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AGENDAAGENDA
Zaterdag 09.30-10.00 uur Open kerk  Hervormde kerk 
Woensdag 13.30-15.00 uur Open kerk Bartholomeuskerk
Op elk moment thuis Collecte Hartstichting Zie pag. 10
Op afspraak Platenzolder en boekenmarkt Hervormde kerk 
29 mei 20.00 uur Online pub quiz ‘Bartje’ Op je eigen bank  
Tot 24 juli Wegwerkzaamheden Rond Het Gantel Huys
  en Jumbo (zie pag. 25)

Corona slaat voor veel bedrijven hard toe. Toen het virus een 
jaar terug opdook kregen zij, vooral in de Westlandse sierteelt, 
grote klappen. Kanalen naar exportmarkten dicht door regels 
in andere Europese landen. Sommige vernietigden hun oogst, 
andere wachtten af. Hoe ondernemen Poeldijkers in coronatijd? 
Deze keer Fysiotherapie Poeldijk, geen start maar een overna-
me door een nieuwe generatie. Broers René en Michel Barendse 
droegen hun praktijk op 1 januari over aan Kelly Lelieveld.

“Twee zeer ervaren collega’s René en Michel in ons team geven 
veel stabiliteit, zeker in coronatijden. Wij zijn gelukkig ‘gewoon’ 
open en begeleiden mensen onder andere nadat zij corona oplie-
pen. Ook als mensen daarna negatief testen blijken zij vaak last 
te hebben van kortademigheid en algehele vermoeidheid,” zegt 
de nieuwe eigenaresse Kelly Lelieveld. “Wij hebben ex-corona  
patiënten van 30 tot 80 jaar voor nabehandeling. Daarbij zijn nog-
al wat mensen die bij hun werk in de zorg corona opliepen.” Hoe 
is het om een zaak in coronatijd over te nemen? Lelieveld: “De 
eindverantwoordelijkheid voor de praktijk bevalt mij goed. Wij 
bouwen verder op het stevige fundament dat René en Michel in 
30 jaar met dit bedrijf hebben gelegd.“        

Tessa van der Zanden nieuw in team 
Tessa van der Zanden 
werkt sinds februari bij 
Fysiotherapie Poeldijk. 
Tessa: “Drieëndertig jaar 
geleden ben ik geboren 
op de Jan Barendselaan 
in Poeldijk, dit voelt als 
thuiskomen. Poeldijkers 
op leeftijd kennen mijn 
opa Wim van Koppen vast 
nog. Hij was dorpsomroe-
per bij de viering van 800 
jaar Poeldijk in 1998. Ik 
werk nu bijna 10 jaar als 
fysiotherapeute en ben 
sinds 2016 ook manueel 
therapeut. Door de oplei-

Hoe doen Poeldijkse ondernemers het? 

Overname fysio-praktijk in coronatijd

ding manuele therapie ontstond mijn interesse in klachten over 
wervelkolom en kaak. In mijn behandeling kan ik gebruik maken 
van ‘droge naalden’, waar ik mij verder in specialiseer. Begeleiden 
van sportblessures en revalidatie na operaties is altijd fijn om te 
doen. Ook begeleid ik COPD-groepen en cliënten die herstellen 
van corona.” 
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Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.500 thuis bezorgd en 600 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
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Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier (web-
site en sociale media), Nina Kester, Annemiek Koremans, Koos 
van Leeuwen, Susan van Leeuwen.
Opmaak en druk: Uitgeverij West Media.
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Kopij Poeldijk Nieuws 
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Elly Hazewinkel (06-21645276), Koos Verbeek (06-
53714151) of Wilfred Bronswijk (06-21253171).
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken) 
Poeldijk Nieuws is niet aansprakelijk voor gevolgen van 
fouten in advertentieteksten.
___________________________________________________
Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes

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

Leest u Poeldijk Nieuws liever digitaal? 
Laat het weten via info@poeldijknieuws.nl.

Privacy
Poeldijk Nieuws respecteert de privacywetgeving (AVG) en stelt 
nooit data van haar lezers aan derden beschikbaar.

GEVRAAGD: Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s,
boeken, landkaarten en alles over de Westlandse kerkgeschiedenis. 

J.N.M. van Leeuwen Voorstraat 14-5, 2685 EM Poeldijk - Tel. 0174-246148 
lions.lr@kabelfoon.nl

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI
Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174-625459

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:
Judith van den Bos, Steunraadslid CDA

judith@cdawestland.nl Tel. 06-38903062
Marcel Zuidgeest, Raadslid CDA

marcelingrid@kpnmail.nl. Tel. 06-13243733

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06-81022746

CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.
JOS VRANKEN

Het Endhof 5 - Telefoon 0174-245520

Kinderopvang Simba 
voor dagopvang 0-4 jaar, peuteropvang 2-4 jaar, 
BSO 4-13 jaar (opvang voor-, tussen- en na 
schooltijd en in vakanties): 0174-243104 /
 info@kdvsimba.nl

Pieter van Foreest: 015-5155000, 
www.pietervanforeest.nl
Wonen, zorg, behandeling en thuiszorg.
Wijkverpleging: Team Poeldijk Thuis, Rijsenburgerplaats 25

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

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

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

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

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

PerspeKtief, Woonhotel Westland 
Meldnummer: 794141, 24/7 bereikbaar. info@perspektief.nl



14 APRIL 2021 3

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Tijdelijk in ons assortiment: 
Voorjaarsgebak 

3+1 gratis! 

Heerlijke Marsepein 
crème Cake

van € 8,25 voor € 5,99 

Aanbieding geldig van woensdag 
14 april t/m dinsdag 20 april

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

Gezond en Light! 
Koolhydraatarm brood

van € 3,40 voor € 2,50 

12 T/M 17 APRIL 19 T/M 24 MAART

KEURKOOPJE

3 KATENHAASJES

SLECHTS €7,95
VLEESWARENKOOPJE

150 GRAM BEENHAM

SLECHTS €2,95
KEURSLAGER CULINAIR

PROBEER EENS ONZE 

AMBACHTELIJKE 

ASPERGESCHOTEL, MET 

HAM, HOLLANDAISE SAUS 

EN AARDAPPELSCHIJFJES

KEURKOOPJE

SHOARMAPAKKET, 
500 GRAM SHOARMA, 
5 BROODJES + SAUS 

SLECHTS €7,95 
VLEESWARENKOOPJE

100 GRAM SPICEY ROLLADE

SLECHTS €2,25
KEURSLAGER CULINAIR
PROBEER ONZE ANDIJVIE-
STAMPPOT MET VERS BE-
REIDE AARDAPPELPUREE, 
ANDIJVIE EN UITGEBAK-
KEN SPEKJES.

keurslager

Ontbijtje, quiz en eieren zoeken 

Pasen op De Nieuwe Weg
Pasen viel voor de tweede keer op rij in coronatijd. Wij konden 
als team, met ouderraad en alle ouders, gelukkig toch mooie 
activiteiten voor alle kinderen organiseren. Donderdag startten 
alle groepen met een heerlijk Paasontbijt in hun eigen klas. 

