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De poelDijker
Uitgave: STICHTING DORPSBLAD ,,DE POELDIJKER’’
Redactie:
Tel.: 0174 244537, b.g.g. 0174 244868 of 06 43509866
Postadres: Voorstraat 53, 2685 EJ Poeldijk
E-mailadres: de_poeldijker@hotmail.com
Internetadres: www.depoeldijker.nl
Bank: NL86 RABO 0142285382

BELANGRIJKE

 NUMMERS

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

GEVRAAGD:
Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s, boeken,
landkaarten en alles over de Westlandse kerkgeschiedenis.
J.N.M. van Leeuwen - Verburghln. 34 - Poeldijk - Telefoon 0174 246148

MISSIE ONTWIKKELING VREDE (M.O.V.)
GEBRUIKTE KLEDING AF TE GEVEN BIJ:
Jos Grootscholten, Wateringseweg 97a, telefoon 0174-245330
Mevr. G. v. Dijk, Villa Corentho, Voorstraat 4a, telefoon 0174-245665

Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
4e dinsdag van de maand spreekuur bij de verpleegkundige van
13.00 - 14.00 uur in de Wittebrug 52
Pieter van Foreest: 015 515 5000, contact@pietervanforeest.nl,
www.pietervanforeest.nl
Wonen, zorg, behandeling en Thuiszorg.
Pieters Behandelpraktijk: 0174 - 615 255,
www.pietersbehandelpraktijk.nl, gespecialiseerde behandelingen
Verloskundigen: 06 24713713

AG e N DA

Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174 630358
Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999
Peuteropvang Hummeloord: 0174 243859,
e-mail: peuteropvang.hummeloord@xs4all.nl

8 januari ♣	20.45 uur, Nieuwjaarsborrel voor
koorleden met introducé.
9 januari ♣	13.00 uur, Krantenactie in de
Dorpskern (stapelbouw).
12 januari ♣	20.00 uur, Start Concertproject
Oude Kerk Klassiek.

Smallsteps Kinderopvang in Brede school Westhof:
0174-246992 – Kinderdagverblijf 0-4 jaar – Voorschoolsetussenschoolse (overblijf) en naschoolse opvang 4-13 jaar –
Vakantieopvang
Dierenbescherming afd. Westland: 0174 630863
Uitvaartverzorging van Dijk & Noordermeer: 0174 292926
Lupine Uitvaartverzorging:
Voorstraat 26, 2685 EM Poeldijk, 0174 270090

CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.
JOs VraNKEN
Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

vuurwerk

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:
FraNs VaN VELTHOVEN
Eliasdreef 91 - Telefoon 0174 642196 - E-mail: fransvanvelthoven@hetnet.nl

arNOuD aMMErLaaN - Telefoon 06 21276786

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:

JOHN WITKAMP 06 52588023
E-mail: info@lpfwestland.nl

www.degoutfontein.nl
nieuweweg
nieuweweg 12b
12b Poeldijk
Poeldijk •• tel.:
tel.: 0174
0174 -- 752
752 010
010

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI
Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174 625459
De PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

De poelDijker

Beste lezer,
Zoals de meesten onder u wel weten zijn wij helaas genoodzaakt om te
stoppen met het uitgeven van “De Poeldijker”.
Ondanks verwoede pogingen om ons blad te blijven uitgeven zijn wij daar niet
in geslaagd. Minder adverteerders en steeds minder kopij van de verenigingen
hebben ons uiteindelijk de das omgedaan.
Ook ﬁnanciële bijdragen van lezers en aanbieders van kopij, alsmede de
verkoop van kleurenadvertenties hebben het tij niet kunnen keren.
Voor u ligt dan ook de allerlaatste Poeldijker.
Wij hebben getracht er een mooi en bijzonder nummer van te maken, helemaal in kleur met diverse
interviews en een stukje geschiedenis.
Wij, als bestuur en redactie stoppen ermee maar er wordt hard gewerkt aan een nieuw blad voor
Poeldijk. Wij wensen onze opvolgers veel wijsheid en hopen dat het een succes wordt.
Wij willen alle lezers, adverteerders, bezorgers en degenen die al die jaren kopij aangeleverd hebben
bedanken dat wij met jullie hulp, 38 jaar dit mooie blad hebben mogen maken.
Wij wensen iedereen een mooi en gezond 2016!
Bestuur en redactie van De Poeldijker

Foto: Willem de Bruijn
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"Je moet wat te bieden hebben
aan de Poeldijkers, qua nieuws"
Geert de Vreede

Geert de Vreede zegt als voorzitter direct dat het een moeilijke
beslissing was, om te stoppen met de Poeldijker. “De meningen
waren aanvankelijk best verdeeld. Het keerpunt kwam toen drie
adverteerders er net voor de zomer mee stopten. Dat was het
moment waarop we vonden dat we er een punt achter moesten
zetten.”

Maar zowel advertenties als de kopij bleven achter.
Geert meldde zich in 1998 aan het front bij de
“We hoopten vorig jaar nog dat we de 40 jaar vol konPoeldijker. “Nico Janssen riep al een paar jaar dat ik
den maken. Dat gaan we niet meer redden. Jammer,
er ook bij moest komen, eigenlijk sinds hij hoorde dat
want het is toch iets bijzonders: een blad dat in elik met de tuin ging stoppen. Uiteindelijk ben ik er gekaar gezet, gedrukt en bezorgd
woon eens gaan kijken en op
wordt door Poeldijkers. En neem
een gegeven moment ging ik
Een praatje bij een plaatje, dat is
mee langs adverteerders. Zo
“Het ging wat betreft advertenties altijd
toch de populairste rubriek. Mijn
groei je er een beetje in.”
buurman knipte ze allemaal uit en
behoorlijk, we hadden best een aardige
deed ze netjes in een map.”
Voordat hij voorzitter werd, zou
hij eerst Ruud Heskes opvolgen
reserve opgebouwd,
Nadat het besluit was genomen en
als penningmeester. Een jaar labekendgemaakt, waren het voorter werd hij officieel benoemd.
voor mijn tijd eigenlijk al.
al ouderen die reageerden. “Die
Maar toen begon het eigenlijk
vragen zich nu af hoe ze aan hun
pas echt, want er was genoeg
nieuws moeten komen en hoe ze
werk te verzetten. “Met de milmoeten weten wanneer er een concert is. Dat zijn de
lenniumwisseling was het de vraag of alle computerprodingen die ze altijd uit de Poeldijker haalden. Van de
gramma’s wel zouden blijven werken en ook doordat
de euro ingevoerd werd, moesten we twee valuta bijjeugd hebben we niet veel reacties gekregen, alleen in
je directe omgeving hoor je dat ze het toch wel jammer
houden.” Daarom werd een nieuw financieel programvinden. Voor hen is het niet een blad dat ze echt even
ma aangeschaft en afscheid genomen van het oude.
gaan lezen. Maar de Poeldijker is wel heel lang belangrijk geweest als enige nieuwsblad van het dorp. Ook
De 62-jarige voorzitter vervolgt: “Op een gegeven mowas het belangrijk voor de communicatie van vereniginment zijn we ook een beetje meer met fotografie gaan
gen, winkeliers en kerken. Vergis je niet, als de misindoen en met kleuren, om het geheel op die manier wat
tenties er een keer niet in stonden, dan werden we echt
leesbaarder te maken.” Maar ook dat mocht in de huigebeld hoor.”
dige tijd niet meer baten. “Het ging wat betreft advertenties altijd behoorlijk, we hadden best een aardige
Inmiddels zijn er wat ideeën om toch een dorpsuitgave
reserve opgebouwd, voor mijn tijd eigenlijk al. Toch zag
te behouden. Het is volgens Geert nog even afwachten
je dat met de crisis in zicht zakken, terwijl de advertenof en hoe dat vorm krijgt. “Maar het zou toch wel mooi
tieverkoop altijd de belangrijkste bron van inkomsten
was. Daarnaast moet je ook wat te bieden hebben aan
zijn als er nog iets komt.”
de Poeldijkers qua nieuws.”
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H. BA R T HOL OME US
VOORSTRAAT 111
2685 EK POELDIJK
TELEFOON 0174-245058
Algemeen nummer:
NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans:
NL 44 RABO 01422 00 875

Pastoresteam regio West:
- pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
tel. 0174-764338 e-mail: kwee@rkwestland.nl
- pastoraal werkster E. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR ’s-Gravenzande
tel. 06-36286952 e-mail: geelen@rkwestland.nl
PAROCHIE HOMEPAGE INTERNET:
www.rkwestland.nl, E-MAIL: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel. 06 5147 7508 / e-mail: info@rkwestland.nl

NIEUW JAAR, NIEUWE KANSEN?
Na een inspirerende en zeer waardevolle sabbat is een
van mijn eerste taken een pastoraal woord schrijven. In
die sabbat mocht ik veel ervaren, waarover ik nog wel
genoeg gelegenheden krijg om er iets over te vertellen.
Maar terwijl ik deze woorden schrijf, zo rond Kerstmis
en de wisseling van het jaar, komt bij mij gelijk een gedachte naar boven: vernieuwing. Want fris en geestelijk vernieuwd voel ik mij wel na deze periode en ik ben
zeer dankbaar dat het mogelijk was.
Geestelijk vernieuwd wil ik duidelijk maken door het te
beschrijven met de geboorte van een kind en wel een
kleindochter. Begin juli beviel onze dochter van een
prachtig meisje. Het eerste kleinkind, dat is een groot
geschenk. Mijn vrouw en ik mogen enkele dagen per
week de zorg voor haar op ons nemen, wat wij erg leuk
vinden. We maken lol met haar, doen spelletjes, spelen
in bad, kruipen over de grond, geven de fles of hapjes
en we maken heel veel foto's. Door zo dicht bij een kind
te staan en de zorg voor haar te hebben, voel je dat je
verandert. Je gaat anders in de wereld staan en je kijkt
ook anders tegen de toekomst aan. Je wordt met je
neus op de vraag gedrukt: in welke wereld zal dit kind
straks opgroeien en gaan werken?

Careyn wenst u een mooi 2016

Om het gedrag van het kind te begrijpen, moet je jezelf als het ware verplaatsen in het kind. Hoe ziet zij
de wereld? Wat vindt zij leuk of juist niet? En zo wordt
je blikrichting heel anders, jouw oude beeld wordt op
zijn kop gezet. Dat voel ik als ik geestelijk vernieuwd
probeer te omschrijven. Zo wil dat kind van Maria uit
Bethlehem ook voor geestelijke vernieuwing zorgen.
Want dat Kind wil dat wij anders naar de wereld kijken
en wel door Zijn ogen. We kunnen ook zeggen: door
Gods ogen. Ik weet zeker dat als u dat doet, u zich ook
anders zal gaan voelen. Nu het Jaar van Barmhartigheid
is gestart, mag ik dit woord zeker noemen. U zult barmhartiger worden als u door de ogen van het Kerstkind
naar de wereld gaat kijken.
Wat is dat eigenlijk, barmhartig?
Barmhartigheid is het ontfermen over mensen die het
moeilijk hebben en in woord en daad ondersteuning
aan die mensen geven. Want als je een baby in je armen hebt, voelen wij allemaal (als vanzelf) de drang om
ons over het kleine schepsel te ontfermen. Diep in ons
zit barmhartigheid en dat kleine Kerstkind brengt die
barmhartigheid helemaal naar boven. Voor mij is dat
geestelijke vernieuwing, die ik ons allemaal toewens
naar 2016 toe. Dat wij zorg mogen hebben voor elkaar
en voor onze prachtige wereld.
Mede namens mijn collega's wens ik u een Zalig
Kerstmis toe en alle goeds in het nieuwe jaar.
Diaken Ronald Dits

DOE mEE AAN HET GEZEllIGE
PAROCHIEDINER!
Op vrijdagavond 29 januari 2016 organiseert de
Commissie Kerkenveiling Poeldijk in samenwerking met
Restaurant & Partycentrum Vrienden voor de zevende keer een gezellig parochiediner. Het diner bestaat
uit een voorgerecht - hoofdgerecht - nagerecht - koffie met bonbon, en is inclusief drank (fris - bier - wijn).
Tussen de gangen door kunt u genieten van het uitgebreide repertoire van onze Poeldijkse zanger Koos
Janssen.

EEN PERSOONLIJKE UITVAART
MET OOG VOOR DETAIL

Wij zijn er voor u

Telefoon 0174-270090

Uitvaart- informatiecentrum
Voorstraat 26, 2685 EM Poeldijk

www.lupine.nl

U I T VA A R T V E R Z O R G I N G

DE LIER
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Wij wensen u een
gelukkig, gezond
en schoon 2016
2015

De prijs voor deze geheel verzorgde avond is € 55,00
per persoon en de netto opbrengst is bestemd voor de
90-jarige H. Bartholomeuskerk. Het maximaal aantal
personen is 120. Dus wees er op tijd bij, want vol is echt
vol!
Opgave voor het parochiediner kan nu al bij Piet de
Vreede (pamdevreede@caiway.nl, 0174-620739). Geef
per mail of telefoon uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal personen voor het parochiediner
op. Het bedrag van € 55,00 maal het aantal personen
dient u over te maken op IBAN/ rekeningnummer NL13
RABO 01353.64.388 van de Stichting Kerkenveiling H.
Bartholomeusparochie in Poeldijk met vermelding van
‘parochiediner 2016’. De inschrijving is pas definitief als
het bedrag op de rekening is bijgeschreven.
We zien u graag die avond om 18.30 uur in Restaurant
& Partycentrum Vrienden aan de Voorstraat 71-75 in
Poeldijk! Voor vragen kunt u mailen naar info@kerkenveilingpoeldijk.nl .
Harry Stijger

ADVENTSKRANS

Jan Barendselaan 188, Poeldijk - tel. 725015

Onze oud en nieuw openingstijden zijn:
Donderdag 31 december
07.00 -20.00 uur
Vrijdag nieuwjaarsdag
11.00 -21.00 uur

van den Berg

Elk jaar hangt er tijdens de adventsperiode en de kerstperiode een prachtige adventskrans in onze kerk. Ook
dit jaar weer. Op de vrijdag vóór de eerste zondag van
de advent hebben koster Ted Barendse samen met
Cees Zuidgeest en Piet van der Drift de adventskrans
weer klaargemaakt. Ervaren handen, want in ruim een
half uur was de cirkel bekleed met mooie dennentakken, de paarse linten werden aangebracht en tenslotte
de kaarsen geplaatst. Vervolgens kon de krans via een
ingenieus hijsmechanisme naar boven worden getrokken, klaar voor gebruik tijdens de eerste viering van de
advent. Laten we hopen dat we nog heel veel jaren in
onze kerk mogen genieten van deze mooie traditie als
opmaat naar Kerstmis!

BouwConsultancy
Infrarood onderzoek
Lekkage specialist
Woning en gebouwen
Isolatie en Energie advies
Vochtdoorslag gevels en kelders
Dak lekkages - C.V. installaties
Badkamer lekkages en Waterschades
Bouwkundig rapport of inspectie
Verzakkingen aanbouw en kelders

Aannemerswerk
Nieuwbouw – Verbouw – Renovatie – Onderhoud
Uitbouw – Dakopbouw

Iedereen een zichtbaar en goed 2016 gewenst.
Vanaf nu ook op facebook te volgen

Bel: 06-22517475 / 0174-280552
E-mail: info@vandenbergbouwconsultancy.nl
www.vandenbergbouwconsultancy.nl

KERKBERICHTEN
Donderdag 31 december om 19.00 uur: OUDJAAR.
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pater G. Zwaard.
Intenties: Aad en Ria v.d. Knaap-Barendse, Niek v.d.
Knaap en Jo v.d. Knaap-van Kester, Rien van Kester,
Ton van Kester, Riek v.d. Zeijden-Zuijderwijk, Jan
Scheffers, Truus Heskes-Flaton, Roos v.d. Knaap-v.d.
Berg en zoon Hans, Cor Zuiderwijk, Harry v.d. Berg,
Arnold Duijvesteijn, uit dankbaarheid bij een 67e verjaardag, Wim en Annelies van Dijk, Corrie v.d. ValkZuijderwijk en Henk v.d. Valk.
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LET OP: NIEUWE AANVANGSTIJD!!!!!
Vrijdag 1 januari om 09.30 uur: NIEUWJAAR.
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor M. Kwee.
Intenties: Jaargetijde Wim van Dijk, Piet v.d. Berg en
familie.
WEEKEND 2/3 januari: Driekoningen (C).
Zaterdagavond
GEEN VIERINGEN IN ONZE REGIO.

