecialiste Yvonne van Geest zijn een samenwerking gestart om een schoonheidssalon te openen.

Adverteren in

voordelig en doeltreﬀend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim 3.500 privéén zakelijke adressen in groot-Poeldijk. Ook zijn er bijna 600 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

Tanya “Het heeft een paar maanden voorbereiding gekost,
maar nu zijn we er klaar voor” Naast twee kamers om af te
slanken met ons unieke apparaat dat werkt met Ultrasound en
Elektrostimulatie hebben we nu ook een hele mooie ruimte voor
een beautybehandeling. Yvonne is een ervaren schoonheidsspecialiste, zij vindt het heerlijk mensen in de watten te leggen, hen
een ware beleving te geven en de huid te geven wat nodig is.
Je kunt bij ons goed terecht
voor gezichtsbehandeling,
van kort tot uitgebreid met
massages. Wij hebben ook
cadeaubonnen, met de feestdagen voor de deur. Als openingsaanbieding, een kennismakingsbehandeling van 45 minuten
voor € 49,95. Meer informatie: www.beautysalon-body-line.nu,
tel. 06 – 83 182 606.

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 3 t/m 5 december

nu voor

€9,05
HET HEERLIJK AVONDJE
IS GEKOMEN!
Wie zoet is krijgt lekkers, Bakkerij vd Berg
wenst iedereen een Heerlijk Avondje
www.bakkerijvdberg.nl
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H. Bartholomeus		
Voorstraat 111
2685 EK Poeldijk
H. BARTHOLOMEUS
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

website: www.ignatiaansbidden.org. Als u zich inschrijft, krijgt u
elke dag via een e-mail teksten en een handleiding om na te denken over de betekenis van de komst van het Kerstkind. Kerstmis
vieren we dit jaar anders, u kunt de nachtmis via televisie volgen, tóch vieren wij opnieuw de geboorte van de Zoon van God.
Thema van Kerstmis is: ‘Wij komen anders tezamen’. Ik hoop, met
mijn collega’s, dat wij allemaal samenkomen bij die Kerststal. Wij
mogen ons met elkaar verbonden weten door dat Kind. Dat is de
kracht van de geboorte van dat Kind, het verbindt ons, het voedt
ons en geeft hoop. Natuurlijk hopen wij op een eind van deze pandemie, maar onze hoop overstijgt dat. Wij hopen, in de dagelijkse
vreugde en verdriet, op de komst van dat Kerstkind in ons hart.
Mede namens mijn collega’s wens ik u allemaal een mooie en inspirerende Advent en dat wij samen (dichtbij of verder) Kerstmis
mogen vieren. Dan wensen wij elkaar een Zalig Kerstmis. In ‘Stille
nacht’ zingen wij dat Davids Zoon miljoenen zaligen zal. Dat geldt
ook voor u! Wij mogen gelukkig zijn omdat dat Kerstkind voor u
en voor mij is geboren, hoop leeft in onze harten omdat wij dit
feest vieren.

Persoonlijk op zoek naar..

Kerst in coronatijd

R.K. PARO
CHIE

Poeldijk

Op weg naar Kerstmis
Door diaken Ronald Dits

22 november was een belangrijke dag,
niet zozeer omdat ik toen 12 jaar geleden tot diaken ben gewijd, maar omdat het feest van Christus Koning is
gevierd. Daarmee wordt het kerkelijk
jaar afgesloten, het weekeinde erna
begint een nieuw kerkelijk jaar. Een
nieuw begin, dat is Kerstmis, daar mogen wij naartoe groeien. De tijd naar
Kerstmis noemen wij Advent, naar het Latijnse Adventus:
‘komst’. Wij vierden de eerste zondag van de Advent op 29 november. Helaas mogen wij maar met weinig mensen bij elkaar
komen, vieren we Sinterklaasfeest, Kerstmis en Oudjaar niet
met de hele familie en zullen onze kerken met Kerstmis niet
propvol zitten. Weinig mensen zagen dat de eerste kaars op de
Adventskrans is aangestoken. Hoe kunt u de Advent beleven?
Allereerst kunt u thuis elke zondag een nieuwe kaars op uw eigen Adventskrans aansteken. U kunt ook elke dag even een
Adventskaars laten branden (de kaars met 24 streepjes), vanaf 1
december tot Kerstmis. Een andere manier om je geestelijk voor
te bereiden is een retraite. Vroeger ging je in een klooster op retraite, maar je kunt op veel manieren een retraite beleven. De
kern blijft hetzelfde: je stopt met jouw reis in de bewoonde wereld
en je gaat op reis in jezelf. Bij een geestelijke retraite gaat de reis
op zoek naar betekenis van Jezus of God in jouw eigen leven.
De Adventstijd is dan ook een hele mooie tijd om te zoeken naar
de betekenis van de geboorte van Jezus voor jou. Vanuit de traditie zijn er al woorden aan gegeven: de komst van onze Verlosser,
God die mens geworden is, Gods belofte, of het Licht dat in de
wereld komt. Maar je kan ook op zoek gaan naar de persoonlijke
betekenis van de geboorte van Jezus. Wat betekent Kerstmis voor
u of voor jou? Daarover denken wij in Adventsvieringen na, maar
u kunt ook persoonlijk op zoek gaan. Daarbij wordt hulp geboden.
De Jezuïeten hebben hiervoor een retraite ontwikkeld, die gewoon
thuis gevolgd kan worden. Hiervoor moet u zich aanmelden via de

  
Als u deze Poeldijk Nieuws leest is nog niet bekend wat de richtlijnen voor Kerstmis en kerstvieringen zijn. Nu mogen maximaal
30 parochianen per viering de kerk in. Helaas zijn er toch mensen die naar de kerk komen, zonder vooraf aanmelden. Tot nu
mochten zij, als er nog plaats was, toch naar binnen. Als de coördinatoren één persoon binnenlaten, kunnen zij anderen niet
weigeren. Dat wil de parochie, zeker bij de kerstvieringen niet.
Om ongelijkheid te voorkomen, moet er gereserveerd worden.
Vol is vol.
We weten nu nog niet hoeveel mensen tegelijk dan de kerk in
mogen, daarom het dringende verzoek tijdig te reserveren. Bij
kerstvieringen mogen alleen mensen naar binnen ná reserveren.
In de volgende Poeldijk Nieuws actuele informatie. Wij willen de
kerk tussen Kerst en Oud & Nieuw elke dag open doen. Voor gebed, een kaarsje, stilte, genieten van versiering en stal. Zie de volgende Poeldijk Nieuws. Reserveer: www.rkwestland.nl

Kerstnachtmis thuis
Door diaken Ronald Dits

Door corona lopen veel zaken anders, ook met Kerstmis. Er mogen maar weinig mensen de kerk in, veel missen Kerstmis in de
Bartholomeus. Toch is er een oplossing: een Kerstnachtmis bij de
WOS. Die wordt uitgezonden op 24 december om 21.00 uur. Het
hele pastoraal werkt mee aan de viering, De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Deo Sacrum gedirigeerd door Steven
van Wieren. In de kerk is géén Kerstviering. Om de uitzending mogelijk te maken graag een bijdrage op: NL07RABO 0121.2693.29.

Mensen niet eens met privacy: viering niet online

Vormelingen stelden zich voor
Door pastoraal werker Els Geelen

Spannend of het door kon gaan, de viering waar vormelingen
zich voorstellen, op zaterdag 14 november. Diaken Walther
Burgering en pastoraal werker Els Geelen gingen voor en zestien
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jongeren stelden zich voor in de St. Jan de Doper. Leden van
Corbulo zongen, thema was ‘zorg met elkaar, zorg voor elkaar’.
Door corona mochten alleen vormelingen en één van hun ouders
erbij zijn, ook opa en oma niet. Live meekijken kon. Omdat niet
iedereen akkoord was met privacyregels, is de viering niet terug
te zien. Het evangelie ging over talenten: wat kunnen wij doen
met talenten ontvangen van God? Met die vraag stelden zij zich
voor. Mooi om te horen dat zij er willen zijn voor anderen. Dat zij
goed zijn in wiskunde en met hun talent andere kinderen willen
helpen die er niet goed in zijn, of als iemand boodschappen nodig
heeft. Waarom zij gevormd willen worden? Voor een volgende
stap en te laten zien dat zij geloven. Wij wensen, Wende, Myrthe,
Nora, Daniël, Nathalie, Peter, Lindsey, Ruben, Viktoria, Lotte, Filip,
Tomasz, Ruben, Sofie, Willemijn en Nora een goede voorbereiding. Heel fijn dat wij bij elkaar konden zijn.

Zelf aan de slag..

Adventskrans thuis?
Door pastor Max Kwee

Thema van de kerstvieringen is: ‘Wij komen anders tezamen.’ U kent het lied
‘Wij komen tezamen.’ Door de corona
gaat veel ‘anders’. Naar de kerk – ook
al is het één keer per jaar – is deze
kerst héél moeilijk. Of, ‘lastig’, zoals
dat nu heet. Toch kunnen vieringen
mee gevierd worden, op televisie en via
live-stream. In de Adventtijd, de tijd van
voorbereiding op Kerstmis, wordt altijd aan het begin van de
viering een kaars op de Adventskrans aangestoken, vaak met
een kort gebed of tekst.
Dat kunnen wij nu niet in een volle kerk meemaken. Wat kan
wel? Thuis een Adventskrans maken. Wat is er te zeggen over
een Adventskrans? Hij is rond en doorlopend. Het oude kerkelijk jaar gaat altijd over in een nieuw kerkelijk jaar. De krans is
vaak groen: teken van niet-verdorrend leven. Leven, in koude
en donkere wintertijd. Christus, naar wiens komst we uitzien,
is de Levende. Wij kunnen paarse linten om de krans wikkelen,
de kleur van bezinning en inkeer. Een teken om innerlijk voor te
bereiden op de komst van de Heer. En het getal: vier kaarsen.
Afronding: vier windrichtingen, vier seizoenen. De kaarsen verwijzen naar vier weken voor Kerstmis. Licht. Als je in een donkere
kamer één kaars aansteekt, is het donker verdreven. Brandende
kaarsen, teken van Christus, licht van de wereld.
Wij bieden u enkele gebeden aan, die u elke zondag, bij het
aansteken van de kaars kunt bidden. Zij sluiten aan bij de
Evangelielezing van die zondag. Heer Jezus, U heeft gezegd:
“Wees waakzaam! Als de heer van een huis vertrekt, weet je niet
wanneer hij komt, ’s avonds laat, midden in de nacht, of ’s morgens vroeg. Als hij onverwachts komt, laat hij u dan niet slapend
vinden.” Geef dat wij altijd waakzaam mogen zijn. Gericht op uw
komst. Richt ons hart in deze Adventtijd meer en meer op U, die
wij verwachten. Help ons, om waakzaam te zijn, in ons spreken
en zwijgen, in al ons doen en laten. Amen. Heer Jezus, de profeet
Jesaja zei: “Bereid de weg van de Heer!” En Johannes de Doper
heeft de weg bereid. Hij heeft gedoopt, gepredikt, Hem aangewezen. Maak dat wij ons steeds beter voorbereiden op uw komst.