Ouders maakten een ontbijtje voor hun kind; er zaten prachtige 
ontbijtjes bij! Met elkaar werd het Paasverhaal bekeken en be-
luisterd; in klassen was een paasquiz. Op het schoolplein zochten 
kinderen met hun groep verstopte paaseieren. Ondanks de bij-
zondere tijd waarin we nu leven, genoten kinderen volop vóór zij 
van een lang Paasweekeinde gingen genieten!
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In de kerk
Zaterdag 17 april         
19.00 uur: geen viering.
Zondag 18 april      
11.00 uur: viering met koorzang. 
Zaterdag 24 april 
19.00 uur: de Vrouwenschola zingt tijdens de viering.
Zondag 25 april 
11.00 uur: viering met koorzang

Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
De Veiling, Julianastraat 49, 
2685 BB Poeldijk 
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/zangkorendeosacrum
Bank: Rabobank Westland Naaldwijk
Rekening: NL83 RABO 0142 2105 52
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De seizoenen van het hele jaar

Lente, zomer, herfst en winter
Door Mart van der Knaap
 
De seizoenen van het hele jaar
Elke week wandelen met elkaar
Lopend langs het Noordzeestrand
Gaan langs de vloedlijn door het mulle zand
Altijd kijkend vanwaar komt de wind
Dan loopt het heel gezwind

Genietend van zee, zand, zon, wind en natuur
Dat maakt het wandelen zo gezond en puur
Op de pier en in het water de meeuwen
Hoog in de lucht hoor je ze schreeuwen
Met de branding als achtergrondmuziek
Dat maakt een wandeltocht daar zo uniek

De lente als heel de natuur gaat ontwaken
Om er van te profiteren is wandelen goed te gebruiken
Je kunt er zo fantastisch van genieten
In de polder eenden met pijltjes, futen en kievieten
De schapen met hun lammeren
Die als het soms koud is zachtjes jammeren
De bloesems volop aan de bomen
Waarachtig de zomer zit er aan te komen

Machtig mensen wat is de natuur ook nu prachtig mooi
Dan is alles grandioos in volle tooi
Volop zomerwarmte met heel veel bloemenpracht

Lange dagen heel kort de nacht
‘s Morgens vroeg bij het ontwaken
Hoor je volop de kikkers kwaken
Ook laat zich welluidend horen de koekoek
Driftig naar een pleegnest op zoek

Dit alles gaat snel voorbij
Voor je het weet is het herfsttij
De bladeren kleuren zich heel bont
Nog weer later dwarrelen en dansen ze in het rond
Dan staan daar de bomen en struiken kaal en naakt

We zijn zowaar in de winter geraakt
Met storm, sneeuw en soms volop ijs
Wij blijven wandelen tot {zowat} elke prijs
Soms maakt de sneeuw alles wit
En verdwalen we op onze wandelrit
Ook is het weleens heel glad 
Op ons wandelpad
Voor je het weet lig je op je gat
Maar we blijven genieten van de natuur om ons heen
Al wandelend door de seizoenen heen!
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0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

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

Van een persoonlijk
afscheid naar een

dierbare herinnering

Natascha
van Zeijl - Vis

Herckenrathstraat 1 te Monster
24/7 bereikbaar via 0174 - 257474

info@embrasseuitvaart.nl | www.embrasseuitvaart.nl

Druivenkwekerij beter bereikbaar

Nieuwe brug naar Sonnehoeck
Een lang gekoesterde wens van Historische Druivenkwekerij 
Sonnehoeck in Kwintsheul is vervuld. Bij de druivenkwekerij is 
een tweede brug geplaatst. Zo wordt Sonnehoeck beter bereik-
baar voor bezoekers. 

Burgemeester Bouke Arends opende de brug over de 
Wennetjessloot op 31 maart. Het Sonnehoeck-bestuur is blij: 
“Wij ontvangen de bezoekers via de brug met open armen op 
de kwekerij”. De toegang wordt nog beter als de parkeerplaatsen 
aan de Poeldijkse kant en de ontsluiting naar de Wateringseweg 
klaar zijn.  
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H. Bartholomeus  
Voorstraat 111
2685 EK Poeldijk
Telefoon: 0174-245058
Banknummer: NL 91 RABO 01422 06 334

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

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

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

Parkeren? Zoek andere plek!

Kerkplein is van kerk
Al jaren wordt het kerkplein aan de Voorstraat gebruikt door 
mensen om er hun auto te parkeren. Dat plein  is eigendom van 
de Parochie, er is nu bijna nooit plek voor bezoekers van kerk 
en pastorie. Omdat we weten dat er in Poeldijk weinig parkeer-
plaatsen zijn willen we parkeren door mensen op dagen en uren 
dat wij het Kerkplein niet helemaal nodig hebben voor onze pa-
rochianen, voor iedereen open houden. Maar als wij wél par-
keerplaatsen nodig hebben willen wij die uitsluitend beschik-
baar hebben voor ónze bezoekers.

Daarom komen er in het vervolg, telkens als er iets aan de hand 
is waar meer parkeerplaatsen voor nodig zijn, ‘stoepborden’ met 
informatie over wanneer wij de parkeerplaatsen zelf nodig heb-
ben. Dat bord zal er elk weekeinde staan. Bij andere activiteiten 
in de Bartholomeuskerk, zoals een begrafenis wordt de tekst aan-
gepast en de stoepborden worden geplaatst. Wilt u als parkeer-
der op het Kerkplein het plein voortaan vrijhouden? Ook vragen 
we u de parkeerplaatsen voor onze huurders van de pastorie vrij 
te houden!

Kerkelijke uitvaart kan altijd
Het staat in veel overlijdensadvertenties: “Vanwege corona 
heeft de uitvaart in stilte plaatsgevonden.” Dat mag natuurlijk, 
áls het een keuze van de familie is. Maar dat hoeft niet. Ook 
tijdens corona is kerkelijke uitvaart mogelijk.

Uitvaarten zijn zelfs uitzondering daar mogen meer dan 30 men-
sen bij zijn, zelfs 100 als de grootte van de kerk of crematorium 
dat toelaat, want de 1,5 meter moet in acht worden genomen. 
Ook met minder mensen is een kerkelijke uitvaart goed mogelijk. 
Dat geldt een uitvaart in de kerk en de begeleiding naar een cre-
matorium.

Geen Kloosterweekeinde
In verband met corona is besloten dit jaar geen federatief 
Kloosterweekeinde aan te bieden. Dat was meestal in het najaar. 
Hopelijk kan deze zinvolle activiteit volgend jaar hervatten. We 
houden u op de hoogte.
 
