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AGENDA
28 feb. 09.30-12.00 uur Digi-inloop, computerhulp    De Backerhof
4 mrt. 13.30-15.00 uur Open kerk      Bartholomeuskerk
7 mrt. 10.00-11.30 uur Open kerk, boeken en platenmarkt   Hervormde Kerk Fonteinstraat
7 mrt. 13.00 uur  Krantenactie Deo Sacrum    Poeldijk centrum stapelbouw
7 tot en met 15 maart Westlands Open Winter Tennistoernooi  Verburch Onings Tennispark 
14 mrt. 09.00-12.00 uur Actie NL Doet Scouting Poeldijk   Arckelweg 5 Poeldijk 
14 én 15 mrt.  Musical Charlie en de Chocoladefabriek  De Veiling (zie pag. 9)

Woensdag 12 februari deden vier teams van de Westlandse 
kinderopvangorganisaties Okidoki, Simba, stichting Kwest en 
2Samen BSO mee aan de finale van ‘Meesterkoks Westland’. In 
de spannende eindstrijd  werden heerlijke en gezonde lunches 
klaargemaakt. Team BSO Simba uit Poeldijk won de Zilveren 
Pollepel met hun ‘Club Avocado’. Het team van Okidoki ging met 
de felbegeerde Gouden Pollepel naar huis. 

Het was voor de jury niet makkelijk een winnaar te kiezen. De 
winnende lunch komt op de menukaart van Eetcafé De Witte 
(‘s-Gravenzande en De Lier) en Brasserie Mirell (Naaldwijk). Kiest 
u deze lunch, dan krijgt u havermout pannenkoekjes met fruit en 
een smoothie. Het hield de kinderen op de buitenschoolse op-

vang   lekker bezig. Zij verzamelden recepten en kookten in no-
vember, in de Week van de Gezonde Kinderopvang. 

Spannende finale 
Na flink oefenen en proeven op alle vestigingen stonden de beste 
Meesterkoks voor de jury: lokale restaurants, het voedingscen-
trum en een leefstijlcoach & diëtist. Een geslaagde, spannende 
finale ‘Meester Koks Westland’, alle lunches waren heerlijk en 
gezond. De vier kinderopvangorganisaties vragen aandacht voor 
gezond, lekker eten én bewegen, bij de opvang én thuis. Het is 
belangrijk dat kinderen tot gezonde volwassenen opgroeien. Dat 
wordt makkelijker als ze van jongs af aan speels bezig zijn met een 
gezonde leefstijl. 

Met het bereiden van hun ‘Club Avocado’ 

BSO Simba wint Zilveren Pollepel 

(Foto: Rolf van Koppen)
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Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.350 thuis bezorgd en 500 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan 
Goeijenbier (hoofdredacteur), Peter van Iersel (penningmees-
ter), Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, Etiènne Zwinkels (website en 
sociale media).
Opmaak en druk: Uitgeverij West Media.
___________________________________________________
Kopij Poeldijk Nieuws 
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Elly Hazewinkel (06-21645276), Koos Verbeek (06-
53714151) of Wilfred Bronswijk (06-21253171).
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken) 
Poeldijk Nieuws is niet aansprakelijk voor gevolgen van  
fouten in advertentieteksten.
___________________________________________________

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

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

Privacy
Poeldijk Nieuws respecteert de 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
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 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: 794141, 24/7 bereikbaar. info@perspektief.nl
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Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Een heerlijke hazelnoot 
speciaaltaartje

van 9,55 voor 7,25!

Ambachtelijk gemaakte 
Hoornse broeder

van 6,50 voor 4,50

Bij aankoop van een zakje
witte bollen a 6 stuks

2e voor de halve prijs!

Aanbiedingen geldig van maandag 
24 februari t/m zaterdag 9 maart

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

keurslager

Geldig van 24 t/m 29 februari Geldig van 2 t/m 7 maart

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM CERVELAAT-
WORST + 100 GRAM 
GEBRADEN GEHAKT

SLECHTS € 2,95
KEURKOOPJE
4 KIPHOUTHAKKER-
STEAKS

SLECHTS € 6,95

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM GEGRILDE 
BOTERHAMWORST

SLECHTS € 1,95

KEURKOOPJE
4 SLAVINKEN

SLECHTS € 5,25

Speciaal ‘bevrijdingsnummer’ in april

Poeldijk viert 75 jaar vrijheid
Door Jan Goeijenbier, hoofdredacteur

Zondag 29 april 1945 vlogen vliegtuigen laag over het Westland 
en dropten voedsel. Kort daarna, in mei 1945, herwon heel 
Nederland na vijf jaren Duitse bezetting haar vrijheid. De 
Tweede Wereldoorlog liet dodelijke en vernietigende sporen 
na. Ook in Poeldijk verloren families dierbaren. Omdat zij als 
militair hun leven gaven voor onze vrijheid. Of, omdat zij als 
vredelievende burgers omkwamen door oorlogsgeweld. Nu, 
75 jaar later, herdenken wij die verschrikkelijke jaren en vieren 
onze vrijheid. 

Poeldijk Nieuws staat daarbij stil: het nummer van 22 april staat 
geheel in het teken van 75 jaar vrijheid. Het is nu nog niet duide-
lijk wat er over driekwart eeuw vrijheid in Poeldijk georganiseerd 
wordt. Wij hopen dat 75 jaar vrijheid in ons dorp gevierd wordt 
en zoveel mogelijk Poeldijkers daar actief bij betrokken zijn.

Draag bij aan Poeldijk 75 jaar vrij
Poeldijk Nieuws nodigt Poeldijkers – jong en oud – uit bij te dragen 
aan ‘Poeldijk 75 jaar vrij’. Dat kan op allerlei manieren. Actieve 
herinneringen aan het eigen leven in de oorlog. Fragmenten uit 
dagboeken. Verhalen van je ouders of grootouders over Poeldijk 
en het Westland toen. Poeldijkers die moesten onderduiken, 
hier of op andere plekken in Nederland. Mensen uit de stad die 
hier eten kwamen zoeken. Brieven en kaarten die Poeldijkers 
aan elkaar schreven. Foto’s of documenten. Poeldijkse scholie-
ren vragen wij 75 jaar vrijheid in woord en beeld te brengen. 
Verenigingen, bedrijven en kerken nodigen wij uit te schetsen 
hoe het er in die jaren bij hen aan toe ging. 
Mail naar: redactie@poeldijknieuws.nl. 

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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Afscheid met hart en zielAfscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

0174 - 29 29 26
www.silene-uitvaart.nlwww.silene-uitvaart.nl

0174 - 27.00.90

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

In memoriam: 

Martien van Paasen (72) 
Door pastor Max Kwee

Martien werd geboren op 19 februari 1947 aan de Vredebestlaan 
in Poeldijk in een tuindersgezin van dertien kinderen, hij was het 
tiende kind. Martien ging naar de tuinbouwschool, technische 
school en haalde zijn middenstandsdiploma. Al jong, zijn vader 
overleed toen hij 19 jaar was, nam hij met zijn broer Gerard de 
tuin over. In de Binnenhof in Naaldwijk, leerde hij bij het dansen 
Willy kennen. Ze zijn voor de wet getrouwd in 1972 en in okto-
ber 1973 in de Poeldijkse kerk.

Er werd een huis gebouwd aan de Scherpenhoeklaan waar hun 
kinderen Sylvain en Ruben zijn geboren. Martien was lid van het 
koor Deo Sacrum en het Perosi-koor. Ook de kinderen gingen daar 
zingen. Martien hield van paardrijden en paarden houden. Hij 
had schapen op het land en hield van fietsen en de natuur. ‘Wie 
goed doet, goed ontmoet’, was een centraal thema in zijn leven. 
Hij was een actief mens en zat in diverse besturen, in een veiling-
commissie, bij de WLTO en in diverse tuindersclubjes. Martien was 
gedreven en vooruitstrevend in zijn vak. Hij was ook erg mensge-
richt. Hij ging zeer goed om met het personeel, investeerde in de 
ander en steunde mensen. Hij was dankbaar om zijn kleinkinde-
ren Yinthe, Logan en Airen. Hij stond positief in het leven. Op 7 
februari is hij overleden in de leeftijd van 72 jaar. Wij denken terug 
aan een goede echtgenoot, een zorgzame vader, een fijne opa, 
een trouwe vriend en een gezellig mens. Moge hij rusten in vrede.

Apotheek Poeldĳ k werkt samen
met Apotheek Monster. Per direct
zĳ n wĳ  voor onze bezorgservice
op zoek naar een: 

Bezorger
(voor minimaal 8 uur p.w. 
inclusief de vrĳ dagmiddag)

Ben je met pensioen en wil je
toch nog werken? Ook dan kan
je reageren. 

Bel Luc Willems
op 06 – 4129 7624
of kĳ k op
www.lwpa.nl
voor meer
informatie. 
Of reageer direct 
via alex@lwpa.nl.  
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WESTLANDS-
KRACHT  
POMPOEN 
BREEDKAPPER

APPELCAKE
TAARTJE

www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 27 t/m 29 februari

van 5,95
€3,95

1+1 
gratis

In Wateringse St. Jan de Doper kerk

20 Westlandse jongeren gevormd 
Door Els Geelen, pastoraal werker

Na acht bijeenkomsten ter voorbereiding op het H. Vormsel, was 
het zover. Zaterdag 15 februari ontvingen twintig jongeren uit 
Wateringen, Kwintsheul, ’s-Gravenzande en Hoek van Holland 
het sacrament van het H. Vormsel. Bisschop Van den Hende ging 
in de viering voor met pastor J. van Velthoven en pastoraal wer-
ker Els Geelen. Vooraf genoten vormelingen, bisschop, leden 
van de werkgroep en twee ouders een broodmaaltijd.

De vormelingen hadden vragen voorbereid voor de bisschop 
maar verzonnen die ook tijdens de maaltijd. De bisschop nam de 
tijd die te beantwoorden. Voorbeelden: waarom hij bisschop was 
geworden, hoe hij woont en waarom hij een groot kruis draagt. 
Na de broodmaaltijd oefenden de vormelingen met Jongerenkoor 
Corbulo het slotlied. Toen was het zover. In een goed gevulde 
kerk, zalfde de bisschop hen met het chrisma. Thema van de vie-
ring was “hier ben ik”. De bisschop ging in op dit thema in zijn 
preek: “Wij allen zijn geroepen en kunnen nu zeggen; hier ben 
ik, of zeggen we hier ben ik weer? Of misschien hier ben ik nog.” 
Corbulo zong schitterend, de vormelingen deden de voorbeden 
en hadden allen een taak in de viering. De volgende bijeenkomst 
is op zaterdag 28 maart in de Machutus kerk Monster. Ook dan 
hebben vormelingen een groot aandeel en Corbulo zingt weer. 
Komt u ook?

Zaterdag 14 maart: klussen 

NLDoet bij Scouting Poeldijk
 
Zaterdag 14 maart is het tijd voor NLDoet. Voor groot onderhoud 
van het gebouw en terrein zoekt Scouting Poeldijk aanpakkers 
die niet bang zijn van vieze handen. Wij geven het gebouw een 
schoonmaakbeurt, zodat het lenteseizoen weer schoon en fris 
kan beginnen. 

U kunt de handen uit de mouwen steken met: wilgen knotten 
en vlechten, onkruid wieden, opknappen van het amfitheater, 
stroom aanleggen voor de beamer, een nieuwe kast timmeren op 
zolder, ramen zemen, vloeren in het gebouw dweilen, de keuken 
een goede schoonmaakbeurt. Komt u ook 
een handje helpen? Wij starten 14 maart 
om 09.00 en klussen door tot 12.00 uur. 
Traditiegetrouw wordt er niet alleen tijd 
besteed aan het werk, minstens zo belang-
rijk is de gezelligheid en mag wat lekkers 
bij de koffie niet ontbreken. Zie ook:  www.
nldoet.nl/klus/gezellig-actief-met-onder-
houd-en-opknappen.