Zondagochtend 09.30 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. de heren van het
Bartholomeuskoor/Latijn.
Voorganger: Pater G. Zwaard.
Intenties: Koos van Dijk, Piet Verbeek

BIJZONDERE VIERINGEN

Zondag 17 januari om 13.00 uur: doopviering van Noah
P.Th. van Leeuwen.

Zondagochtend om 09.30 uur:
DRIEKONINGENVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor.
Voorganger: VOLT- groep Poeldijk
Intenties: Riet en Jeanne van der Elst, Aad den
Ouden, Riet v.d. Valk-Larsen, Geert van Vliet, Aad
Broch, Geertruida van Huik-Grossat, Greet Bron-van
Rossen.

IEDERE WOENSDAG is de kerk van 13.30 tot 15.00
uur geopend, om zomaar even binnen te lopen voor
een stil moment, alleen of met anderen, om een kaarsje
aan te steken of er gewoon even te zijn.

WEEKEND 9/10 januari: Doop van de Heer (C).
Zaterdagavond
GEEN VIERING. Er is een viering in de Machutuskerk te
Monster.

Donderdag 31 december om 19.00 uur:
GEEN VIERING.
Donderdag 7 januari om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden.
Donderdag 14 januari om 19.00 uur:
Eucharistieviering met pastor Kwee.
Intentie Cor Zuiderwijk.
Donderdag 21 januari om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden.
Donderdag 28 januari om 19.00 uur:
Woord- en communieviering met mw. T. v.d. Sande.

Zondagochtend 09.30 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pater P. de Ruiter
Intenties: Nelis Lelieveld, overleden familie v.d.
Elst-Lipman, Jana Duyvesteijn-Enthoven, Johannes
Lipman, Kees van Zijl.
WEEKEND 16/17 JANUARI: 2e zondag door het jaar (C).
Zaterdagavond 19.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor M. Kwee
Intenties: Jaargetijde Ard Enthoven, Kees Veerkamp,
Jaap Zuiderwijk, Joop Rijgersberg, Ria de WinterSchaafsma.
Zondagochtend 09.30 uur:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING met volkszang en cantor.
Voorganger: Pastoraal medewerker mw. E. Geelen.
Intenties: Barbara Helderman en overleden familie.
WEEKEND 23/24 JANUARI: 3e zondag van het jaar (C).
Zaterdagavond 19.00 uur:
GEEN VIERING. Er is een viering in de Machutuskerk te
Monster.

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
al
ecia u
p
s
Ookaalmen
afh

VIERINGEN IN DE BACKERHOF

Vieringen in De Terwebloem

Geestelijk verzorger:
Mevr. Rafael Maria Theuvenet, telefoon 06-57319910
Pastorale Raad: L. v. Leeuwen, telefoon 245789
8 januari om 15.00 uur:
Eucharistieviering Past. P. Linders
15 januari om 15.00 uur:
Eucharistieviering Past. Straathof
22 januari om 15.00 uur:
Eucharistieviering Past. Steenvoorden
29 januari om 19.00 uur:
Maandsluiting Hervormde Gemeente
De vieringen vinden plaats in de Multifunctionele ruimte in de Terwebloem.

Op zoek naar mooie gebruikte kinderkleding?

De 2 (B)engeltjes
TWEEDEHANDS KINDERKLEDING

JAN BARENDSELAAN 70
POELDIJK
TELEFOON 0174 - 244111

Wij wensen alle kinderen, een goed gekleed 2016!
Voorstraat 120a - Poeldijk - www.de2bengeltjes.nl
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"In principe plaatsten we alles,
zolang het niet kwetsend was"
Frans van Velthoven

Oorspronkelijk kwam Frans (66) rond 1983 bij de Poeldijker als
bestuurslid binnen. Hij was daarvoor gevraagd door toenmalig
voorzitter Loek van der Kleij. Vanaf medio ’90 nam hij echter het
secretariaat voor zijn rekening. “Maar ik heb ook veel advertenties
gelopen, zeker de laatste tien jaar,” vertelt Frans. “Het is de truc
om snel langs te gaan als iemand aangeeft te willen adverteren.
Dat is beter dan een e-mail sturen. Sommige mensen zeggen wel
eens dat je net een bedelaar bent, maar dat vind ik niet. Je loopt
niet voor jezelf, maar voor de Poeldijker.”
daardoor jarenlang een kale plek in Poeldijk zou blijBij het ontstaan van het blad werd besloten dat het in al
ven.”
haar poriën Poeldijk moest ademen. Daarom werd voorOok over de Verburch-hofschool werd geschreven.
rang gegeven aan reclames van ondernemers uit het
Logisch, want het markante gebouw is karakteristiek
eigen dorp. In later jaren werd daar sneller van afgewevoor Poeldijk. “Daar kregen we toch wisselende reacties
ken. “Ook als de branche waarin de adverteerder werkop. Er waren ook mensen die zeiden ‘breek af die oude
zaam is, al in Poeldijk vertegenwoordigd was.”
In het verleden had de Poeldijker meer inkomstenbronrotzooi’. Maar het blijft een beeldbepalend pand.”
nen, zoals de gemeente Monster bijvoorbeeld. Die
publiceerde het gemeentenieuws erin, net als voorlichDe Poeldijker kostte Frans wekelijks een middag en
tingsartikelen. “Dat was echt
een avond werk en dat al meer dan
30 jaar lang. Daarnaast zet hij zich
een pijler voor de Poeldijker,
Frans van Velthoven is 33 jaar bij de uitgave
ook nog in voor de sportstichting
niet alleen financieel maar
Verburch, de Parochiële Charitatieve
ook wat betreft nieuwsvan de Poeldijker betrokken geweest. Net als
Instelling van de Bartholomeuskerk
waarde. Zelf schreven we
niet veel. Het waren vooral
op het sportieve, kerkelijke en politieke vlak, en de Vrienden van de Terwebloem.
“Voor de andere stichtingen kan je
verenigingen die hun nieuws
zet hij zich ook met hart en ziel in op sociaalhet werk wel eens opschuiven, tot
kwijt moesten. We waren
een moment dat het beter uitkomt.
niet voor niets een verenimaatschappelijk gebied.
Bij de Poeldijker ging dat nooit, want
gingsblad. Bijzonder aan de
die kwam elke twee weken uit.”
Poeldijker was bovendien dat
iedereen er wat in kwijt kon. In principe plaatsten we
Maar uiteraard betreurt hij de teloorgang van de
alles, zolang het niet kwetsend was voor andere persoPoeldijker zeer. “De beslissing om te stoppen was toch
nen.”
een moeilijke. Maar het aantal pagina’s daalde en we
zagen het saldo teruglopen. Dan ga je toch nadenken.”
Toch zetten ook de redactie en het bestuur van de
Het levert Frans wel flink wat extra vrije tijd op, nu de
Poeldijker zich in voor het wel en wee van het dorp.
vergaderingen voor de tweewekelijks e uitgave stop“Er zijn wel een paar artikelen die ik me nog goed herinner: een stuk op de voorpagina over de sloop van de
pen. Tijd die hij niet meteen in een andere vereniging,
gymzaal langs de Jan Barendselaan. Daar schreven we
stichting of club wil steken. “Eerst ga ik het even een
over dat die nu wel tegen de vlakte ging, maar dat er
paar maanden rustig aan doen.”

De poelDijker
HERVORMDE GEMEENTE POELDIJK
Kerkgebouw: Fonteinstraat 6, tel. 243662
Predikant : Ds. A.J. Molenaar,
Jan Barendselaan 199,
2685 BS Poeldijk, tel. 240939
Kerkbureau : Verburghlaan 38, tel. 242570
Scriba
: Mw. M. v.d. Pot - Cloose,
De Noorderhoek 23,
2685 RJ Poeldijk, tel. 240282
Kerkvoogdij : Postrekening 39 11 770
Bankrekening 13.53.65.236
t.n.v. Herv. Gemeente Poeldijk
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BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Van der Sande
Voorstraat 77-79 2685 EK Poeldijk
Tel.: 245237 Fax.: 247803
www.bakkerijvandersande.nl

lllllllllllllllllllllllllll

VOOR HET OUD EN NIEUW FEEST BAKKEN WIJ
DE LEKKERSTE OLIEBOLLEN VAN POELDIJK

EINDE EN NIEUW BEGIN

OLIEBOLLEN MET KRENTEN ................................. @ 0,85

Op het moment dat dit blad uitkomt, beleven we de
overgang naar een nieuw jaar. Oud en nieuw, een einde en nieuw begin.
Allereerst het einde. Het einde van het jaar 2015. Een
goed moment om met dankbaarheid terug te kijken
naar de goede dingen die er waren. Om, zoals een lied
het zegt, je zegeningen te tellen. Ook als niet alles
goed en mooi was, is de jaarwisseling een moment om
het goede op te merken dat er wél was.

OLIEBOLLEN ZONDER KRENTEN

De jaarwisseling is ook het einde van 'De Poeldijker'
zoals we hem nu kennen. Dan is dit een goed moment
om dankbaar terug te kijken naar de vele jaren dat dit
blad u en heel Poeldijk van nieuws voorzag. Een woord
van dank is zeker op zijn plaats aan de redactie. Als alles vloeiend loopt besef je het nauwelijks, maar wat
een werk, elke twee weken weer! Petje af voor al deze
vrijwillige inzet!

SAUCIJZEN BROODJES ........................................ @ 1,90

Echter, elk einde is ook een nieuw begin. 2016 komt eraan, een heel jaar vol kansen en mogelijkheden. Een
gelegenheid voor goede voornemens, het inslaan van
nieuwe wegen! En gelukkig, ook een nieuw begin voor
het dorpsblad. Fijn dat mensen in het ontstane gat zijn
gesprongen om u en mij van dorpsnieuws te blijven
voorzien. Ik ben benieuwd hoe dit vervolg eruit gaat
zien!
Bij deze gelegenheid past een nieuwjaarswens. Daarom
hier een oude zegenbede voor ons dorp en ieder persoonlijk:
Over onze harten, over onze huizen
de zegen van God
In ons komen, in ons gaan,
de vrede van God
In ons leven, in ons geloven,
de liefde van God
Aan ons einde en nieuw begin
de barmhartigheid van God
om ons te ontvangen en thuis te brengen

Bakkerij van der Sande

..........................

@ 0,85

APPELBEIGNETS IN OLIE GEBAKKEN ................... @ 1,60
APPELFLAPPEN IN DE OVEN GEBAKKEN

.............

@ 1,60

KERSEN BEIGNETS ............................................... @ 1,60
APPELBOLLEN

.....................................................

SNEEUWBALLEN MET SLAGROOM
KIPSATÉ RAGOUT HAPJE

......................

.....................................

KIPKERRY RAGOUT HAPJE

..................................

@ 2,00
@ 1,80
@ 1,05
@ 1,05

lllllllllllllllllllllllllll

Alle medewerkers van
wensen u een voorspoedig 2016
lllllllllllllllllllllllllll

Tot ziens bij ande
er S
d
n
a
v
j
i
r
e
k
k
a
B
t
in de Voorstraa

Zo zij het!
Ds. A.J. Molenaar

KERKDIENSTEN
Donderdag 31 december 2015 (oudejaarsavond)
19.00 uur: Ds. A.J. Molenaar.
Herdenking overledenen in 2015.
Vrijdag 1 januari 2016 (nieuwjaarsdag)
10.00 uur: Ds A.J. Molenaar.
Koffiedrinken na de dienst en uitwisselen
goede wensen.

0174
0174
–
–
29
29
29 29 26
26
www.dijknoordermeer.nl
- uitvaart@dijknoordermeer.nl
www.dijknoordermeer.nl
www.dijknoordermeer.nl -- uitvaart@dijknoordermeer.nl
uitvaart@dijknoordermeer.nl
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Zondag 3 januari 2016
10.00 uur: Ds A.D.L. Terlouw, Bergschenhoek.
19.00 uur: Ds.K.W.F. Borsje, Katwijk aan Zee.

In de avonddienst mogen we, zoals vaker, luisteren naar de verkondiging door ds. W.J. van Schaik uit
Woubrugge.

ZONDAG 10 januari 2016
10.00 uur: Ds. A.J. Molenaar, bevestiging ambtsdragers.
19.00 uur: Ds. W.J. van Schaijk, Woubrugge.

OPEN KERK en Boekenmarkt
Zaterdag 2 en 16 januari is er weer open kerk van 10.0011.30 uur. Ook is er BOEKENMARKT in de jeugdruimte
van de kerk. Er zijn weer heel veel nieuwe boeken, puzzels dvd’s, cd’s en lp’s.
Kom ook eens langs in de Hervormde kerk,
Fonteinstraat 6 en breng anderen mee.
Ook in 2016 zijn we elke 1e en 3e zaterdag van de
maand open.

ZONDAG 17 januari 2016
10.00 uur: Ds. A.J. Molenaar.
19.00 uur: Ds. J.B. Alblas, Katwijk aan Zee.
Tijdens alle morgendiensten:
Kinderoppasdienst voor kinderen van 0 t/m 4 jaar.
Kindernevendienst voor kinderen van de basisschool.
Bij de kerkdiensten
Op oudejaarsavond 31 december mogen we het jaar
met God afsluiten. We gedenken in deze dienst de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn.
De Bijbeltekst die centraal staat is Jesaja 40 vers 8 “Het
gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van
onze God bestaat voor eeuwig”.
Op nieuwjaarsmorgen mogen we het nieuwe jaar
beginnen met God! Opnieuw staan woorden centraal
uit Jesaja 40, nu het 31e vers “wie de HEER verwachten,
zullen hun kracht vernieuwen”. Na afloop van de dienst
is er gelegenheid om elkaar een gezegend nieuwjaar te
wensen.
Op zondag 3 januari begroeten we in beide diensten een gastvoorganger. ’s Morgens gaat ons voor
ds. A.D.L. Terlouw uit Bergschenhoek, en ’s avonds ds.
K.F.W. Borsje uit Katwijk.
Op zondag 10 januari is er 's morgens een feestelijke
dienst omdat er drie nieuwe ambtsdragers hun taak
beginnen met de officiële bevestiging en inzegening.
We zijn erg blij dat het nieuwe jaar zo een nieuw begin
is voor hen en de hele gemeente! Ook nemen we afscheid van degenen wiens taak nu er nu op zit, onder
veel dank voor alles wat ze in de afgelopen jaren voor
onze gemeente hebben betekend.

Telefoon: 0174 - 243108

OUD PAPIER

De oud-papiercontainer staat klaar van: ZATERDAG
2 JANUARI 2016 op het adres: Monsterseweg 112,
Poeldijk (naast hotel-restaurant Unicum Elzenhagen).

TENSLOTTE

Dit is helaas de laatste Poeldijker “oude stijl”. We hebben ons dorpsblad in de afgelopen jaren mogen zien
groeien en bloeien. Graag willen wij ook vanaf deze
plaats de redactieleden en het bestuur heel veel dank
zeggen voor hun (vele) jarenlange tomeloze inzet. Jullie
hebben ons een zeer lezenswaardig blad nagelaten.
Nogmaals ontzettend veel dank daar voor.
De groep die nu met enthousiasme aan de slag gaat
voor de “nieuwe” Poeldijker wensen wij heel veel succes toe bij alle voorbereidingen en we zien uit naar het
eerste nummer in 2016.
De kerkenraad wenst verder alle lezers van de
Poeldijker een goede jaarwisseling toe en veel heil en
zegen in het nieuwe jaar 2016.

Gantel 4 Gantel 4 • 2675 CH Honselersdijk
Tel. : 0174 - 243108
2675
CH
Honselersdijk
Fax
: 0174 - 244827
• Fax: 0174 - 244827 • Mobiel: 06 - 53175878
• E-mail:
zwantrans@planet.nl
Mobiel : 06 - 53175878

zwantrans@planet.nl
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"Ik zal ze zeker gaan
missen!"