Kinderen en jongeren
Sinds december verschijnt een Kind-Jeugd-Jongeren Nieuwsbrief, 
gericht op jongeren, jongvolwassenen en ouders. U kunt zich 
abonneren op de nieuwsbrief, die 5 keer per jaar verschijnt. 
Zie: www.rkwestland.nl of: kindjeugdjongeren@rkwestland.nl. 
Vanwege privacywetgeving moet u zich aanmelden. 

Bisschop praat over moederschap
Woensdag 21 april houdt de RKJ om 20.00 uur een (online)bijeen-
komst over moederschap. Bisschop Van den Hende spreekt hier-
over. Aanmelden via rkj@rkwestland.nl of via hun Instagram- of 
Facebookpagina. M-25 gaf in de vastentijd in activiteiten aandacht 
aan de 7 werken van barmhartigheid: inzameling van speelgoed 
voor vluchtelingenkinderen, pakketten voor de Voedselbank, ge-
bruikte kleding en Palmpasenstokken voor mensen die ‘gevan-
gen’ (thuis) zitten. Het waren erg geslaagde activiteiten. 

Kerkberichten
Weekeinde 17 en 18 april: 3e Zondag van Pasen.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering. 
Zondag 11.00 uur: Woord- en communieviering met koorzang. 
Voorganger: diaken Ronald Dits. Intenties: Nico en Nel van der 
Valk-Oosterveer en zoon Willem, Toos van der Valk, Leo van 
Marrewijk, Koos van der Elst, Plonie Mooiman-Veerkamp.
Weekeinde 24 en 25 april: 4e Zondag van Pasen. 

Bernardolaan 16, 2685 WB Poeldijk
Telefoon: 0174 - 248 833
Website: www.odpoeldijk.nl
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Zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met Vrouwenschola. 
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Uit dankbaarheid bij 
het 50-jarig huwelijk van Koos en Toos Verbeek-van der Knaap, in 
herinnering aan dochter Lucia, overleden ouders Verbeek en Van 
der Knaap, broers Adrie, Kees, Jan en overige familieleden. Uit 
dankbaarheid bij een 50-jarig bruidspaar en overleden families.
Zondag 11.00 uur: Woord- en communieviering met koor-
zang. Voorganger: diaken Walther Burgering. Intenties: Jeanne 
Barendse-van Leeuwen, Corry Grimbergen-Wijtenburg, Jac. 
Schouw en de familie Schouw en Schulte, Gerard Goeijenbier en 
Riet Goeijenbier-van Kester.

Kerk open
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 even te zijn.

Vervoer naar kerkvieringen 
Wij maken vervoer naar en van de kerk graag mogelijk. Als u niet 
op eigen gelegenheid kunt komen: wij halen u op en brengen u 
thuis. Bel Jan van Dijk, tel: 06 - 40 917 565.

Doopvieringen
Aanmelden voor dopen kan digitaal op: www.rkwestland.nl on-
der ‘formulieren’. Het formulier ‘aanmelden Doop’ ingevuld di-
gitaal bezorgen bij het parochiesecretariaat. Dan behandelen de 
juiste mensen het.

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

Gebruikte kleding
Het is nog steeds niet mogelijk om een inzameling kleding te 
houden op het kerkplein. Zodra het weer kan organiseert de 
MOV-werkgroep een inzameling. In Poeldijk Nieuws wordt de da-
tum, een zaterdag in april of mei, bekend gemaakt. Bewaar uw 
gebruikte kleding tot die inzameling . U kunt het hele jaar door 
bellen als u kleding eerder wilt inleveren. Mieke Janssen (24 65 
92) en Jan van Paassen (24 29 22). 

Rijsenburgerweg 34 Poeldijk Tel.0174-245609 info@michelvistweewielers.nl

Cortina
Michel Vis
E-Bikes - Fietsen

Gazelle - Kalkhoff 

Maak een afspraak telefonisch of via E-Mail
voor een proefrit op de nieuwe collectie E-Bikes

Afspraken mogelijk van 10.00 - 20.30 uur

voordelig en doeltreff end!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim 3.500 privé- 
én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. Ook zijn er bijna 600 digitale 
abonnees, die het magazine elke 2 weken ontvangen. Poeldijk Nieuws 
bewijst zich als een waardevol advertenti emedium voor de bovenlokale 
consumenten- én zakelijke markt! Als u nieuwe klantcontacten zoekt, is 
adverteren in Poeldijk Nieuws voordelig en doeltreff end! 

Vraag vrijblijvend om alle informati e en tarieven:
Bel naar: 0174-700263 of
Elly Hazewinkel: 06-21645276 of
Koos Verbeek: 06-53714151 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171
Info bij: advertenti es@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl

Elly Hazewinkel: 06-21645276 of
Koos Verbeek: 06-53714151 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171
Info bij: advertenti es@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl

Adverteren in
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Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6, tel. 243663
Predikant : Ds. J.W.J. Guis 
             Jan Barendselaan 199, 2685 BS Poeldijk
             Tel. 06 - 13 703 120
Kerk.bureau : Verburghlaan 38, tel. 242570
  E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba  : mw. M. van der Pot-Cloose
  De Noorderhoek 23
  2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank : NL36 INGB 0003 9117 70
  NL09 RABO 0135 3652 36
  T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk

Voor kort, lang of definitief

Afscheid nemen
Door ds. J.W.J. Guis

Een bekend lied zegt dat afscheid nemen 
eigenlijk niet kan. Toch is het de reali-

teit dat we telkens opnieuw afscheid 
van elkaar nemen. Soms voor kort, 
dan staan we er niet zo bij stil. Soms 
voor langere tijd door een verhuizing. 

Al kun je in onze tijd dan blijven (video)
bellen. Natuurlijk is er ook een definitief  

 afscheid als iemand ons ontvalt. Dat laat-
ste kan juist rond de feestdagen in je gedachten zijn.

Ik moest daaraan denken, omdat het Paasfeest in de Bijbel ook 
staat in het teken van afscheid. Dat is vreemd. Pasen is het feest 
van Jezus’ opstanding, een hoogtepunt in het christelijk geloof. 
Tegelijk wordt duidelijk dat Jezus niet voor altijd op aarde blijft. 
Afscheid betekent trouwens voor Jezus: hemelvaart. In verschil-
lende ontmoetingen neemt Hij afscheid van Zijn volgelingen. Hij 
neemt daar de tijd voor. Hij heeft een boodschap voor hen, maar 
ook voor mensen die later zullen leven. Tijd nemen voor afscheid 
kan heel waardevol zijn. Je kunt dingen tegen elkaar zeggen, waar 
je later troost en kracht uit haalt. Zo is het ook met het afscheid 
van de Heere Jezus. Tweeduizend jaar later halen mensen troost 
en kracht uit wat Hij toen gezegd heeft. Hij laat Zijn vrede achter, 
lees ik in het evangelie. Zo laat Hij zich nog steeds kennen, ook na 
Zijn afscheid.