“Mogen, moeten we zo met elkaar omgaan?”

Het ‘onderhoud’ van plantsoenen
Door Paul Zuidgeest

Woensdag 12 februari kwam ik rond 14.00 uur thuis en de schrik 
sloeg mij om ‘t hart. Op de meest grove manier was een kraan 
met maaibalk alles wat groeide en bloeide weg aan het maai-
en. Zonder enig overleg of melding dat dit stond te gebeuren. 
Ik woon in de Dahliastraat in Poeldijk, langs een groenstrook 
waar onder andere een Portugese Laurier met frisgroen blad 
het hele jaar een sierwaarde heeft die maar weinig voorkomt. 
De Weigelia die bijna het gehele jaar met donkerrode bloemen 
in bloei staat en deels op particuliere grond bestaat nu nog uit 
stoppels van 20 cm. Dat doet pijn, hevige pijn!

De rozenstruiken langs 
het sportterrein, niets 
ontziend, afgemaaid 
met grote beschadiging 
aan alles wat groeit en 
bloeit. Bij navraag aan de 
‘Groenspecialisten’ was 
het antwoord: “zo ben 
je er weer 5 jaar vanaf!” 
Zij voeren uit wat hen 
is opgedragen. Ik zou 
graag in contact willen 
komen met diegene die 
opdracht tot de kaalslag 
gaf. De vraag die bij mij 
opkomt is: “mogen, moe-
ten we zo met elkaar om-

gaan?” Op alle fronten wordt gevraagd behoedzaam om te gaan 
met de natuur. Welk signaal wordt hier aan onze jeugd gegeven? 
Openbaar groen moet toch een sieraad zijn voor de bewoners om 
er van te genieten? Of is deze manier van doen afspiegeling van 
hoe we met elkaar in het leven staan? 
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H. Bartholomeus  
Voorstraat 111
2685 EK Poeldijk
Telefoon: 0174-245058
Banknummer: NL 91 RABO 01422 06 334

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

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

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

Projecten in Oeganda en Zambia

Actie in de vastenperiode
Door Els Geelen, pastoraal werker

Woensdag 26 februari is het Aswoensdag, 
de start van de vastentijd. We gaan ons 

voorbereiden op Pasen. In de vasten-
tijd zijn er mensen die soberder gaan 
eten en het geld dat zij uitsparen aan 
een goed doel geven. Doel kan zijn de 

Vastenactie. Dit jaar ondersteunt de 
Vastenactie veel projecten. Als pastores 

hebben wij er 2 uitgekozen die wij in onze 
parochiefederatie ondersteunen. Als pastores bevelen wij de 
acties aan in onze vieringen en overwegingen. Wij hebben ge-
kozen voor projecten waarmee wij ons verbonden voelen met 
de tuinbouw in het Westland. 

In het Westland is veel tuinbouw. Door de kassen kan er het hele 
jaar door worden geteeld. Als er geen kas is en je bent afhankelijk 
van het seizoen dan heb je het moeilijk. Daarom ondersteunen 
wij het project in Zambia in de  districten Senga en Mpulungu. 
Tijdens de vier oogstmaanden verdienen boeren daar redelijk. De 
rest van het jaar worden ze slecht betaald, hebben tijdelijk werk 
en moeten zien rond te komen van zo’n € 1,20 per dag of zelfs 
per week. De zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria zijn 
al sinds 1962 actief in Noord Zambia. Zij helpen zieken en zor-
gen voor opvang en scholing van weeskinderen. In 1991 richtten 
zij het Households in Distress programma tegen armoede op. Zij 
bieden training en opleiding gericht op inkomensverbetering, ont-
wikkelen van praktische vaardigheden, boekhouden en onderne-
merschap. Het  project is bedoeld om in 6 maanden tijd 24 jon-
geren op te leiden en hen  te helpen hun inkomsten te verhogen 
van€ 1,20 naar tenminste € 7,50 per dag of per week. Hierdoor 
kunnen ze buiten het seizoen toch geld verdienen. 

Het tweede project ondersteunt vrouwen en vluchtelingen in 
Oeganda. De Nederlandse regering startte er in 2015 een agra-
risch trainingsprogramma, waarbij deelnemers in vijf maanden 
kennis opdoen over visserij, varkens- en melkveehouderij. Ze be-
talen hiervoor een kleine bijdrage en verblijven intern. De paro-

chie in Kitgum wil hier twintig vrouwen laten opleiden, die daarna 
hun kennis kunnen delen met de andere vrouwen. Ook is het de 
bedoeling in het tweede jaar docenten in te huren om wekelijks 
landbouwlessen te geven. Zo vergroten vrouwen en vluchtelingen 
hun voedselproductie en verdienen zij een eigen inkomen. Voor 
alle projecten van de Vastenactie is een streefbedrag vastgesteld. 
Het zou mooi zijn als wij in deze vastenperiode aandacht geven 
aan de projecten en zo ons steentje bijdragen aan een beter le-
ven voor deze mensen. Dat wij oprecht kunnen zeggen dat wij in 
de vastentijd hebben bijgedragen aan een betere wereld. Ik wens 
ons allen een goede bezinningstijd toe naar Pasen waarin we stil 
staan bij onszelf én bij de wereld, die door God is geschapen. 

Thema Vastenactie 2020:

Werken aan je toekomst
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV 

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd van 26 
februari tot 12 april staat in het teken van beroepsonderwijs 
en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een goe-
de opleiding zijn mensen beter in staat een redelijk inkomen 
te verdienen of een eigen bedrijf op te zetten. In Zambia levert 
de landbouw te weinig op om het hele jaar van te leven. Dat 
schrijft ook Els Geelen in deze Poeldijk Nieuws. 

Ouders hebben veel 
moeite hun gezin te on-
derhouden of hun kinde-
ren een beroepsopleiding 
te geven. Door het Vastenactieproject kunnen zij een beroeps-
opleiding volgen. Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria 
geven trainingen en opleidingen gericht op inkomensverbetering, 
praktische vaardigheden, boekhouden en ondernemerschap. 
Onze Vastenactie zet zich in voor projecten, die voortgezet on-
derwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor jongeren in ont-
wikkelingslanden. Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak 
van werkeloosheid en armoede. Vastenactie zet zich in voor jon-
geren, werklozen en mensen die niet rond komen. Achter in de 
Bartholomeuskerk hangt de offerkist; u kunt dit project steunen 
voor een betere toekomst daar. Meer informatie over het project: 
www.vastenactie.nl. U kunt ook per bank steunen: NL21 INGB 
000 00 5850 t.n.v. Vastenactie Den Haag. Doet u ook weer mee 
om een mooi bedrag in te zamelen in onze Parochie!



726 FEBRUARI 2020

H. Vormsel
Zaterdag 28 maart: pastorie H. Machutus parochie, Choorstraat 
105, Monster. Van 16.30-18.00 uur de 9e jongerenbijeenkomst 
regio noord en west. Aansluitend een broodmaaltijd.
Zaterdag 28 maart: H. Machutus kerk , Choorstraat 105, Monster, 
19.00 uur: jongerenviering en afsluiting Vormseltraject met 
Jongerenkoor Corbulo. Voorganger is pastoraal werker Els Geelen.

Op basisschool Pieter van de Plas

Kliederkerk Wateringen 
Spoorzoeken…. is een Klieder kerk-
thema dat ons op zoek laat gaan 
naar hoe we in Jezus’ voetspo-
ren kunnen treden. Tegelijkertijd 
ontdekken we ook waar mensen 
naar op zoek zijn, welke vragen ze 
hebben en hoe of waar zij voor-
zichtig iets van God ontdekken. Want God laat overal zijn 
sporen achter... Welke sporen laat jij achter in deze wereld? 
Spoorzoeken is leuk voor jongens, meisjes, volwassenen, voor 
dromers, denkers én doeners. Voor ‘alle leeftijden’ is voor 
deelnemers vanaf 5 jaar. Volwassenen kunnen samenwer-
ken met hun (klein)kinderen of zelf de opdracht uitvoeren.  
 
Wij volgen dierensporen op zelfge-
maakte versierde slippers en volgen 
de weg van Jezus langs een ‘voetspoor 
dat goed uit de verf komt’. We bakken 
koekjes met voetafdrukken van dieren 
zoals de dinosaurus. Kom op 8 maart 
naar de Kliederkerk en maak het 
mee! We spelen, knutselen en vieren 
het thema Spoorzoeken. We begin-
nen om 16:00 uur met activiteiten, 
daarna een korte viering voor jong en 
oud; we sluiten af met samen eten.  
Basisschool Pieter van der Plas, 8 maart van 16.00-18.00 uur. De 
Kliederkerk is er voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar, hun ouders, 
opa’s en oma’s: welkom! Geef je op via Kliederkerkwateringeneo@
caiway.net, of 06 – 25 189 403. Groetjes van het Kliederkerkteam: 
Alex, Walther, Christine, Sjoukje, Francis, Ronald en Karin. 

Vastenwandeling op 28 maart 
De veertigdagentijd is een tijd van vasten en bezinning op weg 
naar Pasen en dat inhoud geven door gebed,  het minderen 
van extra’s, bewust leven met meer aandacht voor onze mede-
mens. Het pastoraal team organiseert een vastenwandeling naar 
het Staelduinse bos om al wandelend te bezinnen in de 40 da-
gen voor Pasen. Zaterdag 28 maart, start om 09.00 uur bij het 
Lambertuskerkje Heenweg. Aanmelding en informatie: pastoor 
Jaap Steenvoorden en diaken Walther Burgering. 

Nederlandse vespers
De zondagen 1, 8, 15, 22 en 29 maart om 16.30 uur zijn er gezon-
gen vespers in de St. Adrianuskerk Naaldwijk. De Schola Cantorum 

van de Adrianuskerk wil regelmatig Nederlandse vespers in 
Gregoriaanse stijl zingen van de in 2012 overleden priester-com-
ponist Gerard Lesscher. Zijn getijdenboek telt 1400 pagina’s en 
verschijnt hopelijk dit jaar. De Nationale Raad van Liturgie ziet dit 
werk als verrijking van het getijdengebed. De teksten zijn in over-
eenstemming met het getijdenboek dat in 1990 in Nederland en 
Vlaanderen verscheen als uitvloeisel van het Tweede Vaticaans 
Concilie. De Nederlandse vespers die Gerard Lesscher compo-
neerde, ademen de meditatieve sfeer van het Gregoriaans, zijn 
fijn om te zingen, geschikt voor volksdeelname. Informatie: www.
nederlandsgraduale.nl,

Informatie- reismarkt bedevaarten
Zondag 9 februari werd met een Mariaviering in de Machutuskerk 
het bedevaartseizoen geopend. Daarna  kregen bezoekers infor-
matie over de Westlandse bedevaarten in 2020, vooral die naar 
Kevelaer,  Renkum, Dokkum en de Passiespelen in Tegelen. Op 
veler verzoek is er op 21 maart nog een informatiebijeenkomst.
 
In de Adrianuskerk in Naaldwijk, Molenstraat 31, bent u op zater-
dag 21 maart van 14.00-16.00 uur van harte welkom om zomaar 
de kerk binnen te lopen, een kaarsje aan te steken en de door-
lopende presentaties over Kevelaer, Dokkum en de Passiespelen 
te bezoeken. Op deze reis- en informatiemarkt kunt u op elk mo-
ment  binnenlopen en vragen stellen, medepelgrims ontmoeten 
en informatie krijgen over de bedevaarten en pelgrimstochten 
die we dit jaar houden.

