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AGENDA
14 feb. 09.30-12.00 uur     Digi-inloop, computerhulp    De Backerhof
15 feb. 10.00-11.30 uur     Open kerk, boeken en platenmarkt   Hervormde Kerk Fonteinstraat
19 feb. 13.30-15.00 uur     Open kerk      Bartholomeuskerk 
22 feb. 12.30 uur      Carnavalsoptocht De Blauwkonters  Leutjesdijk
25 feb. 19.00 uur                     Blauwe Dinsdag De Blauwkonters  Partycentrum Vrienden 
         (zie ook pag.: 17)  

Door Nelly Schouw-Zaat 

Alex Zwinkels, paprikateler aan de Wateringseweg in Poeldijk, 
kan er nog niet over uit als hij terugkijkt op de alternatieve 
Elfstedentocht tussen de Oostenrijkse bergen. Eind januari 
schaatste hij de tocht van 200  kilometer op de Weissensee. 
‘Het was een prachtige belevenis en ons Westlandse team kon 
bovendien een heel mooi bedrag schenken aan Skate4Air, dat is 
een organisatie die zich bezig houdt met onderzoek naar behan-
deling van taaislijmziekte, Cystic Fibrose (CF) genoemd’. Alex 
(50) deed voor de derde keer mee aan dit Nederlandse schaat-
sevenement in Oostenrijk. De vorige keer was het weer niet 
best, dit jaar werkte alles mee. De afgelopen maanden trainde 
hij twee keer per week intensief op de Haagse Uithof. 

‘Toerrijden op de lange afstand vereist een heel andere techniek 
dan schaatsen op de kunstijsbaan’ vertelt hij. ‘De trainingen voor 
de Weissensee  waren dan ook vooral gericht op het uithou-
dingsvermogen van een lange afstand-schaatser. Bovendien is 
rijden op natuurijs heel anders dan op een binnenbaan, waar het 
vooral gaat om het bochtenwerk. Het natuurijs maakt daarom de 
Elfstedentocht zo uniek’. De tocht voor de toerrijders begon om 
zeven uur in de ochtend bij min 11 graden. Maar een uur later 
kwam de zon op, ging de temperatuur naar rond het vriespunt 
en konden de rijders genieten van een schitterende rit onder een 
strak blauwe lucht in de Oostenrijkse natuur. De hele dag door 
bleef de zon schijnen en om kwart voor vijf in de middag had Alex 
 (lees verder op pag. 4)

Poeldijker Alex Zwinkels schaatst met Skate4Air team € 35.000 bij elkaar 

‘Prachtig die Elfstedentocht in Oostenrijk!’
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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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keurslager

Geldig van 10 t/m 15 februari Geldig van 17 t/m 22 februari

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM
KIPROLLADE

SLECHTS € 2,75

KEURKOOPJE
500 GRAM
RUNDERLAPPEN

SLECHTS € 7,50

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM
SPICEY ROLLADE

SLECHTS € 2,95

KEURKOOPJE
4 GEKRUIDE
BALLEN GEHAKT

SLECHTS € 3,95

Nu kan zij naar oma in Naaldwijk fietsen

Een fiets voor Nora Beijer
Zaterdag 25 januari werd de Poeldijkse Nora Beijer verrast met 
een fraaie elektrische fiets. Nora heeft ‘congenitale hypo thy-
reoidie’, zij is geboren zonder schildklier. Hierdoor heeft zij een 
lage spierspanning en is snel moe. Nora kan wel fietsen, maar 
komt Poeldijk bijna niet uit. Dat is te vermoeiend, omdat ze 
langzaam rijdt, duurt het overbruggen van afstanden erg lang. 

Nora had de wens naar haar oma in Naaldwijk te fietsen. Die wens 
is opgepakt door het Zeldzame Ziekten Fonds (ZZF) en mede mo-
gelijk gemaakt door een gift van de Westland Rally. Michel Vis 
van Vis Tweewielers ging graag aan de slag voor Nora een pas-
sende fiets te vinden. Met deze elektrische fiets kan zij eindelijk 
naar oma in Naaldwijk fietsen. Vis tweewielers zorgde voor een 
rekje voorop, zodat de fiets er extra stoer uit ziet. Het ZZF helpt 
mensen met een zeldzame ziekte, door geld in te zamelen voor 
onderzoek, bekendheid te geven aan zeldzame ziekten en moge-
lijk maken van lotgenotencontact. In Nederland hebben 1 miljoen 
mensen met een zeldzame ziekte te maken. Per jaar overlijden 
circa 14.000 kinderen aan een zeldzame ziekte in ons land.

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Worstenbroodjes
3 + 1 Gratis

Bossche bollen
3 + 1 Gratis

Brabantse eierkoeken
3 + 1 Gratis

Aanbiedingen geldig
van maandag 10 februari
t/m zaterdag 22 februari

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932
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Inloopspreekuur  
over het laatste afscheid
Voor al uw vragen rondom een uitvaart

over het laatste afscheid
rondom een uitvaart

Tijd: 15.30 - 17.00 uur

Waar:  
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/ 
inloopspreekuur

0174 - 29 29 26

18 februari 2020

(vervolg voorpagina)
zijn 200 kilometer lange rit voltooid. Hij reed zelfs nog ruim twaalf 
kilometer meer, om een groepje schaatsers, die nog aan de fi-
nish moesten komen, te ondersteunen. Zo hoort dat in een hecht 
team. 

Twee nieuwe heupen
Poeldijker Zwinkels begon in 2011 met een schaatsmaat uit 
Honselersdijk met lange afstandstrainingen. Hij kreeg echter 
heupklachten en moest operaties ondergaan om beide versleten 
gewrichten te vervangen door nieuwe heupen. Daarna voorzich-
tig de training weer hervat en nu is hij dankbaar en enthousiast 
dat hij deze prestatie kon leveren. ‘Zo zie je maar’, aldus Alex, 
‘wat je als gezond mens kunt bereiken. Daarom vond ik het ook 
zo bijzonder om te schaatsen voor Skate4Air. Elke deelnemer aan 
die alternatieve Elfstedentocht moest een bedrag meenemen van 
minimaal € 750 via eigen sponsoring. Reis- en verblijfkosten moet 
je ook zelf betalen’. Het Westlandse Skate4Air team schaatste zo 
maar liefst € 35.000 bij elkaar. Teams uit andere regio’s deden 
ook mee, behalve de Elfsteden-afstand werd ook het NK mara-
thon schaatsen op natuurijs, met professionals verreden. Een van 
de belangrijkste sponsors was Bakkerij Roodenrijs. Onder meer 
door verkoop van ‘Skate4Air’ cake werd door alle deelnemers € 
440.000 opgehaald. Daarmee hoopt de organisatie een bijdrage 
te leveren aan het vinden van behandelingen voor patiënten die 
aan cystic fibrose lijden. De ziekte treft jonge en oudere mensen, 
vaak met zeer nadelige gevolgen voor de longen.  

Theatergroep Het Wilde Westen speelt 

‘De Gouden Draak’
Wie hier wil blijven moet wel gewoon werken voor zijn centen. 
‘De Gouden Draak’ is een raamvertelling over de ondraaglijke 
lichtheid van het vreemdelingenbestaan. De Duitse toneel-
schrijver Roland Schimmelpfennig vond voor zijn stuk in de 
keuken van het restaurant met die naam een metafoor voor de 
onzichtbare onderkant van de multiculturele samenleving. De 
onderkant die de bovenkant schoon en gevoederd houdt, zodat 
die zich kan bezighouden met zijn alledaagse probleempjes. 

Zeven spelers van theatergroep Het Wilde Westen spelen afwis-
selend zeventien personages in achtenveertig scenes. Naast de 
Aziatische koks spelen een tand, krekel, mier, twee stewardessen, 
grootvader, kleindochter, serveerster,  jong stel, man in gestreept 
overhemd, kruidenier en Barbiefucker in dit grimmige, fabelach-
tige en ook komische stuk. De regie is in handen van Adje Kloos. 
Speeldata: 21, 22, 23 (matinee), 28, 29 februari en 1 maart (ma-

tinee). Aanvang 20.15, matinee 14.00 uur. Entree € 15,00 (t/m 18 
jaar € 10,00). Reserveren: mail: reserveren@tghetwildewesten.nl 
of bel Peter Luiten (070-3687146), Willem van Delft (06-511 165 
51). TheaterLoods Westland , Hoogwerf 8c, Naaldwijk. Website: 
www.tghetwildewesten.nl. Op de foto v.l.n.r.: Frenk Nitzsche, 
Angela Pellikaan en Oigen Blankert.
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Afscheid met hart en zielAfscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

0174 - 27.00.90

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

Had u dat nu ook, dat gevoel van saamhorigheid, 
het gevoel niet alleen te staan? Dit gevoel hebben 
wij ervaren tijdens de ziekte van Piet en in de  
moeilijke dagen na zijn overlijden.
Al die bloemen en kaarten, de bezoekjes en  
telefoontjes, alsmede de grote belangstelling tijdens 
de condoleance en uitvaart hebben voor dit gevoel 
gezorgd.

Mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa en 
overgrootvader 

Piet van der Voet
zal door zijn bijzondere persoonlijkheid in het leven 
van ons en onze kinderen blijven voortleven.
Onze dankbaarheid is groot. Niet alleen voor wat hij 
voor ons in zijn leven heeft betekend, maar ook voor 
uw grote betrokkenheid bij zijn afscheid.
Nogmaals heel hartelijk dank!

 
Corrie van der Voet-van den Bogaert
Kinderen
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Poeldijk, februari 2020 

www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 13 t/m 15 februari

NAKED CAKE 
YOGHURT KERSEN
Luchtige roombotercake, gevuld met een yoghurt-
kersen bavaroise, NU met extra veel liefde 

4+2
gratis

van 8,95
€7,50
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als doel innerlijke vrijheid te scheppen. Zo is de veertigdagentijd 
een bezinningsperiode, ja misschien wel een soort ‘grote schoon-
maak.’ In de kerk maken wij de veertigdaagse reis langs de hal-
tes van de zes zondagen. De verhalen uit de Bijbel roepen op 
tot ommekeer. De vastentijd is zeker ook bedoeld om onze band 
met God te vernieuwen. Want die kan verwateren. Maar onze 
Barmhartige Vader blijft op ons wachten en naar ons uitkijken of 
wij thuis komen. In het Huis van God staat de deur voor iedereen 
open! Het volk van Israël zocht tijdens de veertigjarige reis in de 
woestijn naar bronnen van levend water. Ook wij kunnen in deze 
veertig dagen actief op zoek gaan naar bronnen van inspiratie. 
Want niet alleen de maag moet gevoed worden,  maar ook het 
hart. Binnen en buiten de kerk zijn er vele bronnen die onze geest 
kunnen verkwikken. Soms zoeken mensen ver weg wat zij dicht-
bij huis in eigen parochie ook kunnen vinden. Wie zich verdiept 
in het geloof zal een grote geestelijke schat ontdekken. De veer-
tigdagentijd is vast een tijd voor jou! Probeer een paar duidelijke 
voornemens te maken. Dan kunnen wij straks Pasen vieren als 
herboren mensen! Dat wens ik u en jou mede namens het pasto-
raal team van harte toe! 