Kerkdiensten
Diensten via YouTube. Inloggen: www.youtube.com: herv.ge-
meente Poeldijk, of www.Hervormd Poeldijk onder corona.

Zondag 18 april  
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis. 

Zondag 25 april  
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.

Kinderoppas, in de morgendienst is er oppas voor de kinderen 
van 0 t/m 4 jaar.

Collecten tijdens corona
Veel mensen kijken nu diensten mee via YouTube. Als u een bij-
drage wilt geven aan de ‘gemiste collecten’ dan is uw bijdrage 
welkom op rekening: NL09 RABO 0135 3652 36 t.n.v. Kerkv. Herv. 
gemeente Poeldijk. Vermeldt u er ‘gemiste collecten’ bij. Wij ver-
delen deze bijdrage tussen diaconie en kerkvoogdij op basis van 
de op deze zondagen gehouden collecten in 2019. Bij voorbaat 
dank voor uw bijdrage.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan 
voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u gehaald 
met de auto en weer thuisgebracht. Contact: dhr. A. Koen (06 – 
26 010 480).

Maximaal 30 mensen per dienst
Nog steeds moeten wij, ondanks dat in de kerken nagenoeg geen 
besmettingen zijn helaas nog rekening houden met maximaal 
30 kerkgangers per dienst. Wij werken met vaste plaatsen als 
u elke week komt en met flexibele plaatsen. Wij houden reke-
ning met gemeenteleden die geen internet hebben en niet via 
de livestream kunnen meekijken. Aan- of afmelden kan bij: J. 
Bogaard tel. 06-14899952 of via: bogaardij@hotmail.com

Kerk open
De kerk is elke zaterdag van 09.30-10.00 uur open voor persoon-
lijke meditatie of gebed.

Kerkdiensten De Terwebloem 
Elke zondagmiddag wordt de dienst vanuit de Hervormde Kerk 
Poeldijk van de zondag daarvoor uitgezonden.

Oud papier
De oud-papiercontainer staat van 28 april t/m 1 mei op: 
Monsterseweg 112, Poeldijk, naast hotel-restaurant Unicum-
Elzenhagen.

Van de bazaarcommissie
Een aantal activiteiten van de bazaarcommissie gaat in zeer be-
perkte vorm door tijdens corona.

Afspraak Platenzolder 
Mail of bel voor een afspraak met Hans Nihot (244 566), nihot-
westland@hotmail.com, Jan Schippers (76 40 28), gjschip@cai-
way.nl.

Creagroep, informatie: Jane Storm (06 – 24 865 413), boek- en 
puzzelverkoop: Renée en Corrie (06-27195656).

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist
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Online Westlands Basisschoolschaakkampioenschap

EWMM, Luka Wink oppermachtig 
Op de laatste dag van maart werd EWMM (Monster) overtui-
gend online Westlands Basisscholen schaakkampioen. Bij de 
bovenbouw won Luka Wink (EWMM) ongeslagen; bij de mid-
denbouw Abel Drenthen (Galjoen Den Hoorn). Prijzen zijn uit-
gereikt door sponsor Marijke Lohuis; schoolteams krijgen hun 
prijzen op school. Zes teams doen 1 mei mee aan het online 
HSB-kampioenschap BO-teams. 

Op de stralende woensdag schaakten de 84 spelers van twaalf 
scholen uit het Westland en Midden-Delfland een uur lang 
fanatiek online om het kampioenschap. Bij de teams won 
EWWM Monster overtuigend. Zij namen de wisselbeker over 
van De Hofvilla (Wateringen).Tweede werd Het Galjoen Den 
Hoorn vóór De Regenboog Naaldwijk. De Hofvilla eindigde net 
voor de Bernadetteschool Naaldwijk die vijfde werd, voor de 
Joannesschool Naaldwijk. Prijswinnaars bij de bovenbouw zijn al-
len EWMM: Luka Wink (32), Ché Wijnmalen (18) en Jay Konings 
(16). Bij de middenbouw won Abel Drenthen (22) van Het 
Galjoen. Sven Wink (groep 2) werd verrassend tweede (16) voor 
Finn Slikkeveer van De Regenboog (13). 

Beter te vinden op nieuwe website: 

Vogelvereniging Westland
De Vogelvereniging Westland, 
sinds 1 januari 2018 een fu-
sie van de drie Westlandse 
Vogelverenigingen, heeft een 
nieuwe website in gebruik 
genomen. De oude was ver-
ouderd en slecht te volgen op 
tablet of mobiel. 

De nieuwe website geeft wat dat betreft geen problemen en 
werkt prima op computer, tablet én mobiel. Er is hard gewerkt 
om dit mogelijk te maken. De nieuwe website is te vinden op: 
www.vogelverenigingwestland.nl.

Gelukkig steeds meer aanhang voor 
gedachte dat er nu echt iets moet 
gebeuren in en rond de Voorstraat in 
Poeldijk 
Recent hebben 2 betrokken inwoners uit Poeldijk in het AD hun 
zorgen en ideeën voor Poeldijk verwoord. De politiek praat veel, 
maakt de ene visie na de andere, ook over Poeldijk, maar er ge-
beurt weinig. Steeds worden suggesties van Westland Verstandig 
afgedaan met “wacht maar op de uitvoering van de visie”. Als je 
echter alles aan elkaar koppelt, dan gebeurt er voorlopig niets. 
Beter is het een aantal concrete plannen beet te pakken en deze 
ook uit te voeren. Hopelijk opent dat soort AD-berichten de ogen 
van dit College van CDA, LPF, VVD en CU-SGP en komt men einde-
lijk in actie.

Wilt u contact met ons, dat kan: Westland 
Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH 
Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duij-
sens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl.

op abc westland ook pakketten 
voor de voedselbank worden gevuld 
door de Groente & Fruitbrigade?

abc westland, sinds 1999 
een begrip in Poeldijk

wist u dat...

 @abcwestland www.abcwestland.nl @abc_westland
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Niet aan de voordeur; maak uw gift over

Collecte Hartstichting digitaal 
Door Theo Enthoven

Door de aanhoudende 
coronabesmettingen 
vindt de collecteor-
ganisatie van de Hartstichting het dit jaar niet verantwoord de 
collecte te organiseren. Als u de Hartstichting wilt steunen kan 
dat op rek nr. NL 88 ABNA 0573 200 300. Met dank, namens 
de Hartstichting; graag tot volgend jaar! Aad Zuidgeest en Theo 
Enthoven. 

Maar 24 uur in 1 dag

Handen uit de mouwen 
Door Judith van den Bos-Scholtes 

Vorige maand nam ik na zes jaar afscheid 
als voorzitter van de Oudercommissie 

bij Smallsteps. Vanaf drie maanden 
schoof ik de Maxi-Cosi van mijn oud-
ste dochter naar binnen voor twee 
dagen per week. Zij noemde leidster 

Jeanette ‘mama’; ik liet haar met een 
gerust hart achter bij de kinderopvang. 