Pelgrimeren doet wat met mensen
In onze katholieke traditie 
is een bedevaart een reis 
naar een plaats waar een 
heilige wordt vereerd, of 
waar er volgens ooggetui-
genverslagen verschijnin-
gen hadden plaatsgevon-
den, meestal van Maria, 

een engel of een heilige. Redenen voor een bedevaart kunnen 
zijn: over een hogere waarheid, God of het leven na te denken,  
het Heilige te “ervaren”, een gunst (genezing) te vragen, respect 
betuigen, inspiratie krijgen, tot bezinning te komen of boete doen 
voor fouten. Afstand nemen van dagelijkse hectiek en andere 
mensen ontmoeten zijn ook redenen op bedevaart te gaan. 
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Ervaar wat pelgrimeren met u doet en ga mee op één van onze 
reizen naar: 
Dagtocht naar Bonifatius in Dokkum (zaterdag 13 juni), dagtocht 
naar Den Bosch en Passiespelen (zondag 19 juli), Kevelaer en 
Renkum (vrijdag 24 en zaterdag 25 juli) en Kevelaer (zaterdag 25 
juli). Meer informatie kijk op www.westlandsebedevaarten.nl, in 
elke kerk liggen folders of vraag naar de contactpersoon bede-
vaarten.

Kerkberichten 
Weekeinde 29 februari en 1 maart: 1e Zondag van de 
Veertigdagentijd.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering, er is een viering in de heilige 
Machutuskerk te Monster.
Zondag 09.30 uur: Woord- en communieviering met  dames en 
heren Bartholomeuskoor. Voorgangers: VOLT-groep Wateringen. 
Intenties: In dankbare herinnering aan Jeanne Koremans-
Lelieveld, Jopie Verbeek-van Leeuwen, Dora Moen-Zuiderwijk, 
Riet de Kok-Meinderts, Jan Verbeek en overleden familie.

Weekeinde 7 en 8 maart: 2e Zondag van de Veertigdagentijd.
Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering en presentatie Eerste 
Communicantjes met kinderkoor. Voorgangers: pastor Max Kwee 
en pastoraal werker Els Geelen. Intenties: Carla Bol-Stam, Bep 
Witkamp-Zuiderwijk, Corry Barendse-Damen.
Zondag 09.30 uur: woord- en communieviering met dames en 
heren Bartholomeuskoor. Voorganger: pastoraal werker Els 
Geelen. Intenties: Jaargetijde Jopie Verbeek-van Leeuwen, fa-
milie Verbeek en familie Van Leeuwen, Piet Janssen en Annie 
Janssen-van Wingerden en zoon Tino, To van der Knaap-van 
Leeuwen, Frans en Marie Grootscholten-van der Klugt en Peter 
en Ben Grootscholten.

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

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

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

Vieringen De Backerhof
Donderdag 5 maart: Rozenkrans bidden door Koos van Leeuwen.
Donderdag 12 maart: Woord- en communieviering door de heer 
Rouw.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u ons attent maakt op mensen, die 
graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen, 
of ziek en aan huis gebonden zijn (tel. 24 50 58).

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 29 februari
09.30-12.15 uur: Kinderkoor, studieochtend voor musical Charlie 
en de chocoladefabriek.
Zaterdag 7 maart
13.00 uur: krantenactie in het centrum van Poeldijk (stapel- en 
hoogbouw)
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
Woensdag 26 februari
19.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
viering op Aswoensdag.
Zaterdag 29 februari         
19.00 uur: geen viering.
Zondag 1 maart          
09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
Nederlandse viering.
Zaterdag 7 maart     
19.00 uur: het kinderkoor zingt bij de presentatieviering voor de 
Eerste Heilige Communie. 
Zondag 8 maart
09.30 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 
Nederlandse viering.

Zing jij ook bij Eerste Communie?
Door Toos de Vreede

De presentatieviering voor de Eerste Communie is dit jaar za-
terdag 7 maart in onze Bartholomeuskerk. Het lijkt ons erg leuk 
als kinderen die vorig jaar en in 2018 hun Eerste Communie de-
den het kinderkoor komen versterken. De liederen tijdens de 
presentatieviering zijn grotendeels dezelfde als vorig jaar, dus al 
bekend bij de kinderen. 

Ik nodig de kinderen van harte uit om op woensdag 4 maart, in 
het repetitielokaal van Deo Sacrum in De Veiling  met de kinderen 
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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

van het kinderkoor de liederen te oefenen, van 15.00-15.45 uur. 
Ook de Communiekantjes zijn van harte uitgenodigd, hopelijk oe-
fenen wij met een grote groep. Als uw zoon of dochter meedoet 
is het fijn als zij zaterdag 7 maart om 18.45 uur in de kerk willen 
zijn. Zullen we zeggen, tot woensdag 4 maart?!

Voor de 53e keer houdt het Kinderkoor de eierenactie
De opbrengst is bestemd voor de activiteiten van het kinderkoor 
zoals het Zomerkamp. Koopt u ook van die overheerlijk chocola-
de eitjes?

Zaterdag 14 en zondag 15 maart

Charlie en de Chocoladefabriek… 
In het tweede weekeinde van maart wordt De Veiling omgeto-
verd tot chocoladefabriek: Kinderkoor Westland en haar pro-
jectleden spelen dan maar liefst twee voorstellingen van de mu-
sical ‘Charlie en de Chocoladefabriek’. 

De eerste voorstelling is za-
terdag 14 maart om 19.00 
uur, de tweede zondag 15 
maart om 14.00 uur. Via 
de website Eventbrite zijn 
tickets voor het hele ge-
zin en natúúrlijk ook voor 
alle opa’s, oma’s, neefjes, 
nichtjes, buurjongens, buur-
meisjes, juffen en meesters 
te bestellen! Bij dit choco-
lade-musical-muziek-feest 
moet je zijn!

w w w. e v e n t b r i t e . n l / e / 
tickets-charlie-en-de-choco-
ladefabriek

 1718 JANUARI 2017

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

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

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

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

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

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

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

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

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

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

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

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

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

fleurige arrangementen. 

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

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

Pure flower verkoopt bloemen! 

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

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

rouwbloemwerk en trouwbloemwerk. 

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

Adres: Slachthuiskade 4 

Openingstijden: vrijdag  09.00-18.00 uur
Bloemenstal: zaterdag 09.00-17.00 uur
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Hervormde gemeente Poeldijk
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Predikant : Ds. J.W.J. Guis 
             Jan Barendselaan 199, 2685 BS Poeldijk
             Tel. 06 - 13 703 120
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
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  T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk

Storm of stilte
Door ds. J.W.J. Guis

Afgelopen weken werden we tot tweemaal 
gewaarschuwd voor stormachtig weer. 

Beide stormen kregen zelfs een naam. 
Zowel storm Ciara, als storm Dennis 
trokken op zondag over Nederland. 
Als predikant merk je het dan in ie-
der geval als je op weg gaat naar de 

kerk. Beide stormen hadden gevolgen, 
al bleef het aantal ongevallen gelukkig 

beperkt. 

Het natuurgeweld valt nog mee bij wat er soms elders op de we-
reld gebeurt. De aandacht voor deze stormen deed mij denken 
aan wat de profeet Elia meemaakte. Hij zag het somber in, omdat 
het volk niet naar God wilde luisteren. We zouden zeggen dat Elia 
depressief was. Vervolgens zoekt God Elia op. Achtereenvolgens 
is er een aardbeving, een vuurbrand en een hevige storm. 
Indrukwekkend, maar daarin is God niet aanwezig. Waarin is Hij 
dan wel aanwezig? In de zachte stilte die volgt.

Een mooie uitdrukking: ‘zachte stilte’. Stilte valt na een storm des 
te meer op. Dat is in de natuur zo, maar ook in het leven. Als je 
veel meemaakt in korte tijd is het bijzonder als je weer bij kunt 
komen. Ook als je gelooft kun je het zo druk hebben dat je Gods 
stem even niet hoort. Terwijl dat anders wordt als je rust en tijd 
hebt voor gebed en voor de Bijbel. Het gebeurt nog steeds: God 
die mensen opzoekt, juist in een zachte stilte.

Kerkdiensten
Zondag 1 maart, 2e Lijdenszondag.
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, bevestiging ambtsdragers.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Zondag 8 maart, 3e  Lijdenszondag.
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht.
Woensdag 11 maart, biddag voor gewas en arbeid.
19.30 uur: ds. J.W.J. Guis.
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en ne-
vendienst voor kinderen van de basisschool.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan 
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u ge-

haald met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres: Jan.van.
Geest@live.nl, of: 06 -49 417 025. Voor vervoer naar de maand-
sluiting in De Terwebloem kunt u bellen met mw. Stijger tel.: 28 
00 57.

Maandsluiting De Terwebloem
Vrijdag 28 februari mogen we weer een maandsluiting houden, 
ds. A. Voorwinden zal de meditatie verzorgen
En koor “de Cantorij”, onder leiding van Jan de Koning, uit ’s-Gra-
venzande brengt enkele liederen ten gehore. We hopen weer op 
een mooie dienst met en voor elkaar. Commissie Gemeentewerk.

Oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van 26 t/m 29 februari op: 
Monsterseweg 112, Poeldijk,  naast hotel-restaurant Unicum-
Elzenhagen. 

Open kerk
Op de zaterdagen 7 en 21 maart is de kerk van 10.00-11.30 uur 
open voor een gesprek, een ontmoeting of zomaar een kopje kof-
fie of thee. 

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

Zaterdag 7 en 21 maart

Boeken- platen en creamarkt 

Op de zaterdagen 7 en 21 maart staat de kerk tussen 10.00 en 
11.30 uur open voor iedereen die behoefte heeft aan een ge-
sprek, een moment van bezinning of gewoon aandacht. Er is 
dan ook Boekenmarkt, met boeken over religie, kerkgeschie-
denis, algemene geschiedenis, politiek, detectives, romans en 
kookboeken. U vindt er ook puzzels en dvd’s voor een lage prijs.

Op de platenzolder meer dan 1.000 oude elpees, singletjes, 
78-toeren platen en Cd’s. Alle soorten muziek, religieus, klassiek, 
populair, jazz, country en zeldzame platen voor verzamelaars. U 
mag ook platen of Cd’s  inleveren. Onze creakraam is zeer goed 
gevuld, we hebben veel pakketten met nieuwe wol en katoen 
voor een klein prijsje. 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 gevarieerd as-
sortiment. Wij hopen weer velen van u te ontmoeten 7 maart óf 
21 maart.  



1126 FEBRUARI 2020

92,5 x 130 mm, Poeldijker

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

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

www.chrisvanwaes.nl

Vergelijkt u
onze prijzen gerust 

eens met die van 
nieuwe sieraden.

Ook unieke 
eigentijdse 
sieraden  

In vijf Westlandse zorginstellingen

Nieuwe geestelijk verzorger 
Mijn naam is Annalena Hoyer. Vanaf 1 ja-
nuari ben ik als geestelijk verzorger de op-
volger van Rafaël Maria Theuvenet in vijf 
Westlandse zorginstellingen. Bij mij kun-
nen de bewoners en hun naasten terecht 
voor een gesprek over wat beweegt, wat 
ontroert, met vragen en voor rituelen. 
Iets over mij: ik ben getrouwd en woon in 
Delft, waar ik ook yogales geef. Ik houd van 
zingen en cello spelen, heb een moestuin die ik met liefde ver-
zorg en ga graag wandelen.

Alles wat we bespreken is vertrouwelijk. Naast mijn bezoek en 
groepswerk in de zorginstellingen houd ik ook contact met plaat-
selijke kerken in het Westland. Als er vragen zijn, mail gerust: a.
hoyer@pietervanforeest.nl.

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

22 maart in De Veiling in Poeldijk

Westlandse Slagwerkdag
Door Peter van der Knaap

Zondag 22 maart is, na het succes van een aantal jaren terug, de 
2e Westlandse Slagwerkdag in De Veiling in Poeldijk. De middag 
heeft een muzikaal gevarieerde programmering van drummers 
en percussionisten, met voor ieder wat wils. Iedereen is welkom 
bij de workshops, spetterende acts en demo’s van Westlandse 
slagwerk- en sambagroepen en drumscholen. Als klap op de 
vuurpijl geeft Koen Herfst een geweldige clinic. 