Geef dat wij bereid zullen zijn, om U in ons leven te ontvangen.
Laat ons, in onze levens, de weg bereiden. Amen. Heer Jezus, als
we zeggen ‘iemand is een roepende in de woestijn,’ dan bedoelen we: die is met een zinloze missie bezig. Zo niet Johannes de
Doper. Hij leefde letterlijk in een woestijn. En hij riep de blijde
boodschap uit. Hij zei: “Maak de weg recht voor de Heer!” Soms
gaan wij wegen met allerlei kronkels. Soms doen we minder goede dingen. U vindt niet altijd een rechte weg naar ons toe. Soms
hebben we het voor U lastig gemaakt. Help ons, de weg recht te
maken, zodat U werkelijk naar ons toe zal kunnen komen, en dat
wij U werkelijk kunnen ontvangen. Amen. Heer Jezus, de engel
Gabriël bezocht de H. Maria. Hij zei: “Verheug u, de Heer is met
u.” Uw komst is vreugde in ons leven. Telkens ziet U er naar uit,
om bij ons te komen. Soms zijn de omstandigheden zodanig, dat
we maar weinig vreugde zien of beleven. Maar met Kerstmis mogen we ons werkelijk verheugen. Want U zoekt de mensen op.
U wilt deelhebben aan onze levens. U wilt ons helpen, steunen,
bemoedigen, zegenen. Geef dat wij ons oprecht kunnen verheugen, nu uw komst nabij is. En dat we een vreugdevol kerstfeest
mogen beleven. Amen. Ik wens u veel plezier met het maken van
een Adventskrans, een mooie Adventtijd en een zalig kerstfeest!

Kerkberichten

Weekeinde 5 en 6 december, tweede zondag van de Advent.
Zaterdag 5 december 19.00 uur: geen vieringen.
Zondag 6 december 09.30 uur: woord- en communieviering
met zang. Voorganger: diaken Ronald Dits. Intenties: jaargetijde
Bep Witkamp-Zuiderwijk, Frans en Marie Grootscholten-van der
Klugt, Peter en Ben Grootscholten, Arie Vollebregt, overleden familie Vollebregt en overleden familie Van Leeuwen.

eming
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Weekeinde 12 en 13 december: derde zondag van de Advent.
Zaterdag 12 december 19.00 uur: Eucharistieviering, Gregoriaans
door de Vrouwenschola. Voorganger: Pastor Max Kwee. Intenties:
Jaargetijde Piet van der Arend, jaargetijde Janus Brabander, overleden ouders Brabander- Greve en Martha Brabander, Cornelia
van Dijk-de Jong en dochters Ineke en Agnes.
Zondag 13 december 09.30 uur: woord- en communieviering met
zang. Voorganger: Pastoraal werker J. Batist. Intenties: levende en
overleden families Van Paassen, Van Kester-Oosterveer, Gerard
Goeijenbier en Riet Goeijenbier-van Kester, Kees Rijgersberg,
Tinus van Dijk.

Selam: “meer aandacht voor jongeren”

Kledingreparatie Poeldijk
Kledingreparatie Poeldijk, het bedrijf van Selam zit al zestien
jaar in Poeldijk. De enthousiaste ondernemer met zijn werknemer werken dagelijks aan kleding; zij kunnen hele zware materialen, zoals zeildoeken aan elkaar maken. Ook met uw kleding en
zware gordijnen kunt u bij hem terecht om die te laten reinigen.

Kerk open
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om binnen te lopen voor een stil moment, alleen of met anderen of een
kaarsje aan te steken.
Vervoer naar vieringen in de kerk
Poeldijkers vragen ons om vervoer naar en van de kerk. Wij maken dat graag mogelijk. Als u niet
op
gelegenheid
naar de
Dekker
vaneigen
Geest Installaties
B.V.
kerk kunt komen: wij halen u op
en
brengen
u
thuis.
Bel
Jan van
Vlotlaan 578, 2681 TX Monster
Postbus 50, 2680 AB Monster
Dijk, tel: 06 - 40 917 565.
T 0174 21 20 80
F 0174 24 25 11
info@dekkervangeest.nl
www.dekkervangeest.nl

Doopvieringen
ING
49 94 256
Aanmelden voor dopen kan digitaal
op:67
www.rkwestland.nl
onG-rekening
99 60 86 048
BTW nr
8006.95.288.B.01
der ‘formulieren’. Het formulier
‘aanmelden
Doop’
ingevuld
diKvK
27232515
gitaal bezorgen bij het parochiesecretariaat.
Dan
behandelen
de
Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend
juiste mensen het.
Vieringen De Backerhof
Door corona tijdelijk geen vieringen.
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).
Oude en gebruikte kleding
U kunt het hele jaar door bellen naar de werkgroep MOV als u de
kleding eerder wilt inleveren. Er wordt dan een afspraak gemaakt
om uw kleding op te halen. Mieke Janssen (24 65 92) en Jan van
Paassen (24 29 22).

technisch installatiebedrijf

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling
www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080
Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Selam is heel geïnteresseerd in de Poeldijkse bevolking en voelt
zich hier geheel thuis. Hij vindt Poeldijkers erg vriendelijk en
dankbaar. De winkelier merkt dat hij veel vertrouwen heeft
bij Poeldijkers. Tegen Poeldijk Nieuws zegt hij: “we moeten in
Poeldijk wat meer aandacht geven aan onze jongeren. Hij vindt
dat er voor jongeren boven 13 jaar weinig te beleven is in het
dorp, zeker als zij niet van sport houden. Ook voor deze groep
moeten we activiteiten organiseren.” Kledingreparatie Poeldijk is
gevestigd aan de Jan Barendselaan in Poeldijk. Wij hopen dat hij
hier een goede boterham kan blijven verdienen, want hij is het
zeker waard!

Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger:
Annalena Hoyer a.hoyer@pietervanforeest.nl
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 24 57 89.
Annalena Hoyer geeft in De Terwebloem aandacht aan bewoners
en organiseert sfeervieringen. Op vrijdagen wordt in de multifunctionele ruimte de RK viering van Allerzielen uit Wateringen
uitgezonden. Daaraan kunnen bewoners op gepaste afstand
deelnemen. Ook worden vieringen van de Hervormde Gemeente
uitgezonden.
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Vrijwilligers in het zonnetje

Verburch Turnen

Marouscha en Lisa
Deze keer een tweeluik, vanuit het Turnen. Geen grote, wél zeer
actieve vereniging met veel vrijwilligers. Het doel van de vereniging is een mogelijkheid te bieden om gymnastiek te beoefenen,
waarbij plezier voorop staat. Marouscha en Lisa, twee actieve
leden enthousiast aan het woord over hun vrijwilligerswerk.
optometrie

audicien

contactlenzen

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

“Ik ben Marouscha, woon in het Westland en ben 20 jaar, in het
dagelijks leven ben ik kraamverzorgster. Als vrijwilligster geef ik
al heel wat jaren turnles bij Verburch. Daarnaast ben ik ook bij
de leiding van de Scouting Poeldijk. Vanaf mijn achtste heb ik bij
DOS Naaldwijk geturnd en ben met Peter Kuijvenhoven, op mijn
twaalfde les gaan geven in Poeldijk. Dat vind ik leuk om te doen,
elke les is compleet anders en het is altijd gezellig met de kinderen. Het minst leuk vind ik het opruimen en opzetten van de
turntoestellen.” Lisa, ook vrijwilligster bij Verburch Turnen: “ik
woon ook in het Westland, ik ben 17 en studeer verpleegkunde.
Als vrijwilligster geef ik turnles en daarnaast ben ik buddy. Ik heb
een tijdje geturnd bij Verburch, daarna bij DOS Naaldwijk en een
paar jaar later kwam ik weer, via via bij Verburch. Toen werd mij
gevraagd of ik les wilde gaan geven. Dat doe ik nu drie jaar. Zoals
Marouscha zei, elke les is heel anders en het is altijd gezellig met
de kinderen. Opruimen vind ik ook het minst leuk en dat zegt mijn
moeder Sandra ook steeds.”
Oproep aan iedereen
Lijkt het je ook leuk om mee te helpen of om zelf te turnen? Kom
een keertje vrijblijvend meeturnen. Wij doen dit elke maandag in
Basisschool de Brede School Westhof, De Ruijtbaan 81 Poeldijk.
Er zijn drie groepen, voor kleuters (16.0017.00 uur), 6 t/m 9 jaar (17.00-18.00 uur)
en de wedstrijd- en selectiegroepen vanaf 9 jaar (18.00-19.00 uur). Kijk op: www.
verburch.nl/turnen/home voor meer informatie. Leuk als je eens komt kijken!

Brillenglazen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

(zonne)Brillen

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

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.