Ronald Nadorp

38 jaar Poeldijker, betekent ook 38 jaar Nadorp. Want de
Poeldijkse drukkerij is altijd huisleverancier geweest van het blad
dat tweewekelijks verspreid werd. Dat het ter ziele gaan van de
Poeldijker ook Ronald Nadorp aan het hart gaat, mag dan ook
geen verrassing heten.
“Dat is natuurlijk heel jammer,” vertelt Ronald, die in 1990 de
derde generatie was die in het familiebedrijf ging werken. “En
dat bedoel ik niet alleen zakelijk, want ik zie de mensen van de
Poeldijker meer als collega’s dan als klanten.
Het was altijd erg gezellig en we hebben altijd met veel plezier
samengewerkt. Ik zal ze zeker gaan missen.’’
Ronald “Niets is zo ergerlijk als een blad, of al is het maar een
Het besluit van de Poeldijker om de stekker eruit te trekken,
folder, waar een drukfout in staat. Bij de Poelijker wordt alles
kwam niet als donderslag bij heldere hemel voor Ronald.
nagelezen, als het nodig is wordt een d in een t veranderd.
“Maar het heeft Poeldijk best een beetje doen schudden.
Zelfs de bakker of slager wordt opgebeld als er een gekke
Maar ja, je moet natuurlijk een situatie hebben die levensprijs in zijn advertentie staat. Dat zijn dingen die kun je niet
vatbaar is met voldoende advertenties. De laatste jaren zag
zomaar automatiseren. Wat mij betreft verdient de redactie
je gewoon dat het steeds lastiger werd. Het is niet leuk als je
echt een standbeeld. Zij hebben met z’n allen zo lang met enmerkt dat de Poeldijker steeds dunner wordt. Jammer, want
thousiasme en toewijding aan de Poeldijker gewerkt.”
er is geen enkele krant in de omgeving die er zo uitziet: op
Ronald ziet vanuit zijn bedrijf dat niet alleen de Poeldijker,
A4-formaat in hoogwit. Dat zie je verder nergens.”
maar de hele drukkers- en grafische weMaar dat is niet het enige dat in
reld sterk aan verandering onderhevig
38 jaar veranderd is. Daarmee
is. “Daar moet je iets op bedenken. Dat
zou de Poeldijker zeker te kort
Wat mij betreft verdient de redactie
brengt veel creativiteit naar boven in een
worden gedaan. Want er zijn
echt
een
standbeeld.
Zij
hebben
ondernemer. De laatste jaren zijn autozeker grote en positieve stappen
matisering en internet steeds belangrijker
gezet in de ontwikkeling van de
met z’n allen zo lang met
geworden. Nieuws komt niet alleen meer
het blad. “De Poeldijker begon
enthousiasme en toewijding aan de
vanuit de gedrukte media en bijvoorbeeld
amateuristisch, de stroken tekst
Poeldijker
gewerkt.”
sportverenigingen pakken hun informadie je in het blad ziet, werden
tievoorziening tegenwoordig ook digitaal
met een typemachine getikt.
aan.”
Daar maakten we met camera’s
opnames van, waar vervolgens weer platen van werden geZelf zal de Poeldijkse familiedrukkerij in de toekomst ook
maakt. Ik kan me nog wel herinneren dat de tekst gezet werd
moeten blijven inspelen op steeds verdergaande moderniseop de loodzetmachine. Het begon als een zwart-wit blad, laring. “Daarom leggen we ons in toenemende mate toe op diter kreeg het een blauwe voorkant en nog weer later kwamen
gitale communicatie naast drukwerk, dan moet je denken aan
er full colourpagina’s bij.”
geautomatiseerde marketingcampagnes en online portalen
waar onze klanten hun volledige huisstijl en communicatieme“Als je dan ziet waar de Poeldijker nu staat, is het een serieuze
dia beheren. Door die verschuiving, gaan we vanaf 1 januari
productie. Het hele voortraject is digitaal geworden, dat heeft
ook met een nieuwe naam en huisstijl verder. Wat die naam
de redactie van de Poeldijker ook op moeten pakken.” Maar
wordt? Dat kunt u zien aan de achterzijde van dit blad!”
aan service heeft de redactie geen concessies gedaan, weet
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KBO Poeldijk

Katholieke Bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5,
2675 BK Honselersdijk, tel. 0174 - 245789,
e-mail: kees@keesenleny.nl

Redactie van de Poeldijker ------- BEDANKT
Vanaf mijn aantreden als secretaris van de KBO in 2007
heb ik mogen samenwerken met de redactie van de
Poeldijker. Op dat moment begon ik ook te ervaren hoe
snel die 14 dagen weer voorbij waren en er weer een
stuk tekst moest worden aangeleverd. Dat kwam doordat de KBO van oudsher één van de vaste leveranciers
van nieuws en informatie was voor al haar leden en belangstellenden.
Ook mijn voorganger/secretaris mevrouw Nelly Schouw
heeft dat jarenlang gedaan. En het betekende natuurlijk ook dat de redactie van de Poeldijker weer aan de
bak moest om de gehele Poeldijker netjes in te delen en
gevuld te krijgen. Dat was telkens weer een behoorlijke
klus. Elke donderdagmorgen was het in het kantoor van
drukkerij Nadorp redactie-werkochtend. Hier werd ook
menige taalfout eruit gehaald. En ’s avonds werd dat
nog gevolgd door een redactievergadering waarin de
puntjes op de i gezet werden. De samenwerking met de
redactie is altijd heel plezierig verlopen.
Mijn vragen over de plaatsing van onze foto’s of advertenties vonden altijd een gewillig gehoor en steeds kon
het gerealiseerd worden zoals gevraagd. Soms moest
er een stukje ingekort worden om een afgerond aantal
pagina’s te krijgen; dat gebeurde dan in goed overleg.
Het mooiste was dat ik een keer een telefoontje kreeg
omdat ik echt vergeten was om mijn kopij aan te leveren. Als dat geen service was met een grote S !
marjo, lucia en Rineke bedankt voor jullie inzet
voor de Poeldijker en voor alle jaren van ﬁjne samenwerking.
VAKANTIEWEEK
Het lijkt nog wel heel ver weg maar onze reiscommissie
heeft natuurlijk al een locatie voor ons gereserveerd.
Vanaf maandag 4 januari 9.30 uur kunt u zich weer opgeven bij de leden van de reiscommissie. Dat zijn:
Corrie van der Voet - van der Bogaert, Irenestraat 104,
tel. 0174 247608 en Lida Zuiderwijk, Beatrixstraat 119
Poeldijk, tel. 06 19038168.
We gaan deze keer voor het eerst naar Duitsland en
wel naar de Duitse Eifel & Luxemburg. De vakantieweek
is van zaterdag 20 – 27 mei 2016. Tijdens de afgelopen vakantie in hotel Brinkzicht in Vledder hebben de
deelnemers op een groot scherm al een voorproefje
gehad van de het hotel, de omgeving en de excursiemogelijkheden in die streek. Ze waren erg enthousiast.

De poeldijker
Zo behoren tijdens deze reis ook bezoeken aan de stad
Luxemburg, Saarburg, een brouwerij en een prachtige
bustocht door “klein Zwitserland” tot het programma.
En dat alles uiteraard met Nederlandstalige begeleiding.
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij redelijk zelfredzaam zijn. Onze reisbegeleiders zijn bijzonder aardig, maar het zijn geen verzorgsters/ verpleegkundigen.
Nadere gegevens over deze reis volgen later.
Bridgen een klaverjassen
Het kaarten bij VRIENDEN start in 2016 weer op 12 januari. We hopen u dan weer te ontmoeten op onze gezellige kaartmiddagen.
Nieuwjaarswensen
Het bestuur, de Nestorbezorgers, de gastvrouwen, de
spelleiding en de overige vrijwilligers van de KBO wensen u een gezellige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2016.
Kerstviering 2015
Vanwege de asbestperikelen konden we niet in
de Leuningjes terecht. We zijn daarom uitgeweken naar de aula van de ISW school aan de
Margrietlaan. Deze zaal werd voor deze gelegenheid door het bestuur gezamenlijk met conciërge
Leo de Kok gezellig versierd. Hoewel de Leuningjes
dicht is heeft ook Wim Scholtes hierbij geholpen.
Op zondagmiddag 20 december vierden zo’n 140 mensen in de Leuningjes de sfeervolle Kerstviering van
de KBO Poeldijk. Na de koffie met iets lekkers zong
het kamerkoor Couleur Vocale, bestaande uit 12 zangers en zangeressen, vier mooie liederen. Daarna ging
Pastor R. Dits voor in een korte gebedsviering, die
geheel in de sfeer van de komende Kerst stond. Het
geheel werd op de piano begeleid door Melisande
Schürmann-Bol.
Pastor Dits wisselde zijn korte overweging af met een
oud-Vlaams lied dat hij spontaan begon te zingen. Leny
van Leeuwen las een actueel Kerstverhaal voor over
een repatriant met zijn vrouw Marga die na veel omzwermingen een (Kerst-) Kind kregen. Mevrouw Damen
las een gedicht voor met veel goede wensen erin verwerkt en Riet Grootscholten noemde de 37 namen van
de KBO-leden die in het afgelopen jaar overleden zijn.
Na de Gebedsviering zong het koor nog enkele mooie
Engelstalige motetten. Tijdens het tweede gedeelte
van de middag gingen onze gastvrouwen rond met
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diverse lekkere drankjes, waaronder ook advocaat met
slagroom. Ook de inwendige mens werd niet vergeten
door het serveren van heerlijke worst, kaas en warme
snacks. Er werd weer veel bijgepraat door mensen die
elkaar alweer enige tijd niet gezien hadden. Bij de uitgang stond een doos voor een vrijwillige bijdrage, en
die werd door de aanwezigen goed bedacht. Bij het
afscheid van de gasten ontvingen zij een Kalanchoëplantje. Alles bij elkaar een heel geslaagde middag.
Zorgalarm voor kwetsbare ouderen
De Unie KBO geeft een zorgalarm af voor kwetsbare
ouderen die zelfstandig thuis wonen. Directeur Manon
Vanderkaa: “Naar staatssecretaris Van Rijn is een brandbrief gestuurd. De ouderenzorg thuis dreigt door de
ondergrens te zakken. De situatie is zeer alarmerend
en de veiligheid van onze oudste senioren is in het geding.”
Het overgangsjaar 2015 is bijna voorbij en de problemen stapelen zich nog dagelijks op. Kwetsbare mensen
moeten altijd verzekerd zijn van goede zorg. Volgens
de Unie KBO is dit niet meer het geval.
“We krijgen steeds meer signalen dat er iets goed mis
is met de ouderenzorg thuis. Kwetsbare ouderen blijven verstoken van wijkverpleging, hun huis wordt niet
meer schoongemaakt en sociale beschutting en controle vallen weg”, zegt Manon Vanderkaa. Daarbij
is de fysieke veiligheid van ouderen in het geding.
Brandwondencentra melden een forse toename van
ouderen met ernstige verbrandingen; eerstehulpposten
zien het aantal senioren ook sterk groeien. Er moet snel
iets gebeuren, zowel in de financiering als in de uitvoering.
In de brandbrief aan de staatsecretaris dringt de UnieKBO aan op meer regie. Manon Vanderkaa: “We
pleiten voor het oormerken van budget. Nu kunnen gemeenten Wmo-geld ook aan andere doeleinden besteden. Ook pleiten wij voor een beter inkoopbeleid.” De
Unie KBO wil met staatssecretaris Van Rijn snel om tafel
om de ‘race naar de bodem van de zorg’ te stoppen.
Spreuken en gezegden
Zorg goed voor je lichaam zodat je ziel er graag in wil
wonen.
		
Teresa van Avila
Het lot van een rij-instructeur:
Hij heeft altijd gelijk, maar zit er altijd naast.
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"Een rubriek over het eigen dorp
moet voor iedereen herkenbaar zijn"
Koos van Leeuwen

Zeg je de Poeldijker, dan zeg je Een praatje bij een plaatje. Zeg
je Een praatje bij een plaatje, dan zeg je Koos van Leeuwen. De
populairste rubriek uit het dorpsblad is zonder enige twijfel de
tweewekelijkse historische foto met uitgebreide beschrijving wie
en wat er te zien is.
Een volbloed streekhistoricus is Koos wel te noemen. Hij schreef
al in de Honselersdijker stukken over de lokale geschiedenis. Toen
dat blad ook Wateringen en Kwintsheul als verspreidingsgebied
erbij kreeg, ging hij zich ook in die dorpen verdiepen.
Maar daar draait het natuurlijk niet om, het gaat om
de waardering.”
Koos praat vol passie over zijn historische rubriek. De
liefde voor het verleden draagt hij al bij zich sinds de
schoolbanken. “In de jaren ’50
hield ik de Tour de France en de
Ronde van Italië bij. Die schrift“Het kwam wel eens voor dat
jes heb ik nog steeds. Net als mijn
vader, die gooide ook niks weg.”
iemand met een fles wijn voor de
Daarom zou hij er ook van balen
deur stond, met een schnitt of een
als het dorpsblad van het toneel
bloemetje"
zou verdwijnen. “Ik stond echt perplex toen ik dat hoorde, het zou
me zeer veel verdriet doen.’’

Het was dan niet meer dan logisch dat hij uiteindelijk
ook in zijn ‘eigen’ dorpsblad een podium zou krijgen.
“Nico Janssen, een leeftijdsgenoot, kwam naar me toe
en zei: ‘Je bent een rasechte Poeldijker en dan schrijf
je wel in andere kranten, maar
niet in een Poeldijks blad’.”
Dat liet hij zich natuurlijk geen
tweede keer zeggen, want
Koos praat en schrijft maar
wat graag over de historie van
het dorp aan de Gantel. “Wel
gaf ik aan dat ik het belangrijk
vond dat de foto’s goed afgedrukt moesten worden. Het
is een rubriek over het eigen dorp, dan moet het ook
voor iedereen herkenbaar zijn.”

Dat zat wel goed, gezien het feit dat Koos al die tijd
zijn tweewekelijkse pagina met gemak wist te vullen.
“Daarvoor ben ik ook wel veel dank verschuldigd de
inwoners van Poeldijk, want 80 procent van mijn verzameling foto’s, ansichten en oorlogsdocumentatie heb
ik via hen gekregen.”
Maar de Poeldijkers bleken Koos ook dankbaar te zijn.
“Het kwam wel eens voor dat iemand met een fles
wijn voor de deur stond, met een schnitt of een bloemetje als ze op de foto in Een praatje bij een plaatje
hadden gestaan.