Aswoensdag in Bartholomeuskerk
Op Aswoensdag, 26 februari, gaan we officieel de vastentijd in. 
Dan is er om 19.00 uur een viering, waarin u het Askruisje kunt 
ontvangen. Het is al weer jaren een traditie dat De Raad van Elf 
met gevolg ook weer trouw in de kerk is. Een goede gewoonte 
en wij nodigen u dan ook van harte uit om de viering mee te ma-
ken en op deze manier de Vastentijd te beginnen. Voorgangers 
in deze viering zijn pater J. Verbeek en Peter Zuidgeest en het 
Bartholomeuskoor zal de viering muzikaal verzorgen.

Even voorstellen: 

Stephan Heijker
Vanaf 1 januari ben ik de nieuwe penningmeester van de Paro-
chiefederatie Sint Franciscus en volg Johan Demmenie op, die 
deze functie sinds de oprichting van de federatie heeft vervuld. 
Als penningmeester maak ik deel uit van het dagelijks bestuur. 
De federatie vormt een belangrijke schakel tussen de 10 paro-
chies in het Westland. Het is belangrijk onze krachten te bunde-
len om de identiteit van iedere zelfstandige parochie te kunnen 
behouden. Dat vergt een solidaire houding, waarbij het federa-
tiebestuur een verbindende functie vervult. Samen komen we 
verder.

Vanaf 2005 tot 2014 was ik penningmeester van de parochie 
Sint Adrianus in Naaldwijk. Een veelomvattende taak naast 
mijn werk als accountant bij Flynth adviseurs en accountants. 
Toen was ik zijdelings betrokken bij de totstandkoming van 
de federatie. Het leverde mij veel inspirerende momenten 
op. Vooral de vele enthousiaste vrijwilligers die ik toen mocht 
ontmoeten, hebben mij nu weer een nieuwe impuls gegeven 
om iets voor de Katholieke kerk in het Westland te willen be-
tekenen. Jarenlang waren mijn ouders actief betrokken bij de 
parochie Sint Joseph in Wateringen. Hun voorbeeld is voor 
mij drijfveer en inspiratiebron. Vanuit Naaldwijk verhuisde 
ik in 2009 met mijn gezin naar Wateringen, waar ik in 1960 
ben geboren. Onze dochters van 29 en 27 jaar zijn het huis 
uit en ik ben met mijn vrouw Ineke een nieuwe levensfase 

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

Heilzaam voor lichaam én geest

Vast een tijd voor jou!
Door pastoor Jaap Steenvoorden

Op Aswoensdag, 26 februari, begint de 
Vastentijd. In de dagen daarvoor wordt 

in een aantal Westlandse dorpen car-
naval gevierd. Een gezellig feest van 
ontmoeting. Daarna begint een so-
bere tijd. De kerk kent een periode 

van 40 dagen van voorbereiding op 
het Paasfeest. 40 jaar was het volk van 

Israël onderweg door de woestijn toen het 
de slavernij van Egypte ontvluchtte. 40 dagen vastte Jezus in de 
woestijn om zich voor te bereiden op zijn openbare leven. Het 
getal 40 staat voor een tijd van zuivering en beproeving. Wat 
roept vasten bij u/jou op? Iets van vroeger uit mijn kinderjaren? 
Of van moslims die de ramadan houden? Is vasten nu ook iets 
voor mij in deze tijd? Vasten is geen doel op zich, maar helpt 
om bewuster te leven en je geloof te vernieuwen. Daarbij gaat 
het niet alleen om het voedingspatroon maar ook om innerlij-
ke groei. Vroeger lag voor katholieken duidelijk vast wat in de 
Veertigdagentijd wél of niet was toegestaan. 

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt de invulling overge-
laten aan ieders eigen verantwoordelijkheid. De vastenactie, die 
ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld ondersteunt, heeft 
aan het vasten een sociale dimensie gegeven. Vasten is delen we-
reld wijd! Vasten is niet iets van vroeger, maar is juist helemaal 
in!  Opvallend is dat onze tijd in kringen van mensen die bewust 
met voeding bezig zijn,  hernieuwde aandacht voor het vasten is 
ontstaan. Voor lichaam en geest is het heilzaam om een periode 
sober te leven. Niet consuméren maar consumínderen en zo in-
tenser gaan leven! Een oud gezegde luidt: ‘Overdaad schaadt.’ 
Bepaalde patronen en gewoonten slijten er in. Niet alleen voor 
het lichaam is het heilzaam en zuiverend, maar vasten schept ook 
ruimte in de geest. Zo gek is het niet om eens stil te staan bij de 
vraag hoe je omgaat met voeding en drank? 

Hetzelfde geldt voor televisie kijken, telefoongebruik en compu-
teren. Ook daar kan een mens aan verslaafd raken. Vasten heeft 
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ingegaan. In mijn vrije tijd heb ik vele hobby’s, muziek is de be-
langrijkste. Sinds mijn jeugd speel ik intensief dwarsfluit. Ruim 
20 jaar was ik verbonden aan het Poeldijkse Jongeren Koor als 
fluitist in het combo. Nu ben ik lid van de Honselse Harmonie. 
Ik hoop als penningmeester door mijn ervaring, deskundigheid 
en creativiteit een bijdrage te kunnen leveren aan verdieping, 
samenhorigheid en verbondenheid van de 10 parochies. Ik kijk 
uit naar de vele nieuwe inspirerende ontmoetingen, die mij te 
wachten staan.

Vastenactie 26 februari tot 12 april:  

Werken aan je toekomst
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV 

Op Aswoensdag 26 februari start in alle parochies van de St. 
Franciscus Federatie de Vastenactie ‘Werken aan je toekomst’ 
met aandacht voor beroepsonderwijs en ondernemerschap in 
ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding kunnen men-
sen een redelijk inkomen verdienen of een eigen bedrijf opzet-
ten. Door hulp van de Vastenactie volgden al meer dan 4.000 
mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen 
meer dan 10.000 jongeren basis- of voortgezet onderwijs. 

Met de campagne van dit jaar wil de Vastenactie nog veel meer 
mensen helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun fa-
milie te kunnen zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap. 
Met een gedegen opleiding zijn mensen in staat een redelijk inko-
men te verdienen en een eigen bedrijfje op te zetten. Ruim 90% 
van de kinderen in ontwikkelingslanden gaat naar de basisschool. 
In 2000 was dat nog maar 54%. Dus er is al veel bereikt, maar 57 
miljoen kinderen gaan nog altijd niet naar school; basisonderwijs 
alleen is niet genoeg voor een goede baan. Net als hier is een 
vervolgopleiding noodzakelijk. In de vastenactie is er aandacht 
voor Patrick Siluyele (23) uit Zambia. Hij verloor jong zijn vader; 
zijn moeder kon niet voor het gezin zorgen. Door een speciaal 
programma kon Patrick naar school en leerde het vak van kleer-
maker. Nu geeft hij naailes aan gehandicapten. Wat hij nu doet, 
stimuleert ook anderen! Achterin de kerk hangt de offerkist voor 
uw bijdrage aan de Vastenactie. U kunt ook geld overmaken aan 
de Vastenactie: NL21 INGB 000 00 5850 t.n.v. Vastenactie  Den 
Haag. Wij hopen dat velen in arme landen een opleiding kunnen 
gaan volgen en zo meer kans krijgen op een menselijk en waardig 
bestaan. Zie ook: www.vastenactie.nl.

Vooraankondiging kledingactie
De inzameling van gebruikte kleding is op zaterdag 18 april. Van 
09.00-11.00 uur nemen op het kerkplein leden van de werkgroep 
MOV om uw kleding, schoenen en tassen in ontvangst. 

Kerkberichten 
Weekeinde 15 en 16 februari: 6e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk Monster.
Zondag 09.30 uur: woord- en communieviering met dames en 
heren Bartholomeuskoor. Voorganger: pastoraal werker Els Gee-
len. Intenties: Harry en Grarda Heuchemer, Henk van Kester en 
Leny van Kester-Grootscholten, Jan van Marrewijk, Gerard En-
thoven, Ard Enthoven en overleden familie, Nico en Nel van der 
Valk-Oosterveer en zoon Willem, Dolf Barendse en Ploon Barend-
se-van der Klugt, levende en overleden familie Van Paassen-van 
Kester-Oosterveer, overleden familie Gardien-Verbeek, Riet de 
Kok-Meinderts. 
Weekeinde 22 en 23 februari: 7e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering, Latijn, met heren Bartho-
lomeuskoor en herenkoor van Deo Sacrum uit Delft.  Voorganger: 
pastor Max Kwee. Intenties: Koos van der Ende, Wim van Dijk 
en Marie van Dijk-Bol. Zondag 09.30 uur: Woord- en communie-
viering met cantor. Voorganger: pastoraal werker Marie-Thérèse 
van de Loo. Intenties: Agaath Zwinkels-van Leeuwen, overleden 
familie Van der Loos-van Leeuwen.
Bijzondere vieringen
Woensdag 26 februari 19.00 uur: viering Aswoensdag met da-
mes en heren Bartholomeuskoor. Voorgangers: Pater J. Verbeek 
en Peter Zuidgeest. Intenties: Voor alle overleden oud-Prinsen en 
oud-leden van de Poeldijkse Blauwkonters en hun overleden fa-
milieleden.

Kerk open
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur geopend, 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.rkwes-
tland.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 De Backerhof
Donderdag 20 februari: Rozenkrans bidden door Koos van Leeuwen.
Donderdag 27 februari: Woord- en communieviering: Trees van 
der Sande-van Rodijnen.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u ons attent maakt op mensen, die 
graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen, 
of ziek en aan huis gebonden zijn (tel.24 50 58).
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In één van de meest sfeervolle straten van 
Monster gelegen ruime en goed onderhou-
den hoekwoning op groot en zonnig perceel 
van 262 m² eigen grond en parkeergelegen-
heid op eigen terrein. 

Vraagprijs: € 375.000,- k.k.

Riante en goed onderhouden tussenwoning 
met ruime zonnige achtertuin en groot dakter-
ras gelegen aan een kindvriendelijk en autovrij 
ho� e. De verrassende breedte (circa 6,63 m) 
van de woning creëert een bijzonder ruimtelijk 
gevoel. De woning ligt nabij het gezellige 
centrum en op korte afstand van het strand.

Vraagprijs: € 375.000,- k.k.