Meer weten? www.optiflor.nl
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Puzzel
nr. 1 gemeente Poeldijk
Hervormde

Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6, tel. 243663
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws,
Predikant
: Ds. J.W.J. Guis
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesties voor een
Jan Barendselaan 199, 2685 BS Poeldijk
leuke puzzel of wilt
u er zelf een maken dan zijn deze van harte
Tel. 06 - 13 703 120
welkom!
Dan
is
ons
blad
echt van
Poeldijkers.
Kerk.bureau : Verburghlaan
38, en
tel.voor
242570
		 E-mail: bogaardij@hotmail.com
Puzzel
week:
Scribavoor deze
: mw.
M. van der Pot-Cloose
Deze
week
de
Nieuwjaarspuzzel,
		 De Noorderhoek de
23 oplossing heeft alles te maken
met
dit
nieuwe
jaar.
Het
is
een
Bij juiste invul		 2685 RJ Poeldijk tel. cijferpuzzel.
240282
ling
ontstaat
er
een
aantal
cijfers
die
het
nieuwe
jaar
nog dikwijls
Bank
: NL36 INGB 0003 9117 70
terugkomen.
		 NL09 RABO 0135 3652 36

		 T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk
1 de laatste is voor de es
2 de laatste komt voor heel kort
3Thanksgiving
de soldaat moet
salueren
waait
niet over
4 de u moet uit de oppergod
5 deel van de voet minder ‘t
6Door
ditds.
doet
men
met meel alvorens men er mee bakt
J.W.J.
Guis
7 dubbel
8 een dier dat doorVeel
de war
is uit Amerika waaien over naar
dingen
9 een leuk stel
ons land. Het is soms de vraag of dat nu
10 een op hol geslagen beest
altijd winst is voor ons is. Afgelopen
11 een rondje van niets week waren er twee bijzondere da12 enkelvoudig werd langzaam
het de
touw
losgelaten Donderdag
gen voor
Amerikanen.
13 geef me de hand
was de traditionele ‘Thanksgiving’,
14 geeft geen aanleidingde
totvrijdag
feest daarop de zogeheten ‘Black
15 het fabelachtig wit paard
is zijn
verloren
Friday’.
Er zithoorn
dus amper
iets tussen dank
16 niet zo best op hetenrekest
drukte in. Ik heb de indruk dat we in
17 op de uitkijk staan
zonderinmiddels
W
Nederland
goed bekend zijn met
18
tweezijdig
nummer
waarop u meer
slaan.
Black
Friday, terwijl
Thanksgiving
niet dan
overacht
weetmoet
te waaien.
19 V (Romeinse letter)
20
zero al verschillende mails die enorme kortingen beloven op
Ik kreeg
die bepaalde vrijdag. Ongemerkt kijk ik dan toch of er nog wat
Zet
deons
gevonden
vragen
16, kortingen
15, 9, 20, en
5,
voor
bij zit. Ugetallen
kent dat van
vastde
wel.
Ik ben11,
niet14,
tegen
6niet
achter
elkaar
en stuur
op. me af wat het belangrijkste is,
tegen
drukte.
Maarhet
ik vroeg
zeker in de crisistijd die we nu beleven. Zou het niet mooi zijn als
er ook meer aandacht kwam voor wat de Amerikanen op donderdag doen? Als familie bij elkaar komen om dankbaarheid te tonen
tegenover God en voor elkaar? Dat is in ieder geval van oudsher
de inzet. Als enkel de koopwoede overheerst, wordt niemand er
beter van. Als tussen alle drukte het besef groeit dat we, ondanks
alle zorgen, redenen hebben om dankbaar te zijn lijkt me dat echte winst.

Tussen dank en drukte

4 JANUARI 2017
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5

cember wordt dhr. G. van den Berg bevestigd tot ouderling en
dhr. A. van der Gaag tot diaken.
Collecten in deze tijd
Veel mensen kijken nu diensten mee via YouTube. Als u een bijdrage wilt geven aan de “gemiste collecten” dan is uw bijdrage
welkom op rekening: NL09 RABO 0135 3652 36 t.n.v. Kerkv. Herv.
gemeente Poeldijk. Vermeldt u er ‘gemiste collecten’ bij. Wij verdelen deze bijdrage tussen diaconie en kerkvoogdij op basis van
de op deze zondagen gehouden collecten in 2019. Bij voorbaat
dank voor uw bijdrage.
Meditatie op woensdag
Elke woensdag wordt er om 19.30 uur een meditatief moment
uitgezonden via de live-stream. De meditatie wordt verzorgd
door ds. J.W.J. Guis. De uitzending is ook later terug te kijken.
Lupine uitvaartverzorging

Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk
Vervoer
0174
- 27.00.90
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt
komen,
kan
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u gehaald
met de auto en weer thuisgebracht. Het contactadres is: Dhr. A.
Koen (06 – 26 010 480).

Maximaal 30 mensen per kerkdienst
Nog steeds moeten wij rekening houden met maximaal 30 kerkgangers per dienst. Wij werken met vaste plaatsen voor hen die
elke week komen en een aantal flexibele plaatsen. Wij houden
ook rekening met gemeenteleden die niet over internet beschikken en niet via de livestream kunnen meekijken.
Aan- en afmelden
Wij vragen daarom dringend als u op zondag niet of met minder
mensen plaats gebruikt dat vóór vrijdag 19.00 uur te melden. Als
u geen vaste plaats heeft en u wilt naar de kerk komen, vraag dan
op zaterdag tussen 19.00-20.00 uur of er plaats. Dat kan bij: J.
Bogaard tel. 06-14 899 952 of: bogaardij@hotmail.com.
Mondmaskers
Er wordt dringend verzocht bij het betreden en verlaten van de
kerk een mondmasker te dragen. Als u uw plaats hebt ingenomen mag het mondmasker af. Ook de overige protocollen over

Kerkdiensten

Diensten via YouTube. Inloggen: inloggen via: YouTube: herv.gemeente Poeldijk, of via www.Hervormd Poeldijk onder corona.
Zondag 6 december, tweede Adventszondag.
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, bediening Heilige doop.
19.00 uur: ds. J. Tadema, Nijkerk
Zondag 13 december, derde Adventszondag.
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, bevestiging ambtsdragers.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis
Tijdens de morgendienst is er oppas voor de kinderen van 0 t/m
4 jaar
Bij de diensten
In de morgendienst
zondag
6 december
wordt
de Heilige
doop
Uitslag
van Puzzel nr.op
23:
Van Sint
naar Kerst.
Gelukkige
winnaar
bediend
aan
Stef
Willem
Bogaard.
In
de
morgendienst
van
13
de-.
is Wil van Os, op de foto met haar welverdiende slagroomschnitt

Duijnisveld & zn b.v.
Monsterseweg
Duijnisveld
& zn b.v.52 2685 LJ Poeldijk
T (0174) 52
28 62
00 LJ Poeldijk
Monsterseweg
2685
Duijnisveld & zn b.v.
I www.duijnisveld.nl
T (0174)
28 62 00
Monsterseweg 52 2685 LJ Poeldijk
I www.duijnisveld.nl
T (0174) 28 62 00
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looproutes, vaste plaatsen en afstand houden blijven van kracht.
Net als de oproep om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.
Punten van aandacht
Gaat als u de kerk binnen komt direct naar uw plaats, neem uw
jas mee en ga direct zitten. Een ‘goede morgen of avond’ is altijd
goed maar vermijdt gesprekken. Neem zo mogelijk uw eigen liedboek en Bijbel mee; als u deze van de kerk gebruikt laat die dan
op uw plaats liggen. Na de dienst volgt u de aangegeven route
en verlaat u met in achtneming van de 1,5 meter de kerk. Géén
groepsvorming in de kerk of in de hal.
Kinderneven- en oppasdienst
In de morgendiensten is er geen nevendienst en wel kinderoppas. Kinderen komen aan het einde van de dienst niet in de kerk.
Kringen en catechese
Voorzichtig worden de komende weken catechese, jeugd- en
kringwerk opgestart. Er wordt dringend verzocht de gevraagde
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
Kerk is open
De kerk is elke zaterdag van 09.30-10.00 uur open voor persoonlijke meditatie of gebed.

Digitaal Rad van Avontuur 12 december

Bazaar 2020

0342 9076 03 t.n.v. Bazaarcommissie Herv. Gem. Poeldijk o.v.v.
van aantal loten, bedrag van de ronde, uw (e-mail)adres en telefoonnummer. Voorbeeld: u maakt € 40,00 over en vermeldt: 2x €
5,00; 1x € 10,00, 5 x € 1,00 en 1 x € 15,00. De loten worden enkele
dagen vooraf bij u bezorgd.
Oliebollen
Natuurlijk zijn ook dit jaar onze overheerlijke oliebollen te koop.
Door corona worden zij dit jaar alleen op bestelling geleverd. Net
als vorig jaar kosten de oliebollen € 1,00 per stuk, u hebt er 6 voor
€ 5,00.
Erwtensoep
Vorig jaar kon u tijdens de open kerk erwtensoep kopen. Dit jaar
verkopen wij deze soep per liter en kunt u er toch lekker van genieten. De kosten per liter: € 5,00.
Stoofperen
Onze bekende “winterriet” stoofperen zijn gekookt in potten verkrijgbaar voor € 3.00 per pot van een halve liter. Ook deze zijn te
bestellen, zolang de voorraad strekt.
Bestellen vóór 7 december
Wij vragen u uw bestelling voor 7 december te doen bij: J. Bogaard,
24 25 70 of: bogaardij@hotmail.com, M. van der Pot-Cloose
24 02 82 of: mirja@hetnet.nl. Bestellingen kunnen worden
opgehaald op vrijdag 11 december van 14.00-16.00 uur of zaterdag 12 december van 10.00-12.00 uur in de kerk, Fonteinstraat 6.

Zaterdag 12 december draait vanaf 20.00 uur via de live stream
het digitale Rad van Avontuur. Er zijn al behoorlijk wat kaarten
verkocht maar de verkoop van kaarten voor het digitale Rad van
Avontuur loopt door. Er wordt een aantal rondes gedraaid met
een groot aantal prijzen. Rondes van € 1,00, € 5,00, € 10,00 en
€ 15,00 per lot.
Prijzen: rondvaart door het Westland voor tenminste 10 personen, een fiets, luxe koffiemachine, fruitbakken, bonnen om te
gaan karten, allerlei cadeaubonnen, taarten en worsten. Kaarten
kunnen worden gekocht door geld over te maken op: NL25 RABO

Ook unieke
eigentijdse
sieraden

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

Geopend wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur en za 11.00 - 17.00 uur.
Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, Telefoon 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl

www.chrisvanwaes.nl

92,5 x 130 mm, Poeldijker
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Een praatje bij een plaatje

Vrij recente historie leert ons dat het (West)land rond
1960 een schromelijk tekort aan arbeidskrachten
had. Daarom kwamen er vanaf die tijd, met goedkeuring van de overheid, steeds meer jonge mannen
uit Marokko, Turkije en later de Oostbloklanden,
ons de helpende hand bieden. Het was veelal voor
arbeid die Hollanders niet konden/wilden verrichten,
of door een langdurig tekort aan personeel uit eigen omgeving. Ook in de Westlandse glastuinbouw werden gastarbeiders
met open armen ontvangen voor oogst en ander werk. Hoewel
het tussen diverse culturen niet altijd even goed botert, zijn
we gewend geraakt met andere nationaliteiten samen te leven
en werken. Gelukkig gaat het de meeste mensen in dit opzicht
goed af!