Koos hoopt dan ook dat er toch Poeldijkers zijn die
zich voor een eigen blad in willen zetten. “Ik ben ervan
overtuigd dat het op een of andere manier door moet
gaan. Kijk, je hoort natuurlijk heel veel over digitaal,
maar ondertussen komt in de muziekwereld toch het
vinyl weer terug. Datzelfde geldt denk ik voor papier,
de liefde voor echte boeken en kranten gaat nooit helemaal over. Daarom moet de Poeldijker ook niet te
snel ter ziele gaan. Jongeren zeggen nu dat ze er niks
mee hebben, maar als ze 20 of 30 jaar ouder zijn vinden ze die oude klassenfoto toch ineens wél leuk.”
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat deze reeks ook in het
nieuwe jaar wordt voortgezet. Omdat het nog altijd onduidelijk
is, wordt voor de zekerheid een foto geplaatst waarom vele jaren
is gevraagd en die pas onlangs te voorschijn is gekomen. Via
deze opname, gemaakt op de bovenetage van de huisartsenwoning van Jan ter Haar aan de Voorstraat, hebben we zicht op de
bewaar en meisjesschool annex het befaamde pleintje. Weliswaar
werd het grootste deel van het pand in beslag genomen door de
meisjesschool, voor de bewaar of kleuterschool was ook een volledige vleugel gereserveerd. Een vleugel die middels de donker
getinte deuren (links achter) goed tot zijn recht komt. Het zijn
aanknopingspunten waarmee vrijwel elke Poeldijker van zestig
plus op haar/zijn eerste schreden naar school werd geconfronteerd. Achter die forse deuren bevonden zich drie lokalen waarin
evenzoveel nonnetjes de dag doorbrachten met het kleine spul,
voor een groot deel ter verpozing! Binnen leerden de zusters
de aan hun zorgen toevertrouwde peuters de eerste beginselen
van het in schoolverband met elkaar omgaan. Daarbij waren
strookjes papier vlechten, blokken bouwen, tekenen en spelletjes
doen de belangrijkste ingrediënten tijdens de ‘dagopvang’. Al
naar gelang hun leeftijd zullen kleuters van toen zich de zusters
Prisca, Jacunda, Gertruda en Germana zich bijna zeker weten te
herinneren. Stuk voor stuk zusters die jarenlang deel uitmaakten
van de Poeldijkse gemeenschap en er als zodanig niet weg waren
te denken. De indeling van de bewaarschool staat mij nog helder
voor de geest. Er waren drie lokalen naast elkaar, terwijl de gang
zich tussen die lokalen en het schoolplein bevond. Aan het eind
van de gang, links van de hier zichtbare grote deuren, was een
uiterst eenvoudige toiletgroep. Een reeks deurloze toiletjes ofwel
piepkleine wc-tjes met ervoor slechts halve gordijntjes. Die halve
gordijntjes waren oorzaak dat de koppies van de kindertjes niet

zelden boven het stoffen spul uitkwamen. De meeste kleuters
konden zich met enige moeite, mits niet teveel uit de kluiten
gewassen, redelijk schuilhouden. Omdat deuren ontbraken, was
er constant sprake van een wat penetrante geur in de gang. Een
soort ‘aroma’ waarom niemand had gevraagd, maar waarop
toentertijd nog nauwelijks werd gecontroleerd. Anno 2015 zou
een schoolbestuur voor die onwelriekendheid zeker op de vingers
worden getikt. De religieuzen waren in vervlogen tijden echter
vrijwel onaantastbaar in hun domein. Het grote rechterdeel van
het gebouw was onderdeel van de meisjesschool. Een school die
door de geringe lichtinval in brede kring bekendheid genoot als
‘donkere school’. De opname werd vrijwel zeker gemaakt ter
gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin
Wilhelmina (zomer 1938). Als achttienjarige jongedame had zij
in 1898 de troon bestegen, terwijl zij als twintigjarige vorstin
Poeldijk reeds met een bezoek vereerde. Het jubileumfeest in
1938 is oorzaak van de wapperende vlaggen, fraaie hoofddeksels,
kortom van de fraai uitgedoste kleuters. Kinderen die feestvierend over het pleintje trekken en zich veilig waanden tussen de
zusters. Tussen de feestvierende kleuters zien we her en der wat
op advocaten lijkende nonnetjes. Zij moesten, uiteraard in de
hun zo karakteristieke outfit, de kinderlijke uitspattingen in de
hand zien te houden. Geen loodzware opgave, als kleuter keek
je immers tegen de zo somber geklede zusters behoorlijk op.
Hoewel identificeren een onmogelijke opgave bleek, zullen wat
oudere dorpelingen zich de pret van toen mogelijk nog weten
te herinneren. Een jubileum dat in 1938 niet alleen op scholen,
maar door de complete dorpsgemeenschap uitbundig werd
gevierd. Rechts achter de oude school torent de in het begin
van de dertiger jaren gebouwde nieuwe meisjesschool trots uit.
Boven de kleuterschool hebben we zicht op de daken van de
eerste, intussen afgebroken, Sutoriusstraat.
Van de bouwwerken die
ons worden voorgeschoteld zit geen steen meer op
de ander. De nonnetjes
zullen intussen hemelwaarts zijn getrokken,
terwijl
het
peloton
kleuters zich in het bos
bevindt waarin jaarlijks
behoorlijk wordt gerooid.
Wat rest is deze prachtige herinnering aan een
aantal onbezorgde jaren
die de meeste kinderen in
hun jeugd ten deel vallen.
‘Een pracht school in
een, acht, zeven, vier,
dankzij poen van Petrus
Goeijenbier,
Nonnen voor de klas,
het kwam goed van pas.
Leren moest, maar ook
tijd voor vertier’.
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UITSlAG KERSTlOTERIJ
STICHTING VRIENDEN DEO SACRUm
Onderstaand treft u de uitslag van de Kerstloterij aan.

Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede,
telefoon 0174 - 245238
Kantoor en repetitielokaal:
In s.c.c. “De Leuningjes”
Julianastraat 49, 2685 BB Poeldijk
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Bankrelatie: Rabobank Westland te Naaldwijk
Rekeningnummer: NL83RABO0142210552

Hoofdprijs: reischeque

IN DE KERK
Donderdag 31 december: Oudjaar
19.00 uur: Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens een feestelijke viering bij het afscheid van 2015.
Vrijdag 1 januari: Nieuwjaar
09.30 uur: Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering.
Zaterdag 2 januari:
19.00 uur: Geen viering.

Lotnummer: 0437

1e prijs: reischeque

3158

2e prijs: Kerstpakket

1037

3e prijs: Kerstpakket

2416

4e prijs: 12 flessen wijn

1970

5e prijs: Kersttaart

0927

6e prijs: Kersttaart

3645

7e prijs: Kersttaart

0635

8e prijs: kersttaart

0389

9e prijs: Kersttaart

1424

Zondag 3 januari: Hoogfeest Openbaring des
Heren
09.30 uur: Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering vanwege het Hoogfeest
van Driekoningen.

10e prijs: Kerstbonbons

0305

11e prijs: Kerstbonbons

3643

Zaterdag 9 januari:
19.00 uur: Geen viering.

12e prijs: Kerstbonbons

2678

13e prijs: Kerstbonbons

0604

14e prijs: Kerstbonbons

1179

Zondag 10 januari:
09.30 uur: Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering.

Ook in 2016 kunt bij ons weer terecht
Ookvoor
in 2016
kunt prijzen
bij ons van
weero.a.
terecht
scherpe
voor
scherpe
prijzen
van
o.a.
Gazelle,
Batavus en
en Sparta
Sparta E-Bikes!
E-Bikes!
Gazelle, Batavus

Kalkhoff
Kalkhoff E-Bikes
E-Bikes
Probleemloos fietsen, Duitse kwaliteit!
Probleemloos fietsen, Duitse kwaliteit!

Kalkhoff
KalkhoffAgattu
AgattuImpulse
Impulse

Met
Met600w
600waccu
accu205km
205kmacctieradius!
acctieradius!
Keuze
Keuzeuituit400w/500w/600w
400w/500w/600w

Accu rechtstreeks
Accu rechtstreeks
op
de zeer
op de zeer
krachtige stille
krachtige stille
middenmotor.
middenmotor.
Laag zwaartepunt.
Laag zwaartepunt.
Hydrolische
Hydrolische
remmen.
remmen.
Hoogwaardige
Hoogwaardige
afmontage.
afmontage.
Keuze
Keuze uit
uit diverse
diverse
kleuren
kleuren en
en
modellen.
modellen.

Kom
Kom langs
langs voor
voor `n
`n proefrit
proefrit !!

Kom langs in januari of februari
Kom langs in januari of februari
voor
tijdigelevering
levering
vvoor
oor tijdige
vanuw
uwnieuwe
nieuweE
E-Bike
van
E-Bike
Bike
voorhet
hetfietsseizoen
fietsseizoen2016!
2016!
voor

Wij wensen u `n gezond
gezond en
en sportief
sportief 2016!
2016!

Michel Vis
Tweewielers
BIKE TOTAAL.
TOTAAL. DOET JE FIETS GOED.
BIKE

Rijsenburgerweg34
34
Rijsenburgerweg
Poeldijk
Poeldijk
Tel.0174-245609
Tel.0174-245609

Michelvistweewielers.nl
Michelvistweewielers.nl
Info@michelvistweewielers.nl
Info@michelvistweewielers.nl
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De prijswinnaars zijn op de hoogte gesteld en hebben
hun prijs inmiddels in ontvangst genomen.
Plannen 2016
Vooruitlopend op het officiële jaarplan enkele activiteiten voor 2016 op een rijtje.
Concert Oude Kerk Klassiek
Westland Theater De Naald realiseert in samenwerking
met Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk en
Westland Cultuurweb enkele klassieke concerten in de
Oude Kerk op het Wilhelminaplein in Naaldwijk.
Het Concertkoor van Deo Sacrum verzorgt het concert
op Zondagmiddag 28 februari met een licht klassiek
programma.
Op het programma o.a. Feel the Spirit van John Rutter
en enkele andere werken van Rutter, Cantique de Jean
Racine van Gabriel Fauré,
Easter Hymn uit “Cavalleria Rusticani van Mascagni...
De repetities voor dit project starten op dinsdag 12 januari en op zaterdag 30 januari is een studieochtend
gepland.
Voor dit project zijn we op zoek naar
Projectdeelnemers.
Heb je interesse om mee te doen of wil je meer informatie.... meld je via zangkoren@deosacrum.nl Meer informatie ook op www.deosacrum.nl
Krönungsnesse
Tijdens de Paas Hoogmis, zondag 27 maart zingen we
traditiegetrouw de Krönungsmesse van W.A. Mozart
Requiem Maurice Duruflé
Vanwege Dodenherdenking wordt op 4 mei het
Requiem van Duruflé uitgevoerd
Vier Koren Concert op vrijdag 20 mei
Een concert met vier Oratoriumkoren uit Westland in de
Poeldijkse Bartholomeuskerk op vrijdagavond 20 mei....
Door de gezamenlijke koren wordt gezongen:
Sibelius - Finlandia “This is my song, Parry, Jerusalem,
ELgar – Land of Hope and Glory, Orff – O Fortuna.
Het concertkoor van Deo Sacrum zingt het Te Deum van
Mozart…
Ook voor dit project zijn we op zoek naar
Projectdeelnemers.
Heb je interesse om mee te doen of wil je meer informatie.... meld je via zangkoren@deosacrum.nl Meer informatie ook op www.deosacrum.nl
Dirigent, bestuur
en leden van de
zangkoren
Deo Sacrum
wensen u
een muzikaal
en voorspoedig
2016 toe!
TV
Nieuwstraat 3
2685 XM Poeldijk
T 0174 417044
M 06 24785531
E loodgietersbedrijfvandervlist@caiway.nl
W www.wvdvlist.nl
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"De Poeldijker is eigenlijk een
kindje van Nico"
Nico Janssen

Nico Janssen is misschien wel hét boegbeeld van de Poeldijker.
Hoewel hij al enige jaren geen ofﬁciële functie meer bekleedt,
is hij altijd als adviseur verbonden gebleven aan het dorpsblad.
Het is dan ook niet voor niks dat burgemeester Bouwmeester van
de gemeente Monster in 2002 zei: ‘De Poeldijker is eigenlijk een
kindje van Nico’. Die woorden sprak de burgervader toen Nico na
een kwart eeuw afscheid nam van de Poeldijker.

Hij was al betrokken bij de uitgave sinds het begin. “Er
gingen geluiden op om één dorpsblad te maken. De verschillende verenigingen en organisaties moesten daarvoor hun eigen blad inleveren. Ik werd gevraagd omdat
ik in de oudervereniging van de scholen zat.”
Nico werd uiteindelijk zelf voorzitter, maar kon de tweewekelijkse verschijning van het blad natuurlijk niet alleen bewerkstelligen. “Ik had onder anderen Ton van
Gameren en Wim Spitzer als rechterhanden en Annie Bol
kwam in de redactie zitten. Dat was een goed team.”
Nico koos de mensen met hij werkte zorgvuldig uit. “Je
moet op elkaar kunnen vertrouwen, anders heb je er niks
aan. We hadden een keer iemand die graag wilde helpen, maar bij de eerste vergadering kwam hij niet opdagen zonder af te bellen. De volgende dag ben ik meteen
naar hem toegegaan en heb ik hem gezegd dat ik hoopte dat hij dan maar helemaal niet meer zou komen.”
Het is symbolisch voor hoe verantwoordelijk de ex-voorzitter zich voelde. “Ik was soms meer tijd bezig met de
Poeldijker dan met mijn gezin. We moesten bijvoorbeeld
verschrikkelijk hard werken om de adverteerders binnen
te halen. Daar ging veel tijd in zitten, zeker op zaterdag
was ik altijd op pad. Elk jaar gingen we de bedrijven weer
af en we probeerden ook via-via nieuwe adverteerders
binnen te halen. Dat moet je toch gegund worden. We
hadden een formule bedacht waarbij de Poeldijker betaald werd met advertenties. Daardoor konden we soms
niet alle kopij plaatsen, dus op een gegeven moment gingen we uitbreiden naar 36 pagina’s, 40 of zelfs 44.”

En dan waren er natuurlijk ook nog de vergaderingen op
donderdagavonden. “Daar ging ik altijd graag naartoe,
nooit met tegenzin. Ook nadat ik vond dat het tijd was
voor iemand anders aan het roer en stopte als voorzitter,
ben ik als adviseur nog langs blijven komen. Niet elke
keer hoor, maar wel elke maand nog. Ook alle jaarvergaderingen zat ik erbij. Ik wilde graag bij de Poeldijker
betrokken blijven.” Ook aan die jaarlijkse bijeenkomsten

We hadden een formule bedacht waarbij de
Poeldijker betaald werd met advertenties.
Daardoor konden we soms niet alle
kopij plaatsen,

was volgens Nico te zien dat de interesse terugliep. “De
eerste keer waren alle verenigingen er, Verburch was er
met vijf mensen en er waren drie afgevaardigden van de
kerk. Nu zitten er soms meer mensen achter de tafel dan
ervoor.”
Desalniettemin betreurt Nico de teloorgang ten zeerste.
“Zeker voor de ouderen is het jammer, want zij halen er
nog veel informatie uit. Ook Een praatje bij een plaatje
zal gemist worden. Maar ik snap wel dat het tegen je
gaat werken als je elk jaar verlies draait.”

S
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T E R R E I N :
Arckelweg 20,
2685 SM Poeldijk
TELEFOON:
246136 (kantine voetbal/handbal)
242292 (Jan v.d. Valksporthal)
242093 (tenniskantine)
INTERNET: www.verburch.nl

SECRETARIATEN:

Handbal: Karin Heemskerk, Verschoorestraat 12, 2685 RD Poeldijk, 0174-245618.
Handboogsport: Anita Sulsters-Kramer, Uilehorst 73, 2675 WR Honselersdijk,
telefoon 0174 - 629695
Jeu de Boules: A. Kool, Landréstraat 137, 2551 AD Den Haag. Tel. 070 - 3688676
Judo: www.judoverburch.nl
Tennis: Anita Kamp, Postbus 48, 2685 ZG Poeldijk, telefoon 0174 - 670671
Turnen: Malou Pieters, Dwarsland 6, 2685 TH Poeldijk, telefoon: 0174 - 240360
Voetbal: Clubinfo, Arckelweg 20a, 2685 SM Poeldijk, telefoon: 0174 - 246136
Volleybal: Irene van der Burg, Uitterlier 9, 2678 TZ De Lier, telefoon 0174 - 516806

S

Secretariaat Sportstichting:
Mw. M. Kok, Jan Barendselaan 146, 2685 BW Poeldijk, telefoon: 0174 - 246539
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

HANDBAL

WEDSTRIJDVERSlAG mIC DS1 – VERBURCH DS1
Op zaterdag 19 december reisde het eerste dames
team af naar het zuiden van Nederland. Na een busreis
van ruim 2,5 uur naar Meerssen werden eerst de benen even gestrekt met een wandeling, waarna de volle
focus werd gelegd op de wedstrijd tegen MIC. Na de
winst op Westsite waren de dames erg gemotiveerd om
de twee punten mee terug te nemen naar Poeldijk.
Het begin van de eerste helft verliep wat slordig. De
verdediging stond niet goed en de cirkelspeelster van
MIC kon te vaak worden gevonden door haar medespeelsters. Ook in de aanval verliep het niet vlekkeloos.
Kansen werden niet afgerond en vaak werden niet de
juiste beslissingen genomen. Dit alles zorgde ervoor
dat er tegen een achterstand aangekeken werd. Echter
bleef iedereen vechten en zowel de verdediging als de
aanvallen gingen steeds beter. Deze vechtlust zorgde
ervoor dat de eerste helft afgesloten kon worden met
een voorsprong van twee doelpunten.
In de rust had de coach een duidelijke boodschap: de
voorsprong verder uitbouwen en op tempo blijven spelen. Met deze boodschap en onze gedachten aan twee
punten werd er begonnen met de tweede helft. Echter
begon ook de tweede helft erg slordig. Kansen werden
opnieuw niet afgemaakt en ook de verdediging verliep
niet vlekkeloos.
De vechtlust bleef wel aanwezig en dit zorgde voor veel
spanning. Verburch was in de snelle tegenaanval erg
goed en hier werden veel kansen gecreëerd. MIC mocht
echter alle tijd nemen om de aanval op te zetten en
lange aanvallen te spelen. Doelpunten vielen aan beide
kanten en het ging lange tijd gelijk op. Tot in de laatste
minuut bleef het gelijk, maar helaas wist MIC in de laatste seconden te scoren, waardoor Verburch met 28-27
verloor.
De laatste van het jaar kon helaas niet met winst worden afgesloten. Wel kan er met een positief gevoel
worden terug gekeken op de laatste paar wedstrijden.
Het spel verloopt steeds beter en er wordt keer op keer
hard gevochten voor de winst. Op naar het nieuwe jaar!
Dames 1 wenst u hele fijne feestdagen en een sportief
2016! We hopen u in 2016 weer langs de lijn te zien om
ons aan te moedigen.
Liefs,
Dames 1