Toen zij drie was en ik inmiddels ook een 
tweede dochter naar de opvang bracht, meldde ik mij aan voor 
de Oudercommissie. Soms hielpen we als oudercommissie mee 
met Kerst, ouderavond of jaarfeest. Het was altijd leuk daar bij 
te mogen zijn en samen de handen uit de mouwen te steken. 

Onder mij als voorzitter waren er gelukkig geen incidenten, op 
onze locatie dan. Het ongeluk met de Stint in 2018 maakte dui-
delijk hoe groot de verantwoordelijkheid is van leidsters voor hun 
dierbare kroost. Soms zag ik groepjes kinderen in de stad in de die-
rentuin, theater of grote speeltuin en kaartte ik aan of Smallsteps 
ook niet meer uitstapjes in de vakantie kon maken. Smallsteps 
kiest ervoor activiteiten naar binnen te halen in plaats van erop 
uit te trekken. Met twee blije meiden na een dagje Smallsteps 
voel ik dat het goed is zo. 

Geld naar opvang?
Ik heb mijn kinderen ingeschreven bij Kinderopvang Trumpy, ver-
volgens Catalpa, Smallsteps en nu is het Partou. Elke ronde een 
nieuwe moederorganisatie met een nieuwe huisstijl, geactuali-
seerde protocollen en beleid die aansluiten bij de moederorgani-
satie. Ik blijf me afvragen of het geld dat ik maandelijks overmaak 
naar de opvang gaat of naar investeringsmaatschappijen. Ik hoop 
dat het Rijk daar naar kijkt. Wat blijft is een goede sfeer onder de 
deskundige medewerkers en een fijne plek voor mijn kinderen. 
Door de coronaregels gaan mijn kinderen al enkele maanden niet 
naar Smallsteps. Ik kom al een jaar niet verder dan de voordeur. 
Ik mis het contact met de medewerkers. Nu mijn meiden steeds 
groter worden merk ik ook dat het tijd is het stokje over te dra-
gen. Ik wens de Oudercommissie en de nieuwkomers veel plezier 
en succes ende kinderen, kleinkinderen of buurmeisjes eenzelfde 
fijne tijd op de kinderopvang. Ik ben ook steunraadslid van het 
CDA-Westland en heb een leuke, dynamische baan bij de Unie van 
Waterschappen. Bovenal heb ik een gezin, familie en vrienden. Er 
zitten maar 24 uur in een dag.

Voordat een Phalaenopsis één van onze zeven locaties  
verlaat, heeft die orchidee al aardig wat handelingen  
achter de rug. Oppotten, uitzetten, stokken, sorteren,  
inpakken: stuk voor stuk werkzaamheden die de  
kwaliteit van onze planten bepalen. Als productie- 
medewerker heb je dus een verantwoordelijke baan.

Solliciteren? Graag! 
Mail jouw motivatie en CV naar sollicitatie@optiflor.nl. 
Meer informatie? Bel dan 0174 705 110.

PRODUCTIE
MEDEWERKER
FULLTIME (38 UUR PER WEEK)

‘ECHT EEN BAAN VOOR IEMAND  
DIE ALLERGISCH IS VOOR EENTONIG WERK’

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

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

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

   Hoog percentage snel verkocht
   Uitstekende woningpresentatie
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Verzekerd van een baan

Lessen op werkplek uitkomst 
 
Niet meer naar school, 
maar lessen op een werk-
plek in de buurt. Die kans 
biedt transport en lo-
gistiek in het Westland 
studenten die de mbo-
2 opleiding Chauffeur 
Wegvervoer willen volgen. 
In die nieuwe vorm van middelbaar beroepsonderwijs wer-
ken BBL-studenten 4 dagen per week bij een leerbedrijf in het 
Westland en volgen 1 dag in de week lessen bij ABC Logistics in 
Poeldijk. Na 2 jaar hebben studenten niet alleen het mbo 2-di-
ploma en de rijbewijzen B, C en CE op zak, maar ook een baan 
als vrachtwagenchauffeur.

Willem de Vries, directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek 
(STL): “STL zorgt namens de werkgevers- en werknemers in de 
sector transport en logistiek voor instroom en duurzame inzet-
baarheid van vakbekwaam personeel. Lessen op de werkplek 
worden steeds populairder en sluiten beter aan bij de behoefte 
van studenten die de richting transport- en logistiek hebben ge-
kozen. De docenten komen gewoon naar je toe!” 

Leren in de praktijk
De BBL-studenten gaan aan de slag bij een leerbedrijf in het 
Westland. Dat kan zijn bij BosDaalen Transport, Vreugdenhil of 
Staalduinen in Maasdijk, Wematrans of Van der Slot Logistiek in 

/ CONTACT.
ABC Westland 300
2685 DD Poeldijk
info@witkamp.nl
0174 28 29 30

Wij zijn Witkamp. Kampioenen in vers. Topsporters in 
logistiek. En sparringpartners in klantrelaties. Met een 
compleet team staan we er elke dag om afnemers in 
geheel Europa blij te maken met de lekkerste groenten 
en fruit. Een assortiment dat elke dag weer verrassend 
anders is. Met een betrouwbare dienstverlening als 
constante factor.

/ VACATURE.
Wij zijn op zoek naar een 

ORDERPICKER / 
MAGAZIJN-MEDEWERKER
Kijk voor meer informatie of om te reageren 
op www.witkamp.nl/nl/werken-bij

Honselersdijk, Transportbedrijf Van Duijn in De Lier of andere be-
drijven in het Westland. Willem de Vries: “De leerling-werkne-
mers ervaren zo in de praktijk alle facetten van het chauffeursvak. 
Ze starten bijvoorbeeld in het magazijn en soms gaan ze ook di-
rect mee als bijrijder.”

Lessen in werkomgeving
Docenten van het Scheepvaart en Transport College (STC) verzor-
gen één dag per week de lessen op ABC- Poeldijk, voor de meeste 
leerlingen lekker dichtbij. Door lessen in de werkomgeving kan de 
theorie onmiddellijk in praktijk worden gebracht en is de kans gro-
ter dat studenten binnen twee jaar het mbo 2-diploma behalen. 
Leerling-werknemers komen in dienst van STL en worden gedet-
acheerd bij een van de leerbedrijven. STL begeleidt de studenten 
intensief. Zij krijgen betaald volgens de cao-beroepsgoederenver-
voer. STL biedt BBL-studenten een arbo- en heftruckopleiding, 
studieplan en tot 90% subsidie bij opleidingen voor rijbewijzen B, 
C en CE én de veiligheidsschoenen. Leerling-werknemers zijn na 
het succesvol doorlopen verzekerd van een baan in het Westland 
met een volwaardig salaris.