Herfst is een van de meest ener-
gieke drummers van Nederland. 
Bekend van zijn werk met Armin 
van Buuren, met wie hij twee we-
reldtournees maakte, New York, 
Los Angeles en in de Amsterdam 
Arena. Met zijn grote vriend en 
drum-legende Cesar Zuiderwijk 
(Golden Earring) organiseerde hij het grootste drum-evenement 
ooit in Nederland: 2000 drummers op het strand. Kortom, mis 
zijn clinic niet als je van slagwerk en drummen houdt. Natuurlijk 
verzorgt de Pius X & Phoenix slagwerkgroep onder leiding van 
Michel Ponsioen leuke, swingende en ritmisch verrassende  
optredens. Van 13.00 tot 17.00 uur. Toegangsprijs voorverkoop  
€ 6, op de dag zelf aan de deur € 8. Bestel je kaarten via:  
https://eventix.shop/zyv3d6jg.  
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

In haar algemeenheid hebben we het in deze rubriek over wat 
we op groeps-, bedrijfs- of dorpsfoto’s te zien krijgen. Die vlie-
ger gaat ditmaal in het geheel niet op, er is praktisch niets te 
vinden dat direct herkenbaar is als een straat of dorpsgezicht. 
Het enige aanknopingspunt is een piepklein stukje van het 
oude Sint Jozefhuis (rechtsonder). Daarom hebben we het deze 
keer over ‘stadsgezicht te Poeldijk’, waarmee niets te veel is 
gezegd. En met ere, we hebben zicht op een schitterende stad 
die iets meer dan zeventig jaar geleden werd vastgelegd. De 
Glazen Stad uiteraard, een stad waarvan Poeldijk sinds jaar en 
dag deel uitmaakt. Vanuit de 76 meter hoge toren van de Sint 
Bartholomeuskerk wist de fotograaf een schitterend plaatje van 
het halve Westland in één shot te vangen. Enkele gebouwen in 
Honselersdijk, Kwintsheul, Wateringen en Poeldijk zijn op dit 
panoramische hoogstandje duidelijk te onderscheiden. 

In opdracht van Jan Nadorp, oprichter van de toen bekende boek- 
en kantoorboekhandel aan de Voorstraat, moet het karweitje 
zich hoog in de toren door een vakfotograaf hebben afgespeeld. 
Nadorp was drukker, boekhandelaar en verkocht ook allerlei at-
tributen voor de schoolgaande jeugd. Hij was dan ook de man 
die deze prentbriefkaart in de handel bracht. Het kiekje maakte 
deel uit van een omvangrijke serie, een van de eerste naoorlogse 
kaarten die in de Poeldijkse winkels te koop werden aangeboden. 
De meeste exemplaren waren gezichten op straten en lanen, zo-
dat dit een buitenbeentje kan worden genoemd. De opname geeft 
een prachtig tijdsbeeld weer, een foto liegt (bijna) nooit. Het mar-
chanderen met slimme trucs om veranderingen aan te brengen, 
was er nog niet bij. We hebben ‘de Glazen Stad’ in al haar glorie 
onder ogen met serres, warenhuizen en een enkele toen al ou-

derwetse muurkas. Daarenboven zien we tientallen hoge schoor-
stenen, behorend bij verwarmingsketels die de glasopstanden op 
temperatuur moesten zien te houden. 

Absurd standsverschil 
Zeventig jaar geleden was er nog geen sprake van verwarmen 
met aardgas. Wel deden, heel voorzichtig, zware en/of lich-
te olie pogingen om de kolen, toenmalig warmtebron nummer 
één, te verdringen. Kolen konden zich tientallen jaren handha-
ven, uiteindelijk moest het zwarte goud het onderspit delven. 
Ontwikkelingen staan nu eenmaal nooit stil en da’s maar goed 
ook! Niet zelden beschikten tuinders over meerdere schoorste-
nen, bij elke verwarmingsketel was een schoorsteen onontbeer-
lijk. In vakjargon sprak men over ‘de ketel trekt goed’, een ‘trek’ 
die dankzij de hoge schoorsteen en de wind werd bewerkstelligd. 
Het was omstreeks 1950 een feit dat het aantal schoorstenen op 
kwekerijen soms zelfs een rol speelde bij het veroveren van een le-
venspartner. Een minderheid hield er toen een uiterst kortzichtige 
gedachte op na, alsof men met een beroep het huwelijksbootje in 
stapt. Meermalen kwam het voor dat er al een schoorsteen nodig 
was voor het verwarmen van slechts één of twee serres. Sommige 
echtparen bemoeiden zich wel erg intensief met de keuze van hun 
kinderen. Ook het aantal m2 glasopstanden kwam, ‘als het om de 
liefde ging’, om het hoekje kijken. Men maakte er als ouders soms 
echt een potje van, jong geliefden waren na een veto regelmatig 
de pineut. Het moet toch verschrikkelijk zijn geweest om afscheid 
van je ‘liefje’ te moeten nemen omdat je ouders één of meer pij-
pen en wat minder of juist meer grond in gebruik hadden. Er zijn 
in het Westland in die jaren heel wat emotionele gesprekken ge-
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onze openingstijden: 
ma-vr 06.00 tot 21.00 uur 
za 07.00 tot 21.00 uur 
zo 09.00 tot 21.00 uur 

 
Spaar nu voor 

Swizz 
hoofdkussens! 

Bij iedere 10 euro besteding 
ontvangt u één zegel, na 10 
zegels kunt u een Swizz kussen 
kopen voor 9,99 en krijgt u 
25% korting op een ticket voor 
Phantasialand

VOOR KWALITEIT, SERVICE EN VAKMANSCHAP!VOOR KWALITEIT, SERVICE EN VAKMANSCHAP!

Honselersdijk • tel. 0174 610027

dealer van  qwic,  victoria  en  pointer
breng  en ophaalservice!

voerd, alvorens beide partijen een min of meer opgedrongen vre-
de sloten. Dat absurde standsverschil is  gelukkig langzaam ver-
vaagd. De jeugd zou het ook niet meer ‘pikken’! Gelukkig waren 
de meeste Westlanders dik tevreden met twee pijpen, maar die 
maakten dan wel deel uit van het kledingstuk ter bedekking van 
de benen. Had je weinig te bekvechten! 

Legio veranderingen
Kolen en olie zijn al lang vergeten in de tuinbouw, terwijl het 
aardgas mogelijk ook zijn langste tijd heeft gehad. Hoge pij-
pen bij de ketels zijn dankzij de techniek taboe geworden, men 
heeft niet meer dan één pijpje nodig. Desondanks zeggen zoons 
meestal tabee tegen de branche die hun ouders zo interessant 
vonden. Voordeel voor kwekers was zeventig jaar geleden dat 
zij na de oorlogsjaren door de overheden een aantal jaren met 
rust en in hun waarde werden gelaten. De huidige regelgeving 
is zo overdreven streng dat talrijke jonge mensen alleen daarom 
al afhaken. Bezien we dit unieke plaatje komen we tot de con-
clusie dat er nabij Poeldijk-dorp veel glas is verdwenen. Tussen 
die opstanden baant het schilderachtige riviertje de Gantel zich 
al eeuwenlang kronkelend een weg langs verscheidene dorpen. In 
duizenden jaren moet een veelvoud van dat getal gebruik hebben 
gemaakt van een der voornaamste watergangen van de streek. 
Op de achtergrond een schipper op weg naar zijn doel in een ver-
der wel heel rustige Gantel. Hoewel we op het water noch op de 
wal een mens ontwaren, bevinden zich rechts onderaan ontelbare 
Poeldijkers die we niet meer hebben gezien sinds hun aankomst 
daar. Op dat afgebakende perceel mag men zelfs driehoog rusten 
en houdt iedereen zich koest. Het zijn allemaal plaatsgenoten die 
eens deel uitmaakten van onze samenleving en nu zij aan zij een 
afwachtende houding hebben aangenomen. Zij hebben de rust 
gevonden die ze verdienen. Bedoelde rust is echter bepaald niet 
jaloersmakend voor hen die nog volop plezier hebben in het le-
ven…..

‘Zicht op Gantel, vanuit kerktoren,
plus de begraafplaats, rechts van voren.
Pracht panorama,
een zonder weerga,
we kunnen er nu slechts van dromen’. 

Westland Verstandig: Geen 
grote aantallen arbeidsmi-
granten meer in woningen in 
de dorpskernen.

Westland Verstandig vindt al jaren 
dat de gemeente een halt moet 

toeroepen aan het huisvesten van soms wel meer dan 10 arbeidsmi-
granten in huizen in de dorpskernen. Teveel overlast en inbreuk op 
een goede leefomgeving. We stelden heel veel vragen over mistoe-
standen ook in Poeldijk. Het College met CDA, LPF en VVD wilde daar 
niets aan doen. Gelukkig is dat veranderd. Onder druk wordt alles 
vloeibaar en ook het College vindt nu dat grootschalige huisvesting 
in de kernen in huizen niet langer meer mogelijk moet zijn. Een zeer 
verstandig besluit. Wel handhaven uiteraard. Nu nog de huizen waar 
nu nog te veel arbeidsmigranten wonen leeg maken. Ook dat kan 
aangepakt worden als daar een politieke wil voor bestaat. Westland 
Verstandig wil dat in ieder geval.

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
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Hans van Tol na vernieuwing ‘pomp’:

‘Station zonder extra’s onmogelijk’
Door Nelly Schouw-Zaat

Benzinestation Tanqplus van Poeldijker Hans van Tol is de af-
gelopen maanden ingrijpend veranderd door vernieuwingen en 
technische verbeteringen aan tanks en pompen. Een benzine-
station heeft tegenwoordig veel extra’s: een winkel, autowas-
serette en wasmachines waar kleding gewassen wordt. ‘Alleen 
brandstof verkopen is niet genoeg om een bedrijf te exploi-
teren. Met een breder aanbod trek je ook meer publiek aan’. 
Naast renovatie van tanks en nieuwe benzinepompen is ook het 
bedrijf Van Tol veranderd. Sinds 1 januari is dochter Kelly van 
Rijn-van Tol (30) directeur-aandeelhouder. Van Tol exploiteert 
onder de naam Tanqplus 21 bemande pompstations met shops. 
Kelly woont met haar man en twee zoons in ’s-Gravenzande, va-
der Hans bleef Poeldijk trouw en woont nog altijd en met ple-
zier in het huis aan de Jan Barendselaan dat zijn vader Wim van 
Tol in 1959 liet bouwen.  

‘Mijn opa was al bezig met transport’, vertelt Hans van Tol (63) 
aan Poeldijk Nieuws. ‘Hij vervoerde groenten en fruit naar de 
veiling met zijn schuit ‘Geertruda’. Vervoer over water werd 
wegvervoer. Mijn vader overleed  jong, zijn broer Martin zette 
het bedrijf voort. Al voor de Tweede Wereldoorlog had Van Tol 
vrachtwagens. Die moesten in de oorlog aan de Duitsers worden 
afgestaan, na de bevrijding konden ze terug worden gekocht. Het 
wagenpark groeide met vrachtwagens van de merken Bedford, 
Mercedes en vooral Daf. We verkochten ook de Dafjes personen-
auto’s! In de jaren ’70 kwam de oliecrisis die een aantal jaren 
duurde. Toen was er weinig groei in verkoop van autobrandstof; 

daarna groeide het autoverkeer sterk en kwamen er eigen ben-
zinepompen op het terrein, het autopark moest natuurlijk regel-
matig schoongemaakt worden. Wij besloten te specialiseren in 
exploitatie van pompstations, logisch dat er ook een autowasse-
rij kwam. De meeste autorijders gingen in die jaren niet naar de 
wasserette maar langzamerhand werd het gemeengoed de auto 
van tijd tot tijd goed te wassen. We weten dat straatvuil, vooral 
in de winter, de onderkant van de auto en de lak geen goed doet.’