Wij
Wij bedanken
bedanken iedereen
iedereen voor
voor de
de overweldigende
overweldigende
belangstelling,
fijne
brieven,
belangstelling, fijne brieven, kaarten,
kaarten, berichten
berichten
en
en bloemen
bloemen die
die wij
wij mochten
mochten ontvangen
ontvangen na
na het
het
onverwachte
overlijden
van
onze
lieve
pa,
onverwachte overlijden van onze lieve pa, trotse
trotse
opa
opa en
en fijne
fijne vriend
vriend

AAD
AAD VAN
VAN DER
DER KNAAP
KNAAP
Het
Het was
was hartverwarmend
hartverwarmend te
te ervaren
ervaren dat
dat zovezovelen
met
ons
meeleefden.
Het
is
voor
ons
len met ons meeleefden. Het is voor ons een
een fijne
fijne
en
en troostrijke
troostrijke gedachte
gedachte dat
dat hij
hij in
in zijn
zijn leven
leven voor
voor
velen
velen zoveel
zoveel heeft
heeft betekend.
betekend. Hij
Hij zal
zal door
door zijn
zijn
bijzondere
persoonlijkheid
in
het
leven
bijzondere persoonlijkheid in het leven van
van ons
ons
en
en onze
onze kinderen
kinderen blijven
blijven voortleven.
voortleven.
Met
Mettrots
trotskijken
kijkenwij
wijals
alsfamilie
familieterug
terugop
opeen
eenmooie
mooie
en
waardige
avondwake
en
uitvaartplechtigheid
en waardige avondwake en uitvaartplechtigheid
in
in de
de kerk.
kerk.
Wij
Wij wensen
wensen u,
u, ondanks
ondanks misschien
misschien wel
wel het
het gemis
gemis van
van
uw
eigen
dierbare,
fijne
feestdagen
en
alle
goeds
uw eigen dierbare, fijne feestdagen en alle goeds voor
voor
2016
2016 toe.
toe.
Ad
Ad &
& Monique
Monique
Katja
Katja &
& Jos
Jos
Vincent
Vincent &
& Nancy
Nancy
Kleinkinderen
Kleinkinderen
Bep
Bep Paalvast-Vis
Paalvast-Vis
Mag
Mag hij
hij in
in uw
uw hart
hart voortleven
voortleven zoals
zoals hij
hij dat
dat bij
bij ons
ons zal
zal
blijven
blijven doen.
doen.
Poeldijk,
Poeldijk, december
december 2015
2015

Duijnisveld & zn b.v.
Monsterseweg 52
2685 LJ Poeldijk
T (0174) 28 62 00
I www.duijnisveld.nl

De poelDijker

20

Tineke van der m

Is al sinds 2006
verbonden aan de
Poeldijker en is de
opvolger van Gerard de Vreede, die
enige jaren het penningmeesterschap
vervuld heeft.
Wilma is bestuurslid en penningmeester. Zij heeft de afgelopen
jaren de taak gehad om de ﬁnanciën goed te ordenen.

Wilma van Heijningen

Is al bij
de Poeldijker sinds 2000.
Lucia is bestuurslid en ook bij de redactie.
Bovendien heeft zij de taak van Mw.
Sleegers overgenomen en regelt zij de
bezorging van de Poeldijker. Tweewekelijks heeft zij de aantallen uitgeteld en komen alle bezorgers de
Poeldijkers bij haar ophalen.

lucia Bekkers

Rineke S

Redactiedag
Het is donderdag en dat wil zeggen dat het om de
week “Poeldijkerdag” is. ’s Morgens komt de redactie, Marjo van Dinten, Lucia Bekkers en Rineke
Sengers, naar drukkerij Nadorp om daar aan de slag
te gaan met de binnengekomen kopij voor de nieuwe
Poeldijker.
De dagen daarvoor is Marjo dan al bezig geweest met
het bekijken en selecteren van deze kopij. De geselecteerde kopij wordt door haar doorgestuurd naar drukkerij Nadorp, waar de kopij digitaal wordt verwerkt
zodat de redactie hiermee aan de slag kan. Mark van ’t
Walderveen (medewerker van Nadorp) is hierbij onze
steun en toeverlaat. Hij helpt ons al heel wat jaar met
het vormgeven van het blad.
Op de redactiedag beginnen we met het doornemen
van de binnengekomen post. Zijn er “Poeldijkertjes”,
speciale advertenties of andere mededelingen die

geplaatst moeten worden?
Vervolgens lezen en, indien nodig, corrigeren we de
kopij.
“Hoe gaat de voorkant eruit zien?” is ook iedere keer
een onderwerp van overleg. Ook wordt bekeken welke
vaste advertenties in het betreffende nummer moeten
komen. Frans(secretaris) komt iedere redactieochtend
langs om zijn “lijstje” met te plaatsen advertenties te
brengen en door te nemen.
Tussen al deze bedrijvigheid door bellen of komen
regelmatig inzenders van kopij langs, met eventuele
vragen of nieuwe stukjes en altijd zal de redactie proberen om aan de wensen van een ieder tegemoet te
komen.
Na al dit voorwerk is dan uiteindelijk het grootste deel
van de kopij en advertenties klaar voor plaatsing. De
redactie zet een eerste versie van de nieuwe
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Is al bij de
Poeldijker
sinds begin
2000.
Tineke is in het
bestuur gekomen namens de
winkeliersvereniging OKE. Zij
zorgt voor de verzending
van de postabonnementen.

maarel

Is al bij de
Poeldijker sinds
2010.
Rineke vormt samen
met Marjo en Lucia ons redactieteam. Haar taak is bovendien het
goed nalezen van alle advertenties en kopij en deze, indien
nodig, te corrigeren op
taal,- en/of spelfouten.

Sengers

Is al bij de Poeldijker sinds 1994.
Zij is de opvolgster van
Agatha Diepeveen, die een
aantal jaren voor haar de redactie heeft
geleid.
Marjo is bestuurslid en hoofd redactie en
bij haar komen alle e-mails en kopij binnen.
Tweewekelijks op donderdag wordt door
Marjo, samen met Rineke Sengers en
Lucia Bekkers, alle kopij goed doorgelezen en in het blad geplaatst. Alle
advertenties worden bekeken
en er ook in geplaatst.

marjo van Dinten

“Poeldijker” in elkaar.
’s Avonds komt het gehele team van de Poeldijker bij
elkaar. Want er zijn uiteraard meer mensen betrokken
bij het tot stand komen van het blad. Geert de Vreede
(voorzitter; zie interview elders in dit blad), Frans van
Velthoven (secretaris: zie interview elders in dit blad),
Wilma van Heijningen, al jarenlang onze zeer gewaardeerde penningmeester en Tineke van der Maarel, zij
vertegenwoordigt al geruime tijd de Poeldijkse winkeliersvereniging “Oké”. Op deze avond krijgt de definitieve versie van het blad zijn vorm. Deze wordt
vervolgens de volgende ochtend besproken met Mark
en zo nodig nog aangepast en/of aangevuld en daarna doorgezonden naar de drukkerij. De eerstvolgende
woensdag wordt het blad bij drukkerij Nadorp afgeleverd, waar Lucia zorgt voor de verdeling onder de bezorgers. Deze gaan dan op pad om huis aan huis in het

hele dorp de Poeldijker te bezorgen.
En zo valt er dan de eerstvolgende week weer een
nieuwe “Poeldijker” bij u op de mat.
Helaas is daar nu een einde aan gekomen. De reden
waarom, is bij u inmiddels bekend.
Wij vinden het jammer dat er een einde komt aan dit
mooie dorpsblad en danken u voor het jarenlang leveren van uw bijdrage, in welke vorm dan ook.
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BEDANKJES
De Nieuwe Weg

Dank u voor de samenwerking afgelopen jaar.

Duijnisveld & Zn. B.V.

Ook wij betreuren het feit dat De Poeldijker ophoudt
te bestaan, maar respecteren de genomen beslissing
hierover.
Redactie en medewerkers bedankt voor de jarenlange inzet voor De Poeldijker.

Toneelvereniging St. Genesius

We willen jullie namens de Toneelvereniging St.
Genesius nogmaals danken voor de jarenlange inzet
voor het dorpsblad de Poeldijker. Uiteraard is het jammer als het volledig verdwijnt, maar wij zijn er van overtuigd dat dit niet aan dit bestuur heeft gelegen en jullie
er juist alles aangedaan hebben om in deze moeilijke
tijden het op een verantwoorde manier vorm te geven.
Bedankt.

Pius X bedankt De Poeldijker

In deze laatste editie willen wij namens muziekvereniging Pius X alle mensen van de Poeldijker heel hartelijk
bedanken voor de vele jaren dat zij zich hebben ingezet
voor het blad. Soms waren wij iets verlaat met het inleveren van de kopij, maar meestal kon onze tekst toch
nog gepubliceerd worden. Dank aan het bestuur, redactie, bezorgers en alle mensen voor en achter de schermen voor de vele jaren fantastisch werk.

Hervormde Kerk

Bedankt !!!

bestuur, redactie, drukkers en bezorgers
voor 38 jaar vrijwillige en professionele
inzet & samenwerking voor
ons dorpblad ‘de Poeldijker’
Een wezenlijk onderdeel
van een dorpsgemeenschap,
gisteren, maar misschien
nog meer vandaag...
Dat jullie werk door mag gaan!!!
Sjef Noordermeer
Martien van Dijk
Katja de Kok-van der Knaap

Ds Molenaar
Ik begreep dat jullie ermee gaan stoppen. Wat jammer! Langs deze weg wil ik jullie hartelijk danken voor
de inzet in al die jaren. Als je gewoon je stukje instuurt
en het wordt geplaatst, dan besef je niet altijd hoeveel
werk daarachter zit.
Nogmaals dank voor jullie belangrijke bijdrage aan de
Poeldijkse gemeenschap!
Jan Bogaard
Ik wil jullie ALLEMAAL het hartelijk bedank voor die
vele, ja zeer vele uren die je er aan hebt besteed. Uit
ervaring weet ik dat vrijwilligerswerk zwaar wordt onderschat en dat het veel meer tijd kost dan het lijkt.
Daarom nogmaals dank.

Bar gezellig

Met grote spijt hebben we jullie brief aangaande het
voornemen te stoppen met ons dorpsblad ontvangen.
We hebben begrip voor de redenen die jullie aanvoeren en hopen stellig dat er voor 1 januari 2016 een klein
wondertje gebeurt.
In ieder geval wil ik jullie namens dat deel van de
trouwe lezers en lezeressen die met regelmaat bij Bar
Gezellig te gast zijn, enorm bedanken voor de vele jaren "Poeldijkergenot".

Verbakel Bouwbedrijf

Wij vernamen via een brief aan de adverteerders dat de
activiteiten van het dorpsblad De Poeldijker gaan stoppen. Aan de ene kant begrijpen wij dat in deze digitale
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wereld dit misschien een logisch gevolg is, maar aan de
andere kant vinden wij het ook jammer.
Wij willen u allen van harte bedanken voor alle moeite
en vrije tijd die opgeofferd werd om het blad zoveel jaren bij elke Poelukker in de brievenbus te krijgen.

HAIR BY CHANTEllE (mIRANDA)

Heeeeel hartelijk dank voor je snelle reactie al die tijd,
en natuurlijk voor het altijd terugsturen van berichtjes,
dat je de advertentie had ontvangen (controlfreak die
ik ben haha). Dat vond ik top. Bedankt!

ESTHER ENTHOVEN

Jammer, dat het doek nu toch is gevallen voor De
Poeldijker. Ik wil jullie bedanken voor de jaren dat we
samen hebben gewerkt, ik heb het altijd bijzonder gevonden dat jullie met zoveel inzet en enthousiasme (en
dat allemaal op vrijwillige basis), het toch iedere keer
weer voor elkaar kregen, om een mooi blad in elkaar te
zetten.

Wij wensen alle
Poeldijkers een
gezond 2016!

GEACHT BESTUUR VAN DE
POElDIJKER,
Nu het laatste nummer van De Poeldijker onder jullie bezielende leiding opgesteld wordt, wil het
Parochiebestuur jullie hartelijk danken voor de geweldige inzet van het gehele bestuur en het redactieteam
voor het vele werk, gedurende vele jaren, dat jullie
verricht hebben. Wij zijn jullie allen daar zeer erkentelijk voor en we mogen constateren dat jullie, ondanks
de moeilijke laatste jaren, het blad telkens weer op een
uitstekende wijze hebben kunnen uitbrengen. Jammer
dat jullie ermee stoppen, maar we begrijpen het wel.
We hopen dat De Poeldijker door een nieuw bestuur en
redactieteam op een iets andere manier een doorstart
kan maken. Het zal een zware taak zijn om jullie werk
over te nemen.
Namens het Parochiebestuur van de H. Bartholomeuskerk te Poeldijk, Koos Verbeek, voorzitter,
Suzanne Kester, uitvoerend secretaris.

Vele vrijwilligers hebben de afgelopen
tientallen jaren geholpen om het dorpsblad
“De Poeldijker” tweewekelijks bij iedere
Poelukker in de bus te doen.
Een woord van dank voor allen die hier hun
steentje aan bijgedragen hebben.
Helemaal goud!
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Zeer gewaardeerde
redactie van De Poeldijker,
Wij zijn zeer verdrietig over het bericht dat het dorpsblad ons na 38 jaar moet gaan verlaten.
Voor de bewoners van Poeldijk is dit een zeer groot
verlies maar dat is het zeker ook voor onze werkgroep
want wij hebben jarenlang dankbaar gebruik kunnen
maken van ons dorpsblad voor het plaatsen van vele
berichten over activiteiten van onze werkgroep.
Wij zijn de redactie daarom dan ook zeer erkentelijk
voor hun medewerking in de vele jaren van haar bestaan. De keren dat de deadline toch weer enige uurtjes
werd opgeschoven, dat wij ons artikel naar een ander
mailadres mochten sturen om zeker te zijn van publicatie terwijl de drukpersen al bijna warm aan het draaien
waren!
Het is bijna kerst en soms gebeuren er dan toch kleine
wonderen, voor de redding van De Poeldijker is een iets
groter wonder nodig maar in onze verbeelding zien wij
dat al voor ons en komt er toch nog een vervolg op De
Poeldijker.
Wij wensen alle medewerkers van De Poeldijker daarom
en ondanks alles een gezegend kerstfeest en een voorspoedig 2016
Namens de gehele werkgroep Historie Bartholomeus
Poeldijk
Cora van Dalen, Cees van Ruijven, Jan van Paassen,
Jan van Dijk, Wim Barendse, Jos Grootscholten, Mieke
Janssen, Loes Zwinkels, Susanne Vos, Ton van Lier, Cor
van Dijk, Ellen de Jong, Jos van Elswijk, Jos van Kester,
Willem de Bruin, Frank en Bep van der Burg, Nico van
Lier, Ingeborg van Buul.