Lessen bij ABC Logistics Poeldijk
De klas voor opleiding chauffeur wegvervoer start in september 
bij ABC Logistics in Poeldijk. Transportbedrijven en logistieke 
dienstverleners met leerwerkplekken die mee willen doen, zijn 
van harte welkom. Meer informatie: www.stlwerkt.nl/westland.
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

De winter van 2020/2021 ligt definitief achter ons, de 
lente doet – op een sneeuwvlokje na - haar invloed 
al wekenlang gelden. Een winter waarvan een boel 
mensen vinden, dat we er voor het zoveelste jaar 
weer bekaaid af kwamen. Toch was het de moeite 
om voor een klein weekje ijsplezier de schaatsen uit 
het vet te halen. Zo konden velen even genieten van 
natuurijs op plassen en vaarten. Een half ei is altijd nog be-
ter dan een lege dop! Op weg naar de lente konden wij volop 
genieten van bloeiende narcissen, krokussen en tulpen. Terwijl 
u dit dorpsblad leest, ligt de bloeitijd van dat schoons voor een 
groot deel al weer achter ons. 

Vadertje tijd is onverbiddelijk, jaargetijden volgen elkaar in hoog 
tempo op. Dat vermeld hebbend krijgt u een kiekje aangeboden 
dat u misschien in vervoering brengt. Een plaatje dat, zodra u het 
ziet, misschien al realiteit is. Vanaf half april krijgen bomen en 
heesters de neiging hun ‘wintervacht’ achter zich te laten. Het 
jonge groen krijgt geleidelijk de overhand, kale takken worden 
deels onzichtbaar in de kruin. Het wonder van de natuur voltrekt 
zich veelal buiten ons gezichtsveld. Wij kunnen blijven turen tot 
we een ons wegen, met het blote oog zien we weinig of niets dat 
tot beweging komt. Om het ontspringen der scheuten, knoppen 
en groen van nabij mee te maken, is heel verfijnde apparatuur 
nodig. Om corona ietsje opzij te zetten is het, met in achtneming 
van de belangrijkste regels, voor iedereen ontspannend het ont-
luikende groen zoveel mogelijk te omarmen. 

Hoop maakt leven aangenaam
Maak een ochtendwandeling of zet de ramen open, een frisse 

geur treedt u tegemoet. Ondanks de vervelende ac-
tualiteit waarin wij allen verkeren, krijgen we van het 
mooiste jaargetijde een opkikkertje en extra energie. 
Een leven dat de komende zomer hopelijk wat positie-
ver kan verlopen dan vorig jaar. Bij het aanschouwen 

van dit wonderschone plaatje, komen we er achter 
dat Anton Pieck het in zijn gloriejaren als tekenaar goed 

zag. De beroepstekenaar, we hadden het er eerder over, was 
niet voor niets een beetje verliefd op het oude Poeldijk. Hij ging 
ter plaatse soms een paar uurtjes zitten om een tafereeltje aan 
zijn oeuvre toe te voegen. Kijken we naar deze prachtige entree 
van Poeldijk, gezien vanaf de Honselersdijkse kant van de Gantel, 
kunnen we zijn interesse begrijpen. Toch moeten zijn bezoekjes 
aan Poeldijk wat worden genuanceerd, omdat het dorp vanuit 
Piecks’ toenmalige woonplaats Den Haag lekker dichtbij lag. Een 
kort ritje was voldoende om potlood, papier en ezel voor de dag 
te halen. Anton Pieck ging zo’n negentig jaar geleden meestal per 
fiets op zijn doel af. De op ons af komende fietser keerde Poeldijk 
zojuist de rug toe en zette koers naar Honselersdijk. Hij bevindt 
zich aan het begin van het Poeldijksepad, een pad dat voor fiet-
sers tussen de Gantelbrug en het begin van de zogeheten Plaats 
al vroeg was verbreed. 

Unieke bomen moesten vaantje strijken
Auto’s konden op een van de oudste openbare wegen van het 
dorp, de Kerklaan, tot aan de brug bij de Handelsraad (toeleve-
ringsbedrijf voor de tuinbouw) rijden. De toenmalige brug over 
de Gantel was totaal  ongeschikt voor autoverkeer. Dat gold nog 
meer voor het smalle houten brugje of kwakeltje aan het begin 
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van het smalle Poeldijksepad. Met paarden bespannen wagens en 
tractoren konden zich op geen enkele manier een weg banen via 
dat hoekige, schuin gesitueerde, ‘oversteekje’ om Honselersdijk 
te bereiken. Zij dienden toch echt via de Nieuweweg een omme-
tje te maken. Hoewel we enig zicht op de Gantel hebben, lagen 
scheepjes meestal in het zijtakje van het riviertje afgemeerd. 
Vanuit schippersoogpunt gezien was dat een unieke plek om te 
lossen of te laden. Niet alleen uit veiligheidsoverwegingen, ook 
ruimte en rust spraken hen aan. Vooral met het oog op het afle-
veren van materialen voor Poeldijkse bedrijven, konden zij het 
niet beter treffen. Bovendien hadden schippers, vooral in de zo-
mermaanden, vaak voordelen van de bomenrij. Zij konden be-
schut, zonder te worden gehinderd door de zon, hun werk onder 
het lommerrijke groen verrichten. Dat het los- en laadplekje ‘in’ 
was, hebben oud-schippers mij verscheidene malen ingefluisterd. 
Rechts zien wij woning en kwekerij van de familie Van der Knaap. 
Dat de foto in het voorseizoen moet zijn gemaakt, valt af te lei-
den uit de jonge aanplant voor de muur. Keurig rechte rijtjes tuin-
boontjes (?) zijn stille getuigen van die niet al te gewaagde opvat-
ting. Het prachtige groen zal velen van ons in voorjaarsstemming 
brengen, terwijl de zomer ons mogelijk ook gaat verrassen. Dat 
de kloeke Bartholomeuskerk hoog boven alles en iedereen uit-
torent zag u intussen vast. Een kerk waarvan vijfennegentig jaar 
geleden de oplevering in zicht kwam… 

‘Een pracht losplaats, geen kommer en kwel
bij de schippers, dat begrijpt u wel.
Beschermd door het groen,
was het werk te doen. 
Vaarwel romantiek, wat ging het snel’.

Kwaliteit voor binnen & buiten

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

Behang 
Wandbekleding
Vloerbedekking 
PVC vloeren
Laminaat 
Gordijnen 
Vitrage 
Novilon 
Zonneschermen 
Screens
Markiezen
Rolluiken
Rolgordijnen

Horizontale jaloezieën
Verticale jaloezieën
Vouwgordijnen
Paneel gordijnen 
Plissé en duo plissé
Raam- en deurhorren
Badmatten
Douchegordijnen

Vakkundige behangers
en vloerenleggers
beschikbaar Ook voor al uw schilderwerken !!
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Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl www.chrisvanwaes.nl

Wilt u goud of 
zilver verkopen?