Aanmerkelijk minder bekend is dat er vooral tussen
1840 en 1920 ook al werkzoekende jongens met hetzelfde doel hun heil in ons land zochten. Er was omstreeks 1850 al sprake van Europese samenwerking
waarbij werkeloze arbeiders in het economisch sterkere Nederland aan de slag konden. Waar meerdere
immigranten na verloop van tijd naar hun moederland
terugkeerden, waren er ook die zich hier blijvend vestigden.
Opvallend dat vooral jonge Duitsers, niet zelden in uitzichtloze
situaties, toen de gang naar het Westland ondernamen. Er zijn
legio buitenlandse jongens die, van verre, hun ‘gok’ om naar het
Westland te komen, beloond zagen met een goed bestaan. Zij
leerden bij ons een vak en slaagden niet zelden als zelfstandig
ondernemer. Door gebrekkig openbaar vervoer probeerden jonge mannen vóór 1880 op alle mogelijke manieren naar ons land
te komen.
Johann Heuchemer te voet op reis
Zo zetten jonge oosterburen, over water en per paard en wagen, de eerste stappen naar het Westland. De in het Duitse
Sessenhausen (Rijnland-Palts) geboren en getogen Johann August
Heuchemer (1852-1924) dacht daar anders over. Hij ondernam
de reis te voet, met kar en trouwe viervoeter. Hoewel door een
deel van het thuisfront ontraden, kon niemand het besluit om
tippelend zijn doel te bereiken, uit zijn hoofd praten. Zo kon
het gebeuren dat de nog geen veertigjarige Johann (voor intimi
Hannes) Heuchemer, vóór die eeuwwisseling bepakt en bezakt
met allerhande lappen, dekens, borstrokken, onderbroeken met
lange mouwen en klein spul op een karretje, Sessenhausen verliet. Zo begon zijn wandeling naar vreemde contreien. Een paar
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dagen meer of minder lopen, brachten hem allesbehalve van zijn
stuk. Zijn vierpotige metgezel zal de reis deels vóór, deels óp het
karretje, hebben doorgebracht. De mare gaat dat Johann, kien
als hij was, onderweg ook al handelswaar aan de man bracht.
De buitengewoon mooie opname laat ons de stiel zien die hij in
zijn nieuwe vaderland hoopte voort te zetten. Mogelijk kwam hij
tijdens ‘zijn loopje’ pas op het idee direct maar richting kust te
gaan.
Onverwoestbare blauwe lappen
Hoewel zijn eerste woonplek onduidelijk is, staat vast dat hij zich
aan het eind van de dagenlange reis in Poeldijk vestigde. Bekend
is dat Johann Heuchemer, steevast met zijn volgepropte ‘kar met
hond’, al vóór 1900 in het Westland werd gesignaleerd. Niet om
de streek te verkennen, vooral om in het levensonderhoud van
hem en de zijnen te voorzien. Door de verkoop van een groot assortiment dekens, allerhande stoffen en niet te vergeten zijn onverwoestbare blauwe lappen ‘keeper’, werd hij overal een graag
geziene gast. Van die keeper maakte moeder Heuchemer-Fein
werkbroeken voor mannen en boven- en onderkleding voor klanten. Het verhaal gaat dat door die blauwe keeper de Poeldijkers
zich ‘Blauwkonters’ zijn gaan noemen. Het zal, gezien de vele
verhalen daarover, voor eeuwig discutabel blijven. Na een aantal
jaren handel drijven in het Westland, kon hij rond 1900 aan de
Voorstraat 99 een winkelpand bemachtigen. Een totale ommekeer in het levensritme van Johann tot dan toe. De voormalige
tippelaar overleed in juni 1924 op twee en zeventigjarige leeftijd.
Zestigjarig jubileum kapsalon Heuchemer
Het echtpaar Heuchemer-Fein had tijdig in hun opvolging voorzien. Zoon Anthonius (Anton) Heuchemer (1889-1957) blijkt al
kort na 1900 zijn vader te assisteren. De jonge Heuchemer huwde in 1913 Geertruida (Truus) Toussaint en voelde zich intussen
een heuse Poeldijkse ondernemer. Om te voorkomen dat de
tweede generatie Heuchemer hier ook de laatste zou zijn, wist
het jonge echtpaar kennelijk goed wat hen te doen stond. Aan de
Voorstraat deden zij vrolijk mee aan de traditie van omvangrijke
gezinnen. De Heuchemer-clan groeide in korte tijd met tien mensen, keurig over beiderlei kunne verdeeld. Terwijl vader Anton de
algemene zaken regelde, nam moeder Truus eerst in d’r uppie
(foto twee), later met een van de dochters, het winkelwerk voor
haar rekening. Het betekende een dagelijkse drukte bij de verkoop van dekens, werk- en bovenkleding en kleingoed. De jongens kozen uiteraard hun eigen weg. Bij hen was de handelsgeest
zó aangeboren, dat hun ondernemerschap vanaf hun prilste
jeugd bloeide. Van de jongens vond Harry in 1960 zijn geluk in
het openen van een kapsalon.
Puur vakmanschap
Een klein rekensommetje leert ons dan dat hij zestig jaar geleden
van start moet zijn gegaan. In samenhang met dat jubileum een
unieke reden om de familie Heuchemer, vanaf hun aankomst in
het Westland tot nu, de revue te laten passeren. Met de opening van de kapsalon legde hij de basis voor het succes nu. Als
damessalon begonnen, groeide de zaak uit tot een kapsalon
waar ook heren al lang welkom zijn. Dat kapsalon Heuchemer
tot in de wijde omgeving grote bekendheid geniet, heeft het
door puur vakmanschap weten af te dwingen. De kapsalon aan
de Jan Barendselaan, onder de bezielende leiding van dochter
Mary Heuchemer, groeide uit tot een gerenommeerd kappersbedrijf. Het gevolg was dat het jasje begon te knellen en uitbreiding nodig werd. Om het hoge niveau vast te kunnen houden, is
sinds enkele jaren een fonkelnieuwe dames- en herensalon aan

de Rijsenburgerweg in gebruik genomen. De met kapsalon vergroeide Mary heeft een stapje opzij gezet, een verstandige keuze.
Daarbij werd een groot deel van de verantwoordelijkheid overgedragen aan dochter Marie-Louise. Zij zal de kapsalon, waarin alles
naar de eisen van de tijd is ingericht, de volgende decennia op
alle fronten ‘sturen’. Jaren die terecht met vertrouwen tegemoet
kunnen worden gezien. Wie weet zien de eerste drie generaties
Heuchemer, genietend op een schapenwolkje, met trots de prestaties die nu worden geleverd. Met een blik, gericht op de toekomst, geldt voor nu een welgemeend ‘proficiat’!
‘Heuchemer, 60 jaar een kapsalon,
dankzij Johann die vóór 1900 begon,
een reisje naar ons,
gevolg was respons.
Het was handelsgeest dat overwon’!
P.S.: André Gödecke wordt 17 december 90 jaar. Van harte gefeliciteerd en nog fijne jaren in gezondheid toegewenst. Je zussen
Lien en Wil.

Hele gemeenteraad wil Westlandse kerken behouden

CDA kerkenvisie unaniem gesteund
Door Marcel Zuidgeest en Judith van den Bos

De CDA Westland motie om een kerkenvisie te maken voor het
Westland is unaniem omarmd door de gemeenteraad. Het rijk
heeft hier een subsidie van ca. € 50.000,- voor beschikbaar.
Er staan nogal wat mooie, gezichtsbepalende kerken in het
Westland die wellicht binnen afzienbare tijd een andere functie
krijgen door teruglopend kerkbezoek. Door er tijdig met de kerken over te gaan praten, kan wethouder Piet Vreugdenhil inventariseren wat de wensen en ideeën van de kerken zijn.

Het zou toch mooi zijn als karakteristieke kerkgebouwen een andere invulling krijgen, als ze geen volledige functie meer hebben
als geloofsgebouw en zo gezichtsbepalend blijven voor onze dorpen. Een mooi voorbeeld hiervan is de kerk in Heenweg die nu
wordt ontwikkeld tot appartementen. In Poeldijk sluit dit goed
aan bij de activiteiten van De Vrienden van Bartholomeus. Het
CDA Westland ziet ook mooie ideeën voor andere kerken die de
functie van een huis voor de buurt, restaurant of hotel kregen.
Heeft u een idee? Mail ons dan via: fractie@cdawestland.nl. Hebt
u ideeën voor de Bartholomeuskerk Poeldijk, mail dan met de
Vrienden van Bartholomeus: algemeen@debarholomeus.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

Elke dinsdag
19.00-19.45 uur: repetitie Vrouwenschola.
20.00-22.00 uur: repetitie Concertkoor.
Elke woensdag
15.00-15.30 uur: zingen voor kinderen groep 1 t/m 3.
16.00-17.00 uur: zingen voor kinderen vanaf groep 4.
Elke donderdag
20.00-22.00 uur: repetities Popkoor Fine Tuning en Kamerkoor
Couleur Vocale.
Elke vrijdag
vanaf 19.30 uur: repetitie dames en heren Bartholomeuskoor.
In de kerk
Zaterdag 5 december 19.00 uur: geen viering.
Zondag 6 december, 2e zondag van de Advent		
09.30 uur: viering met zang.
Zaterdag 12 december   
19.00 uur: de Vrouwenschola zingt het Gregoriaans van de 3e
Zondag van de Advent in de Eucharistieviering.
Zondag 13 december, 3e zondag van de Advent.
09.30 uur: viering met zang.