BESTE REDACTIE,
Mijn naam is Rik. Omdat ik een leuk huis zoek zou ik zomaar een nieuwe inwoner van Poeldijk kunnen worden.
Ik voel me zelfs al een beetje een Poeldijker ! Ik heb
afgelopen zomer namelijk een hele leuke wandelroute
ontdekt van Den Haag naar Poeldijk (via De Uithof). En
heb gegeten bij een aantal Poeldijkse restaurants (de
eindpunten van de wandelingen). Grieks, Italiaans en
Chinees gegeten. Maar ook bij snackbars (De) Meerpaal
en 't Harkje.
In 't Harkje heb ik De Poeldijker gelezen. Een mooi compact blad met een goede dwarsdoorsnede over wat er
in Poeldijk speelt: info over/voor zowel kinderen als jongeren als ouderen, evenals aandacht voor diverse evenementen, kerknieuws en agendatips. Erg jammer dat
dit stopt.
Ik wens jullie een succesvolle doorstart toe vanuit Den
Haag, waar ik werkzaam ben voor de Burenhulp. Ik
koppel buren en vrijwilligers aan elkaar. De vrijwilliger
helpt daarna de buurman of buurvrouw met bijvoorbeeld een klus in huis of tuin. Erg leuk en dankbaar
werk.
Wat ook leuk is en waar ik de inwoners van Poeldijk
voor wil bedanken zijn de spontane gesprekken die ik
met enkele van hen mocht beleven. Mede daarom voel
ik me nu al thuis in jullie dorp.
Bedankt Poeldijkers en groeten uit DH,
Rik Kalter - Adm. Medew. Burenhulp
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HET VOELT OF ER EEN STUK
VAN MIJN WORTELS WORDT
AFGESTOKEN
Vanuit Oudenbosch moet mij van het hart hoe jammer
ik het vind dat “de Poeldijker” gaat stoppen.
Eens een Poelukker altijd een Poelukker en dat blijft je
ongemerkt als je om de 14-dagen het blad via de computer kan lezen en betrokken blijft met wat er zoal
leeft. Vooral “het praatje bij een plaatje” door Koos van
Leeuwen las ik trouw, omdat ik bij de oudere Verburchgeneratie behoor en vele van die stukjes gewoon nog
herken. Lang geleden maakte ik zelf deel uit van de
redactie van het Verburch-clubblad. Iedere veertien
dagen zaten we dan thuis bij Jan v.d.Valk samen met
Cees Reijgersberg ’s-maandags te pezen om het blad in
elkaar te zetten. Ik herinner het me nog dat het altijd
een hele klus was. Ik wil de redactie van “de Poeldijker”
bedanken voor het vele leesplezier dat ik aan jullie
blad heb gehad. Mocht er een doorstart komen, wat ik
hoop, haak ik weer graag aan.
Wim Zuijderwijk.

AFSCHEID VAN DE POELDIJKER
Kort geleden was de Kids redactie voor de laatste keer
bij elkaar, met enkele ouders. De afgelopen jaren gingen ze mee naar de interviews voor prijsvragen en om
bekende Nederlanders te interviewen. Ikzelf kreeg het
de afgelopen anderhalf jaar ook steeds drukker met
mijn werk en we hoorden dat De Poeldijker ook ging
stoppen. Zodoende zijn we bij elkaar gekomen om ook
te stoppen. Het was weer even leuk om bij elkaar te komen. Als dank kregen ze een t-shirt met het opschrift
RUSTÂÂÂGH in het Wit/Groen met de uitspraak van
Tom Beugelsdijk van ADO Den Haag. Het shirt is gehaald bij DJ Matsoe Matsoe van o.a. tv (Badass Fashion).
Op mijn beurt kreeg ik een prachtig kerststuk en een
fles Glühwein uit handen van Tess namens de groep en
ouders. Ze hebben het dan ook erg naar hun zin gehad en vonden het een leuke tijd en ze hebben veel
ervaring opgedaan. Ze vonden het natuurlijk het leukst
dat ze bekende Nederlanders mochten interviewen
en met heb op de foto konden. Zowel bij verschillende Award uitreikingen, als musicals. De laatste musical
waar we geweest zijn was “Billy Eliot” Première en dat
was met Jurrian. Jan en Tess waren bij het Dolfinarium,
Dutch Pro Wresling in De Leuningjes. Dutch Water
Dreams en Tiki Bad. Interviews met de spelers van ADO
Den Haag, Heksendoorn en zomers in Hellendoorn,
Bobbejaanland (België), Awards uitreikingen van Geels
Nieuwjaarsparty, Rembrandt Award, 100% NL Awards
uitreiking en ga zo maar door, dus een hele ervaring
voor hen!
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mijn moeder zei: 'De Poeldijker, dat
moet je doen, dat kan je best!'
Annie Bol

De Poeldijker zoals we die nu kennen wordt grotendeels digitaal
gemaakt. Hoe anders was dat toen Annie Bol in 1980 de redactie
kwam versterken. Toen kwam het nog met regelmaat voor dat
er handgeschreven briefjes werden ingeleverd aan de deur. Het
maakte Annie niet uit hoe de kopij aangeleverd werd, áls die
maar aangeleverd werd. Ook bij de advertenties werkte dat zo.
“De gewone kopij moest dinsdag binnen zijn, de advertenties
uiterlijk donderdag,” vertelt Annie.

naar de redactievergaderingen te gaan. Na afloop na“Maar ik moest vaak nog bellen, omdat ze niet op tijd
men we dan nog even een afzakkertje.”
waren. Uiteindelijk ging ik met een hele tas vol knipsels naar de Leuningjes om de Poeldijker in elkaar te
Bovendien had Annie ook een dankbare taak, want
zetten. Soms kwam dan nog iemand die wist dat wij
iedereen vond het leuk als er een
daar vergaderden snel een adstukje geplaatst werd. “Het kwam
vertentie brengen. Leo van der
“Ik was er zo met hart en ziel aan
wel eens voor dat we een aanSande bracht als hij te laat was
tal boterletters kregen rond de
altijd gebak mee,” zegt ze laverbonden dat we in de zomer een week
Kerst, ja dat ging toen allemaal
chend.
op vakantie gingen, daarna weer teruggingen heel gemoedelijk. Soms stond er
ook wel eens iemand aan de deur
Maar het waren niet alleen de
om te vragen of zijn stukje op de
middenstand en de vereniginvoor de Poeldijker en vervolgens nog weer
voorpagina kon. Dat werd natuurgen die voor de inhoud van de
een week weg gingen op vakantie.”
lijk altijd in de redactievergadePoeldijker tekenden. “Ook tuinring besloten.”
ders die op zoek waren naar
personeel of schoolgaande
Het werk, of eigenlijk vrijwilligerswerk, bij de Poelijker
jeugd voor de zomermaanden wilden een advertenhield wel in dat er elke twee weken vergaderd moest
tie laten plaatsen. Ik hielp ze dan om die te maken.”
worden. “Ik was er zo met hart en ziel aan verbonHetzelfde geldt voor de dankbetuigingen, ook daarbij
den dat we in de zomer een week op vakantie gingen,
hielp Annie.
daarna weer teruggingen voor de Poeldijker en vervolgens nog weer een week weg gingen op vakantie.”
Ze werd gevraagd door Frans van Velthoven om te komen helpen bij de Poeldijker. “Ik was al actief in het
Daarom vindt ze het ook zonde dat er nu een einde
bestuur van het vrouwengilde en de wandelvereniaan de Poeldijker dreigt te komen, ook al zag ze dat
ging, maar mijn moeder zei tegen me: ‘De Poeldijker,
de uitgave ondertussen wel dunner was geworden.
dat moet je doen, dat kan je best’.” Ze besloot het ad“Ik las hem nog steeds van voor tot achter uit, ook de
vies ter harte te nemen en de redactie voor haar rekeadvertenties. Van de oudere mensen hier in de Witte
ning te nemen. Spijt heeft ze van die beslissing nooit
Brug hoor ik dat ze het ook verschrikkelijk vinden, die
gekregen. “Terwijl ik alleen maar lagere school had
haalden er de dokterstijden en kerkdiensten uit. Niet
gedaan. Ik ben nog wel een cursus Nederlands gaan
alle ouderen zitten op internet natuurlijk, daarom
doen toen ik begon bij de Poeldijker. Het is natuurlijk
allemaal vrijwilligerswerk, maar ik heb het altijd leuk
moet er toch wel iets terugkomen.”
gevonden om de kopij te knippen en te plakken en
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TERUGBlIK OP DE
De stichting dorpsblad “De
Poeldijker” is eind 1978 opgericht. We kunnen nu stellen, dat ons dorpsblad “De
Poeldijker” het 38 jaar heeft
weten vol te houden.
De voorgeschiedenis is als
volgt:
Het blad is ontstaan door
een samengaan van een aantal plaatselijke bladen en het
advertentie-orgaan van winkeliersvereniging OKE.
Het initiatief voor het nieuwe
blad werd ondersteund door de
plaatselijke kerken en verenigingen,
zoals de sportvereniging
Verburch, zangkoren Deo
Sacrum, muziekvereniging Pius X
en meerdere
clubs, verenigingen en andere instellingen in Poeldijk.
Verenigingen, die meegingen met
ons dorpsblad, lieten in principe
hun eigen verenigingsblad vallen.
Met de opbrengst van de advertenties zou het blad betaald worden.
De opzet was dat redactionele artikelen en reclame met elkaar in evenwicht zouden zijn. Het streven was
naar 50/50.
Ons blad verschilt met andere regionale bladen, aangezien deze op commerciële basis werken terwijl wij een
stichting zijn en werken met onze vrijwilligers.
Ons blad moet kostendekkend zijn en heeft geen
winst oogmerk.
Adverteren heeft voor vele adverteerders een
tweeledig doel t.w. naamsbekendheid krijgen en
behouden en tevens een (stukje) ondersteuning
van ons Poeldijks nieuwsblad (sponsoring).
De praktijk is, dat alle verenigingen en particulieren uit Poeldijk hun nieuws kunnen aanbieden.
Daarnaast kunnen adverteerders hun bedrijf bij
bepaalde gelegenheden promoten via redactionele stukjes.

Is er (financiële) ruimte over, dan wordt ook wat
regionaal nieuws geplaatst, wat van belang is
voor Poeldijk. Ook gemeentelijk nieuws wat bestemd is voor de kern Poeldijk, wordt in principe
geplaatst.
Met een oplage van ruim 3000 heeft De
Poeldijker na al deze jaren een vaste plaats verworven in de Poeldijkse gemeenschap.
Uit onderzoek (juni 2007) is gebleken dat ons
blad een hoge leesdichtheid heeft in ons dorp.
In ieder geval hoger dan welk ander hier
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POElDIJKER
Veel jaren ging het goed en
veroverde De Poeldijker een
vaste plaats in ons dorp.
Het blad groeide in aantal
pagina’s en af toe deed een
kleur in de Poeldijker zijn intrede.
Zo verscheen De Poeldijker
met Pasen een aantal keren
met een gele omslag en met
Kerst een groene.
Ook verscheen soms een bijzonder Poeldijker (in blauw), zoals
bij het 10 jarig bestaan.
Sinds 2005 verschijnt De
Poeldijker ook digitaal op www.
depoeldijker.nl
Er waren veel jaren met een positief exploitatie saldo.
Bij het ontstaan van de economische crisis in 2007/2008 ontstond er
een negatief resultaat.
Dat tij hebben we sindsdien niet
meer kunnen keren.
De belangrijkste reden dat de
Poeldijker ophoudt te bestaan is het
gebrek aan kopij en advertenties.

verschijnend advertentieblad.
Het dorpsblad De Poeldijker verscheen iedere
veertien dagen.
De eerste jaren van de Poeldijker verliepen voorspoedig. Er werd veel kopij aangeleverd en er
waren voldoende advertenties. Het blad was kostendekkend. Bij de start van ons dorpsblad was
er een garantie afgegeven door de RK Kerk en de
Sportvereniging Verburch van ƒ 5.000,- Dit bleek
niet nodig te zijn.

Even teruggeblikt welke acties het bestuur van De Poeldijker ondernomen
heeft om het blad in stand te houden:
- Een bijdrage vragen aan de lezers.
- Financiële bijdrage van kerken en
verenigingen voor het plaatsen van
kopij.
- Bijdrage voor meer kleurenadvertenties om tot
meer opbrengst te komen.
Al deze acties hebben niet voldoende opgeleverd
om De Poeldijker in stand te houden.
Bestuur en redactie van De Poeldijker
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YESSSSSSS!!!!!!
We hebben 2 prijzen
gewonnen!
De 1e prijs voor onze oplossing
voor het “kauwgom-op-straatprobleem”. De 2e prijs voor de
totale LegoLeague (legorobot/
presentatie / samenwerking). Gosia, Jake, Teun, Stef,
Rivka, Yrsa, Jiri, Chris, Koen en Julian (gr. 7 & 8).

was de uitslag bekend. Met het idee waren we eerste
en met de technische jury waren we derde, met de samenwerkingsopdracht waren we 11e en met alles tweede. The end.
Julian Dorsman

FIRST LEGO LEAGUE PRIJZEN
We hebben dit jaar meegedaan aan de First Lego
League challenge. Er hebben 14 scholen aan meegedaan. Er waren verschillende onderdelen zoals: De
techniek jury, de teamwork jury, en de project jury. Wij
waren bij de techniek jury op de derde plaats geëindigd, en bij de teamwork jury op de tiende plek, en bij
de project jury op de eerste plek en daarom hebben we
een beker. De andere beker is voor de tweede plek van
alles. We mochten ook nog oefenen bij de oefentafel.
Ons idee was: Als je bent uitgekauwd kan je je kauwgom in een papiertje doen. Op dat papiertje verschijnt
dan een code. Met die code kan je naar een website.
Op die website moet je dan je code invullen en dan
kan je een spel spelen en je kan ook nog allemaal extra
poppetjes, levens, wapens en nog veel meer winnen. Je
kan er ook nog prijzen winnen. Wij vonden het een geslaagde dag.
Yrsa van der Zalm
Zaterdag ochtend 9.00 uur waren De Opruimertjes voor
het eerst aan de robot oefentafel.
Dat is een lego tafel waar je met een lego robot missies
mee moet doen.
Om 11.20 uur was de eerste keer aan de robot wedstrijd
tafel. Toen haalde we 301 punten.
Om 12.00 uur was de presentatie, waarbij wij het over
kauwgum deden.
Ons idee was een kauwgumpje met een papiertje waar
een code opstaat en met die code kan je naar een website en daar is een spel en met die code kan je extra’s en
prijzen winnen.
Om 12.10 uur was de tweede keer oefenen en om 12.30
uur was de tweede aan de wedstrijd tafel. Toen haalde
we 270 punten. Om 13.50 uur was de derde keer aan de
oefen tafel.
Om 14.15 uur was de derde keer aan de wedstrijd tafel.
Daar was de score heel slecht MAAR 53 PUNTEN. Om
14.45 uur waren we bij de techniek jury.
Om 15.15 uur was de samenwerkingsopdracht.
Om 15.30 uur gingen we patat eten en om 16.00 uur

R.K. basisschool De Nieuwe Weg
Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
Telefoon: 0174 - 247166
info@denieuweweg.wsko.nl
www.denieuweweg.wsko.nl
EEN NIEUW JAAR OP DE NIEUWE WEG
Het was een feestelijke maand december op De Nieuwe
Weg in Poeldijk. De kinderen versierden de kerstboom
in de klas zelf en er waren leuke kerstactiviteiten in iedere groep.
Na afloop van het heerlijke kerstdiner verzamelden ouders, leerkrachten en kinderen zich in de aula van de
school. De aula was mooi aangekleed door GrowingArt,
www.verhuurplanten.nl. Met een lekker glas warme
chocomel of glühwein in de hand genoten we van de
prachtige kerstmuziek gemaakt door muziekvereniging
Pius X.
Basisschool De Nieuwe Weg wenst iedereen een gezellige jaarwisseling toe en een gelukkig en leerzaam 2016.
Tot ziens in het nieuwe jaar!
www.denieuweweg.wsko.nl twitter: @denieuweweg
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HET AllERlEUKSTE NIEUWE
WESTlANDSE KINDERBOEK!
‘De Fluf en het Wortelmysterie’… Dit kinderboek is het
resultaat van een hechte samenwerking tussen schrijver
Frans van der Meer en illustratrice Andrea van Dinten.
Het grappige en wonderlijke verhaal gaat over De
Fluf, een wit, langharig konijn dat bij mensen heeft
gewoond. Als hij tijdens het verhuizen van de vrachtwagen valt, komt hij in het Konijnendal terecht. Daar
beleeft hij samen met zijn nieuwe vriendjes de meest
dolle avonturen.
De Wateringse Frans van der Meer (1944) is van jongs
af aan geboeid geweest door verhalen. Zo was het
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vanzelfsprekend dat zijn kinderen zelf verzonnen verhaaltjes te horen kregen. Toen hij eenmaal kleinkinderen kreeg, werd het tijd om die verhalen maar eens op
te schrijven. Eerder verscheen van hem ‘Wouter van 't
Woudt’
Toen de Poeldijkse Andrea van Dinten (1992) bij boekhandel Plein 12 werkte, kwam zij, dankzij eigenaresse
Ylona van den Bos,
in contact met Frans.
Hij zocht een illustratrice voor zijn
nieuwe verhaal.
“Daar moet je zijn!”
zei Ylona, terwijl zij
naar Andrea wees.
Andrea, die meteen
enthousiast werd,
is de uitdaging aangegaan en zo kwamen De Fluf en zijn
vriendjes met haar illustraties tot leven. ‘Het is een ontzettend vermakelijk verhaal, waardoor ik met heel veel
plezier de illustraties heb gemaakt.’ vertelt Andrea terwijl ze met veel trots naar het boekje kijkt.
Frans ervaart de samenwerking met Andrea als de
kroon op zijn werk.
Het boek (ISBN 9789048438563) is op dit moment
verkrijgbaar bij Plein 12 en Vingerling in Naaldwijk,
Boekies & Bakkies en Bruna in de Lier, Bruna in Monster
en Het Keizerrijk in Maassluis. Het is een prachtig verhaal voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar (voorlezen
vanaf 5 jaar en zelf lezen vanaf 8 jaar).
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"In het begin liep ik bijna het
hele dorp!"
Marie Sleegers