Frans Halsstraat 2
2681 AN MONSTER

Rijnvaartweg 49
2691 WJ ‘S-GRAVENZANDE

Volg
ons op:

Wateringen - Naaldwijk - Monster - Den Haag  - Vlaardingen             T 0174 28 60 80    www.borgdor� .nl

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 15 februari
09.30-12.15 uur:  Kinderkoor, studieochtend voor musical Charlie 

en de chocoladefabriek.
Zaterdag 22 februari
19.00 uur:  speciale viering in de Bartholomeuskerk: Herenkoor 

zingt de “Grote Loots”
Zondag 23 februari
11.00 uur:  Herenkoor zingt in de Maria van Jessekerk in Delft, de 

“Grote Loots”.
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, 

Hooizolder achter Emmastraat 11, Monster. 
Repetitie Kamerkoor Couleur Vocale.

Elke vrijdag
19.30-22.00 uur: repetitie dames en heren Bartholomeuskoor.
In de kerk
Zaterdag 15 februari         
19.00 uur: geen viering.
Zondag 16 februari          
09.30 uur:  dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 

viering.
Zaterdag 22 februari    
19.00 uur:  heren Bartholomeuskoor, projectdeelnemers én 

heren Deo Sacrum Delft zingen de Missa in honorem 
St. Mariae Magdalenae (Grote Loots).

Zondag 23 februari
09.30 uur: viering met cantor.
Woensdag 26 februari, Aswoensdag
19.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
viering.

‘De Grote Loots’ in Poeldijk én Delft

Deo Sacrum én Deo Sacrum
Door Toos de Vreede
 
Mannenkoor van Deo Sacrum van de Bartholomeusparochie 
werkt regelmatig samen met mannenkoor – dat heet ook ‘Deo 
Sacrum’ – van de Maria van Jessekerk in Delft. Dat geldt vooral 
bij bijzondere miscomposities waarbij een groot mannenkoor 
noodzakelijk is.

Dit keer staat op het programma de uit 1903 daterende ‘Missa 
in honorem Sanctae Mariae Magdalenae’ van de Nederlandse 
componist Philip Loots (1865-1916). Hij was dirigent van koren 
in Haarlem en Amsterdam en componeerde veel muziek voor de 
katholieke eredienst. Ook was hij een groot organist. De mis, ook 
bekend als ‘de Grote Loots’, is de meest bekende van zijn acht mis-
composities. De prachtige compositie wordt door beide koren én 
een aantal projectzangers gezongen in de eucharistieviering za-
terdag 22 februari om 19.00 uur in onze kerk en op zondag 23 fe-
bruari om 11.00 uur in de Maria van Jessekerk aan de   Raamstraat 
in Delft. Aan het slot van de vieringen wordt het ‘Magnificat’ ge-
zongen van Jan Nieland. Organiste  Petra Veenswijk, algehele mu-
zikale leiding heeft dirigent Steven van Wieren.

Charlie en de Chocoladefabriek… 
In het tweede 
weekend van maart 
wordt ‘De Veiling’ 
omgetoverd tot 
een ‘chocoladefa-
briek’: Kinderkoor 
Westland en haar 
projectleden spelen 
dat weekeinde maar 
liefst twee voorstel-
lingen van de mu-
sical ‘Charlie en de 
Chocoladefabriek’. 

De eerste voorstel-
ling is zaterdag 14 
maart 19.00 uur, 
de tweede zondag 
15 maart 14.00 
uur. Via de website 
Eventbrite zijn tic-
kets voor het hele 
gezin en natúúrlijk ook voor alle opa’s, oma’s, neefjes, nichtjes, 
buurjongens, buurmeisjes, juffen en meesters te bestellen! Bij dit 
chocolade-musical-muziek-feest moet je zijn!
www.eventbrite.nl/e/tickets-charlie-en-de-chocoladefabriek 
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Zing ook mee met Krönungsmesse
Vrijdag 28 februari starten we met de voorbereidingen voor 
de Paas Hoogmis en we vinden het fantastisch als je mee komt 
zingen. Traditiegetrouw zingen we tijdens de Hoogmis op 
Paasmorgen de Krönungsmesse van W.A Mozart met feestelijke 
motetten. Het Delphi Consort werkt weer mee! Projectleden zijn 
van harte welkom om mee te doen. Zin om mee te zingen? Mail 
naar zangkoren@deosacrum.nl en je krijgt meer informatie.

Potjes in lieveheersbeestjes en walvissen omgetoverd

Scouts bouwen mega hut
Door Anita Persoon

Zaterdag 1 februari hadden de bevers van Scouting Poeldijk een 
leuke opkomst in ons gebouw. We begonnen met het versieren 
van een bloempotje. De kinderen toverden de potjes om in lie-
veheersbeestjes en walvissen. Daarna hebben we met de kleine 
welpen een aantal spelletjes gedaan. 

We hebben ook met z’n allen een mega hut gebouwd waar alle 
kinderen door heen konden lopen. Aan het eind hebben we bui-
ten nog een paar renspellen gedaan en daarna was het alweer 
tijd om naar huis te gaan. Als je dit alles een keer met je eigen 
ogen wilt zien, kom dan een keertje langs op zaterdagmiddag.

Adverteren in Poeldijk Nieuws 
voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim 
3.400 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



10 12 FEBRUARI 2020

Westland Verstandig vindt 
dat er goedkope starters- en 
seniorenwoningen moeten 
komen ook in Poeldijk

De wachtlijsten om een passen-
de woning worden steeds langer 

in Westland. Daarom moet dit al lang bestaande probleem door de 
gemeente worden opgelost. Dat betekent dus vooral in nieuw-
bouwgebieden, zoals de Poeldijkerhout, maar ook bijvoorbeeld 
het Dario Fo-gebouw dit type woningen realiseren. En dan vooral 
voor de eigen senioren, starters en spoedzoekers. De gemeente 
moet initiatieven nemen omdat de ontwikkelaars zelf de afgelopen 
15 jaar deze situatie nou net hebben laten ontstaan. Naast huizen 
in de duurdere klassen moeten ook goedkopere huizen gebouwd 
worden. Westland Verstandig zal daarop blijven aandringen en met 
concrete voorstellen komen.

Wilt u contact met ons, dat kan:  Westland Verstandig, 
Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068

mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl

Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6, tel. 243663
Predikant : Ds. J.W.J. Guis 
             Jan Barendselaan 199, 2685 BS Poeldijk
             Tel. 0174-240939
Kerk.bureau : Verburghlaan 38, tel. 242570
  E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba  : mw. M. van der Pot-Cloose
  De Noorderhoek 23
  2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank : NL36 INGB 0003 9117 70
  NL09 RABO 0135 3652 36
  T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk

Ook geestelijk voedsel is voldoende beschikbaar

Verlangen naar melk
Door ds. J.W.J. Guis

De apostel Petrus maakt in de Bijbel een 
vergelijking met pasgeboren kinderen 

die verlangen naar melk. Voor mij is 
dat zo’n tekst die plotseling veel meer 
tot de verbeelding spreekt met een 
baby in huis. Het is bijzonder om te 

zien hoe enthousiast ze wordt als ze al-
leen in de verte het flesje maar ziet. Dat 

kun je inderdaad beschrijven met een groot 
verlangen. Maar wat bedoelt Petrus er eigenlijk mee? Hij roept 
op om zo ook te verlangen naar het Woord van God om daar-
door op te groeien.

Ik vind dat een mooie vergelijking. Gods woorden bevatten gees-
telijke voedsel. En ze zijn voor alle leeftijden. Je begint misschien 
bij een eenvoudig stuk in de Bijbel, maar vanzelf kom je ook bij 
andere gedeelten uit. Zoals ook de soort melk die baby’s drinken 
om de paar maanden verandert. Het gaat er maar om dat je de 
smaak te pakken krijgt. Petrus zegt er daarom bij dat je er zin in 
krijgt als je iets gemerkt hebt van de goedheid van God.

Bij het opgroeien is melk alleen niet voldoende voor ons dochter-
tje. Ze begint nu ook andere smaken te proberen. Het is grappig 
hoe ze daaraan moet wennen en ook hoe ze al een voorkeur 
lijkt te hebben. Banaan is lekker en gaat er moeiteloos in. Bij 
bloemkool kijkt ze beslist de andere kant op. Gelukkig is er ge-
noeg voedsel beschikbaar en gaan we gewoon verder met het 
wennen aan al die smaken. Nog een keer denk ik aan de verge-
lijking van de apostel. Ook geestelijke voedsel is voldoende be-
schikbaar. En al heb je in de Bijbel al veel gevonden, steeds weer 
kom je bij iets nieuws.

Kerkdiensten
Zondag 16 februari
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J. van Schaik, Dordrecht.
Zondag 23 februari 
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, viering Heilig Avondmaal.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, nabetrachting Heilig Avondmaal.
De Terwebloem
15.00 uur: ds. J.W.J. Guis, viering Heilig Avondmaal.
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 zaterdagochtend is de kerk van 10.00-11.30 uur 
open voor een gesprek, een ontmoeting of zomaar een kopje 
koffie of thee. Regelmatig mogen we mensen ontvangen waar-
bij kerkgang en geloof 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 open kerk is op 15 februari.

20 18 JANUARI 2017

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl
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Poeldijk

Wilt u helpen ogen en oren 
van Poeldijk te zijn?

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

Door Poeldijkers voor 
de veiligheid van 
Poeldijkers

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl

Aktie Kerkbalans
Onder het motto “Geef voor je kerk” 
is dit jaar weer de Aktie kerkbalans ge-
houden. Uw bijdrage voor de kerk is van 
harte welkom op bankrekeningnum-
mer NL09 RABO 0135 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 daarom adreswijzig-
ingen direct doorgeven aan het kerkelijk bureau: Verburghlaan 
38, 2685 SZ Poeldijk tel. 24 25 70, e-mail: bogaardij@hotmail.
com. Bij voorbaat hartelijk dank!

Zaterdag 15 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 gewoon even aan-
dacht. Tijdens de open kerk is er ook Boekenmarkt, met boeken 
over religie, kerkgeschiedenis, algemene 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 1.000 oude elpees, singletjes, 
oude 78 toeren platen en een grote voorraad Cd’s. Alle soorten 
muziek, religieus, klassiek, populair, jazz, country en zeldzame pla-
ten voor verzamelaars. U mag ook platen of Cd’s bij ons inleveren.

Schilderdemonstratie 
Zaterdag 15 februari geven Marry Nihot en Christine Guis een 
schilder demonstratie. Zij stellen ook schilderstukken uit eigen 
hand ten toon waarbij met verschillende technieken is gewerkt. 
Echt de moeite waard om ons dan te komen bezoeken, heel bij-
zonder dat we dan eens even achter de schermen kunnen kij-
ken, dus bezoek deze bijzondere ochtend. 