Geert de Vreede:

60 jaar koorzanger…
Door Toos de Vreede

Zondag 22 november vierden we het Hoogfeest van Christus
Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Die dag vieren
we traditiegetrouw ook het Caeciliafeest. Ter ere van St. Caecilia,
patrones van de koorzang, konden we het dit jaar helaas niet
met de koorleden vieren. Geen Caeciliafeest, jubilarissen waren
er wél. Het huldigen van één van hen gebeurde in een viering
door enkele zangers muzikaal verzorgd. Geert de Vreede vierde
zijn 60-jarig koorlidmaatschap en kreeg daarvoor de versierselen van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging uitgereikt.
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Hij werd namens het bestuur van Deo Sacrum toegesproken door
Monique van Lom en namens de parochie door Koos Verbeek.
Monique verwoordde pakkend de activiteiten van Geert voor
koor en kerk in een ABC:
De A is van Actief, zoals iedereen je kent,
De B is van Bas wat je al jaren bent.
De C is van CoBaKo, de vertegenwoordiging van ‘t
Bartholomeuskoor,
De D is van Dagje-uit, dat is al wel een tijd geleden hoor!
De E is van Eigenwijs, dat ben je soms wel,
De F is van Familie, binnen het koor een heel stel.
De G is van Geraniums, daar wil je zeker nog niet achter zitten,
De H is van Helen, niets of niemand kan jullie splitten.
De I is van Interesse, dat heb je voor veel dingen,
De J is van Jubileum, nu al 60 jaar zingen.
De K is van Koster, die mag je regelmatig vervangen,
De L is van Liederen, je kent wel duizenden gezangen.
De M is van Muziek, een grote hobby al jarenlang,
De N is van Noten, soms heb je er veel op je zang.
De O is van Oud papier ophalen, dat doe je al jaren trouw,
De P is van Podium, jij regelt altijd de opbouw.
De Q is van Qui venit, dat ‘wie komt’ betekent,
De R is van Regelen, iets waarbij iedereen op jou rekent.
De S is van School, daarmee ben je klaar,
De T is van nu meer Thuis, was dat maar waar!
De U is van Uren, er zitten er voor jou te weinig in een dag,
De V is van Varen, iets dat je graag doen mag.
De W is van Werk, dat zit er nooit op,
De X is van … eh… Xou even niets weten, niets, nada, nop
De Y is van Yes, ontspan nu maar, het ABC is bijna voorbij,
De Z is van Zingen, blijf dat nog jaren doen, want dat maakt ons
blij!
Michelle van Elswijk
jubileerde met haar 25
jarig lidmaatschap van
Deo Sacrum, zij werd
op thuis op afstand
verrast door een delegatie van koorbestuur
en
parochiebestuur.
Michelle kreeg de eremedaille in zilver van
de Nederlandse Sint
Gregoriusvereniging.
Geert en Michelle, van
harte gefeliciteerd met
jullie jubileum. Wij hopen natuurlijk op nog
heel veel koorjaren
voor jullie erbij!
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Fijne Kerst en gelukkig 2021!

Zaterdag 19 december:

Onderlinge Vriendschap

Verburch online Kerstrad + Quiz

Door Cor Mol, voorzitter

Kaartvrienden en vriendinnen, het is alweer lang geleden dat
u wat van mij hoorde. Afgelopen voorjaar kwam er abrupt een
einde aan onze gezellige kaartavonden. De reden is een ieder
bekend. Wij moeten nog steeds op het groene licht wachten
voor een nieuwe start. Die zal er zeker komen. Maar wanneer?
Niemand die het weet. Maar we weten wel dat het moment een
keer komt!

Als het zover is hoort u dat zo snel mogelijk van ons. Het zal toch
niet waar zijn dat ‘n 80-jarige club door een virus – hoe groot ook
– moet eindigen? Ondanks al die perikelen wens ik u toch een
mooie en gezellige maand december toe. Maak er wat van en
blijf gezond. Het is nog vroeg, maar via Poeldijk Nieuws wens ik
u allen fijne Kerstdagen en een gelukkig 2021 toe, waarin wij met
z’n allen weer fijne kaartavonden kunnen beleven.

Ondanks corona organiseert Verburch dit jaar toch het Kerstrad.
In aangepaste vorm omdat we helaas niet met z’n allen samen
kunnen komen. Alles gaat digitaal. Wij combineren het met een
leuke Pub quiz onder leiding van de Quiz Brothers. Tussen vragenrondes door, wordt er aan het welbekende rad gedraaid en
de prachtige prijzen verloot. Van een televisie tot fiets en van
een drone tot koelkast.
Deze avond speelt zich af op 19 december; wij beginnen om 20.00 met de quiz.
Kosten voor de quiz zijn € 10,- per team.
Een avondvullend programma, leuk voor
jong én oud. Wilt u meedoen met de
quiz of lootjes kopen? Er zijn rondes van
€ 10,- per lot en van € 20,- per lot. Mail
naar: jmieog@hotmail.com. Of scan de
QR-code om met de quiz mee te doen. Het zou heel leuk zijn als
veel mensen uit Poeldijk en omstreken meedoen zodat we met
z’n allen toch dat Verburchgevoel kunnen creëren. Hopelijk tot de
19e! De Kerstradcommissie.

Wat vond u bijzonder in 2020?

Jaaroverzicht Poeldijk Nieuws
In de laatste Poeldijk Nieuws van dit jaar maakt de redactie een Jaaroverzicht 2020. Wat sprong er dit jaar uit, wat
was zo bijzonder dat u dat nog eens wilt zien of lezen? Het
mag zelfs over corona gaan, want ook daarover is misschien
iets uitzonderlijks te melden dat niet in Poeldijk Nieuws
stond. Het zou mooi zijn als u ons laat weten wat u in het
Jaaroverzicht 2020 wilt zien. Stuur de tekst en mooie, scherpe foto’s vóór dinsdag 8 december naar:
redactie@poeldijknieuws.nl.

UTILITEITSBOUW

WONINGBOUW

ONDERHOUD/RENOVATIE

www.verbakel.nl
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Sint en Piet tóch bij Poeldijkers thuis

Livestream Sinterklaas Scouting
Door Peter Stam

Sinds een groot aantal jaren organiseert Scouting Poeldijk de
Sinterklaasbezoekactie. De échte Sint heeft het bij zijn verblijf in
Nederland altijd erg druk, daarom helpen wij hem een handje.
Omdat wij dit jaar niet bij de families thuis op bezoek kunnen
komen organiseren wij de Sinterklaas-Livestreamactie.

Mijn ouders gingen op eerste Kerstdag hun ouders een zalige en
goede kerst toewensen. Wij bleven thuis. Een van ons kwam op
het onzalige idee om een optocht te doen met de kerstboom. Dus
de kamer rond. Zo stond er vroeger in de winter ook een stoof. En
daar struikelde de drager van het kerstboompje over. Plat voorover met kerstboom en al. De ballen in gruzelementen en van het
armzalig boompje was ook niet veel over. Mijn ouders kwamen
thuis en aanschouwden de ruïne. Ze waren niet een klein beetje
nijdig. Wie prakkiseerde nou zoiets?
De geschiedenis herhaalt zich
Mijn vader ging ongegeneerd tekeer. Mijn moeder ook heel boos,
maar die suste het allemaal een beetje en ruimde de puinhoop
op Maar van een goede en zalige kerst was niet zo veel meer te
bespeuren. Ik ben nu negentig maar vergeten doe je het nooit.
Maar of de duvel er mee speelt laatst reed ik met m’n scootertje
bij de Action een stapel dozen met glazen bollen om: met ook de
nodige kapotte bollen… Zo zie je maar, de geschiedenis herhaalt
zich. Maar hoe dan ook ik wens iedere Poelukker een goede en
zalige Kerst toe.

Sinds 27 november, nieuw in Poeldijk:

Waffle & Waffle
Wij zijn Britt en Charlotte, allebei 17 jaar. Samen gaan wij een
hele toffe en spannende uitdaging aan. In de zomer werken wij
allebei in ’t IJswinckeltje in Poeldijk. Als het zomerseizoen voorbij en de winkel dicht is staat het pand altijd leeg tot de ijssalon
weer opent. Drie weken geleden dachten wij: ‘’Waarom verzinnen we niet iets waardoor we toch open kunnen’’? Zogezegd,
zo gedaan bedachten wij een plan en kwamen op het idee een
stroopwafelwinkeltje te beginnen.

Iedereen die op 4 of 5 december Sint en zijn Pieten live in de huiskamer wil spreken belt met Scouting Poeldijk om hen te reserveren en
tijdens de livestream dit jaar staan er óók twee Pieten buiten klaar.
Wij organiseren deze livestreamactie omdat het erg leuk is om te
doen en natuurlijk om onze groepskas te spekken. Daarom vragen
wij een kleine vergoeding, maar dan heeft u met uw (klein)kinderen
een onvergetelijk ‘heerlijk avondje’. Kijk op Scoutingpoeldijk.nl, bel
om te reserveren 24 64 84 en tot 4 of 5 december!

Struikelen met kerstboom over stoof

Als de dag van gisteren
Door Mart van der Knaap

Plus minus 80 jaar geleden wonnen
mijn ouders als abonnee van de
Katholieke Illustratie een prijs in de
kerst prijsvraag. Die bestond uit een
kunstkerstboompje, vergleken met nu
‘n krakkemikkig geval. Zonder lampjes
maar wel met glazen bollen. Ze waren
er in ieder geval heel trots op.