Renovatie en vernieuwing voltooid
In 2001 werd de vestiging aan de Jan Barendselaan uitgebreid 
met een autowasserette met twee boxen. Herfst 2019 werd het 
tijd voor renovatie, omdat tanks elke vijftien jaar geïnspecteerd 
moeten worden. Voorschrift is dat die controle in de tank is; elke 
tank moet worden opgegraven en aan twee kanten open ge-
maakt. Er wordt gecontroleerd of de coating goed is, als die in 
orde is volgt goedkeuring. Als die niet goed is moet de tank uit 
de grond en vernieuwd worden, ook leidingen moeten worden 
vernieuwd. Van Tol besloot de benzinepompen ook te vernieu-
wen. Hans: ‘Dat kostte veel tijd, vooral omdat nieuwe pompen 
niet zomaar de volgende dag geleverd worden. Het hele karwei is 
nu voltooid, alleen de bestrating is nog niet overal goed op orde. 
Dat hopen we binnenkort ook achter de rug te hebben’.

Nieuwe benzinemengsels
Hoe moet de consument omgaan met nieuwe soorten benzi-
nemengsels? ‘De overheid stelt dat het nieuwe mengsel E10 
gebruikt moet worden voor auto’s vanaf bouwjaar 2000. In die 
brandstof moet 10% plantaardige brandstof bijgemengd zijn, 
zodat auto’s minder fossiele grondstoffen gebruiken. Oudere ty-
pes en tweewielers kunnen beter op superplus E5 blijven rijden. 
Gelukkig kunnen wij dat na de verbouwing ook weer aanbieden’.

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

Vrijdag 28 februari 19.00 uur: maandsluiting Hervormde 
Gemeente door ds. A. Voorwinden.
Dinsdag 3 maart 19.00 uur: Rozenkransgebed.
Vrijdag 6 maart 15.00 uur: eucharistieviering door pastoor Jaap 
Steenvoorden.
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Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

10 4 JANUARI 2017

Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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Wij helpen u deze te realiseren

Theaterkoor 40forever op 10 april in Bartje

The Passion 2020
Onderweg met Passie, ga met ons mee. Theaterkoor 40forever 
uit Wateringen vertaalt op vrijdag 10 april Jezus’ lijdensverhaal 
naar nu in zang, muziek, woord en beeld. In The Passion 2020 
gaat Theaterkoor 40forever in universele thema’s, zoals hoop 
en liefde in op dat lijdensverhaal. Zo wordt verbinding tussen 
verleden en heden gelegd. 

Theaterkoor 40forever is al 25 jaar een meerstemmig koor met ei-
gen combo en dirigent. Het heeft een Engels- en Nederlandstalig 
repertoire in muziekstijlen vanaf de jaren ‘60 tot nu. De zangers 
en muzikanten delen hun maatschappelijke betrokkenheid en 
passie voor muziek maken graag met een groot publiek. Met ver-
rassende nummers van City to City en Enya. The Passion 2020 is 
gericht op jong en oud, gelovig of niet gelovig, Vrijdag 10 april 
20.00 uur in de  Bartholomeuskerk Poeldijk. Toegang is gratis, na 
afloop vraagt de kerk een vrijwillige bijdrage. Benieuwd? Bezoek 
dan: www.40forever.nl. 

Westlands verhaal achter Boekenweekgeschenk  

Annejet van der Zijl in Monster
Annejet van der Zijl, schrijfster van 
het Boekenweekgeschenk 2020 en 
één van de best verkopende au-
teurs van Nederland wordt op 14 
maart door Jasper Henderson ge-
interviewd in de Hervormde kerk 
in Monster. Zij praten die avond 
over het Boekenweekgeschenk, 
waar een bijzonder Westlands 
verhaal achter schuil gaat, een 
Amerikaans-Nederlandse liefdes-
geschiedenis in tijden van onder-
drukking en slavernij.
 
Een verhaal over onwettige liefde, een bewoner van de Monsterse 
buitenplaats Geerbron, een slavin en de terugkeer naar zijn dorp 
waar hij burgemeester wordt. Het boek – oplage 700.000 – zet 
het Westland in de schijnwerpers. De avond wordt georgani-
seerd door WestlandTheater De Naald, Westland Cultuurweb, 
Bibliotheek Westland, Historische vereniging Monster-Ter Heijde 
en de Readshop.
 
Kaarten
Met bestsellers als Sonny Boy, Bernhard en De Amerikaanse prin-
ses is Annejet van der Zijl één van de meest gelezen auteurs van 

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



16 26 FEBRUARI 2020

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.

In een gezellige en kindvriendelijke woonwijk 
gelegen tussenwoning welke keurig is afge-
werkt en zonder grote uitgaven te betrekken 
is. De woning beschikt over drie ruime slaap-
kamers en een diepe achtertuin met achterom. 
Gelegen op korte afstand van het strand en 
het centrum met diverse winkels. 

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Frans Halsstraat 2
2681 AN MONSTER

Sternstraat 5
2681 TP MONSTER

Volg
ons op:

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

Nederland. Ook jongeren weten haar boeken te vinden: Sonny 
Boy staat in de top 10  boeken onder examenkandidaten havo en 
vwo. Voor haar oeuvre, vooral literaire non-fictie, ontving Van der 
Zijl de Gouden Ganzenveer. Zaterdag 14 maart in de Hervormde 
kerk Monster om 20.00 uur. Kaartjes: € 10,- p.p. incl. een con-
sumptie. Verkrijgbaar via: www.bibliotheekwestland.nl. Na af-
loop signeert de schrijfster.

Nieuwe basis biljarters Het Witte Paard Senioren

Poeldijkse biljartclubs verhuisd
Door Nelly Schouw-Zaat

Na twintig mooie jaren in café Het Witte Paard aan de Voorstraat 
de rode en witte ballen feilloos over het groene laken stoten 
heeft de Poeldijkse biljartclub ‘Het Witte Paard Senioren’ een 
nieuwe behuizing. Op 14 februari wijdden de tweeëntwintig le-
den in de voormalige Sint Bartholomeusschool hun lokaal in met 
een receptie waar – Valentijnsdag! – ook de vrouwelijke part-
ners van de heren van de partij waren. Voorzitter Jos Vranken 
jr. en zijn medebestuursleden Wim Barendse, Wim Nadorp en 
Nico Janssen in gesprek met Poeldijk Nieuws.

‘We hadden verschillende opties. Het Dario Fo gebouw, 
de Backerhof, Verburch, De Veiling en de voormalige Sint 
Bartholomeusschool.  Ook in café ‘Bij ’t Hof’ in Honselersdijk 
konden wij terecht. Voor ons stond vast dat wij niet uit Poeldijk 
weg willen en dat de plek bij onze vereniging moet passen. In 
De Backerhof was het moeilijk want wij willen graag overdag bil-
jarten en dat kon daar niet. De zaal heeft wel accommodatie en 
er wordt ook wel degelijk vrij gebiljart. Een van de andere bil-
jartclubs ONA die ook aan de Voorstraat bij elkaar kwam, vindt 
het geen bezwaar ’s avonds te biljarten. Maar wij spelen libre, 
echt in clubverband, niet in de avonduren. In De Veiling is de kel-
derruimte, waar eerder St. Genesius repeteerde, leeg. Je kunt er 
alleen over een trap komen, als je veel leden hebt van rond de 
tachtig is dat ongunstig. Toen kwamen wij terecht bij de voor-
malige Bartholomeusschool waar uitzendbureau Watch Out ge-
vestigd is. Fred Krouwel, de eigenaar, is Poeldijker van geboorte, 
was meteen enthousiast over het idee een deel van de lokalen 
beschikbaar te stellen’.

‘Fantastisch: voor en door Poeldijkers!’
De speeloppervlakte in de school is wel niet zo groot als de 
Senioren in Het Witte Paard gewend waren. Er kunnen twee, 
geen drie biljarts staan. Krouwel was meteen bereid wat aanpas-
singen te doen zodat de spelers ook een gezellige zithoek hebben. 
Het interieur van het voormalige klaslokaal ziet er piekfijn uit. 
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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

Architect Breumelhof inspecteerde de vloeren om te weten of 
de twee biljarts niet te zwaar zouden zijn voor de vloer. Er is zelfs 
een elektrische aansluiting aan de biljarttafels gemaakt zodat het 
laken bij vochtig weer niet rimpelt en de ballen uit de koers ra-
ken. ‘We kregen bovendien tal van attributen uit Het Witte Paard 
mee en de biljarts zijn voorzien van gloednieuw groen laken’, vult 
Jos Vranken aan. ‘Het is fantastisch dat dit allemaal voor en door 
Poeldijkers tot stand komt.  Het schoolgebouw ligt centraal en 
is goed bereikbaar. Onze club kan hier twee middagen per week 
spelen, wij houden onze maandag- en woensdagmiddag. Op vrij-
dag kan er competitie gespeeld worden. Helaas raakt de mooie 
biljartsport maatschappelijk gezien wat uit de belangstelling. Dat 
verschijnsel zie je overal. Maar wie weet krijgt, mét de nieuwe 
behuizing, onze vereniging ook een face lift en kunnen we in dit 
jaar naast punten ook nieuwe leden scoren. Dat moet dan in ons 
bestuur goed geregeld worden. Wij zouden ons lokaal meerde-
re middagen kunnen openstellen maar dan is er voor een derde 
middag een wedstrijdleider nodig’. Wie meer wil weten over bil-
jartvereniging Senioren Het Witte Paard kan terecht bij voorzitter 
Jos Vranken jr. (vranken@caiw.nl) of secretaris Wim Nadorp (we-
jena@hetnet.nl). 

Bestseller schrijver kinderboeken komt 4 maart 

Jacques Vriens op De Nieuwe Weg
Het lezen stimuleren is altijd belangrijk voor scholen. Leeslessen 
zo aantrekkelijk mogelijk maken doen we door boeken aan te 
prijzen, de Kinderboekenweek en voorleesdagen. De Nieuwe 
Weg doet hier woensdag 4 maart nog een schepje bovenop 
door het bezoek van een van Nederlands grootste kinderboe-
kenschrijvers: Jacques Vriens!

Jacques Vriens werd geboren in Den Bosch en verhuisde in 1952 
naar Helmond, waar zijn ouders een hotel begonnen. Al erg jong 
was hij geïnteresseerd in taal en wilde hij graag stukken schrijven 
voor toneel. Vriens  speelde later veel toneel en wilde naar de to-
neelschool. Uiteindelijk koos hij voor de kweekschool (nu pabo). 
Hij was leerkracht in Amsterdam en Abcoude en vanaf 1984 di-
recteur van een basisschool in Bakel. In 1976 kwam zijn eerste 
boek uit en vanaf 1993 is hij fulltimeschrijver. Jacques Vriens is 
bekend van zijn bestsellers Achtste-groepers huilen niet, Baron 
1898, de meester Jaap serie en Oorlogsgeheimen. We zijn dan 
ook erg trots dat hij De Nieuwe Weg bezoekt. Eerst is Vriens in de 
groepen 6, 7 en 8. Daarna kunnen kinderen en ouders zijn boe-
ken kopen en door Jacques laten signeren. We kijken erg uit naar 
woensdag 4 maart!

Van 7 t/m 15 maart Verburch Onings Tennispark

Open Tennis Wintertoernooi 
Voor de 7de keer alweer een Verburch Onings Open 
Wintertoernooi in het Westland. We hopen uiteraard op een 
beetje zon deze week en vooral weinig regen, zoals in voorgaan-
de jaren vaak het geval was. Een betere voorbereiding op het 
aankomende competitieseizoen is er niet, Veel vertrouwde ge-
zichten zien wij ook weer op de deelnemerslijst staan. 