Onze creakraam is momenteel zeer goed gevuld, we hebben veel 
pakketten met nieuwe wol en katoen voor een lage prijs. Een 
buitenkansje voor mensen die graag breien of haken. Maakt u 
liever kaarten, ook dan kunt u uw hart ophalen. We hebben veel 
nieuwe spullen in een zeer gevarieerd assortiment. Ook hebben 
we deze ochtend weer onze creatieve erwtensoep. Velen van 
u weten inmiddels dat de kwaliteit top is, we verkopen ze voor 
€ 2 per kom en € 6 per emmertje. Kom gezellig langs om een 
kopje koffie te drinken terwijl u de schilderkunsten van Marry en 
Christine bewondert en neem daarna nog een heerlijke kom soep 
of een emmertje mee voor thuis. Wij hopen weer velen van u  te 
ontmoeten 15 februari tijdens de Open Kerk, graag tot dan.  

Johan de Heer zangavond
Op veler verzoek wordt donderdag 27 februari een zangavond 
te georganiseerd waarop bekende liederen uit de bundel van 
Johan de Heer gezongen worden. Voor velen hebben liederen 
uit die bundel een dierbare herinnering in hun leven. Hervormde 
kerk, Fonteinstraat 6, Poeldijk. 

Aanvang 19.30 uur, medewerking: Chr. Gemengd Koor  Immanuel, 
organiste Erna Brinkman. Ds. J.W.J.  Guis verbindende teksten. 
Toegang is vrij, er is een collecte tegen de kosten. Na afloop is er 
koffie, thee of frisdrank. Ieder die zo’n lied heeft en dat graag dan 
gezongen wil hebben roepen we op dat kenbaar te maken. Doe 
dat als het kan vóór 15 februari bij ds. J.W.J. Guis, email: jwjguis@
icloud.com of  J. Bogaard, email: bogaardij@hotmail.com.

Arnold Spoelplein 101  •  Mauritskade 61  •  Den Haag  •  070 - 346 84 00
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of kijk op www.korporaalenbertels.nl

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

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

   Uitstekende woningpresentatie
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Kapelaan Harry de Jong stond in het 
voorjaar van 1967 met een aantal jonge 
Poeldijkers aan de basis van de  jon-
gerensociëteit Soos ’67. Henk van Tol 
wordt als de onvermoeibare kracht ge-
zien bij het oprichten van De Bromtol 
als toneelvereniging. Samen stonden zij 
aan de wieg van een clubje Poeldijkse 
jongelingen dat pure gezelligheid hoog 
in het vaandel had staan. Muziek ma-
ken, het elkaar naar de zin maken, dáár 
kwam de groep voor naar de Bond (zoals 
de officiële naam luidde). Pas toen het 
Sint Vincentiusgebouw als verenigings-
gebouw haar langste tijd had gehad, gin-
gen de jongeren massaal over op de meer 
liefkozende titel ‘Bondje’. Binnen de jonge 
Sociëteit groeide al snel het verlangen iets 
meer activiteiten te ontplooien dan alleen 
gezellig babbelen en muziek maken. Henk 
van Tol kwam met het voorstel een toneel-
clubje op te richten, uiteindelijk was elke 
onderneming toch een sprong in het diepe. 
Dat Henks familienaam werd verweven in de 
titel van het jonge Poeldijkse toneelgezelschap vond bij alle le-
den weerklank. 

Zo kreeg De Bromtol vaste voet aan Poeldijkse grond. Het bijna 
complete ledenregister ging aan de slag om doelstellingen bin-
nen redelijke termijn waar te kunnen maken. Dat zij er geen gras 
over lieten groeien, bewezen enkele ‘proeven van bekwaamheid’ 
met sketches als onder meer ‘Jodocus op glad ijs’. In het eerste 
volle jaar van het bestaan van Soos ’67 en de Bromtol werd al 
zichtbaar resultaat geboekt. In 1969 kwam de Bromtol met haar 
eerste avondvullende toneelstuk, getiteld ‘Kerstnacht van de 
Bandiet’. Blijkbaar had het stuk, gezien het groeiende ledental, 
steeds meer aantrekkingskracht op jong Poeldijk. De Bromtol had 
de smaak te pakken en wist een vaste plaats te veroveren in de 
harten van legio dorpelingen. Het resulteerde voorjaar 1970 in de 
opvoering van ‘Het eenzame Huis’, terwijl men hetzelfde najaar 
al weer met een nieuw stuk op de planken stond. We schrijven 
1970, een jaar waarin Gerda Broch zich aanmeldde als lid van 
Soos ’67 en bijna automatisch als Bromtoller. Het voor haar lo-
gische gevolg was dat ze op volle toeren mee ging draaien voor 
de toneeluitvoeringen. We hebben het dan over vijftig jaar ge-
leden! Gevoelsmatig bijna niet te geloven dat Soos ’67 zo lang 
geleden al bestond. Gerda (intussen Van der Valk-Broch), zal bij 
haar eerste optredens nimmer het vermoeden hebben gehad dat 
ze aan een carrière zonder einde bezig was. Ook de Naaldwijkse 
sociëteiten Shalom en Tendum onderhielden contacten met de 
Bromtol. Na ’Het Blondje uit het Kurhotel’ (het Blondje in het 
Bondje) in 1971 volgde tot het voorjaar van 1974 op z’n minst 
één uitvoering per seizoen. Tot dan werd elke uitvoering steevast 
opgevoerd in het oude verenigingsgebouw dat intussen als ‘het 
Bondje’ bekend was. Door  ruimtegebrek was men toen overigens 
al langer op zoek naar een meer functionele locatie. Men vond 
voor een jaar onderdak in Hotel Verburgh waar tweemaal een 
uitvoering plaatsvond (1974/75). Dit alles in afwachting van de 

ingebruikname van het nieuwe dorpshuis De 
Leuningjes in 1975. Een jaar waarin de Bromtol al direct de nek 
uitstak met ‘Bloemen in de Zon’, snel gevolgd door ‘De Tante van 
Charlie’ (voorjaar 1976). 

Tienjarig jubileum, hoogtepunt in historie van de Bromtol 
In hetzelfde jaar was de jury van de Chatcompetitie (Combinatie 
Haags Amateurtoneel) al lovend over de Bromtol. Het resulteerde 
in een wisselbeker en persoonlijke trofeeën. Een deel van de eer 
was weggelegd voor Gerda van der Valk voor de beste vrouwe-
lijke bijrol. Eerbetoon dat een jaar eerder Trudy Enthoven ten 
deel viel. In dat najaar trad men nog eenmaal op, alvorens De 
Leuningjes als nieuwe thuishaven bijna uit de voegen barstte 
tijdens de viering van het tienjarig jubileum van Soos ’67 en de 
Bromtol. Tien jaren, waarvan negen onder Henk van Tol, de be-
vlogen leider, oprichter en regisseur van de groep. Drukke wer-
komstandigheden noopten hem toen af te haken. Met Maarten 
Levenbach als nieuwe regisseur bracht het Bromtollentoneel op 
22 maart 1977 de officiële jubileumuitvoering. Met het muzikale 
spel ‘Het gebeurde in het Westland’ kreeg men het enthousiaste 
publiek in De Leuningjes van de stoelen. Voormalige leden van de 
Bromtol herinneren zich ‘dat gebeuren’ nog altijd als het tot dan 
absolute hoogtepunt in de historie van twee-eenheid Soos ’67/De 
Bromtol. Ter gelegenheid van dat jubileum bracht De Bromtol een 
plaatje uit waarop Jan Scholtes het beste van zich liet horen. Men 
wenste niet op de lauweren te gaan rusten, het 12,5 jarig jubi-
leum in 1979 diende zich immers al weer aan. Zelfs deelname aan 
de eerdergenoemde Chatcompetitie en het Westofal (Westland 
Toneel Eenakter Festival) kon de animo voor een eigen uitvoering 
in 1979 niet verminderen. De misdaadkomedie ‘Arsenicum en 
oude kant’ leverde het bewijs, het bracht het publiek de span-
ning waarop was gerekend. Gerda van der Valk, intussen voorzit-
ter van de club, speelde met Trudy Enthoven een op het lijf ge-
schreven rol als ‘De twee lieve, oude Tantetjes’ onder regie van 
Maarten Levenbach.
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Zen &Zo
De weg ... begint bij jezelf

ZENtrum voor bewustwording 
& persoonlijke groei
Coaching  ● Hypnose 

Opleidingen ● Therapie ● Trainingen

Havenstraat 55
2681 LC. Monster
www.ZENenZo.nl

Informatie avond
Opleiding Hypnotherapeut
10 februari 19.30 - 21.30 uur

Informatie avond
Opleiding Holistisch 
Energetisch Therapeut
17 februari 19.30 - 21.30 uur

Reiki Helingsavond
2 maart 19.30 - 22.00 uur

Reiki II cursus
13 maart 10.00 - 17.00 uur

Niet vergeten:
Vrijdag 14 februari Valentijnsdag!

Kom iets moois uitzoeken voor de liefste, 
de mooiste, de leukste…

Een boeket, een mooi gevuld vaasje 
of een prachtige roos!

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

INFO@PUREFLOWER.NL                          WWW.PUREFLOWER.NL

ADRES: Slachthuiskade 4
 Poeldijk

uw  makelaar

Uw persoonlijke makelaar

verkoop • aankoop
verhuur • beheer • taxaties

DIRECT MAKELAAR

UW WONING VERKOPEN?  
MAAK NU EEN AFSPRAAK  
VOOR EEN GRATIS  
WAARDEBEPALING!