Wij hadden eerst nog
niet de serieuze gedachte het uit te kunnen en
mogen voeren. Wij gingen met dit idee naar
onze werkgevers en zij
waren meteen enthousiast. We mochten het
plan verder gaan uitwerken, toen dit plan
werd goedgekeurd kregen we de vrije hand
alles in gang te zetten.
Sindsdien zijn wij heel
druk geweest met alles
te regelen. Elk uurtje dat
wij na school de afgelopen weken over hadden waren we bezig:
in iets meer dan drie weken hebben wij ons bedrijfje Waffle &
Waffle opgestart. Ons assortiment bestaat uit heerlijke stroopwafels. Wij verkopen verse wafels met lekkere dip, in pakjes, stroopwafelkruimels en leuke cadeauverpakkingen. Ben je van plan een
lekker stukje te fietsen of een wandelingetje te maken, kom dan
zeker even langs Waffle & Waffle! Wij zijn iedere vrijdag en zaterdag sowieso open van 11.00-16.00. U kunt ons ook volgen op sociale media onder de naam
@waffleandwaffle_ voor
meer informatie. Hopelijk
tot snel!
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KBO Poeldijk

55-plussers grootste groep in bijstand

Betere koopkracht senioren nodig
De begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beïnvloedt
de koopkracht van veel mensen. KBO-PCOB stuurde Kamerleden
een brief om de koopkracht van senioren te verbeteren en verdere werkloosheid en armoede te voorkomen. Corona verandert
veel in onze economie. Voor jongeren herstelt de arbeidsmarkt
alweer, bij vijftigers en zestigers nog niet. Vóór de coronacrisis
was de arbeidsmarkt al sterk in hun nadeel. Wie boven de 55 is
en werk zoekt, heeft het de komende jaren dubbel zwaar.
Mede doordat de maximale WW-duur is verkort kan een verloren generatie ontstaan. KBO-PCOB vraagt de Kamer hier alert op
te zijn. Daarnaast moet de Arbeidsinspectie meer mogelijkheden
en mankracht krijgen om op te treden tegen leeftijdsdiscriminatie
op de arbeidsmarkt. De 55-plussers zijn de grootste groep in de
langdurige bijstand. Niet verwonderlijk dat in die jaren voor pensionering de armoedekans oploopt. AOW en pensioen zijn in latere jaren meestal een armoedebuffer, maar het risico op armoede
neemt met de jaren weer sterk toe. Zo is 11% van de negentigplussers nu arm. KBO-PCOB wil onderzoek naar de oorzaken daarvan.
Rekenen met verwacht reëel rendement
Het niet-gebruik van de Aanvullende Inkomensvoorziening
Ouderen blijft eveneens zorgelijk. Het ministerie kijkt nu naar
mogelijke verbeteringen. KBO-PCOB wil dat de politiek stevig de
vinger aan de pols houdt en aandringt op snelheid van een oplossing. Veel aanvullende pensioenen zijn de afgelopen 12 jaar niet
geïndexeerd en soms gekort. Dat hakt erin bij miljoenen gepensioneerden. Het nieuwe pensioencontract moet meer perspectief
bieden op indexatie, maar tot het overstappen hebben mensen
nog een lage rekenrente . Dat is niet alleen slecht voor hun koopkracht, ook voor de hoogte van pensioenpremies én hun vertrouwen in het nieuwe stelsel. KBO-PCOB wil dat er gerekend wordt
met een verwacht reëel rendement.
Rabo Club Support: € 1.025,62 voor KBO Poeldijk
De Rabo ClubSupport opbrengst voor de KBO Poeldijk is €
1025,62. Alle leden die hieraan meegewerkt hebben en natuurlijk
ook de Rabobank bedankt.
Winkelen in de supermarkt
Als ouderen in de supermarkt willen winkelen adviseren wij hen
om dat bij voorkeur te doen op maandag, dinsdag, woensdag of
donderdag van 08.00 tot 09.00 uur. Dat zijn de uren dat het veelal
het minst druk is.
Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Goede keuzes maak je door ervaring, ervaring krijg je door verkeerde keuzes.”
“Geprezen zij de mens die niemand krenkt en mij aandacht én een
biertje schenkt.”

KBO Poeldijk

Katholieke Bond van Ouderen
Secr. Kees van Leeuwen, Zeereep 45,
2681 XD Monster, tel. 0174 – 24 57 89,
e-mail: kees@keesenleny.nl

Extra einde jaarskorting voor autowassen tot eind 2020!
V.I.P.Wash 10,00
GoldWash 8,00
ShineWash 7,00
BasicWash 5,00

onze openingstijden:
ma-vr
za
zo

06.00 tot 21.00 uur
07.00 tot 21.00 uur
09.00 tot 21.00 uur
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Aad van Kester na 45 jaar De Zeeuw

Na 10 jaar administratiewerk voor Verburch voetbal

Afscheid zonder afscheid

Mariska Pronk neemt afscheid

Op 1 maart 1976 kwam Aad van Kester als boekhouder in dienst
bij De Zeeuw Bouwmaterialen. Het bedrijf was toen nog eigendom van meneer De Zeeuw. Na een aantal jaren ging het over in
andere handen, Aad werd toen bedrijfsleider. In 1993 kwam De
Zeeuw weer in de verkoop en Aad en Mary grepen hun kans. Zij
werden eigenaar van De Zeeuw. Een andere naam, bijvoorbeeld
Van Kester Bouwmaterialen, was niet aan de orde, want: ‘De
Zeeuw kent iedereen al’. Het was vooral bescheidenheid, die
Aad en Mary siert. In de afgelopen 27 jaar hebben zij De Zeeuw
enorm op- en uitgebouwd.

Zij deed ruim tien jaar de
ledenadministratie,
nu
stopt Mariska Pronk met
haar vrijwilligerswerk voor
Voetbalvereniging
Verburch.
Nieuwe leden inschrijven, leden uitschrijven, acceptgiro’s
maken, contributie terugstorten, melden bij de kledingcommissie en de KNVB, dat kost je
zeker 1 á 2 uur per week. Het is vrijwilligerswerk dat achter de
schermen wordt verricht, je ziet er niks van, maar een vereniging zonder ledenadministratie is ondenkbaar!

Door Mariska van Kester

De oude hal van de IJsbaan in Den Haag werd neergezet als buitenhal voor bouwmaterialen, de showroom voor sanitair flink
uitgebreid en persoonlijke service iedere dag opnieuw geboden.
Veel personeelsleden werken er al vanaf het begin of al heel lang,
typerend voor de fijne sfeer die door Aad en Mary voor klanten
en het personeel belangrijk werd gevonden. Er is een enorm bedrijf neergezet dat veel mooie tijden meemaakte. Er waren ook
economische crises in Nederland, ook de bouwwereld werd geraakt, maar De Zeeuw bleef het goed doen. Volgens Aad doordat
er altijd wel ergens werk was: hadden grote bedrijven het moeilijk dan waren het weer drukke tijden voor verbouwingen in huis
en andersom.

Samen met Mary de schouders eronder
Alle klanten waren altijd belangrijk, daarom was er steeds een
markt van klanten waarvoor het werk gelukkig goed doorliep. Er
waren angstige momenten bij de brand in 2014 in het buurpand
van De Zeeuw. Vier bedrijven werden verwoest, het was urenlang spannend of de brand ook naar De Zeeuw over zou slaan.
Uiteindelijk was er door urenlang preventief blussen vooral heel
veel water- en roetschade. Hoewel Aad toen al aan zijn pensioen
dacht, heeft hij er samen met Mary de schouders onder gezet
om de boel weer opnieuw op te bouwen en op te knappen. Aad
heeft met Mary een bedrijf neergezet om enorm trots op te zijn,
een begrip in de regio. Nu is het dan toch zo ver, per 1 december
verlaat Aad De Zeeuw. December vorig jaar is het bedrijf overgenomen door Stiho Bouwmaterialen, Aad heeft volgens afspraak
nog een jaar meegewerkt om zaken goed over te dragen. Aad en
Mary hebben een goed gevoel bij de nieuwe eigenaar en de toekomst. Dat er geen echt afscheid mogelijk is maakt het vreemd.
Door corona is een receptie met aannemers en andere relaties op
dit moment uitgesloten. In relatieve stilte droeg Aad het stokje
op 1 december over. Hij kan samen met Mary terug kijken op 45
intensieve maar prachtige jaren, waar de mensen om hen heen
enorm trots op zijn.

Dit is een van de belangrijkste klussen binnen een club. Het voetbalbestuur is Mariska veel dank verschuldigd en gaf haar als blijk
van dank een plantenbak en een diner-bon. Het bestuur is erg
blij dat verenigingsmanager Ryan opvolging voor Mariska heeft
gevonden: Jelle Pronk, zoon van Mariska en Liesbeth Griffioen.
Hopelijk willen zij dit belangrijke werk ook zo’n lange tijd doen
voor onze voetbalclub.

Westland Verstandig: Dit jaar wel 0 euro’s
schade bij Oud op Nieuw!

Een landelijk vuurwerkverbod is dit jaar een vaststaand feit.
Westland Verstandig hoopt dat alle inwoners zich daaraan gaan
houden. Voordeel is geen 1.300 mensen met letsel in Nederland
en (hopelijk) geen schade en geen irritatie. Nadeel is het niet
doorgaan van een traditie waar veel mensen plezier aan beleven.
Westland Verstandig is wel voor een strengere handhaving, zodat ook dit jaar illegaal vuurwerk geen kans krijgt. Jaarwisseling
2020/2021 zal -hopen we van harte- 0 euro’s schade geven voor
de gemeente. Die euro’s kunnen we dan voor nuttige zaken gebruiken. Afgewacht moet worden of dit een eerste stap naar een
permanent algemeen verbod bij de jaarwisseling is, met vuurwerk
alleen op centrale plekken. Als u hier wat van vindt, laat het ons
weten!
Wilt u contact: Westland Verstandig,
Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk
06-53401068 / mail info@duijsens.net.
Zie: www.westlandverstandig.nl.
U kunt ons altijd bellen op 06-53401068
of mailen naar info@duijsens.net.
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De Poeldijkse afdeling van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS).
Op de foto gemaakt door H. Peters in mei 1945 v.l.n.r., bovenste rij: Wim van
Paassen, Theo van Beek, Gerard Duivesteijn, Nic. de Brabander, Giel Barendse,
Cees Duijnisveld, Jan Duijvesteijn, Wim Jansen, Henk Jansen, Nol Vollebregt,
Dré Kester en Cor Grootscholten. Middelste rij: Toon van Bueren, Wim Gordijn,
Harry Heuchemer, Gerard Goeijenbier, Daam van Dijk, Piet Hoogenraad, Arie
Enthoven, Frans van Veen, Piet Hofland en Nic. Koppert. Zittend: Daam de Bruin, Cees Veerkamp, Jan Verbeek, Jan van der Valk,
Hans Peters, Toon de Jong, Theo van Dijk, Nic. van Leeuwen, Henk Zuiderwijk en Jan Duijnisveld. Niet op deze foto: Cor van der
Zeijden, Jaap Nederpelt, Henk van Dijk Jzn., Leo Duijndam, Aad Zuiderwijk, Nel van Bueren-van Veen, Toon Zuidervliet, Martien
Samwel, Aad Kester, Kees van der Voort en Henk van Dijk Thzn. (Foto archief familie Gerard Goeijenbier)