Het toernooi wordt gespeeld van zaterdag 7 tot en met zondag 
15 maart, uiteraard doen veel tennissers uit het Westland en 
daarbuiten mee. Naast het tennissen zorgt de organisatie voor 
nog meer gezelligheid. Vrijdag 13 maart is er naast het tennis een 
gezellige feestavond met DJ Tune! Iedereen is van harte welkom 
om er een onvergetelijke week van te maken. Kom allemaal kijken 
op het Onings Tennispark in Poeldijk. Meer informatie over het 
toernooi is te vinden op: www.verburchtennis.nl. 
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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 

Puzzel
Woordzoeker ‘Back to school’ 
Door Toos Verbeek

Streep de gevonden woorden door. Van de letters die over-
blijven maak je een zin, dat is de oplossing. Maak kans op een 
heerlijke slagroomschnitt. Veel plezier! Oplossing met naam, 
adres en telefoonnummer binnen 14 dagen naar puzzel@poel-
dijknieuws.nl of naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK 
Poeldijk.  Suggesties voor een leuke puzzel of er een maken? 
Doen! Dan is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.

AARDRIJKSKUNDE
AULA
BIJSCHOLING
BORD
BREDESCHOOL
BRUGKLAS
DUITS
ENGELS
ENTREETOETS
EXAMEN
FRANS
GESCHIEDENIS
GRIEKS
INSTROMEN
KANTINE
KERSTVAKANTIE
LATIJN

LEERBOEK
LEERPLCIHTIG
LESGELD
LUISTERTOETS
LYCEUM
NEDERLANDS
OUDERRAAD
PUNTENSLIJPER
SCHOOLGELD
STUDIERICHTING
TENTAMEN
TEST
VERVOLGSTUDIE
WETENSCHAPPELIJK
WISKUNDE

Uitslag woordzoeker Groene Omgeving in Poeldijk Nieuws nr. 
3: Natuurmonumenten. Van de 44 inzenders, die het bijna al-
lemaal goed hadden, is de gelukkige winnaar Nathalie van der 
Ende, op de foto met haar dochter Jessy (6) met de gewonnen 
slagroomschnitt.

KBO Poeldijk
Regel uw zaken nu, géén rompslomp nabestaanden

Notaris legt levenstestament uit
Mr Joyce van der Zande, notaris bij 
Westland Partners, geeft donderdag 
12 maart in De Backerhof om 14.00 
uur uitleg en beantwoordt vragen over 
het levenstestament. De naam zegt het 
al, dat is een testament voor als u nog 
leeft. Een document opgesteld en vast-
gelegd door de notaris. U legt er uw 
wensen en instructies in vast. Als er bij 
leven wat gebeurt waardoor u uw ei-
gen belangen (tijdelijk) niet meer kunt 
behartigen, dan zijn uw wensen tóch duidelijk voor de mensen 
en instanties om u heen. 

K S T I U D B I J S C H O L I N G

D J J O G E S C H I E D E N I S F

S L I O U D E R R A A D I N G K R

N T E L N E D E R L A N D S P E A

E G E G E T E L E Y R L U L U I N

M E I O L P E R D C D E T E N R S

A B T N T O P S O E R S S E T G E

X R N L S R O A T U I G G R E N N

E E A E K T E H H M J E L P N E T

B D K E A E R T C C K L O L S M R

R E A R N N U O S S S D V C L A E

U S V B T G D G M I K N R I I T E

G C T O I E E D A E U A E H J N T

K H S E N L A T I J N L V T P E O

L O R K E S D R O B D U A I E T E

A O E W I S K U N D E A N G R W T

S L K G N I T H C I R E I D U T S

BACK TO SCHOOL

Oplossing:
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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 

Het is een geruststellende gedachte dat een door u gekozen per-
soon,  waarin u alle vertrouwen hebt, namens u mag optreden 
als u door omstandigheden het niet meer zelf kunt doen. Als er 
geen levenstestament is gemaakt en u wordt wilsonbekwaam (u 
kunt niet meer zelfstandig beslissen) dan krijgt u te maken met 
de wettelijke beschermingsmaatregelen: bewind, mentorschap 
of curatele. De kantontrechter wijst dan iemand aan die uw finan-
ciële en/of medische belangen gaat behartigen. Dit kan dus ook 
iemand worden die niet tot uw naaste kring behoort. Dit geldt 
overigens eveneens als u gehuwd bent. Uw echtgenoot mag dan 
namens u geen financiële beslissingen nemen als u dat zelf niet 
meer kunt. 

Voorkom nodeloze zorgen van uw nabestaanden 
Als u de regie wilt houden moet u een levenstestament op laten 
stellen. Daarmee ont-zorgt u uw naasten en voorkomt u een hoop 
rompslomp. Zij hoeven niet meer naar de rechter om toestem-
ming te vragen voor allerlei handelingen. U kunt in dat testament 
bepalen of, aan wie en hoe vaak rekening en verantwoording 
moet worden afgelegd voor verricht werk en uitgaven. Ook is 
er voor schenkingen geen rechterlijke toestemming nodig als u 
heeft bepaald dat de gevolmachtigde handelingen namens u mag 
plegen. Hierdoor blijft het mogelijk om belastingen na uw overlij-
den te verminderen of te anticiperen op (mogelijk toekomstige) 
verschuldigde eigen bijdrage langdurige zorg. De bijeenkomst is 
gratis toegankelijk. Aanmelden bij: Jos de Brabander (jos.debra-
bander@planet.nl of  24 77 61), Ben Gardien (bengardien@out-
look.com of 24 76 70) en Kees van Leeuwen (kees@keesenleny.
nl, of 24 57 89).

Van 16 tot 23 mei in Oldenzaal

Vakantieweek
De vakantieweek voor de leden 
van de KBO Poeldijk is van 16 tot 
23 mei. We gaan naar Hotel  ’t 
Landhuis’ in Oldenzaal. Er zijn veel 
faciliteiten in het hotel; zo staan er 
twee biljarts en kan er ge-jeu de 
bouled worden. Het weekprogramma  ziet er goed uit. 

Geef u op bij de leden van de reiscommissie: Corrie van der Voet-
van der Bogaert, Irenestraat 104, tel. 247608 en Lida Zuiderwijk, 
Beatrixstraat 119 Poeldijk, tel. 06 19 038 168.

’40 dagen géén druppel’

Zet alcoholgebruik op pauze 
De GGD Haaglanden doet een oproep om 40 dagen geen druppel 
te drinken, te beginnen op woensdag 26 februari 2020. De actie 
loopt gelijk met de vastentijd. Waarom deze actie? Veel mensen 
zijn gewoon één of meer glazen alcohol per dag te drinken. ‘Ik 
Pas’ is een persoonlijke uitdaging om dit patroon te doorbreken. 

Deelnemers ervaren zo zelf wat een periode zonder alcohol met 
hen doet. Veel deelnemers van de campagne in de afgelopen ja-
ren zeggen een positieve( lichamelijke verandering te ervaren: ze 
voelden zich fitter, sliepen beter of vielen af. Daarnaast gaven ze 
het goede voorbeeld aan jongeren. 

Vóór 1 mei aangifte doen

KBO Poeldijk belastingservice
Vóór 1 mei moet uw belastingaangifte 2019 bij de Belastingdienst 
zijn ingeleverd. In Poeldijk zijn Leny van Leeuwen, Ineke van 
Swieten en Brigit van Dijk speciaal opgeleid om u hierbij te hel-
pen. Zij krijgen jaarlijks bijscholing en begeleiding.

Als inkomensgrens geldt voor een alleenstaande  € 35.000; voor 
gehuwden of samenwonenden € 50.000 per jaar. Als u al eerder 
van deze service gebruik maakte ontvangt u van ons een brief. Als 
dat niet zo is, neem dan  contact met ons op: Brigit van Dijk (24 63 
56), Leny van Leeuwen (24 57 89), Ineke van Swieten (24 76 70).

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                                               
“Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk, voor ze gemakkelijk worden.”

“Als de man een beetje doof is en de vrouw een beetje blind, 
is de kans groot dat het huwelijk slaagt.”

Verhuisbericht
De secretaris van de KBO, Kees van Leeuwen, is per 24 februari 
verhuisd naar Zeereep 45, 2681 XD Monster.

Meer weten? www.optiflor.nl

Benieuwd naar de exclusieve 
collectie Phalaenopsis 
van Opti-flor?  
O.a. bij Tuincentrum Ockenburgh  
kunt u kiezen voor  
mooie soorten uit onze  
vijf sterren collectie.
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Puzzel nr. 1
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
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Container aan Monsterseweg blijft voorlopig

Oud papier….hier!
Door Gerard de Vreede

Wat ik in december al meldde: onze papiercontainer aan de 
Monsterseweg 19 blijft voorlopig staan, zodat iedereen daar 
papier kan blijven brengen. Net als het 2 maandelijks ophalen 
bij de flats en stapelbouw. Wel moet opgemerkt dat sinds de 
vereniging en kerk in Poeldijk niet meer achter de papierwagen 
lopen méér bedrijfskarton (soms ook plastic!) in deze contai-
ner zit. Meestal is dat karton niet uitgevouwen, neemt het veel 
ruimte in, zijn het helaas weinig kilo’s en veel lucht.

De volle container moet een minimaal gewicht van 3.000 kilo 
papier hebben om de afgesproken prijs van 2,3 cent per kilo te 
kunnen ontvangen. Met te veel karton komt de container niet 
aan zijn gewicht en worden we gekort op de toch al minimale 
bijdrage van de gemeente. Daarom een verzoek: géén bedrijfs-
karton in deze container te doen en als er particulier weleens een 
doos meegaat, maak die dan klein en plat. Het is niet  moeilijk 
om de kartonleveranciers te achterhalen omdat op de dozen vaak 
adresstickers staan. Wij hopen dat dit bericht in Poeldijk Nieuws 
voldoende duidelijkheid geeft voor bedrijven en particuliere le-
veranciers.

Iedere maandagmorgen in De Backerhof

Uitgaan met GEEN
Door Mart van der Knaap

Uit heel het Westland waren de plaatselijke afdelingen uitge-
nodigd in de Kiem in ‘s-Gravenzande. Wat is GEEN? Wij komen 
iedere week ‘n paar uurtjes bij elkaar. In Poeldijk iedere maan-
dagmorgen van tien tot twaalf uur. In De Backerhof, gewoon 
een gezellig begin van de week voor alleenstaande senioren. 
Af en toe gaan we ergens naar toe, zoals deze keer. Zo waren 
alle afdelingen bij elkaar voor een grandioos gebeuren met het 
gemengd koor De Waterlanders uit Kwintsheul. We werden ont-
vangen met koffie met een gebakje. Het koor zong allerlei oude 
schlagers waarvan wij het refrein konden meezingen. Nooit ge-
weten dat er in de Heul zo’n geweldig gemengd koor zou zijn.

Maar het Heultje heeft meer dan je denkt. M’n opa vond er zijn 
meissie waar hij 50 jaar mee getrouwd was. Het was een Van Luyk. 
Het was een zus van Cors. Je had in de Heul meer Van Luyken wo-
nen vandaar nu nog de Van  Luyklaan. Er waren toen twee neven 
die allebei Cors heetten. Beter bekend als witte en zwarte Cors. 
Later woonden zij allebei in Poeldijk.. Die twee gingen iedere 
week vanuit de Heul lopend naar Wateringen brood halen. Want 
in de Heul was geen bakker. En nu komt het: die bakker had een 
kat die hij kwijt wilde. Of zij daar raad mee wisten. Dan zouden ze 
een dubbeltje krijgen. Nu dat wisten ze. Onderweg gewoon ver-
zopen in ‘n slootje. De andere week vroegen ze het duppie. Maar 
die bakker had geen klein geld. De volgende week hetzelfde. De 
derde week de kat in het slootje opgezocht want ze vertrouw-
den die bakker voor geen cent laat staan voor een dubbeltje. En, 
verdomd het was zo. Ze pakten die kat op en smeten hem dwars 
door de winkel heen. Wij geen duppie, hier heb jij je kat weer 
terug. Dat is ruim 100 jaar geleden. M’n opa heeft er z’n meissie 
leren kenen en was er 50 jaar mee getrouwd. Ook ik heb m’n 
meissie leren kennen in de Heul op een dansavond in de ouwe 

Heulse veiling en ben er 60 jaar mee getrouwd geweest. Het 
Heultje heeft iets voor mij. Maar dit even terzijde. We hebben 
enorm genoten van de zang en de muziek. Daarna nog een per-
fect verzorgde lunch. Geweldig. Rond twee uur waren we weer in 
Poeldijk na een geweldige maandagmorgen. GEEN bedankt. Wie 
niet weet wat GEEN is kan iedere maandagmorgen komen. Om 
kennis te maken met GEEN.