Neem contact met ons op:
0174 - 730 179
info@directmakelaar.nl 
www.directmakelaar.nl
...of loop even binnen!
Herckenrathstraat 52, 2681 DG Monster

Vijftig jaar van de partij
Bij de tot dan twintig avondvullende Bromtoluitvoeringen liet 
Gerda nimmer verstek gaan. Bij het tweede Westofal, georgani-
seerd door Rokagemto en de Plankeniers, streden de Westlandse 
toneelgezelschappen te Naaldwijk in negen eenakters om de 
Daan de Bruyntrofee. De Bromtol bracht de tragedie ‘Dudley’ 
van Ph. Johnson met een regieprimeur voor Gerda van der Valk. 
Het eerste Westofal was een jaar eerder al door de Poeldijkse 
verenigingen St. Genesius en de Bromtol mogelijk gemaakt. 
De viering van het eerste lustrum van dorpshuis De Leuningjes 
werd in 1980 opgeluisterd door Droog, Deo Sacrum, De Bromtol 
en Pius X. Gevieren maakten zij er een feestavond van die nog 
lang bij het publiek nadreunde. Omdat alles vergankelijk is, viel 
in de beginjaren tachtig om uiteenlopende redenen zelfs het doek 
voor de immens populaire De Bromtol. Een toneelclub die klonk 
als een klok! Soos ’67 en De Bromtol mogen verleden tijd zijn, 
talrijke Westlanders bewaren schitterende herinneringen aan 
(bijna) de mooiste tijd van hun leven. En u weet het; ‘die neem je 
mee zolang je verder leeft’! Voor Gerda van der Valk was het to-
neelspel echter een stuk van haar leven geworden. Zij wilde zich, 
waar dan ook, elders door ontwikkelen. Dat elders werd halver-
wege de jaren tachtig gevonden bij de Plankeniers te Naaldwijk 
waar zij met open armen werd ontvangen. Sindsdien speelde zij 
in dat onder de rook van Poeldijk liggend dorp meer dan 35 jaar 
met veel plezier talrijke rollen. Opgeteld kan worden gesteld dat 
Gerda dit jaar een halve eeuw op de planken staat, een prestatie 
van formaat (namens alle Bromtollers van harte!). Dit alles droeg 
ertoe bij dat zij opnieuw een fraaie rol aangeboden kreeg. Uniek 
voor een Westlandse actrice om van 21 t/m 23 februari in de we-
reldberoemde klassieker ‘Wie is er bang voor Virginia Woolf’ van 
Edward Albee een rol te mogen vertolken. Ondanks haar liefde 
voor de Plankeniers, koos de jubilaresse bij dit artikel voor een 
opname uit de glorietijd van de Bromtol. Die kwam tot stand voor 
de Buitenplaats ‘Ockenburgh’: Op moeder aarde liggen Rokus 
Vellekoop en Henk van Tol. Boven de poster zien we Sjaak van der 
Zeijden en Gerda van der Valk, nog hoger Marja van der Valk en 
Nic. van Leeuwen. Rest mij vanaf linksboven Fred Koreman, Jan 
Scholtes, een bijna onzichtbare Trudy Enthoven, Wim Olierook, 
Henny Bouman-Scholtes en Joke van Tol-Groot te noemen. De 
foto is bijna 45 jaar oud en werd geproduceerd kort voor de op-
voering van ‘De tante van Charlie’. Terwijl de meeste oudgedien-
den het toneelbijltje erbij neergooiden gaat onze gouden Gerda 
van der Valk voorlopig nog onverdroten voort…..

‘Gerda speelde voor zalen, tjokvol,
niets was te veel, geen enkele rol.
Zij gaf altijd veel,
geknipt voor toneel,
Nu de Plankeniers, toen de Bromtol’.   
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Onderwerp: Westlandse bedevaarten

Eerste Historisch café Poeldijk
Door Wim Barendse, werkgroep Historie Bartholomeus

Donderdag 19 maart om 20.00 uur is er in Poeldijk voor het 
eerst een Historisch Café. Dan organiseert de werkgroep 
Historie Bartholomeus Poeldijk een avond, waar iedereen van 
harte welkom is om met elkaar  levensgeschiedenis te delen, 
kennis en ervaringen uit te wisselen en herinneringen op te ha-
len op basis van oude foto’s. Het thema van dit historische café 
is: Westlandse Bedevaarten.

Aanleiding is het 200-jarig jubileum van ‘de Broederschap van 
de Westlandsche Processie naar Kevelaer’ in 2019. Bedevaarten 
zijn er al vanouds: in de middeleeuwen, rond 1200, had het 
Westland met ‘s-Gravenzande al een bedevaartsplaats. In de vo-
rige eeuw trokken nog vele Westlanders naar bedevaartplaatsen 
zoals Brielle, Amsterdam, Heiloo, Kevelaer, Beauraing, Banneux, 
Lourdes, Santiago de Compostella en Rome. Er zijn veel foto’s van 
Westlandse bedevaartgangers ingeleverd voor de tentoonstel-
ling in het Westlands Museum. Te veel om allemaal te presen-
teren. Daarom laten we in het Historisch Café er een aantal zien 
en halen met u verhalen op over de bedevaarten. Deze avond is 
in De Backerhof, Witte Brug 2 in  Poeldijk. De zaal gaat om 19.30 
open, toegang en koffie en thee zijn gratis. Kom en geniet van een 
gezellige en leerzame avond. Als u foto’s hebt van bedevaarten, 
een persoonlijk verhaal of herinnering, dan stellen wij het zeer op 
prijs als u die wilt meenemen.

Verwerker exotisch fruit op ABC Poeldijk

Nieuwe bedrijfsnaam ‘Fruitsolute’ 
Door Nelly Schouw-Zaat

Sinds 1 januari is de naam van Bratzler & Co gewijzigd in 
‘Fruitsolute’ en de vestiging van het bedrijf op het ABC-terrein 
Poeldijk opnieuw ingericht. Fruitsolute verwerkt vooral exotisch 
fruit dat onder de beste omstandigheden wordt bewaard, ge-
rijpt, gekoeld, gesorteerd, verpakt en dan uitgeleverd aan be-
drijven in de detailhandel en importeurs. Het gaat vooral om 
mango’s, avocado’s en kiwi’s. Rick Post, General Manager legt 
uit: ‘Wij hebben ons de afgelopen jaren vooral in deze fruitsoor-
ten gespecialiseerd, omdat wij over de juiste kennis en capaci-
teit beschikken. Iedere klant krijgt bij ons de garantie dat wij 
daadwerkelijk verstand hebben van de producten’.   

De herinrichting van het bedrijfsgebouw leidde tot uitbreiding 
van de rijpingscapaciteit. De vruchten komen in een vroeg sta-
dium van rijpheid in Poeldijk aan en worden n speciale ruimten 

onder het meest ideale klimaat tot rijpheid gebracht noodzakelijk 
voor het afzetkanaal naar de consument. Post: ‘Naast de 19 rij-
pingskamers die we al hadden zijn er nu tien nieuwe rijpingscel-
len die een goede aanvulling vormen. Die nieuwe cellen hebben 
een aangepaste capaciteit voor een gedifferentieerdere rijping. 
De nieuwe rijpingsprocedure voorkomt niet alleen uitval en ver-
spilling maar zorgt ook voor langere houdbaarheid. Bij Fruitsolute 
kan niet alleen conventioneel maar ook biologisch geteeld fruit 
worden besteld. Het bedrijf zet sterk in op de vraag naar teelt-
methoden en bewaartechnieken die klimaat- en milieuvriendelijk 
zijn. Ook bij het verpakken. Steeds meer worden niet-plastichou-
dende grondstoffen gebruikt, papieren inlegvellen of kartonnen 
schaaltjes vervangen kunststof. Kartonnen schaaltjes kunnen, 
als de klant wil ook van graspapier zijn. Verpakkingen waarin de 
producten bij Fruitsolute binnenkomen worden ofwel bij de ves-
tiging weggegooid, hergebruikt of bij de verpakkingsleverancier 
gerecycled. 

‘Wij willen klanten compleet servicepakket aanbieden’
Het sorteren van de vruchten gaat via drie sorteerinstallaties. Per 
uur kunnen 34.000 avocado’s en 26.500 mango’s worden ver-
werkt. Algemeen directeur Thorsten Blasius benadrukt dat com-
promisloos en efficiëntie erg belangrijk zijn voor Fruitsolute. ‘Wij 
willen onze klanten het complete servicepakket aanbieden: vanaf 
rijping, sortering en verpakking tot logistiek vanuit één punt. Die 
aandacht op geselecteerde producten stelt ons in staat voorwaar-
den op maat te creëren. Wij bieden alleen diensten voor andere 
producten aan als die passen in bestaande processen. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor papaja’s, gember of passievrucht’. 
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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

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

Vrijdag 14 februari 15.00 uur:  woord- en communieviering door 
pastoraal werker Els Geelen.

Woensdag 19 februari 10.15 uur:  viering KWS door geestelijk 
verzorger Annalena Hoyer.

Vrijdag 21 februari 15.00 uur:  woord- en communieviering door 
André Zwinkels.

Zondag 23 februari 15.00 uur:  viering Heilig Avondmaal door  
ds. J.W.J. Guis.

Jongeren over wonen, groen en recreatie

Visie jonge Westlanders
In hun vergadering van 23 januari heeft de Jongerenraad een 
visie op de Omgevingsvisie vastgesteld. De jongeren heb-
ben in meerdere vergaderingen gesproken over hun visie; de 
Adviescommissie heeft op basis van hun meningen een brief 
aan de gemeenteraad gestuurd. De Omgevingsvisie gaat over 
huisvesting, groenvoorzieningen en recreatie. De visie bepaalt 
de koers voor het Westland tot 2040. 

De Jongerenraad vindt het van belang dat hierbij ook de visie 
van jongeren mee wordt genomen, omdat het ook hun toe-
komst bepaalt. Om te voorkomen dat jongeren in de toekomst 
uit het Westland wegtrekken is het cruciaal dat er tijdig wordt 
nagedacht over het wonen door de jongeren, die over een aantal 
jaren op zoek gaan naar starterswoningen. Alle meningen staan 
in een brief, die binnenkort besproken wordt in de gemeente-
raad.  In de brief staat de mening van de Jongerenraad, waarbij 
het belang van de Westlandse jeugd zwaar mee wordt gewogen. 
Maandag 17 februari is om 18.45 de eerstvolgende vergadering 
van de Jongerenraad. Kunt u niet komen? Hou dan de agenda 
op de website van de gemeente in de gaten voor de andere 
vergaderdata. U kunt de Jongerenraad altijd per mail bereiken:  
jongerenraadwestland@gmail.com.

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

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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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.

Puzzel
Invulraadsel: 

Plaatsnamen  
Door Annemiek Koremans en Toos Verbeek

1. Drentse paarden R . . . . n 

2. De abdij van deze heilige jongen S . . .  . . . . .  . . . . . . . r

3. Hier draaide hij een shagje R . . . e 

4. Eiken, vuren, beuken en essen V . . . . . . . . n 

5. Palingboom A . . . . n

6. Kleiner worden aan het water K . . . . . .  . . .  . .  . . k

7. Hier wonen SP aanhangers R . . . n 

8. Honden, katten, paarden en koeien D . . . . n

9. Hier draait alles om A . . . n

10. Hiermee spreekt de onderwereld  H . . . . . d 

11. Hier woont Cor de nove C . . . . . . . n 

12. En hier Lisanne Zeevank K . . . . . . . . . . n

13. Dorp zonder ervaring L . . k

14. Mmmmmm E . . . n 

15. Dit was vroeger een klein riviertje E . . . . . k 

16. Hier regent het hard G . . . . n 

17. Een kar vol Hbo’ers W . . . . . . . . n 

18. Mont Blanc, Matterhorn en Jungfrau  D . . . . . . . . n 

19. Hier was vroeger bos E . . . o 

20. Deze stad heeft de leiding H . . . . . . . p

21. Hier zijn eenden vrouwtjes gek op W . . . . . n 

Maak van alle suggesties een plaatsnaam. De eerste en laatste 
letter zijn alvast ingevuld. Je krijgt daarmee 21 plaatsnamen die 
we graag van jullie in de juiste volgorde ontvangen. Stuur hem 
in en maak kans op een heerlijke slagroomschnitt. Veel puzzel-
plezier! Oplossing met naam, adres en telefoonnummer binnen 
14 dagen per mail naar puzzel@poeldijknieuws.nl of per post 
naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. 