Gazelle - Kalkhoff

In populaire en kindvriendelijke nieuwbouwwijk ‘Parckzight’ gelegen tot in de puntjes
verzorgde 2-onder-1-kapwoning gelegen aan
doorgaand vaarwater en voorzien van ruime
inpandige berging, zonnige achtertuin en
parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kom langs voor een proefrit op de beste E-Bikes

van Nederland en Duitsland

Premium E-BikeCenter

Volg
ons op:

Socratesstraat 7,
2675 XD Honselersdijk

Michel Vis
E-Bikes - Fietsen

Rijsenburgerweg 34 Poeldijk Tel.0174-245609 michelvistweewielers.nl

King Olivereiland 62,
2551 JV ‘s- Gravenhage

Vraagprijs: € 585.000,- k.k.
Zeer royale drie-laags bovenwoning
(ca. 119 m²), gelegen op een hoek en met vrij
uitzicht over groen. De woning heeft vijf kamers, een zonnig balkon, eigen fietsenberging
en is gelegen nabij het gezellige winkelcentrum van Loosduinen, openbaar vervoer en
het strand, zee en duinen!

Wateringen - Naaldwijk - Monster - Den Haag - Vlaardingen

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.
T 0174 28 60 80 www.borgdorff.nl
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‘Wat was iedereen afstandelijk!’

Help, corona in Bosrijk!
De kinderen van de onderbouw van de Verburch-hof werden
op dinsdag 10 november verrast met een theatervoorstelling.
Heel bijzonder in een tijd, waarin zelfs voor kinderen niet veel
mogelijk is. In het verhaal werd op een begrijpelijke en luchtige
manier uitgelegd wat corona is en hoe je omgaat met de maatregelen.
Bas de Beer maakte een culinaire reis en bij zijn terugkeer was
alles veranderd in Bosrijk. Wat was iedereen afstandelijk! Hij begreep er helemaal niets van. Tante Pollewop poetste haar huis

of haar leven ervan afhing. Lieve het Lieveheersbeestje was in
quarantaine, omdat ze verkouden was en Stef het Stekelvarken
had echt een vreselijk humeur. Van leuke feestjes en gezelligheid
was helemaal geen sprake meer. Bas besloot daar snel verandering in te brengen. Mét het publiek en Mies de Muis bedacht hij
een plan. De kinderen hoefden immers helemaal geen afstand te
houden! Alle dieren werden opgetrommeld en vanuit hun deuropening genoten zij van twee geweldige optredens van Jordan,
Sheromy, Nine, Fenne en Esmée.
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Archeologisch onderzoek Wateringseweg (Foto Willem de Bruijn)

Kwaliteit voor binnen & buiten
Behang
Wandbekleding
Vloerbedekking
PVC vloeren
Laminaat
Gordijnen
Vitrage
Novilon
Zonneschermen
Screens
Markiezen
Rolluiken
Rolgordijnen

Horizontale jaloezieën
Verticale jaloezieën
Vouwgordijnen
Paneel gordijnen
Plissé en duo plissé
Raam- en deurhorren
Badmatten
Douchegordijnen
Vakkundige behangers
en vloerenleggers
beschikbaar

Ook voor al uw schilderwerken !!

Alphons Diepenbrockhof 29 - 30 • Winkelhof Waldeck 2551 KC Den Haag • www.jellehomestyle.nl • 070-4041585

4,00 en is inclusief bezoek aan het museum en koﬃe 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
2 DECEMBER
2020– 62 10 84.
Honselersdijk. Telefoon:
0174
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Gedeeltelijke lockdown gaat verder
Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet.
Om elkaar te blijven beschermen, gelden per 19 november de maatregelen uit de gedeeltelijke lockdown:

Is het druk? Ga dan weg.

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Groepen

4 JANUARI 2017

Thuis

Binnen: groep van maximaal
4 personen of 1 huishouden.
Max. 30 personen per ruimte
(incl. kinderen t/m 12 jaar).

Vervoer
Ontvang maximaal 3 personen
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Reis zo min mogelijk binnen
Nederland.

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

Reis niet naar het buitenland en
boek geen reis. Reizen binnen het
Koninkrijk mag wel.

Over Stove Mietje
Buiten: groep van maximaal
4 personen of 1 huishouden.

Winkelen en boodschappen

toegankelijke
locaties
DoorPubliek
Nelly
Schouw-Zaat
Onder andere musea, bioscopen,
dierenparken, bibliotheken en
zwembaden open. Bezoek op basis
van reservering per tijdvak.

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.

Mondkapje in ov is verplicht.

Winkels uiterlijk 20.00 uur
dicht. Supermarkten, warenmarkten en andere winkels die
levensmiddelen verkopen zijn
uitgezonderd.

Sport

met maximaal 4
Wie van jullie hep Stove Mietje nog gekend?Sport
Niemand
personen
op 1,5 meter afstand. zeker.
Kinderen t/m 17 jaar en topsporters
Alcoholverbod na 20.00 uur.
uitgezonderd.
Nou, ik herinner me nog toen
ik as heel kleinzijnmeissie
hele verDit geldt voor verkoop, bezorgen en
in de openbare ruimte.
hale Horeca
overen evenementen
d’r hoorde. Stovenuttigen
Mietje
was feitelijkGeend’r
bijnaam. Dat
wedstrijden.
Topsporters zijn uitgezonderd.
was in Eetdeen drinkgelegenheden
Poelek heel gewoon, al die bijname. Nou nóg troudicht.
Geen publiek bij sport.
wes met
zoveelopen.mense die dezelfde achternaam
hebbe. Mietje
Afhaalrestaurants
Geen verkoop en bezorging van
Sportkantines, douches en
alcohol
na 20.00 uur.
was zo’n
oud
wijﬃe dat erreges achteraf woonde.
Ze was nogal
kleedkamers dicht.
Evenementen
verboden. doordeweeks maar zeker alle zondage liep ze
kerks, dus
dikkels
Onder andere uitvaarten en
uitgezonderd.
bij weerdemonstraties
en zijnwind
naar de kerk. Niet dat Mietje nou zo vroom
was, dat gloof ik nie. ’t Ging haar meer om ’n paar cente te veralleen samen krijgen we
diene. Ze liep met stove.

corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Waar?
Bouwplannen
Ontwerp
Nieuwbouw
Gymzaal
in basisschool de Verburch-hof
Verbouw
Vergunningen
Wij helpen u deze te realiseren
(gebouw
Westhof),
De
Ruijtbaan
81
te
Poeldijk.
Ontwikkeling
Advies
Ben je geïnteresseerd?
Wonen
Bel gerust voor meer informatie
of om je aan
Utiliteit Zorg
te melden naar Pieters Behandel
Praktijk,
Interieur
Eline Fredriksz (fysiotherapeut): 06 - 82 35 77 10.
www.bas1s.nl | Voorstraat 18
2685EM Poeldijk | 0174-246000

Adres: Slachthuiskade
Slachthuiskade
4 Poeldijk4
Openingstijden: vrijdag
vrijdag09.00-18.00
09.00-18.00
Openingstijden:
uur uur
zaterdag
09.00-17.00
uur
Bloemenstal:
zaterdag
09.00-17.00 uur

De feestdagen komen er weer aan!

Iedere vrijdag
en zaterdag
Pure flower
verkoopt
bloemen!
staan wij aan de Slachthuiskade 4, met een bloemenkraam.

Pure flower verkoopt sfeervolle Kerststukken,

u voor
terecht
voor
mooie boeketten,
U kuntBij
bijons
ons kunt
terecht
mooie
boeketten,
losse bloemen en
mooie
winterboeketten
en
leuke
Kerstdecoraties.
creatief
bloemwerk
en
fleurige
fleurige arrangementen. kado’s.

U bent van harte welkom om de sfeer te proeven en inspiratie
Buiten onze openingstijden zijn wij telefonisch of
op terouwbloemwerk
doen bij ons in
bloemenstal.
Voor
ende
bruidsbloemwerk
via de mail bereikbaar voor bestellingen,

kuntextra
u ons
ook telefonisch
bereiken
buiten openingstijden.
rouwbloemwerk
en
trouwbloemwerk.
Wij zijn
open
op donderdag
24 december,
tot 16.00 uur.
Marja Brabander 06-53523092 info@pureflower.nl
info@pureflower.nl
www.pureflower.nl

Marja Brabander 06-53523092
Karin Koelewijn 06-51851715
Karin Koelewijn 06-51851715
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Ook uw haarwerk specialist
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WONINGE

HUIZEN

FLAT

EENGEZ

HUIS

Ruime, uitgebouwde tussenwoning met

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

HEverzorgde eengezinsTot in de puntjes
woning met aanbouw over de gehele
Te Koop
breedte van de woning, zonnige achtertuin, 4 slaapkamers en nokverhoging.

Volg ons via:

S

achtertuin met 4 slaapkamers,
Heuchemerzonnige
Kappers
0174 24 55 35
gelegen in kindvriendelijke woonwijk
Rijsenburgerweg
2 met speelpleintje
info@heuchemerkappers.nl
op een woonerf
aan
de achterzijde.
BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
www.heuchemerkappers.nl
2685 EB Poeldijk
OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.
Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen
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MAKELAAR
EKHUIS VR

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Kooltjes gloeiden
Dus Mietje verhuurde dan zo’n warme stoof voor ’n paar cente.
De mense namme de stoof mee in de kerkbank en zette 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 deftig 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 hatter last an.

www.pureflower.nl

Bo

HOEKHUISS
EENGEZIN

Een stoof was een vierkant 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 antiekwinkels en zo.
Mietje zette ’n klein
ijzeren vuurpotje in
de stoof. Dat dee ze in
het kerkportaal. Daar
stopte Miet een paar
houtskooltjes in ’t potje en stak die an. Van
lieverlee begonne die
kooltjes te gloeie en
zo had Mietje een rij
warme stove in het portaal. Tege de tijd 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 ﬁets en
je hatter ook die met de paardewagen of met de sjees kwamme
angereje. Kwestie van standsverschil. Maar één ding hadde ze allemaal met de winterdag: kouwe tene!