Naast de wandelvereniging en het oranjecomité heeft de familie
Sleegers zich ook jarenlang ingezet voor de Poeldijker. En daar
werd de nodige tijd en moeite in gestoken. “In het begin liep ik
bijna het hele dorp. Daar deed ik twee dagen over, soms drie.”
Het begon allemaal, zo vertelt ze, toen mevrouw Vijverberg van
de gelijknamige elektrazaak vroeg of ze niet kon helpen bij de
bezorging van de Poeldijker. “Ik zei dat ik dat best wilde doen,
maar dat ik wel opgroeiende kinderen had. Na drie jaar stopte
mevrouw Vijverberg en nam ik het helemaal over.”
‘hij doet het hoor’. Bleek mijn licht het gewoon weer te
Aanvankelijk hielpen de kinderen van Marie mee, maar
doen.”
na verloop van tijd werden ook andere hulptroepen
ingeschakeld. “Soms schoolkinderen die wat bij wilAlleen als het gesneeuwd of geijzeld had, drong ze
den verdienen. Zij kwamen naar ons toe om te vragen
erop aan dat de bezorgers extra
of ze konden helpen, ik zocht
voorzichtig zouden zijn. “Ik zei aldan een wijk voor ze uit. Die
Marie Sleegers is een van de bekendste
konden ze accepteren of niet.
tijd als er ijs lag: jongens, als je het
Uiteindelijk werd dat een kopgezichten van de Poeldijker. Momenteel even niet veilig vindt, ga je niet. Dan
pel van zo’n dertien man.”
wachten de mensen maar even.”
niet in Poeldijk, maar ze hoopt snel weer
Velen van hen bleven nog lang
terug te keren naar het dorp waar ze zich zo Uiteindelijk zou ze tot 2010 actief
plakken en gaven niet direct
blijven voor de Poeldijker. “In die
lang voor het verenigingsleven heeft ingezet. tijd heb ik veel zien veranderen,
na de eerste nieuwjaarsfooi
veel winkels zijn verdwenen uit het
het stokje door. “Zoals Astrid
dorp. Nu zou ik sommige stukken
Jongmans,” zegt Marie met
helemaal niet meer kunnen vinden, zoals die nieuwe
een glimlach. “En we hebben een bezorger gehad die
wijk bij de Terwebloem.”
tot zijn 80e jaar een buitenwijk heeft gedaan. Een hele
klus, met al die laantjes. Het ene huis moest je bij de
Toch gaat het einde van de Poeldijker haar aan het
brievenbus bij de achterdeur zijn, het andere weer bij
hart. “Dat is echt heel jammer. Het is helaas niet ande voordeur. Iedere bezorger die een buitenwijk ging
ders. Het werd gewoon te duur, want je zag al een paar
doen, moesten we helemaal inwerken.”
jaar het aantal advertenties teruglopen. Ik las hem altijd helemaal van voor tot achter. Vooral Een praatje bij
Maar zelf bleef ze ook bezorgen. “Je moest natuurlijk
een plaatje. Daarin kom je toch weer dingen tegen die
geen lekke band krijgen. Gelukkig is me dat nooit geje niet wist, of waarvan je juist denkt: oh ja, dat was zo.
beurd. Wel ben ik een keer door een agent aangesproBovendien kan Koos van Leeuwen goed schrijven. Maar
ken dat het licht van mijn fiets het niet deed. Dat kwam
ook voor de kerkberichten, de sportverenigingen en de
door de keien waar ik over fietste, want daarvoor deed
die het gewoon. Het laatste stuk naar huis moest ik loadvertenties was de Poeldijker belangrijk. Hij werd volpen. Even verderop ging ik toch weer fietsen, maar die
gens mij altijd goed gelezen.”
agent kwam toen achter me aan. ‘Mevrouw’, riep hij,
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DE NIEUWE POElDIJKER
Aan de opzet van De nieuwe Poeldijker wordt achter de schermen hard gewerkt. Wij doen erg ons
best om vanaf 20 januari 2016 tweewekelijks een
Poeldijker bij u te gaan bezorgen.
Na de publicatie in de vorige 2 Poeldijkers hebben we
vele zeer positieve reacties mogen ontvangen, veel
dank daarvoor. Iedereen wil dat De Poeldijker blijft bestaan.
Wij zijn volop in overleg met het huidige bestuur van
De Poeldijker om een rimpelloze overgang naar De
nieuwe Poeldijker te realiseren.
Ondertussen is een aantal mensen bereid hun medewerking aan het nieuwe blad te geven.
Het betreffen: o.a. Jan Bogaard, Gabrielle Zwinkels,
Wilfred Bronswijk, Jan Goeijenbier en Koos Verbeek.

Wij wensen u een prettige
jaarwisseling en een
gelukkig 2016!

Van der MAAREL, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk - 0174- 245262

We streven ernaar om de eerste nieuwe Poeldijker op
20 januari en telkens elke 2 weken te laten verschijnen.
Kopij inleveren hiervoor uiterlijk 6 januari. Iedereen is
van harte welkom om iets in te leveren.
Er zijn geen kosten verbonden aan het inleveren van
kopij.
Geopend
wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur
za 11.00 - 17.00 uur.

Huidige en nieuwe adverteerders zijn natuurlijk van
harte welkom. Blijvende deelname van al onze adverteerders draagt bij aan een sluitende begroting voor De
nieuwe Poeldijker.
We zoeken nog meer enthousiaste mensen om ons
team te versterken. Voor de redactie van ons blad, penningmeester, reporters en fotografen voor het verslaan
van nieuws uit Poeldijk.

Uw vertrouwen waard
Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

kleine stapjes
maak je samen

93 mm x 67,5 mm, voorpagina Poeldijker

Voor aanmeldingen en informatie kunt u mailen of
bellen naar: De nieuwe Poeldijker:
redactiedepoeldijker@hotmail.com
Jan Bogaard, 0174-242570, bogaardij@hotmail.com
of Koos Verbeek, 0174-625459 of 06-53714151,
koos@koosverbeek.nl

iedereen is welkom bij
smallsteps westhof
in poeldijk
Smallsteps kinderdagverblijf en bso westhof biedt:
• Kinderopvang voor kinderen van 0 - 13 jaar
• Voorschoolse opvang
• Naschoolse opvang
• Tussenschoolse opvang (overblijf)
• Vakantieopvang
westhof@smallsteps.info

www.smallsteps.info

www.kapsalonheuchemer.nl
In de salon is gratis WiFi verbinding
en gebruik van iPads. Volg ons op
@salonheuchemer en op

.

Gebruik onze QR code
Jan Barendselaan 10, 2685 BT Poeldijk
T. 0174 24 55 35 - E. info@kapsalonheuchemer.nl
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NIEUWS VAN DE LEUNINGJES
Ons dorpsblad De Poeldijker stopt. Dat is schrikken.
Voor velen van ons sinds jaar en dag een bron van informatie, waar je even in kijkt als je bij voorbeeld wilt
weten bij wie je je gebruikte kleding voor de M.O.V.
ook al weer kunt afgeven. Het bestuur zegt dat de advertentie inkomsten teruglopen en dat ze steeds verder
interen op hun reserves.
Omdat het jammer is, als we geen plaatselijke informatie meer krijgen, is er nu vanuit de kerken een initiatief gestart om een nieuw dorpsblad op te richten, dus
een Poeldijker 2.0 eigenlijk. Een goed initiatief, dat alle
steun verdient.
Sociaal Cultureel Centrum De Leuningjes gesloten wegens asbest. Alweer moeten we schrikken. De Leuningjes, waar alle grote evenementen in
Poeldijk plaatsvinden, zoals de toneelvoorstellingen
van St. Genesius en de concerten van Pius X. Waar de
Sinterklaasfeesten plaatsvinden en de festiviteiten van
Carnavalsvereniging De Blauwkonters. Waar iedere
week gekaart wordt door leden van het KBO en door
de Klaverjasvereniging. Waar veel verenigingen hun
wekelijkse activiteiten hebben en waar een aantal verenigingen hun vaste stek hebben.
Het luide protest dat uit onze Poeldijkse gemeenschap
klonk, is door de gemeente gehoord. Snel werd ervoor gezorgd, dat de kleinere zalen weer vrijgegeven
werden, nadat zorgvuldig was bekeken, dat er geen
asbestbesmetting aanwezig was. Op dit moment zijn
de ruimtes van St. Genesius en Lord of the Boards nog

verboden gebied. Voor deze verenigingen is dat heel
vervelend, niet alleen omdat ze niet meer in hun lokaal
kunnen, maar ook, omdat ze niet meer bij hun spullen
kunnen. Begin januari wordt onderzocht of deze spullen schoongemaakt kunnen worden of dat ze vernietigd moeten worden. Dat zou een hard gelag zijn voor
de verenigingen, ook al krijgen ze schadevergoeding.
Sommige spullen zijn onvervangbaar.
Begin volgend jaar zal het stichtingsbestuur, samen met
de verenigingen, met de gemeente overleggen hoe de
toekomst van De Leuningjes eruit zal gaan zien. De gemeente ziet drie opties:
1. sanering en renovatie van het huidige gebouw
2. verhuizen naar het oude gebouw van Dario Fo aan
de Voorstraat
3. sloop van het huidige gebouw en nieuwbouw op dezelfde plek.
Onze verenigingen kiezen voor optie 1; dus zij kiezen
ervoor om het huidige gebouw op te knappen. In het
geval dat door de gemeente voor optie 2 of 3 wordt gekozen, is het namelijk niet zeker dat we in Poeldijk een
grote en betaalbare zaal terugkrijgen waar onze verenigingen hun voorstellingen kunnen geven. Bovendien
is het niet duidelijk wat de prijsstelling van de nieuwe
locaties zal worden. De komende maand gaat de gemeente deze opties verder uitwerken. Ook wij, stichting
en verenigingen, gaan onderzoek doen naar de wenselijkheid en haalbaarheid van de opties.
Wij doen daarbij ook een beroep op u, inwoner van
Poeldijk. Wat wilt u? Bent u bereid om af en toe mee
te helpen als er een beroep op u wordt gedaan? Vindt
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u het al of niet bezwaarlijk om naar een buurdorp te
reizen, als u naar een toneel- of muziekvoorstelling van
een Poeldijkse vereniging wilt gaan? Heeft u ideeën of
suggesties om De Leuningjes nog leuker, aantrekkelijker, multi-functioneler, hipper, milieuvriendelijker of eigentijdser te maken? Als u De Leuningjes wilt steunen
of uw ideeën aan ons wilt doorgeven, kunt u dat doen
op de contactpagina van www.deleuningjes.nl.
Bij voorbaat onze dank daarvoor
Jeannet Hubbeling, Voorzitter stichtingsbestuur

Verbakel is een Allround bouwbedrijf met 50 werknemers
werkzaam in de Randstad.
Verbakel is een Allround bouwbedrijf met 50 werknemers
werkzaam in de Randstad.
Verbakel is een Allround bouwbedrijf met 50 werknemers
werkzaam in de Randstad.
Verbakel is een Allround bouwbedrijf met 50 werknemers
werkzaam in de Randstad.
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ST. ALBERTUS
afd. POELDIJK
EHBO opleiding
Het Oranje Kruis startte op 31 augustus 2015 de campagne ‘EHBO. Je moet het wel écht kunnen!’
Je kan iets echt, omdat je het geleerd hebt. Grijp dus
deze en kom leren wat je moet doen en vooral niet
moet doen bij een ongeluk.
Binnen één maand het erkende Oranje Kruis diploma
halen, welke twee jaar geldig is en Europees erkend!
Aarzel niet langer en geef u nu op via onze website:
www.ehbo-westland.nl of e-mail m.vdpot@ehbo-westland.nl of bel naar Miriam 0174-240282.
De lessen worden op de volgende zaterdagen gegeven van 8.30 tot 16.00 uur in het Hervormd Kerkelijk
Centrum aan de Fonteinstraat 6 te Poeldijk.
Data: 5
 maart en 12 maart de lessen
19 maart 2016 het examen
Kosten inclusief lunch, examengeld, lesmateriaal:
€ 225,00 per persoon. Komt u met vijf personen of
meer dan krijgt u korting. Jongeren van 16 tot en 22
jaar in het bezit van een Jeugd EHBO diploma betalen
slechts € 175,00.
Verder bedanken wij het bestuur van De Poeldijker
voor al die jaren dat onze kopij werd geplaatst. Het zag
er altijd netjes verzorgd uit. Jammer dat er na 38 jaar
gestopt moet worden. Met belangstelling volgen wij
de ontwikkelingen rond een nieuw dorpsblad.
Wij wensen iedereen een fijn en ongelukvrij 2016 toe.

Bij ons kunt u ook pasfoto’s laten maken.
Klaar terwijl u wacht.

Dijkstraat 26 • 2675 AX Honselersdijk
Tel. 0174 610027 • info@vincentvis.nl
Maandag gesloten
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"We zaten letterlijk te knippen
en te plakken met z'n allen!"
Wim Spitzer

Het tweewekelijkse blad heeft Poeldijk veel gebracht, want het
was een flinke stap vergeleken met de uitgaves die er tot dan toe
waren. “Deo Sacrum, de kerk, Verburch, de winkeliersvereniging,
ze hadden allemaal een eigen blaadje,” vertelt Wim Spitzer. “Daar
waren natuurlijk veel mensen voor nodig, om de blaadjes te
vouwen en te nieten en al die verenigingen had daardoor ook zo
hun eigen kosten.”

Het tweewekelijkse blad heeft Poeldijk veel gebracht,
want het was een flinke stap vergeleken met de uitgaves
die er tot dan toe waren. “Deo Sacrum, de kerk, Verburch,
de winkeliersvereniging, ze hadden allemaal een eigen
blaadje,” vertelt Wim Spitzer. “Daar waren natuurlijk veel
mensen voor nodig, om de blaadjes te vouwen en te nieten en al die verenigingen had daardoor ook zo hun eigen
kosten.”
En dat kon beter, zo meenden de oprichters van de
Poeldijker eind jaren ’70. Want waarom zouden al die
krachten niet gebundeld konden worden? Zo gebeurde
het dat er door de verschillende belanghebbenden de
Poeldijker werd opgezet. “Het was natuurlijk belangrijk
dat het bestuur een afspiegeling daarvan werd. Vanuit de
winkeliers, de kerk en verenigingen waren er mensen actief bij de Poeldijker.”
Zelf werd Spitzer, als Poeldijkse ondernemer, penningmeester. Een rol die hij ongeveer twee decennia zou vervullen. “Eigenlijk hoort het niet dat je een functie zo lang
vervuld, maar het ging allemaal goed. Er was een kascommissie en alles werd natuurlijk goed gecontroleerd.
Bovendien werkte iedereen vrijwillig mee, alleen onkosten
werden vergoed.”