Suggesties voor een leuke puzzel of wilt u er een maken? Van 
harte welkom! Van en voor alle Poeldijkers!

Uitslag invulraadsel Vleessoorten in nr. 2: Vlees is ook lekker. 
Van de 36 inzenders, die het allemaal goed hadden, is de ge-
lukkige winnaar Toos van Kester, op de foto met de gewonnen 
slagroomschnitt.
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Miranda van der Laan-Bol:

Bootjes én schaatsen op de Gantel 
Ik ben Miranda van der Laan-Bol en kreeg de pen van Nanda 
Zwinkels. 51 jaar geleden ben ik geboren aan de Gantel. De 
Gantel ligt eigenlijk in Honselersdijk maar ik ben toch meer een 
Poeldijker. Ik ben geboren als oudste dochter van Adri en Cobi 
Bol en heb een jongere zus Ilse. Aan de Gantel wonen was altijd 
gezellig, in de zomer was het een drukte met bootjes en in de 
winter kon je toen nog veel schaatsen. Zodra het ijs dik genoeg 
was ging je schaatsen totdat je het ijskoud had. 

Eenentwintig jaar geleden ben ik getrouwd met Dennis van der 
Laan. Dennis is de kleinzoon van De en Jo van der Laan, ook is 
hij de oudste kleinzoon van Tieme en Greet Kattenberg. Tieme 
was vroeger zeker geen onbekende in Poeldijk, hij was hier poli-
tieagent en later in Monster. Dennis en ik hebben drie kinderen: 
Mike van 25, Céline van 22 en Kaylee is 19 jaar. Verder werk ik al 
vele jaren bij kwekerij Brasil samen met mijn zus. Wat ik ook leuk 
vind om te doen is mijn vrijwilligerswerk in De Terwebloem. Daar 
ga ik elke week koken voor de mensen die daar wonen, ze vinden 
het ook fijn als je komt voor een praatje. 

Hele gezin betrokken bij Carnaval
Al 24 jaar zijn we lid van Carnavalsvereniging De Blauwkonters. 
Het leuke hiervan is dat we dit met het hele gezin doen. Ook onze 
schoondochter en schoonzoons komen hier niet onderuit, die 
doen inmiddels ook gezellig mee. Dennis heeft jaren in de raad 
van 11 gezeten en is sinds 11 jaar adjudant van de raad van 11.  
Onze zoon en schoonzoon zitten ook in de raad van 11 en onze 
dochter en schoondochter zijn leiding van een jeugdgroep. 
Dit jaar bestaan de Blauwkonters 44 jaar, een jubileumjaar. We 
zijn met zijn allen bezig om er in oktober een groot feest van te 
maken. Het carnavalsseizoen begint in november en eindigt met 
de carnavalsweek in februari. 
We hebben er dus al aardig wat 
feestjes opzitten. Binnenkort be-
ginnen de carnavalsfeesten weer 
in Poeldijk en hebben we weer 
een leuk programma voor jong 
en oud. Het was leuk om een 
stukje te schrijven voor Poeldijk 
Nieuws! ik geef de pen nu door 
aan Agatha Diepenveen.

Ik pak de pen op 19 tot en met 26 februari Leutjesdijk 

4 maal 11 voor De Blauwkonters 
Carnavalsvereniging De Blauwkonters viert 
dit jaar hun 44-jarig jubileum! Deze mijlpaal 
laat ze natuurlijk niet onopgemerkt voor-
bijgaan. Het belooft een geweldig feestjaar 
te worden. De week gaat van start met de 

sleuteloverdracht op woensdag 19 februari om 14.00 uur in De 
Terwebloem. Wethouder Piet Vreugdenhil overhandigt Prins 
Markobus de Eerste de sleutel tot Leutjesdijk. Na een gezellige 
start vertrekt de delegatie dan naar De Backerhof, alwaar het 
feest al begonnen is om 14.00 uur, entree € 4,00 (incl. hapje en 
drankje). De Blauwkonters vermaken daar de gasten tot 16.30 
uur met de benodigde polonaises. In de avond gaat het feestge-
druis verder bij Myosotis en wordt er een flink feestje gevierd.

Donderdag 20 februari is 
er aandacht voor de mede-
mens. Er worden zieken be-
zocht en ze komen ook graag 
beschuit met muisjes eten bij 
pasgeboren baby’s. Opgeven 
kan nog secretariaat@de-
blauwkonters.nl of een brief-
je in de bus Margrietlaan 
10. In de avond kunnen de 
bingostiften uit de kast. Er 
staat een geweldige bingo 
op het programma van De 
Blauwkonters in de zaal bij 
‘Vrienden’ in Poeldijk. Met 
grandioze prijzen ter ere van 
het 44-jarig bestaan. Kom al-
lemaal gezellig even meedoen en wie weet gaat u met superprij-
zen naar huis!

Vrijdag 21 februari worden er grote polonaises gelopen door de 
scholen. Van dansen tot gekkigheid; niks is te dol. Tussendoor wor-
den de Poeldijkse etalages bekeken met aansluitend een prijsuit-
reiking. Welke winkelier heeft de mooiste, carnavaleske etalage? 
Dan barst het Boerenbal los bij ‘Vrienden’ om 21.00 uur. Entree is 
gratis, dus kom allemaal gezellig mee hossen! Zaterdag 22 febru-
ari trekt een fantastische Carnavalsoptocht door Leutjesdijk. De 
optocht start om 12.30 uur bij De Veiling. U bent van harte wel-
kom om mee te doen met de optocht. Thema 44 jaar!!!! Opgeven 
is niet nodig. Schuif gezellig aan of kom kijken langs de route, te 
zien op: www.blauwkonters.nl  

Aswoensdag: kruisje in Bartje
De deuren van De Veiling voor het kindercarnaval gaan om 14.00 
uur open. Entree is € 1,50. In de avond is er voor ieder wat wils! 
Kom naar ‘Vrienden’ en zing mee met muziek uit de oude doos 
of swing in de andere zaal mee met Crazy Carnaval. Entree gra-
tis, dus wat houdt jou tegen! Zondag 23 februari staat er, ook bij 
Vrienden, een muziekmiddag op het programma. Een gezellige 
bijeenkomst met vrolijke klanken en een exclusief optreden van 
het duo Rob en Carlo. Woensdag 26 februari is de laatste dag van 
een week vol gezelligheid en druktes. Dan halen wij met z’n allen 
een askruisje en zullen we de kerkdienst in Bartje bijwonen. Hou 
voor het laatste nieuws ook facebook C.V. De Blauwkonters in de 
gaten!

(Foto Pieter Broch)
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In memoriam:

Piet van der Voet (89)
Door Jos van der Voet

Zaterdag, 4 januari, ma verjaarde deze dag. Op deze dag nam 
pa afscheid van ons. Al diegenen die pa liefhadden waren op dit 
moment aanwezig. Want ja, er was iemand jarig. Pa kon hier 
nog zichtbaar van genieten, van zijn kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen, en Meze, de hond. Pa riep ons 1 voor 1 bij 
zich, voor een hand, een aai over je bol, een woord van zorg, 
een woord van afscheid. Op dit moment lag pa op bed, voor 
zijn raam in de woonkamer. Want het ging niet meer. Ma heeft 
pa tot het einde verzorgd en geholpen, maar nee, sinds deze 
dag was het klaar, liggen was de enige optie voor hem. Pa kon 
hiervandaan nog even naar de tv of naar buiten kijken, of in ge-
dachten terug kijken. Terug kijken op, zoal pa dit zei, een mooi 
leven. Dat begon in 1930, in Poeldijk. 

Zijn jeugd werd ongevraagd wreed verstoord door de oorlog, zijn 
droom aan flarden geschoten. Pa droomde ervan om na de oor-
log terug naar school te kunnen, maar een gezin met 9 kinderen, 
zonder geld, zonder eten, zonder keuzes. School was uitgesloten. 
Pa moest aan de arbeid, en omdat we hier in het Westland de 
keus hadden tussen groente, fruit en bloemen, koos Pa voor een 
kweker die van alles wat teelde. Van tomaten naar bloemkolen. 
Hij kwam terecht bij Van Vliet aan het Stenen Heultje. Pa deed 
hier veel verschillend werk en leerde veel over de tuinbouw. Zo 
werd hij ook kaptein van de tomatenboot. Pa kreeg makkelijk het 
een en ander voor elkaar, zo had pa al snel als een van de eerste 
veilingvaarders een motor in de boot, en zoals wij pa kennen als 
organisator, werden er al snel wedstrijden gevaren met als finish, 
de veiling. Maar altijd met de gedachten naar de kweker, want 
pa was een trouwe, betrouwbare werknemer. ‘Knecht , zoals hij 
zichzelf betitelde. 1956 het jaar dat pa viel voor de kleermakers-
dochter, hij had een oogje op Corrie van den Bogaert. Misschien 
om sneller bij zijn grote liefde te zijn, kocht pa in 1961 een brom-
fiets, zodat zij samen op stap, of op vakantie konden en het leven 
konden ontdekken. En niet lang hierna, in 1963. het jaar dat pa en 
ma elkaar het ja woord gaven, tot de dood ons scheidt. Alhoewel 
het wel eens stormde binnen het huwelijk, steunden zij elkander 
door dik en dun. 
Pa en ma kregen 3 wolkjes van kinderen. Hij deed wat hij moest 
doen, zonder enige wanklank zorgde pa voor brood op de plank. 
En hij was trots op ma en op zijn kinderen. In 1969 stapte pa over 
van Firma Van Vliet naar Dolf Barendse, weer in de tomaten. Pa 
had het hier naar zijn zin, en Dolf werd een vriend van Pa, samen 
naar de postzegelclub, later samen in de munten. Dolf en pa hiel-
pen mekaar, was er een probleem stonden zij voor elkaar klaar. 
Zo kon pa in 1987 met de vut, vervroegde uittreding. En Pa kreeg 
meer tijd voor zijn hobby’s, vond het leuk om met treintjes te spe-
len. Pa vond het heerlijk om vrijwilliger te zijn bij, De Wittebrug, 
eten rond brengen, jeu de boules, koersbal. En zijn moestuin, alles 
wat pa geleerd had bracht hij in praktijk in zijn zelf. gebouwde 
kassie. Heerlijke groente en fruit hebben we gegeten van eigen 
teelt. Had ook zijn nare kanten. Bonen pellen. Ondertussen was 
pa bijna 30 jaar thuis, genietend van zijn vrijheid. Zijn grootste 
hobby was de voetbal, PSV was zijn club, zelf was pa een Verburch 
man, voorzitter van de supportersclub, Leo van Leeuwen toernooi 
organiseren op Koninginnedag. Wat een genot was dit. Zondags 
naar Verburch 1. Ik mocht vaak mee, en zei dat ik het 1e wel leuk 
vond, maar in werkelijkheid draaide het om dat broodje kroket 
en met leeftijdsgenoten een balletje trappen. Pa was jaren lang 