Chris van Waes is gediplomeerd 
juwelier en antiquair. 

Hij koopt uw goud en zilver, 
voor een goede prijs.

Uw vertrouwen waard

Bel voor een afspraak

0174 44 46 35
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De Business Club “Vrienden van Verburch” heeft als doelstelling de sportafdelingen 
binnen Verburch te ondersteunen bij de ontplooiing van de amateur, recreatie-en 
prestatiesport. Om dit te realiseren biedt de Businessclub een aantrekkelijk platform 
voor ondernemers, waarmee zij de kans krijgen om op een moderne wijze te netwerken 
en business te genereren.

Onze Business Club richt zich dan ook op het bevorderen van de onderlinge contacten tussen 
ondernemers, vrije beroepsbeoefenaars, bestuurders en eenieder die in het kader van zijn of 
haar functie op enigerlei wijze met het bedrijfsleven in Poeldijk en wijde omgeving van doen 
heeft.

Onze missie is om alle sportafdelingen binnen Verburch naar een hoger plan te tillen. 
Wij willen de Jeugd stimuleren en motiveren te sporten bij Verburch.

Van de jaarlijkse bijdrage van onze begunstigers, wordt het grootste deel geïnvesteerd in 
Verburch met als doelstelling met name de jeugdopleidingen te ondersteunen. 

Wilt u ook begunstiger worden van de businessclub. Kijk voor meer informatie of aanmelden: 

www.verburch.nl/businessclub/home

Nog vragen? 
Stuur een mail naar: vriendenvanverburch@gmail.com

BEGUNSTIGER WORDEN?
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Vrijwilliger in het zonnetje
Businessclub Vrienden van Verburch:

Nico Barendse
Dit keer zetten we Nico Barendse als vrijwilliger in het zonne-
tje. Hij is vanaf het eerste uur betrokken bij de Businessclub 
Vrienden van Verburch. Nico aan het woord: “Mijn dagelijkse 
leven is divers. Ik ben mede-eigenaar van een handelskweke-
rij met productie in Zuid Afrika, Egypte en tegenwoordig ook 
Italië. Omdat het laatste jaar reizen moeilijk was, kreeg ik meer 
vrije tijd, dus meer tijd voor hobby’s. Naast mijn werk ben ik 
een actieve sporter: fietsen, schaatsen en zeilen. Daarnaast ben 
ik altijd maatschappelijk betrokken.”

“Met die wetenschap en een voetballende zoon was het bruggetje 
snel gemaakt toen ik werd gevraagd met  zes enthousiaste men-
sen een businessclub op te richten voor Verburch. Doelstellingen 
waren sport voor de jeugd te ondersteunen en op een hoger plan 
te brengen door budget beschikbaar te stellen voor speciale trai-
ningen, lessen of educatieve ondersteuning. Harde materialen of 
andere zaken vallen hier niet onder. In die jaren wisten alle ge-
ledingen van Verburch ons te vinden voor ondersteuning, is de 
jeugd met meer plezier en resultaat gaan sporten. Zijn afdelingen 
gegroeid. Wij willen een actief netwerk zijn van ondernemers dat 
elkaar regelmatig kan ontmoeten bij interessante evenementen. 
We doen dit al meer dan 12 jaar en zien dat we op beide vlak-
ken een functie vervullen. Helaas waren er nu een jaartje minder 
evenementen voor de Businessclub, maar wij staan als bestuur 
in de startblokken om weer los te gaan. Omdat sport verbindt en 
energie geeft, is het enorm leuk om dit met enthousiaste mensen 
te mogen organiseren en uit te voeren. 

Zes evenementen per jaar 
Ik ben dus vanaf dag één bij de BC betrokken, eerst penningmees-
ter en daarna voorzitter. De BC is een schitterende club van on-
dernemers. Zo’n 50 bedrijven in uiteenlopende disciplines. Ons 
bestuur organiseert jaarlijks zes evenementen waar we elkaar 

ontmoeten met een activiteit, spreker of bedrijfsbezoek. Dat slui-
ten we altijd af met een borrel en etentje. Zo waren wij bij Tesla, 
Gassan, Nolet, het Louwman Museum, visafslag Scheveningen of 
bezochten wij het bedrijf van een Businessclub- begunstiger. Wij 
deden ook curling, golfden, schoten kleiduiven en hadden een 
lezing over beleggen. Veelzijdig dus. Contact met ondernemers, 
uitwisselen van kennis en ervaring of ‘out-of-the-box’ van ge-
dachten wisselen is iedere keer weer waardevol én ook leuk. Mijn 
hart ligt bij sport en ik zie het belang van sport, en dat motiveert 
extra. Daarnaast met mensen werken, dingen organiseren en 
doen maakt het plaatje compleet. Ik ben erg blij met de medebe-
stuurders van de BC, want als voorzitter alleen begin je niks. Hoe 
mooi is het om een deel van je talenten te gebruiken voor een 
maatschappelijke zaak. Bij een vereniging of club zijn vrijwilligers 
altijd welkom én noodzakelijk. Een sportclub moet het vooral van 
vrijwilligers hebben. Omdat dit geen werk genoemd mag worden 
en het voor jezelf alleen maar positief is, wil ik iedereen oproe-
pen om hier of daar een steentje bij te dragen. Naast vrijblijvend-
heid vind ik ook dat iedereen maatschappelijke verantwoordelijk-
heid moet nemen. 

Bedrijven: sluit je aan!
Door de jaren heen ben ik zeker een Verburch-man geworden. 
Ik ken veel mensen van verschillende afdelingen en na ruim 
12 jaar Business Club is mijn hart oranje gekleurd. Zoals alle 
Verburchafdelingen staat ook de BC open voor nieuwe leden. 
Het BC-bestuur vindt het zeker verfrissend als er nieuwe men-
sen bijkomen. Of ik nog lang dit blijf doen is niet aan mij, zolang 
ik het leuk vind en men mij nog niet zat is, blijf ik mij inzetten. 
Tot slot vraag ik bedrijven die nog geen begunstiger van de BC 
zijn zich aan te sluiten en zo indirect de sportende jeugd te on-
dersteunen en verzekerd te zijn van toekomstige netwerkevene-
menten. Poeldijk heeft een schitterend sportpark waarvan ik vind 
dat iedereen gebruik mag maken, dus wie nog geen lid is: kom 
op ga sporten! Tegen de rest zeg ik, besteed alsjeblieft wat tijd 
aan Verburch of Poeldijk als vrijwilliger.” Elk bedrijf uit elke plaats 
is welkom. Voor toelichting ben ik altijd beschikbaar. Zie: www.
Verburch.nl, bij Businessclub.
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Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: 
Annalena Hoyer, a.hoyer@pietervanforeest.nl
Pastorale Raad:  Leny van Leeuwen, telefoon 24 57 89.