Wim Spitzer was vanaf het allereerste begin
van de Poeldijker betrokken bij het in 1978
gloednieuwe initiatief. Hij vond het dan ook
erg jammer om te vernemen dat het blad het
voor gezien gaat houden.

Van de beginperiode van de Poeldijker herinnert hij zich
de vergaderingen nog goed. “Die hielden we elke veertien
dagen in de Leuningjes. Daar zaten we letterlijk te knippen en te plakken met z’n allen totdat we soms wel 48
dikke pagina’s kopij hadden. Na afloop deden we nog een
borreltje met elkaar. De pagina’s die we hadden gemaakt
gingen vervolgens naar drukkerij Nadorp, die nog zo’n
echte drukpers had staan.”
Het ging in die jaren financieel prima met de Poeldijker.
“Er was toen natuurlijk veel meer middenstand in Poeldijk.
Als je door de Voorstraat liep, waren daar misschien wel
vijftig winkels. De laatste jaren zag je steeds meer gordijnen verschijnen, werden het woonhuizen. Ook de gemeenschapszin was toen misschien wel groter. Het ging
zelfs een tijdje zo goed, dat we bijna van de rente die we
ontvingen konden draaien.”
Daarvoor roemt Wim de rol van Nico Janssen die als geen
ander ondernemers over wist te halen om te adverteren.
“We hadden vastgelegd dat de helft van de Poeldijker uit
advertenties zou bestaan, waarmee we de andere helft,
waar de kopij stond, werd bekostigd. Elk jaar vertrokken
er natuurlijk wel een aantal adverteerders, een stuk of vijf
à zes. Maar Nico was degene die iedereen erbij trok, niet
alleen bestuurlijk en redactioneel, maar ook wat betreft
nieuwe adverteerders. Hij was echt wel dé man achter de
Poeldijker.”
Inmiddels is Wim met zijn vrouw naar Naaldwijk verhuisd.
Maar de Poeldijker las hij nog altijd trouw, digitaal, dat
wel. “Het is heel jammer dat het nu ophoudt. Hij werd volgens mij al dunner en ik zag er ook oproepjes in staan om
donaties te doen. Uiteindelijk valt of staat het toch met
het financiële plaatje.”
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Kom ook eens kijken in onze bloemenkraam!!!
Openingstijden: vrijdag
09.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur
Adres: Slachthuiskade 4 - Poeldijk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
of kijkt u op onze website.
Marja Brabander
Karin Koelewijn
info@pureflower.nl

06-53523092
06-51851715
www.pureflower.nl

Wij wensen een ieder hele fijne feestdagen!
Onderhoud • Reparatie • APK
Verkoop Occasions • Airco service
Schade herstel
Jupiter 32 • 2685 LR Poeldijk
Telefoon 0174 - 248 030
www.autowassink.nl

SVB Transportgroep B.V.

ABC Westland 293
2685 DC POELDIJK - Tel: 0174-282270
Website: www.svbtransportgroep.nl
E-mailadres: info@svbtransportgroep.nl
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technisch installatiebedrijf

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080

ing

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken
Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,
Beschoeingsswerken 06-20301432

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
•
•
•
•
•
•
•

AUTO
BEDRIJF

Zonnebloem afdeling Poeldijk
Met een beetje weemoed schrijf ik dit laatste stukje in
ons mooie dorpsblad De Poeldijker. Het jaar 2015 was
een prachtig jaar met veel activiteiten. Als laatste was
er zaterdag 12 december een gezellige kerstmarkt in
de glazen ruimte van de Backerhof. Bij de ingang werden wij allemaal persoonlijk verwelkomd door onze
eigen kerstman en daardoor zat de sfeer er direct goed
in. De glazen ruimte was gevuld met allerlei materialen om het huis in kerstsfeer te brengen. Zo waren er
mooie kerststukjes, planten, bloemen en versieringen
en ook de welfare
pakte flink uit. De
lotenactie was weer
een succes en op de
boodschappentas
kon geraden worden.
Onze medewerkster Marijke Pleune
heeft het juiste bedrag geraden en was
daardoor de trotse
winnares van de inhoud van de boodschappentas. In de
hal naast de glazen
ruimte was er ruimte
ingericht voor een
gezellig samenzijn
en stroomde de koffie en de glühwein
rijkelijk. De heerlijke
kerststol maakte ook dit plaatje compleet. Veel bezoekers hebben van dit aanbod gebruikt gemaakt.
Een woord van dank aan onze sponsoren:
Arie van Zeijl, Bestplant, DIO drogist, Jan van Luijk,
Jumbo supermarkt, Keurslager v.d. Maarel, Optiflor,
Paul v.d. Knaap, Piet Kuivenhoven, Pure Flower, Tante
Toos
Tot slot willen wij alle medewerkers van de Poeldijk hartelijk bedanken voor de flexibele instelling en de prettige samenwerking.
Voor iedereen in Poeldijk een gezellige jaarwisseling
toegewenst door alle medewerkers van de Zonnebloem
afdeling Poeldijk.

WWW.AUTOBEDRIJFWVANDERENDE.NL

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling /reparatie
H APK / roetmeting
H Winterbanden
Nieuweweg 57 - Poeldijk - Tel. 0174 - 245671

uitzetten van alle lichten
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
licht - geluid - domotica

De poeldijker

37

LEUNINGJES MOET BLIJVEN !!!!!
Dit klinkt als een aktiekreet en dat is het ook geworden. Helaas moeten we deze laatste Poeldijker gebruiken om de Poeldijkers op te roepen in aktie te komen
voor het behoud van de Leuningjes. Want dat is wat
er aan de hand is, het zou zo maar kunnen dat de gemeentepolitiek besluit de Leuningjes te sluiten en af te
stoten en dat mogen we niet laten gebeuren.
Na de vondst van asbest in de Leuningjes is een en ander in en stroomversnelling gekomen. Door de grote
kostenpost die hierdoor voor de gemeente ontstaat
(zij zijn hiervoor niet verzekerd) en het gemeentebeleid dat er per dorpskern maar één “sociaal/cultureel”
gebouw door de gemeente wordt ondersteund maakt
de Gemeente nu een afweging tussen de Leuningjes en
het oude Dario Fo gebouw in de Voorstraat. Ook het
moderniseren van de Leuningjes wordt hierin meegenomen waardoor er al gauw een gat tussen de twee
gebouwen ontstaat ten nadele van de Leuningjes. Zoals
altijd wordt dit gezien als een geldkwestie en lijken de
voor- en nadelen van de gebouwen buiten beschouwing te worden gelaten.
Ook lijkt de Gemeente eerst de beslissing te nemen en
dan pas verder te gaan kijken of een eventuele keuze
voor het Dario Fo gebouw wel verstandig is, of er wel
huurders voor zijn, of het wel praktisch is en of het wel
economisch te exploiteren valt.
Namens bijna alle verenigingen/huurders/gebruikers
van de Leuningjes hebben we al een brief naar burgemeester, wethouders en de gemeenteraad gestuurd,
waarin we onze zorg over de ontwikkelingen uitspreken en de voordelen van de Leuningjes voor deze groep
en de hele gemeenschap hebben aangegeven. Ook de
nadelen van het alternatieve gebouw hebben we proberen te verwoorden. Vooralsnog lijkt in niets erop dat
de gemeentepolitiek hier iets mee doet.
Hieronder een verkorte opsomming zoals weergegeven
in genoemde brief:
Pluspunten Leuningjes:
- Grootte van de zaal (Gerbera)
- Grootte van het podium
- Functionaliteit zaal
- Tegelijkertijd te gebruiken door veel verschillende
gebruikers

- Bereikbaarheid / ruime parkeergelegenheid
- Samenwerking tussen verenigingen doordat men
dicht bij elkaar zit, bv sinterklaasmusical
- Sociaal culturele karakter
- Diversiteit aan huurders / gebruikers
- (Commerciële) exploitatie biedt nog vele mogelijkheden
- Overdag en ’s-avonds met verschillende activiteiten
te vullen
- Enige zaal in het Westland met voldoende ruimte / nooduitgangen / veiligheid voor groepen rolstoelgebruikers (zoals bv bijeenkomsten van De
Zonnebloem)
Nadelen Dario Fo gebouw:
- Te kleine zaal
- Gebouw te klein voor alle verenigingen die nu in de
Leuningjes gehuisvest zijn
- Geluidsoverlast bij meerdere verschillende huurders
tegelijk
- Geen parkeergelegenheid
- Na gereedmaken pand waarschijnlijk duurdere huren
voor kleinere ruimten
- Ook ruimte voor opslag van spullen door verenigingen ?
Inmiddels zal u misschien ook al in de media hierover
iets gehoord, gezien of gelezen hebben. Het is zaak om
de publieke opinie over dit onderwerp duidelijk naar de
gemeente toe te ventileren en we proberen via de media zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het kan toch
niet zo zijn dat de 40 jarige Leuningjes uit ons dorpsbeeld gaat verdwijnen. De grootste zaal van het hele
Westland met duizend en één mogelijkheden is toch
gewoon noodzakelijk voor een gemeente van 100.000
inwoners. Wat gaat er gebeuren met alle activiteiten
die nu in de Leuningjes plaatsvinden? Die kunnen niet
allemaal terecht in het pand aan de Voorstraat. Alle
kosten die verenigingen en huurders hebben gemaakt
om de ruimtes zo functioneel mogelijk te kunnen gebruiken zijn dan voor niets geweest en leveren hun aanzienlijke kostenposten op. Het is maar de vraag of alle
verenigingen de nodige kosten met betrekking tot het
noodzakelijke vertrek uit de Leuningjes en het krijgen
van nieuwe geschikte ruimtes kunnen opbrengen en
daardoor het bestaan van die verenigingen in gevaar
zal brengen.
Laten we dit met zijn allen gewoon gebeuren of verheffen we onze stem !!!

N.J. WITKAMP B.V.
ABC Westland 300, 2685 DD Poeldijk
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Natuurlijk gaat het om een hoop geld maar het gaat
ook om onze bloeiende gemeenschap, waarin de voorzieningen en activiteiten de laatste jaren al sterk zijn
verminderd. Door tegenvallers veroorzaakt door slecht
beleid moeten wij op de blaren zitten en daar hebben
we geen zin in !!

poeldijkertjes

Ga naar de site van de Leuningjes, www.deleuningjes.nl,
laat uw digitale handtekening en mening achter, zodat we deze in grote getale kunnen aanbieden bij de
gemeente. Laten we als Poeldijkers en Westlanders opkomen voor het behoud van één van onze belangrijke
voorzieningen die het leefniveau van onze gemeenschap vergroot. Daarnaast zullen we waar nodig het bestuur van de Leuningjes moeten ondersteunen in hun
zoektocht naar een betere exploitatie van de Leuningjes.
Steun dit initiatief en onderteken, één voor allen-allen
voor één !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

LAATSTE KANS !!
OLIEBOLLEN EN APPELBEIGNETS
VAN SCOUTING POELDIJK
KOM GEZELLIG NAAR ONZE
OLIEBOLLENKRAAM OP 31 DECEMBER,
HOEK JAN BARENDSELAAN / IRENESTRAAT
Inloop Reiki informatiedag op
woensdag 6 januari
Van 9.00 tot 15.00 uur
Aanmelden is niet nodig!
Kom voor al je vragen over Reiki,
de behandeling en de opleiding
vrijblijvend langs!
Entree is gratis inclusief een
kopje koffie of thee.

Esther Eijgermans
Reiki Healings en Inwijdingen.
Beatrixstraat 25 • 2685 BG Poeldijk
www.EstherEijgermans.nl
Reiki@EstherEijgermans.nl
06-25163055

Garagebox Ruilen
Wie wilt er via Arcade een Halve garage box
ruilen voor Hele Box.
Je betaalt dan ook half geld.
Garage Box is aan de Beatrixstraat in Poeldijk.
Bel 06 25292725 of 0174 212684 (Henk Mulder).

Hallo
super
oud en nieuw
Wicky

2 pakken voor

3

Mora Funmix,
frikandel, hamburger
2 pakken voor

5

00

00

Boere

Gr. Süd
wijn

2 flessen voor

7

50

Jumbo Boere
wenst u
een fijne
jaarwisseling

Openingstijden Oud en Nieuw:
Maandag 28 t/m woensdag 30 dec.: van 08.00 tot 21.00 uur.
Donderdag 31 dec.: van 07.00 tot 17.00 uur.
Vrijdag 1 januari 2016: Gesloten.
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"Ik maakte altijd een praatje
met de mensen"
Astrid Jongmans

Al ruim 24 jaar loopt ze haar ronde door Poeldijk om het geliefde
dorpsblad op de mat te laten ploffen. Maar in de jaren daaraan
voorafgaand was ze al actief als invaller. Genoeg heeft ze er
eigenlijk nog lang niet van. “Het kwam eigenlijk door mevrouw en
meneer Sleegers dat ik ook de Poeldijker ben gaan rondbrengen.
Oma en opa noem ik ze nog steeds altijd. Zij vroegen of ik wilde
invallen, daarna heb ik gezegd dat ik ook wel een eigen wijk wilde
als er een vrij zou komen.”

Maar daar bleef het niet bij. Het viel niet altijd mee
om nieuwe bezorgers te vinden. Daarom groeide het aantal adressen dat Astrid onder haar hoede nam. De Nieuwstraat, Dahliastraat, een deel
van de Verburghlaan, de Van Reststraat en de Jan
Olierookstraat. “Ik maakte altijd een praatje met de
mensen, dat doe ik nog steeds. Ze hebben me nog
met mijn moeder zien lopen en met mijn kinderen.
Nu bezorg ik samen met mijn man en mijn dochter gaat soms ook nog mee met haar kinderen. De

Regen, wind of zon. Weer of geen weer,
Astrid Jongmans was elke twee weken met
een stapel Poeldijkers op haar arm in
het dorp te vinden.

hele familie heeft de Poeldijker rondgebracht. In het
begin vonden mijn kinderen misschien dat ze mee
moesten, maar ze werden in de Witte Brug altijd volgestopt met snoepjes door de ouderen.”
Astrid liet zich niet weerhouden door een beetje regen of wind. “Alleen als het echt heftig weer was,
liepen we een dag later. En ik heb nooit iemand

anders hoeven regelen om mijn wijk te lopen. Alleen
de échte buitenwijken heb ik nooit gelopen, dat
deed meneer Sleegers altijd. Daar heb je echt een
brommertje voor nodig, dat gaat niet op de fiets.”
Terugdenkend aan die jaren, vindt ze het nog betreurenswaardiger dat de Poeldijker opgeheven wordt.
“Nu bezorg ik nog bij een deel van de Verburghlaan,
de Witte Brug, Rijsenburgerweg, de Terwebloem en
het Endhof. Die nieuwe wijk aan de Rijsenburgerweg
werd me eigenlijk te veel, maar toen ik dat aangaf
hoorde ik dat de Poeldijker zou stoppen. Tot het
einde van het jaar maak ik dat gewoon af. Al komen
sommige bewoners achter me aan om te zeggen dat
ze de Poeldijker niet willen ontvangen. Andere bewoners hebben een Nee-Nee-sticker, maar willen dit
blad juist weer wel ontvangen. Nou, ik heb gezegd
dat ik de komende edities gewoon nog overal in de
bus doe, anders moet ik weer een apart briefje maken wie hem niet wil ontvangen.”
Dat betekent echter niet dat niemand treurt om het
verdwijnen van de tweewekelijkse uitgave. “Vooral
de oude stukjes, Een praatje bij een plaatje, gaan een
heleboel mensen missen. Dat zeggen ze ook tegen
me, vooral de mensen in de Witte Brug. ‘Als iedereen
een euro doneert, heb je het bedrag zo bij elkaar’,
zeggen ze. Maar zo werkt het helaas niet. Ze hebben
wel gezegd dat ze allemaal beneden gaan zitten als
ik het laatste nummer kom brengen.”

Upscore
your
business.
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Nadorp Communicatiemakers heeft
vanaf 1 januari een nieuwe naam…
Waarom?
Omdat we meer dan communicatie maken.
Alleen maar drukker zijn we allang niet meer en dat
willen we ook graag aan de buitenkant laten zien.

0174 28 50 60 up-score.nl

Check onze nieuwe website voor meer informatie.