scheidsrechter. Tot pa 70 jaar werd, ontving hij een brief van de 
KNVB. U wordt bedankt voor uw inzet, maar de volgende wed-
strijd hoeft u niet meer te fluiten. Ik heb pa nog nooit zo boos 
gezien. Zo klein als pa was, zo groot was zijn inzet op alle vlakken. 
Pa was onvermoeibaar. Moest er een terras aangepast worden 
kwam pa wel even helpen. Moest er schutting geplaatst, pa stond 
erbij. Ik herinner mij, hij zal 85 zijn geweest, dat de neuroloog de 
vraag stelde waarom hij zo kortademig was. Moes effen me tuin-
tje spitten en aardappels wroeten. De neuroloog, een jonge dame 
snapte dit niet en vroeg verder, en pa vertelde dat hij met een 
pannetje, 1 steek diep de grond omgooide. Het behoefde enige 
uitleg maar de neuroloog droeg pa op dit niet meer te doen. Pa 
heeft sindsdien niet veel meer gespit. Nu ik kinderen heb en zie 
wat voor een inzet er gevraagd wordt om alles voor elkaar te krij-
gen, ben ik pa steeds meer gaan waarderen. Vakantie, studie, kle-
ding, sport, het ontbrak ons aan niets. En heb pa nog nooit horen 
klagen, geen onvertogen woord over zijn werk. Pa deed wat hij 
moest doen en hield dit zolang mogelijk vol. Zijn gezondheid ging 
achteruit, Pa ging steeds slechter lopen, reed nog een tijdje rond 
in een scootmobiel, naar de moestuin. Bleef steeds meer thuis, 
wij moesten pa helpen als hij ergens naar toe wilde. Hij wilde wel, 
maar het lukte hem niet meer. Pa’s lichaam was op. Jarenlange 
strijd tegen leukemie en suiker eisten hun tol. Er was overal een 
pilletje voor, net alsof pa elke dag een doosje smarties tot zich 
nam. De laatste tijd werd pa zichtbaar oud en hulpbehoevend. 
Nadat pa op zaterdag afscheid had genomen gaf nu het lichaam 
van pa op. Zaterdag toen ik weg wilde gaan, schudde pa nee en 
zei: ”was ik maar dood, ik ben zo moe”. Maandag, pa en ma nog 
even een paar woordjes tot elkander. Rond de middag een strijd 
tussen lichaam en wil, plots werd hij intens ziek. De dokter kwam 
en gaf pa iets om tot rust te komen. Rond negen uur ‘s avonds 
kwam pa echt tot rust. Pa was weg. De kromme jongens zouden 
roepen ‘rust zacht ouwe tuinder’. Ik roep: ‘bedankt ouwe tuinder, 
ik ben blij dat ik jouw zoon mocht zijn’!
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Vitis Welzijn
€ 100,00 symbool voor grote ruiker

Mantelzorgwaardering
Ontvangt u al de mantelzorgwaardering? Dat is een bedrag van 
€ 100,00 dat wordt uitgereikt door de gemeente Westland om 
mantelzorgers te bedanken voor hun inzet. Het bedrag staat 
symbool voor een grote bos bloemen. 

De waardering is aan te vragen via www.mantelzorgwestland.nl. 
De aanvraag moet elk jaar worden gedaan. Vragen? Mail naar: 
mantelzorg@vitiswelzijn.nl of bel dinsdag t/m vrijdag van 09.00-
12.00 uur naar: 31 50 45.

Ontmoetingsgroep broers en zussen  

”Brussen”
Ontmoetingsgroep Brussen is voor kinderen van 8 tot en met 12 
die een broer of zus met een beperking hebben. Dan gaat het er 
vaak anders aan toe dan in ‘gewone’ gezinnen. In de groep kun-
nen kinderen ervaringen met elkaar delen, informatie krijgen 
wat er met hun broer of zus aan de hand is en leren omgaan 
met hun gevoelens. 

De groep bestaat uit maximaal acht kinderen en wordt gegeven 
op donderdag 19 en 26 maart, 2 en 9 april van 13.30-15.00 uur 
in wijkcentrum Hooge Hasta in Naaldwijk. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Interesse, vragen of aanmelden? Mail: cursus@vitis-
jgz.nl of bel 63 03 58 met een van onze sociaal werkers.

Training Proud @ Me, Myself & I
Ben jij een jongere die zijn zelfvertrouwen wil vergroten?! Met 
deze training vergroot je het inzicht in jezelf. Je krijgt verwach-
tingen helder en ook de omgang met jezelf, vrienden en ouders. 
Onderwerpen die aan bod komen: groepsdruk en hoe je hier 
mee omgaat? Verkering en nu? Wat wil ik nou?, Sociale media, 
verslavend? Zit jij in de 1e, 2e of 3e klas van het voortgezet on-
derwijs, dan kun je meedoen. 

De training bestaat uit maximaal tien jongeren en er zijn 6 
bijeenkomsten onder schooltijd. Tijd en plek volgen. We ver-
wachten half maart te starten. Deelname aan deze training is 
gratis. Interesse, vragen of aanmelden? Neem dan contact op 
via cursus@vitisjgz.nl of bel 63 03 58 met van onze sociaal wer-
kers.

De Backerhof: 19 februari

Carnavalsmiddag 
Woensdag 19 februari is er een carnavalsmiddag in De Backerhof. 
Trek gekke kleding aan, zet een feesthoed op,  14.00 uur start 
het carnavalsfeest! Iedereen is welkom. Entree kost € 4,00 per 
persoon inclusief een consumptie. 

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 de vrijdagen 14 en 28 februari terecht in De Backerhof van 
09.30-12.00 uur. Digi-inloop wordt begeleid door Arie Kruijswijk 
en Wim van Ruyven. Kosten zijn € 2,50 per keer, inclusief een con-
sumptie.

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

Van 7 tot en 15 maart bij Verburch Tennis

Open Wintertoernooi
 
Voor de 7de keer een officieel KNLTB Open Wintertoernooi in 
het Westland: 7 tot 15 maart op het Onings Tennispark van 
Verburch in Poeldijk. De toernooi organisatie is gestart om ie-
dereen gastvrij te ontvangen en er een gezellig toernooi van te 
maken. Wat te denken van het mobiliseren van de sponsorcom-
missie voor leuke prijzen en extra aankleding op het Tennispark? 
Ook de mannen van het parkonderhoud zijn druk om de banen 
optimaal op orde te hebben.

Op de smash-
c o u r t b a n e n 
kan bijna al-
tijd gespeeld 
worden, de 
barcommissie 
brainstormt al 
over heerlijke 
extra hapjes 
en drank-
jes. Kortom, 
heel Verburch 
Tennis zorgt 
voor een opti-
maal georgani-
seerd toernooi 
met vooral veel 
gezel l igheid. 
Alvast een 
tipje van de 
sluier: vrij-
dag 13 maart 
komt DJ Tune 
het clubhuis 
v e r b o u w e n , 
zorg dat je 
erbij bent! Kan je een beetje tennissen én heb je ook nog 
een KNLTB-pas? Doe dan zéker mee! Zo niet, kom dan langs. 
Het toernooi is ook een mooie voorbereiding op de compe-
titie en is het eerste Open Toernooi. Leuk als jullie er allemaal 
zijn bij de start van het nieuwe seizoen. Aanmelden kan via   
www.verburchtennis.nl.  
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Te koop:
Massief houten, ronde eettafel met 4 stoelen voor € 60.
Jeanne van der Valk, tel. 0174-248268

Poeldijk Nieuwtje

KBO Poeldijk
12 maart in De Backerhof

Voorlichting levenstestament
Donderdag 12 maart verzorgt de KBO een voorlichtingsbijeen-
komst over het levenstestament. Steeds vaker komen mensen 
in een situatie waarin ze niet meer in staat zijn hun eigen za-
ken te regelen en belangen te behartigen door ziekte, dementie 
of coma. Mocht dat gebeuren dan houdt u de regie in handen. 
Dan moeten er wél voorbereidingen getroffen worden. Het gaat 
erom dat u van tevoren regelt wat op dat moment niet meer te 
regelen is.

Mr Joyce van der Zande is 
kandidaat-notaris bij Westland 
Partners en is bereid uitleg te 
geven en vragen te beantwoor-
den over het levenstestament. 
Zij is gespecialiseerd in het fa-
milierecht. De bijeenkomst is 
op 12 maart in De Backerhof, 
aanvang 14.00 uur en gratis 
toegankelijk voor KBO leden, 
ook niet-leden zijn van harte 
welkom. U kunt zich aanmelden 
bij: Jos de Brabander (jos.debra-
bander@planet.nl of  247761), 
Ben Gardien (bengardien@outlook.com of 247670) en Kees van 
Leeuwen (kees@keesenleny.nl of 245789).

Papier wint van online 

9 op 10 ouderen bankiert digitaal
Senioren die internet gebruiken, kiezen vaak voor het bekende 
en vertrouwde, blijkt uit onderzoek van KBO-PCOB. Zij lezen het 
liefst een papieren boek en krant (62% en 44%), luisteren naar 
cd’s (72%) en gebruiken zelfs de videospeler nog  (18%). Manon 
Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Dat betekent niet dat zij niet 
openstaan voor technologische vernieuwingen. Ouderen willen 
eerst overtuigd worden dat iets zinvol voor hen is. Zo ja, dan 
gaan ze er ook voor.”

De digitale senior heeft gemiddeld maar liefst drie apparaten: 
smartphone (73%), tablet (70%), laptop (65%) en/of compu-
ter (63%). Vooral online bankieren wordt massaal gedaan. Zo’n 
90% gebruikt dat en 66% heeft  een bank app op telefoon of ta-
blet. WhatsApp is populair. Tachtig procent stuurt weleens een 
appje. Sociale media: Facebook wordt na WhatsApp het meest 
gebruikt (49%), YouTube (42%%), LinkedIn (14%), Instagram 
(13%), Pinterest (12%), Twitter (9%) en Snapchat (1%). Ruim de 
helft speelt weleens online spelletjes, vooral Wordfeud (41%) 
en Sudoku (23%) zijn populair. Ook Google Home is bekend bij 
een groot deel (42%), al gebruikt pas 11% het daadwerkelijk. 