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur

HUIZEN

10

voor de hart-beweeggroep “Hartkracht”

N

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Vrijwilliger gezocht

WONINGE

Laat je testen.

Houd 1,5 meter afstand.

N

Blijf thuis.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

HOEKHUIS

Heb je klachten?

Dee
van
De w
met
Ond
que
wek
ww

HU

Gezocht

BEL VO
OMTRENT

www.borgdorff.nl
Volg ons via:
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Puzzel

Fruitraadsel
Door Bep Stijger

Bedoeling is van alle lettergrepen 26 soorten fruit te vormen. Er mag niets overblijven. Probeer het eens met de kinderen, gezellig
puzzelen; misschien weten zij er een aantal. De eerste en de laatste letter staan er al, soms meer. De gevraagde letters zijn de
oplossing: een korte zin, die er goed bij past. Stuur die in en maak kans op een slagroomschnitt. Veel puzzelplezier! Oplossing met
naam, adres en telefoonnummer binnen 14 dagen naar: puzzel@poeldijknieuws.nl of Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK
Poeldijk. Reacties zonder telefoonnummer dingen niet mee. Suggesties voor een puzzel of maak je er een? Van harte welkom!

A - A - AAL - AARD - AP - BA - BAS - BEI - BEI - BES - BES - BES - BOOS - BOS - BOT - BRI - CI - DA
DA - DEL - DRUIF - FRAM - FRUIT - GO - GOUD - GRA - KA - KAAT - KERS - KI - KOOS - KRUIS - LA - LE
LIJF - LOEN - MAN - MAN - ME - MEI - MI - MO - MOER - MUS - NA - NAAN - NAAS - NAS - NE
NET - O - O - PE - PEL - PER - REI - REL - RIJN - RO - SI - TEL - TER - TROEN - WA - WI - ZEN - ZIK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

R . . . . . . . . . L
K . . . . . S		
M . . . . . . N		
O . . F		
M . . . O		
A . . . . S		
P . . . . K		
B . . . . S		
A N . . . S		
A . . . . . I		
F . . . . . . S		
M . . . . . S		
C . . . . . N		
G . . . . . . . . T		
M . . . . . I		
K . . . . . . S		
A . . . . . . S		
M . . . . . . . . . . F
K . . I 		
B . . . . N		
D . . . L		
S . . . . . . . . . L
W . . . . . . . . . N
M . . . L		
M . . . . . A		
G . . . . . . . . T		

6e letter
3e letter
7e letter
4e letter
4e letter
5e letter
4e letter
2e letter
4e letter
4e letter
4e letter
5e letter
3e letter
6e letter
4e letter
3e letter
4e letter
7e letter
2e letter
3e letter
3e letter
10e letter
6e letter
2e letter
3e letter
4e letter

Uitslag Invulraadsel ‘Najaar’ (Poeldijk Nieuws nummer 23):
‘een warm en gezellig huis’! Van de 45 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, is de gelukkige winnaar Elly van
Leeuwen, op de foto met haar gewonnen slagroomschnitt.

donderdag van 9.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
240174-764338 email: kwee@rkwestland.nl
tel.
Pastoraal werkster E. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
tel. 06 3628 6952 email: geelen@rkwestland.nl
Parochie Website: www.rkwestland.nl
E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat:
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel: 06 5147 7580 / email: info@rkwestland.nl

staan: ‘A.D.’ en dan een jaartal. Nee,
dan gaat het niet over die krant. De vermelding ‘A.D.’ staat voor Anno Domini,
2 DECEMBER
2020 jaar des Heren. Het is de medein het
deling: in het jaar van de Heer (bijvoorbeeld 1800) is dit pand hier gebouwd of
P r ’s-Gravenzande,
ofessionele
opgeleverd. Midden in
kinderopvang in een
waar ik woon, staat hhet
u i s erestaurant
l i j k e s f e e r ‘De
Spaansche Vloot’. Daar staat op ‘A.D.
1642’. Indrukwekkend
dat het
gebouw
Dagopvang,
peuteropvang
& buitenschoolse opvang in
er al zo lang staat.
Monster en Poeldijk

Kerkberichten
Weekeinde 7 en 8 januari: Driekoningen (A).
Zaterdagavond 19.00 uur: geen viering! Er is een viering in de
Heilige Machutuskerk te Monster.
Zondagochtend 11.00 uur: Driekoningenviering m.m.v. het
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor B. Lansbergen. Intenties:
Adrie van Zijl, Piet van Veen, Geert van Vliet, Aad Broch,
Geertruida van Huik-Grossat, Greet Bron.
Weekeinde 14 en 15 januari: 2e zondag door het jaar (A).
Zaterdagavond 19.00 uur: woord- en communieviering met
volkszang en cantor. Voorganger: Pastoraal medewerker mw. Els
Geelen. Intenties: jaargetijde Ard Enthoven, jaargetijde Leny van
Nierop, overleden familie Van der Elst, Niek Duijndam.
Zondagochtend 11.00 OPENINGSTIJDEN:
uur: Eucharistieviering m.m.v. het
MAANDAG T/M ZATERDAG
Bartholomeuskoor. Voorganger:
Pastor
08:00 – 21:00
UUR M. Kwee. Intenties: Uit
dankbaarheid bij het 60-jarig huwelijk van Kees en Leny van
ZONDAG
Marrewijk-Barendse, overleden
familie Van Marrewijk, overleden
09:00 – 20:00 UUR
familie Barendse, overleden familie Van der Loos-van Leeuwen,
overleden ouders
en familiede
Vanapp
der en
Elst,bestel
Leida Vriend-Vlaar en
Dowload
jaargetijde voor dochter Daniëlle, Theo van den Berg.
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om zomaar even binnen te lopen voor een stil moment,
.comalleen of met
anderen, om een kaarsje
aan
te
steken
of
er
gewoon
even te zijn.
Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

www.kdvsimba.nl
’Het jaar des Heren’. Vroeger had men dat besef
nog. De tijd om
te leven, en dus ook elk jaar, wordt ons ten diepste gegeven. We
kunnen de tijd toch niet zelf maken? We kunnen niet zeggen,
ziehier, ik produceer voor jou een jaar. Wij kunnen er natuurlijk wel veel mee. Heel veel plannen, organiseren, maar ook vakanties en rustperiodes regelen. We hebben wel de uitdrukking
‘tijd maken’. We zeggen dan bijvoorbeeld: ‘Ik maak tijd voor jou’.
Maar dat betekent dat we de beschikbare tijd anders verdelen.
Nieuwe tijd erbij kunnen we niet maken.
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Wij bezorgen nu
bij jou thuis

Jac. v. Zeijl & zn.

grond, bagger
bagger en
grond,
en beschoeiingswerken
beschoeiingswerken
Naaldwijk 0174-623400
Naaldwijk
0174-623400
Baggerwerken,
Baggerwerken, Maaiwerken,
Maaiwerken,
Beschoeingsswerken 06-20301432

Beschoeingswerken 06-20301432

• Baggerwerk in sloten,
• Sloten graven en dempen
en grachten
• Aanleggen
engrachten
verbreden
•vijvers
Baggerwerk
in sloten,
vijvers en
• •Eigen
depot
voor
bagger
van
dammen
Eigen depot voor baggerspecie
specie
• Leveren en afvoeren van
Maaiwerk
bermen
en slootkanten
• •Maaiwerk
vanvan
bermen
en
grond,
zowel over de weg
•slootkanten
Beschoeiingen en damwanden
als over water
• •Beschoeiingen
en dam
• Brede rijplaten te huur
Sloten graven
en dempen
wanden

• Aanleggen en verbreden van dammen
• Leveren en afvoeren van grond,
zowel over de weg als over water
• Brede rijplaten te huur

Telefoon: 0174 - 24 31 04

Tijd is ons gegeven, nu, het nieuwe jaar 2017. Tweeduizend en
zeventien jaren geleden is het alweer dat Jezus geboren werd.
We vierden het onlangs nog uitgebreid met kerstmis. Wat zal
het nieuwe jaar ons brengen? Voorspoed of tegenslag? Goede of
slechte tijden? Mogen we nieuw leven verwelkomen, of zal een
dierbare ons ontvallen? We weten het niet van tevoren en dat
is misschien maar goed ook. Maar we proberen, in alle omstandigheden, er toch op te vertrouwen dat de Heer met ons is. Vlak
voor kerstmis, op de vierde zondag van de Advent, hebben we
gehoord: ‘Hij heet Immanuël’, hetgeen betekent ‘God met ons’.
‘God met ons’, wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstellen? Is hij erbij als ik boodschappen doe? Is hij erbij als ik op
de vereniging een biertje drink? Waarom niet eigenlijk? Hij kent
ons, Hij weet wat wij doen, Hij weet wat ons bezighoudt. We
mogen er op vertrouwen dat Hij er altijd is. Hij wil ons altijd de
goede wegen wijzen. Hij wil met ons genieten van het leven in
goede tijden, en ons troosten, steunen en bijstaan in moeilijke
tijden. Niet alles zal onmiddellijk opgelost worden. Niet elk gebed wordt verhoord zoals wij het willen. Zo werkt het niet. God
zal verhoren op zijn manier, op zijn tijd, volgens zijn wijsheid. De
kunst voor ons is, om te vertrouwen op zijn wijsheid. Ook in het
nieuwe jaar, dat ons gegeven wordt. Anno Domini. Wij wensen
u een gezegend en mooi 2017.
Vieringen in De Backerhof
Donderdag 12 januari 19.00 uur: Eucharistieviering met pastor
M. Kwee.
Donderdag 19 januari 19.00 uur: Rozenkrans bidden. Dhr. J.
Brabander.
Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u het secretariaat attent maakt op
personen, die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn. (tel.245058).