11 maart voorstelling in de Verburch-hof

Noodweer in Bosrijk 
Door Marja Altena
 
Woensdag 11 maart is er 
weer theater voor peuters 
en kleuters in het atrium 
van WSKO Verburch-hof. Het 
belooft een stormachtige 
voorstelling te gaan worden! 
Het is namelijk noodweer in 
Bosrijk. Het stormt en de re-
gen komt met bakken uit de 
hemel. Stef het Stekelvarken 
vindt het heerlijk en vliegt 
met zijn skateboard door 
het bos. Maar Mies de Muis 
is doodsbang en zoekt met 
Lieve het Lieveheersbeestje 
haar toevlucht bij Tante 
Pollewop. 

Als de andere dieren even later ook voor de deur staan, nodigt 
Tante iedereen uit voor een logeerpartij. Van slapen komt natuur-
lijk helemaal niets, want het wordt een dolle boel. Voor Mies de 
Muis levert het echter ook spannende momenten op. Zeker als 
Django de Adelaar opeens voor de deur staat....’ Nieuwsgierig ge-
worden naar de afloop van het verhaal? U bent van harte welkom 
om met uw peuter te komen kijken. Om 10.00 uur begint de voor-
stelling in het atrium. Een uurtje later nog een voorstelling voor 
leerlingen van onze onderbouw. 
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Voor o.a :
-  Huid verzorgende behandelingen
-  Huid verbeterende behandelingen zoals bijvoorbeeld 

Microneedling, Bio Peeling, Glycolzuurpeeling enz...    
-  Diverse massages zoals Sportmassage, Hot Stone 

massage, Bindweefselmassage, Ontspanningsmassage 
en...

-  Er wordt gewerkt met de producten van het merk 
Spa Salonnepro welke 100% natuurlijk zijn en niet 
op dieren wordt getest.

 
Neem eens een kijkje op mijn website:
www.MassageEnBeautyByCynt.nl voor meer 
informatie of bel me even op nummer 06-24691837.
Ook zijn er regelmatig leuke acties te zien op 
instagram en Facebook.
 

Cynthia Krielaart, al ruim 25 jaar gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste en masseuse.

Gevestigd bij u in de buurt op 
de Dr.Weitjenslaan in Poeldijk.

6 4 JANUARI 2017

H. BARTHOLOMEUS    
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Telefoon 0174-245058
Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875

Openingsti jden secretariaat: dinsdag van 9.30-12.00 uur
  donderdag van 9.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
tel. 0174-764338 email: kwee@rkwestland.nl
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
Federati esecretariaat:
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel: 06 5147 7580 / email: info@rkwestland.nl 

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Anno Domini
Door pastor Max Kwee

Je ziet het nogal eens op oude gebouwen 
staan: ‘A.D.’ en dan een jaartal. Nee, 
dan gaat het niet over die krant. De ver-
melding ‘A.D.’ staat voor Anno Domini, 
in het jaar des Heren. Het is de mede-
deling: in het jaar van de Heer (bijvoor-
beeld 1800) is dit pand hier gebouwd of 
opgeleverd. Midden in ’s-Gravenzande, 
waar ik woon, staat het restaurant ‘De 
Spaansche Vloot’. Daar staat op ‘A.D. 
1642’. Indrukwekkend dat het gebouw 

er al zo lang staat. 

’Het jaar des Heren’. Vroeger had men dat besef nog. De ti jd om 
te leven, en dus ook elk jaar, wordt ons ten diepste gegeven. We 
kunnen de ti jd toch niet zelf maken? We kunnen niet zeggen, 
ziehier, ik produceer voor jou een jaar. Wij kunnen er natuur-
lijk wel veel mee. Heel veel plannen, organiseren, maar ook va-
kanti es en rustperiodes regelen. We hebben wel de uitdrukking 
‘ti jd maken’. We zeggen dan bijvoorbeeld: ‘Ik maak ti jd voor jou’. 
Maar dat betekent dat we de beschikbare ti jd anders verdelen. 
Nieuwe ti jd erbij kunnen we niet maken. 

Tijd is ons gegeven, nu, het nieuwe jaar 2017. Tweeduizend en 
zeventi en 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 ti jden? 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 omstan-
digheden, 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 voorstel-
len? 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 alti jd is. Hij wil ons alti jd de 
goede wegen wijzen. Hij wil met ons genieten van het leven in 
goede ti jden, en ons troosten, steunen en bijstaan in moeilijke 
ti jden. Niet alles zal onmiddellijk opgelost worden. Niet elk ge-
bed wordt verhoord zoals wij het willen. Zo werkt het niet. God 
zal verhoren op zijn manier, op zijn ti jd, 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.

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. Intenti es: 
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. Intenti es: jaargeti jde Ard Enthoven, jaargeti jde Leny van 
Nierop, overleden familie Van der Elst, Niek Duijndam.
Zondagochtend 11.00 uur: Eucharisti eviering m.m.v. het 
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor M. Kwee. Intenti es: Uit 
dankbaarheid bij het 60-jarig huwelijk van Kees en Leny van 
Marrewijk-Barendse, overleden familie Van Marrewijk, overleden 
familie Barendse, overleden familie Van der Loos-van Leeuwen, 
overleden ouders en familie Van der Elst, Leida Vriend-Vlaar en 
jaargeti jde voor dochter Daniëlle, Theo van den Berg.
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om zo-
maar even binnen te lopen voor een sti l moment, alleen of met 
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vieringen in De Backerhof
Donderdag 12 januari 19.00 uur: Eucharisti eviering met pastor 
M. Kwee. 
Donderdag 19 januari 19.00 uur: Rozenkrans bidden. Dhr. J. 
Brabander.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u het secretariaat att ent maakt op 
personen, die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het zie-
kenhuis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn. (tel.245058).

• Baggerwerk in sloten, vijvers en grachten
• Eigen depot voor baggerspecie
• Maaiwerk van bermen en slootkanten
• Beschoeiingen en damwanden
• Sloten graven en dempen
• Aanleggen en verbreden van dammen
• Leveren en afvoeren van grond,

zowel over de weg als over water
• Brede rijplaten te huur

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingsswerken 06-20301432

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingswerken 06-20301432

•   Baggerwerk in sloten, 
vijvers en grachten

•   Eigen depot voor bagger
specie

•   Maaiwerk van bermen en 
slootkanten

•   Beschoeiingen en dam
wanden

•   Sloten graven en dempen
•   Aanleggen en verbreden 

van dammen
•   Leveren en afvoeren van 

grond, zowel over de weg 
als over water

•  Brede rijplaten te huur

Ons Dorp
“Redactie A. Bol, De Poeldijker”

Poeldijk Nieuws 0,0
Door Annemiek Koremans

Nieuwsgierig naar het verleden 
van ons dorpsblad De Poeldijker 
/Poeldijk Nieuws, was ik op 
visite bij Leo en Annie Bol-de 
Brabander in De Wittebrug. Hoe 
gezellig mijn gesprek met Leo 
– zijn vader woonde vroeger 
bijna naast ons –, nu ging het 
om zijn vrouw Annie, Poelukse 
in hart en nieren en oud-mede-
werker van De Poeldijker. Annie 
een bekend gezicht in ons dorp. 
Een van De Brabanders. Vanuit Sportlaan, Nieuwstraat naar De 
Wittebrug. Twee kinderen, zoon in Australië, dochter in Krimpen 
aan den IJssel en gezegend met kleinkinderen. Met Leo prach-
tige reizen naar Australië gemaakt en vele mooie jaren op de 
camping in Den Briel. Tot 2018 toe.

Redactie De Poeldijker
Wie kent niet het bordje “Redactie A. Bol De Poeldijker” bij de 
deurbel van de woning Nieuwstraat 53? In de tijd van voorzitter 
Nico Jansen, Wim Spitzer en Frans Velthoven werd ze in 1980 ge-
vraagd om Betty Levenbach op te volgen als? Ze was geen secre-
taris, penningmeester of voorzitter. Laten we het maar houden 
op medewerker redactie. Een schaap met vijf poten. Na de dood 
van haar moeder, met wie ze een geweldige relatie had, kwam die 
vraag op het juiste moment. Ze wilde wel wat om handen hebben. 
Kinderen groot, man op de vrachtwagen en geen zorg meer voor 
ma. Bovenal het clubje mensen van De Poeldijker dat haar beviel. 
Ze wilde het wel proberen. Naast haar ervaring als bestuurslid 
Vrouwengilde, organisator collectes Nierstichting en Reuma volg-
de zij toen ook nog cursussen vergadertechniek en stervensbege-
leiding bij Dario Fo.

Stukjes schrijven, plakken en ……
Als betrokken medewerker stapte ze op feesten en evenementen 
af om er verslag van te doen. Andere kopij kregen ze van kerken, 
verenigingen en gemeente. Daarnaast natuurlijk advertenties 
van middenstand en bedrijven. Hoofdindeling van het blad toen: 
eerst kerkberichten, nieuws verenigingen, dan sportberichten. 
Tussendoor artikelen van eigen hand. Getikte teksten werden op 
losse pagina’s geplakt. Een pagina had 2 kolommen, linkerkolom 
kopij, rechterkolom advertenties. Redigeren, fouten verbeteren, 
meten en plakken. Dinsdag deadline kopij, donderdag adverten-
ties, donderdagavond redactievergadering en iedere vrijdagmor-
gen naar Nadorp, kopiëren en ‘rapen’. Strak regime, vast patroon 
en tweewekelijkse uitgave. Natuurlijk ging dit proces niet automa-
tisch en moest er veel achter mensen hun broek aangezeten wor-
den. Thuis stonden kannen met koffie voor mensen die hun kopij 
of advertenties niet in de bus gooiden, maar gewoon aanbelden. 
Hele prettige herinneringen heeft Annie aan redactievergaderin-
gen donderdagavond in De Bieb van De Leuningjes. Goed kijken 
of alles recht zat, berichten wel konden en rekening houden met 
het nuttigen van borrels en zo veel gezelligheid, want vrijdag om 
09.00 uur moest ze bij Nadorp zijn voor redactie, kopteksten en 
drukwerk.
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Annie vertelt vanuit haar hart over haar inzet en belevenissen bij 
De Poeldijker. Na zestien jaar stopte ze in 1996, omdat Leo met 
pensioen ging. Ze gingen nog meer genieten van en met elkaar, 
vooral op de camping. Want die camping speelde al die jaren al 
een belangrijke rol in hun leven, maar... In die zestien jaar dat 
Annie bij De Poeldijker werkte organiseerde zij haar vakanties 
en vrije tijd om haar werk voor De Poeldijker heen. Ze kocht voor 
dat werk zelfs een bureautje waar haar kinderen niet in moch-
ten. Van maandag tot vrijdag iedere veertien dagen thuis voor De 
Poeldijker. Achter haar bureautje, voor háár Poeldijker. Vakanties 
van één week, want dan kwam haar werk voor De Poeldijker weer. 
Wat een verantwoordelijkheidsgevoel!. Ze heeft haar cluppie nog 
lang gemist. Annie ging nog lang naar redactievergaderingen en 
werkte met veel plezier haar opvolgster Agatha Diepenveen in. 
Leren van geschiedenis, ontwikkelingen, veranderingen, kennis en 
ervaringen. Hier komt ze weer met haar oordeel waar niemand op 
zit te wachten: wat een prachtig mens heeft De Poeldijker groot 
gemaakt. Wat kan ik nog veel leren. Wat heeft deze samenleving 
anno 3.0 voor moois met het badwater weggegooid. Wat blijft het 
toch een ramp dat de omslag van betrokkenheid en vakmanschap 
uit de vorige eeuw naar professionaliteit en marktwerking een rare 
nasmaak bij mij achterlaat. Wat zijn Annie en ik trots op Poeldijk 
Nieuws die Annie nog steeds met veel belangstelling en genoegen 
leest. Wat zijn we trots op Koos van Leeuwen met zijn verhalen uit 
het verleden, wat zijn we trots op de groep vrijwilligers die zich 
anno 2020 inzet voor publieke informatie en samenhang in hun 
dorp. Wat missen we allebei de gemeente en politiek nieuws over 
Poeldijk in ons blad. Wie is er voor haar burgers?