Eén op de 12 vertrouwt papieren wegenkaart
Terwijl in en om het huis nog relatief weinig gebruik wordt ge-
maakt van nieuwe mogelijkheden, worden in het verkeer de 
technische snufjes omarmd door de online senioren. Zo rijdt 
ruim de helft (52%) op een e-bike. In de auto maken senioren ge-

bruik van navigatie(65%) of van een navigatieapp op de telefoon 
(15%). Maar 8 % vertrouwt op de papieren wegenkaart. Als seni-
oren openbaar vervoer gebruiken, bepaalt de helft via OV9292 de 
route. Twee op de tien gebruiken dan een app op de smartphone. 
Voor de digitale senioren is er vooral thuis en in de zorg nog winst 
te boeken. Manon Vanderkaa: “Slechts een klein percentage 
maakt gebruik van alle mogelijkheden. Misschien is er soms meer 
begeleiding nodig. Toen de ov-chipkaart werd ingevoerd, dacht 
men dat senioren daar veel moeite mee zouden hebben. Maar 
bijna 80% vindt het makkelijk.”

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Piekeren is net als schommelen, je bent wel bezig maar je komt 
niet van je plaats.”
“Toen ik klein was bestonden er ook al sociale media, alleen heet-
te dat toen buitenspelen.”

Alle Verburch festiviteiten op 22 augustus

40 jaar Jan van der Valksporthal
Door Peter van Leeuwen

De jubileumcommissie besloot in haar grenzeloze wijsheid de 
drie eerder geplande jubileumdagen terug te brengen tot één: 
zaterdag 22 augustus, exact 40 jaar na de officiële opening van 
de hal door burgemeester Stolwijk van Monster, zal het bruisen 
van de activiteiten op het sportcomplex van Verburch. 

Dat gaan we dus allemaal in één dag zien te persen, want tegen 
die tijd dient het nieuwe seizoen zich voor alle takken van sport 
weer aan. Omkijken is leuk, wordt links en rechts op prijs gesteld 
en is soms onontkoombaar, maar vooruitkijken is van groter be-
lang. Alle aan Verburch gelieerde verenigingen en ondernemin-
gen zijn op de hoogte van het jubileum. Als we er met z’n allen de 
schouders onder zetten, kan het een onvergetelijke dag  worden. 
Eén van de onderdelen die dag is een tentoonstelling, die we met 
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alle sporthal-gebruikers door de jaren heen willen samenstel-
len. De oproep in Poeldijk Nieuws is eerder gedaan: wil je ons 
helpen en op zoek gaan naar alle soorten voorwerpen? Posters, 
bekers, vaantjes, foto’s, filmpjes en  toegangskaartjes om smoel 
te geven aan de tentoonstelling? Zet je naam erop, om ze ná 
het evenement weer terug te kunnen geven, kan je ze kwijt aan 
de leden van de jubileumcommissie: Harry van der Arend (06-
18043434), Theo Enthoven (06-27026019), Kees Noordermeer 
(06-51195675) en Peter van Leeuwen (06-50224781). 

1979: koortsachtig werk aan bekisting (foto: Koos van Leeuwen)

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

20 maart in Heulse Andreaskerk

Musical De Druiventrap
Vrijdag 20 maart om 19.00 uur wordt in de St Andreaskerk 
in Kwintsheul op veler verzoek nogmaals de musical de 
Druiventrap opgevoerd door Koos Sekrève en Jolentha Zaat met 
de Andreasbengels. Entree is gratis, bij de uitgang wordt een 
bijdrage gevraagd om de onkosten te dekken.

De Kastanjehof opent na afloop van de musical zijn deuren, waar 
u tegen een aantrekkelijke prijs een kopje koffie of een glaasje 
kunt gebruiken.
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Moeilijke periode bracht ook iets goeds

Schilderen is nu mijn passie
Door Chloé Adahé 

Ik stel mij voor aan de lezers van Poeldijk Nieuws: ik ben Chloé 
Adahé, kom uit Ivoorkust, heb een zoon van 13 en wij wonen in 
Poeldijk. Ik werkte bij de ambassade van Burundi in Den Haag 
als assistente van de ambassadeur. ik had het er erg naar mijn 
zin, tot in 2017 een groot drama gebeurde in onze familie. Mijn 
oudste broer, die in Engeland woonde, overleed de laatste dag 
van zijn vakantie in Afrika, plotseling aan een hartstilstand. 

Hierdoor stond ineens mijn hele leven op z’n kop! Naast groot 
verdriet moest ik in korte tijd ontzettend veel regelen, hier in 
Nederland en in het buitenland. Een hele moeilijke en zware tijd 
voor mij en mijn familie. En door dit alles raakte ik ook nog eens 
mijn baan bij de ambassade kwijt, wat ik erg onterecht vond! 
Met zoveel verdriet om het verlies van mijn broer had ik van mijn 
werkgever meer begrip en steun verwacht. Helaas, het liep alle-
maal anders! Toch bracht deze moeilijke periode mij uiteindelijk 
ook iets goeds. Voor de afleiding ben ik foto’s gaan maken van 
mooie luchten, de zon, wolken en de bijzondere lichtinval die dit 
geeft. Daar werd ik erg blij van, en voelde dat God mij naar het 
licht toetrok. Want ik ben een gelovige vrouw en weet dat God 
voor mij zorgt en helpt. Ik heb heel erg veel foto’s gemaakt en 
aan mensen laten zien. Iemand zei: ‘waarom ga je niet schilde-
ren’! Dat was nieuw voor mij, ik had nog nooit geschilderd en wist 
niet hoe ik een schilderij moest maken. De opmerking liet mij niet 
meer los, door de vele foto’s die ik maakte kreeg ik inspiratie en 
ben met schilderen begonnen. Ik heb er ontzettend veel plezier in 
en ik kan zeggen dat schilderen nu mijn passie is!

EHBO Poeldijk heeft 19 jubilarissen

In 1 maand Oranje Kruis diploma
Op 23 januari was de Algemene Ledenvergadering van EHBO 
Poeldijk. Het bestuur was blij met de opkomst. Met de leden 
is het afgelopen seizoen geëvalueerd, het financiële verslag be-
sproken en de begroting voor komend seizoen toegelicht. EHBO 
Poeldijk is een stabiele en gezonde vereniging. Het leden aantal 
is redelijk gelijk en de cijfers zien er goed uit. Herhalingslessen 
worden goed bezocht en zijn erg gezellig en leerzaam. 

De leden zijn blij met de vormgeving, veel praktijk en nieuwe ver-
anderingen aanleren en toepassen. Soms is dat moeilijk, daarom 
zijn bij de oudere EHBO-ers de spreuken ‘Oud is niet Fout’ of ‘Ooit 
geleerd is niet Verkeerd’ zeer geliefd. De vereniging is ook blij dat 
er een nieuwe opleiding start: in één maand kan men het officiële 
Oranje Kruis diploma behalen. Data: 19 en 26 september 2020. 
Lessen zijn van 09.00-16.00 uur in het Kerkelijk Centrum aan de 
Fonteinstraat in Poeldijk. Op 3 oktober staat het examen gepland. 
Meer informatie? Mail: m.vdpot@ehbo-westland.nl.

19 jubilarissen geëerd
Tijdens de jaarvergadering zijn ook de jubilarissen gehuldigd. Niet 

allen waren aanwezig, voor elke 
jubilaris een oorkonde, insigne 
en kleinigheidje. Er waren 19 
jubilarissen van 15 jaar tot 40 
jaar EHBO-er. Het bestuur ziet  
terug op een geslaagde avond, 
afgesloten met een toost op de 
jubilarissen en het komende sei-
zoen.
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Handbaldames nemen punten mee naar Poeldijk

Atomium – Verburch: 22-29 
Zondag 2 februari vertrokken wij al vroeg richting Rotterdam 
voor een wedstrijd tegen Atomium’61. Na de winst van het 
weekeinde ervoor waren wij erop gebrand ook nu de punten 
mee naar Poeldijk te nemen! We begonnen de wedstrijd gelijk 
op. Atomium maakte mooie acties maar ook wij hadden aanval-
lend de smaak te pakken. Na een aantal goede verdedigende 
acties en momenten in onder- en overtal kwamen wij op voor-
sprong en gingen de rust in met 13-16. 

In de rust volgden wij de goede aanwijzingen van onze coach 
op. Atomium gaf mandekking op Birgit, maar door de keeper te 
wisselen voor een veldspeelster wisten wij hier goed mee om te 
gaan. We bleven op voorsprong en konden zo de wedstrijd goed 
uitspelen door een goede verdediging en slimme wissels. In het 
slot van de wedstrijd kregen wij een rode kaart en ging Atomium 
ons ver uit verdedigen, in de hoop de wedstrijd om te keren. Wij 
pareerden dit goed en namen de punten mee naar Poeldijk. Het 
werd  uiteindelijk 22-29 voor ons!

Poeldijkse dames pakken winst in tweede helft 

Verburch – Internos: 23-19 
Zaterdag 25 januari speelden wij tegen de Dames 1 van Internos. 
Na een aantal moeilijke wedstrijden, waren wij zeer gebrand 
om de punten in Poeldijk te houden! Het was een erg spannen-
de eerste helft, het ging gelijk op tussen beide teams. Er werden 
weinig doelpunten gemaakt in de eerste helft. We gingen de 
rust in met een spannende stand van 11-11.

 518 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen

Poeldijk Nieuws vraagt bedrijven elk jaar een offerte voor 
druk en opmaak. Vanaf dit nummer worden druk en opmaak 
van Poeldijk Nieuws verzorgd door Uitgeverij West Media in 
Naaldwijk, net als in de eerste jaargang 2016. Bestuur en redac-
tie danken drukkerij Akxifo voor de prettige samenwerking de 
afgelopen drie jaar. Op de foto ondertekening van de overeen-
komst voor de komende twee jaar met West Media, v.l.n.r. Jan 
Goeijenbier (hoofdredacteur), Koos Verbeek (voorzitter) en Ardi 
Voskamp, commercieel directeur West Media.

Adverteren in Poeldijk Nieuws is voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws komt elke 14 dagen fullcolour op 3.400 privé- én  

zakelijke adressen in groot-Poeldijk en gaat naar 500 digitale abonnees.
Bel Elly Hazewinkel (06-21645276) of 

Koos Verbeek (06-53714151) 

In de tweede helft moesten we nog harder ons best doen en de 
fouten uit de eerste helft voorkomen. Zo kwamen wij op voor-
sprong. Bij ons ging het steeds beter en we kwamen ver voor. Aan 
het einde werd het toch nog spannend, toch behielden wij onze 
voorsprong en wonnen met 23-19 van Internos!
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Open ook een 
betaalrekening 
bij de bank met 
de hoogste 
waardering.

 

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

Bron: Consumentenbond juni 2019

Klanten geven 
ons een:

Algemeen

9,3

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

www.spruijtonderhoud.nl • 06-512 08 412www.spruijtonderhoud.nl

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

Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, 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

Wilt u goud of  
zilver verkopen?

Chris van Waes is gediplomeerd  

juwelier en antiquair.  

Hij koopt uw goud en zilver,  

voor een goede prijs.

Uw vertrouwen waard