Poeldijkse handbaldames pakken de winst 

Verburch - Aalsmeer: 25-22
Zaterdag 8 februari stond de thuiswedstrijd tegen Aalsmeer 
op de kalender. Aalsmeer staat op de derde plek en de vorige 
keer verloren wij net aan. Nu waren wij gebrand om te winnen. 
Na een goede peptalk van Paul waarin hij zei dat wij vooral op 
snelheid moesten spelen, begonnen we aan de eerste helft. Die 
was al gelijk spannend, het ging erg gelijk op. Je kon zien dat 
Aalsmeer vroeger op hoog niveau gehandbald heeft. 

Zij speelden veel naar de cirkel en die kon alle ballen dan ook goed 
vangen. Wij wisten dit nog van de vorige wedstrijd en daarom 
hadden we hier extra op getraind. Zo konden we hun cirkelspeel-
ster het vaak onmogelijk maken om te scoren. Hét moment dat 
wij een gaatje konden slaan. Bij ons gingen de ballen er wel goed 
in en zo stonden wij in de rust met 13-10 voor. In de rust wees 
Paul ons erop dat we vanaf het begin van de tweede helft dit vast 
moesten houden. We moesten op snelheid blijven spelen, omdat 

dit goed werkte en 
wij zo sneller kon-
den scoren. Het 
begin van de twee-
de helft begonnen 
we erg goed en lie-
pen zelfs uit naar 
16-10. Onze ver-
dediging stond de 
hele wedstrijd al 
erg vast, waardoor 
Aalsmeer veel 
moeite had om te 

scoren. Wij kregen een paar keer een tijdstraf, zo kon Aalsmeer 
toch nog enkele keren het net vinden. Dat was niet altijd het ge-
val: onze keepster stopte twee break-outs achter elkaar heel mooi 
op goede momenten. Aalsmeer bracht  het verschil nog terug tot 
2 punten, uiteindelijk wonnen wij met 25-22! Nu een paar week-
einden vrij, zondag 1 maart spelen wij uit tegen Twist om 13:00 
uur. Twist staat onderaan, maar is altijd een moeilijke tegenstan-
der. Iedereen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!

Na goud op de WB 500 meter shorttrack Dordrecht

Lara-lelie groeit mee met succes
Door Nelly Schouw-Zaat

Lara van Ruyven won 16 februari een gouden medaille bij de 
500 meter shorttrack in Dordrecht. De Naaldwijkse was vorig 
jaar al hard op weg naar grote schaatssuccessen. Het Poeldijkse 
P. Onings Bloembollenbedrijf nodigde Lara dan ook uit om in 
juni 2019 een nieuwe lelie te dopen en daar haar  naam ‘Lara’ 
aan te verbinden.  

Paul Onings van het bloem-
bollenbedrijf tegenover 
Poeldijk Nieuws: ‘Het is ze-
ker leuk om te zien dat Lara’s 
succes ook na de doop van 
de ‘Lara-lelie’ blijft doorden-
deren. Onze nieuwe bloem-
bol Lara kan dat tempo na-
tuurlijk niet bijhouden. We 
kunnen over de ontwikkelin-
gen van dit nieuwe type nog 
niet veel zeggen. We zijn in 
afwachting van plantgoed 
en dan moet deze nog aan-
geboden worden aan bol-
lenkwekers. Voordat wij de 
eerste bollen op de markt 
kunnen brengen zijn wij als 
ontwikkelaar ongeveer vijf 
jaar verder. Hopelijk doen Lara’s sportieve resultaten de naams-
bekendheid van de mooie nieuwe oranje lelie ook in de toekomst 
goed. Wij als Onings in Poeldijk vinden dat Lara van Ruyven haar 
eigen lelie dubbel en dwars heeft verdiend’.

(Foto: Rolf van Koppen)

Boulen en klaverjassen

Volop activiteiten bij Verburch ‘97 
Door Piet de Quaasteniet

De leden van Verburch ’97 en alle geïnte-
resseerden wachten natuurlijk niet tot sep-
tember op het boulen bij  Rondje Poeldijk. 
Er komt een mooie lente aan om te spelen 
op de buitenbanen bij Verburch ’97, na een  

herfst die wel erg lang duurt. De komende feestdagen, Pasen, 
Koningsdag en Pinksteren zijn er weer diverse toernooien bij 
Verburch ’97 en andere Jeu de Boulesverenigingen. 

Zo ver zijn we nu natuurlijk nog niet. Woensdag 11 maart komen 
de boulende stieren uit Leiderdorp bij ons spelen, kom dan langs 
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om onze leden aan 
te moedigen. De 
wedstrijden wor-
den gespeeld in de 
Jeu de Boules hal 
bij Verburch ’97. De 
Westlandse Club 
Kampioenschappen 
gaan nog door tot eind april. De spelers/sters doen uitstekend 
hun best en weten mooie punten binnen te halen. Dat er niet al-
leen wordt gebouled bij ons weten veel mensen al. Iedere maand 
is er ook een goed bezochte klaverjasmiddag. 25 maart, 29 april 
en 27 mei zijn de woensdagen die jullie in de agenda kunnen zet-
ten. Start 13.30 uur kosten € 3 p.p. Meer informatie is te vinden 
op de nieuwe website www.verburch.nl. 

8 maart in Poeldijk en Escamp

Internationale Vrouwendag 
Door Faridah Zwanikken en Mi-Tê Goeijenbier

Zondag 8 maart zijn de dames, jong en oud, uitgenodigd om in-
vulling te geven aan het thema van dit jaar: Vrijheid. Voor de 
gehele internationale vrouwengemeenschap discussiëren wij 
over onderwerpen zoals conceptie en keizersnede.

Er is een tentoonstelling met werken van verschillende kun-
stenaressen. Poëzie, lezingen en euritmie staan ook op het pro-
gramma. Wij willen met elkaar de positieve aspecten uit het 
slop halen vanwege de schoonheid en het wonder van het be-
ginnende leven. Voorstraat 110 Poeldijk tussen 13.00-16.00 uur. 
Tinaarlostraat 211 Den Haag tussen 10.00-12.00 uur.

Verburch Old Stars
Door Pieter Batenburg

Sinds oktober zijn er wekelijks 60 plussers actief in de Jan van der 
Valksporthal met aangepast handbal, voetbal en andere bewe-
gingsvormen. Nu zijn er elke donderdag zo’n 20 mensen die sa-
men komen bewegen. Bewegen alleen is niet het uitgangspunt, 
elkaar ontmoeten en gezellig samen zijn is zeker zo belangrijk.

Optreden koor Prins Hendrik Delft

De Backerhof
Het koor van muziekvereniging Prins Hendrik Delft treedt 
woensdag 4 maart om 14.00 uur op in De Backerhof. U kunt dan 
genieten van dit gratis optreden. Iedereen is van harte welkom. 

Digi-inloop
Hebt u een vraag over uw computer, tablet of smartphone? Over 
WhatsApp, fotobewerking, internetbankieren, Facebook of veilig 
internetten? Uw digitale kennis uitbreiden? U kunt elke 2e en 4e 
vrijdag terecht in De Backerhof van 09.30-12.00 uur. Digi-inloop 
wordt begeleid door Arie Kruijswijk en Wim van Ruyven. Kosten  
€ 2,50 per keer, inclusief een consumptie.

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

UITNODIGINGUITNODIGING
OldStars walking handball

Wat? Training OldStars walking handball

Wie? Mannen & Vrouwen 55+

Wanneer? Iedere donderdagochtend van 10:00-11:00

Waar? Sportcentrum Verburch, Arckelweg 20, 2685 SM Poeldijk 

Aanmelden? Wij zijn op zoek naar 55-plussers die onze groep komen versterken. 

Je mag het altijd eerst vrijblijvend komen proberen. 

Aanmelden kan via Pieter Batenburg, 06-14301770 / pieterbatenburg88@gmail.com

www.oldstars.nl

Wat? Training OldStars walking football

Wie? Mannen & Vrouwen 55+

Wanneer? Iedere donderdagochtend van 10:00-11:00

Waar? Sportcentrum Verburch, Arckelweg 20, 2685 SM Poeldijk 

Aanmelden? Wij zijn op zoek naar 55-plussers die onze groep komen versterken. 

Je mag het altijd eerst vrijblijvend komen proberen. 

Aanmelden kan via Pieter Batenburg, 06-14301770 / pieterbatenburg88@gmail.com

www.oldstars.nl

UITNODIGINGUITNODIGING
OldStars  walking football

Geïnteresseerd of nieuwsgiering? Kom op donderdag naar de 
kantine van de Jan van der Valksporthal. Je hoeft geen geoefende 
sporter te zijn, iedereen is welkom. Bedoeling is bij voldoende 
animo het sportaanbod uit te breiden, bijvoorbeeld met tafelten-
nis en basketbal zodat er een sportcarrousel ontstaat. Niet actief 
sporten, wél begeleiden of coachen? Ook dan ben je welkom, om 
half 10 staan koffie en thee klaar, om 10 uur beginnen wij met de 
sportieve activiteiten. Voor de liefhebber is er daarna gelegen-
heid voor een derde helft.  
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GROEI JIJ MET  
ONS MEE?

P.F. Onings BV • ABC Westland 661 • 2685 DH Poeldijk • Holland • +31 (0)174 282230 • info@onings.com • www.onings.nl

Bij Onings mag je trots zijn op je werk. Je bent trots op de rijke historie van het familiebedrijf, maar 
ook  op de vooraanstaande positie die het als exporteur van bol- en knolgewassen inneemt.  We werken 
voornamelijk met lelies en daarnaast fresia’s, gladiolen, irissen en tulpen. Onze geprepareerde bollen en 
knollen vinden hun weg over de hele wereld. Daarin hebben we een zeer goede naam hoog te houden.  
En jij hebt de kans daar mede verantwoordelijk voor te zijn.

Vanwege uitbreiding van de afdeling Logistiek is Onings Holland op zoek naar een extra fulltime

Allround Logistiek medewerker
In deze functie ben je mede verantwoordelijk voor het 
verwerken en verzenden van de partijen bloembollen 
die naar onze klanten worden verzonden. 90% van deze 
partijen gaat naar bestemmingen buiten Europa.

Als allround logistiek medewerker bestaan jouw 
werkzaamheden uit met name:
• het op de heftruck verplaatsen en uit de koelcel halen 

van partijen bloembollen voor zendingen voor onze 
klanten. Bij het verplaatsen en uithalen wordt gewerkt 
met een tablet en een scanner.

• diverse werkzaamheden ter ondersteuning van de 
bedrijfsleider.

• meewerken aan de optimalisatie van de logistieke 
processen en het barcodesysteem.

Voor deze functie beschik je over goede kennis van de 
Nederlandse taal in woord en geschrift. Ook kun je 
zelfstandig en in teamverband werken. Wat af moet, dat 
moet af en in het hoogseizoen worden overuren gemaakt. 
Je hebt daarom geen 8-tot-5-mentaliteit.

Bij Onings Holland bieden we je een prima salaris 
en goede aanvullende arbeidsvoorwaarden. Ook 
heerst er een prettige werksfeer en zijn er eventueel 
doorgroeimogelijkheden.  Want werken bij een 
wereldbedrijf betekent ook natuurlijk een goede 
waardering.

Onze nieuwe, gemotiveerde collega mailt een brief met 
cv naar info@onings.com ter attentie van Patrick Onings. 
Voor meer informatie over de functie kun je hem ook even 
bellen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