R.K.-vieringen van de zondag ervoor in Wateringen worden op 
vrijdag om 14.00 uur uitgezonden in de multifunctionele ruimte. 
Vieringen van de Hervormde Gemeente zijn daar op zondag om 
14.00 uur ook te zien. Annalena staat bewoners zo goed mogelijk 
bij op hun kamer. 

MONDKAPJES OOK VOORRADIG!

Zaterdag 29 mei om 20.00 uur: 

Online quiz Bartje 
Door Peter van Leeuwen

Vorig jaar was de 25e kerken-
veiling. Hoofddoel al die jaren: 
steentjes bijdragen aan het on-
derhoud van dat majestueuze 
gebouw in het hart van het 
dorp. En wat gebeurt? Corona 
legt een verlammende deken 
over de wereld. De veiling voor 
Bartje wordt geschrapt en ook 
latere pogingen vinden geen genade. Wat nu? Met de handen 
op de rug aan de kant blijven staan tot die misère een keer 
stopt….? Nee dus, dat is geen optie. 

De Quiz Brothers uit Kwintsheul hebben een enorme naam in het 
verzorgen van online-pub quizzen. Zaterdag 29 mei om 20.00 uur 
gaan zij voor de Bartholomeuskerk aan de gang. In zes categorie-
en vuren zij telkens tien vragen op je af en testen zo de algemene 
kennis van de teams. Dat allemaal vanaf je eigen laptop op je ei-
gen bank met je eigen familieleden of vrienden in je eigen team. 
Hoe leuk wil je het hebben? Als het effe loopt, knopen we er een 
loterij aan vast. Alles wat je moet doen is je opgeven met een 
team van max 5 m/v en inschrijfgeld van € 50 per team lappen. 
Ja, Bartje moet natuurlijk opknappen van alle inspanningen! Op 
www.kerkenveilingpoeldijk.nl en www.facebook.com/kerkenvei-
lingpoeldijk staat de link naar de aanmelding voor de online quiz 
van 29 mei. Ná inschrijving krijgt de teamcaptain een bevesti-
gingsmail met betaalverzoek.

Leden Verburch tóch in beweging houden

Turnen in coronatijd
Nu we door corona nog steeds niet in de gymzaal mogen tur-
nen, zochten wij alternatieven om onze leden toch in beweging 
te houden. Zo hebben we een WhatsAppgroep gestart en daar 
filmpjes met oefeningen opgezet die de leden kunnen uitvoe-
ren. De leden en zélfs ouders, hebben al laten zien dat ze het 
zo goed mogelijk hebben uitgevoerd. Wij hopen natuurlijk dat 
meer ouders dat met hun kinderen gaan doen.

Ook kregen alle leden een T-shirts met Verburch-logo, zodat zij 
de oefeningen in stijl kunnen doen. Zoals op de foto’s is te zien, 
zijn de leden heel blij met de T-shirts. Als je nog geen T-shirt hebt 
ontvangen of niet in de WhatsApp groep zit, laat het weten via 
het contactformulier op de website. Wij hopen uiteraard dat 
we gauw weer gewoon de gymzaal in kunnen. Hou je mail, de 
WhatsApp groep, onze internetsite én Poeldijk Nieuws goed in de 
gaten. https://verburch.nl/turnen/nieuws.

Martien en Grard van Dijk-Zandvliet 60 jaar getrouwd
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Poeldijk

Wilt u helpen ogen en oren 
van Poeldijk te zijn?

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

Door Poeldijkers voor 
de veiligheid van 
Poeldijkers

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

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

Bij De Zonnebloem Poeldijk

Nel van Kleef 41 jaar vrijwilligster 
Door Hans van Dijk, voorzitter Zonnebloem Poeldijk

Woensdag 31 maart zette het bestuur van Zonnebloem Poeldijk 
vrijwilligster Nel van Kleef in het zonnetje! Nel is vanaf 1980 
vrijwilligster bij de Zonnebloem. Zij heeft in meer dan 40 jaar 
enorm veel werk verzet,  dat doet zij tot op de dag van van-
daag met veel enthousiasme en plezier. Of het nu bezoeken van 
een oudere Poeldijker is, verkopen van loten of allerlei werk bij 
Zonnebloem activiteiten, nóóit werd en wordt er tevergeefs op 
Nel beroep gedaan.

Onder andere door corona konden 
wij Nel afgelopen jaar niet uitgebreid 
feliciteren met het bereiken van deze 
bijzondere mijlpaal. Gelukkig lukte 
dit nu wel. Bij het maken van paasat-
tenties voor gasten van Zonnebloem 
Poeldijk (met beperkt aantal vrij-
willigers, 1.5 meter afstand en alles 
volgens alle regels) is er kort stilge-
staan bij deze prestatie van formaat. 
Alle vrijwilligers hebben hun leukste, 
mooiste en dierbaarste herinnering 
aan Nel opgeschreven, veelal uitbun-
dig versierd met foto’s en tekeningen. De herinneringen zijn ge-
bundeld in een mooie map die aan Nel is overhandigd. Zij was 
hier zichtbaar door ontroerd. Als de situatie het toelaat toosten 
wij onder het genot van een drankje en een hapje, met alle vrij-
willigers op Nels jubileum!

Maak uw vrijwillige bijdrage van € 27,50 
over aan Poeldijk Nieuws! Heel simpel 

met deze 
QR-code of naar: 

NL95 RABO 0343 6024 15
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Geschiedenis van het Westland (5) 

Pommes d’amour
Door Jan Goeijenbier

“Het Westland werd na 1850 steeds meer tuinbouwstreek, hoe-
wel de landbouw belangrijk bleef. Er werd ook veel tarwe ver-
bouwd en Westlandse boeren zullen in het laatste kwart van 
die eeuw de gevolgen van prijsdalingen aan den lijve hebben 
ondervonden. Toch kwam het accent steeds meer te liggen op 
de teelt van groeten en fruit,” schrijft Jaap van Duijn in ‘Geschie-
denis van het Westland’. Dit vijfde artikel over zijn boek gaat het 
over de prille ontwikkeling van tuinbouw in het Westland, zoals 
wij de Glazen Stad nu kennen. 

In rapportages van de provincie over de Westlandse tuinbouw 
stonden vier productgroepen. Groenten: bloemkool, komkom-
mers, bonen, bladgroenten, peen, uien en asperges. Aardappe-
len, druiven; de vierde groep: appels, peren, pruimen, kruisbes-
sen, aalbessen, zwarte bessen, aardbeien, perziken en abrikozen.  
Westlandse tuinders waren gespecialiseerd in vroege aardappe-
len, die al vóór half juni gerooid konden worden. In 1845 brak in 
Europa de aardappelziekte phytophtora infestants uit. Die leidde 
vooral in Ierland tot hongersnood en massa-emigratie naar de VS. 
Ierland kromp van 8,2 miljoen in 1841 tot 5,8 miljoen mensen 
in 1861. Het Westland bleek bestand tegen de ziekte en expor-
teerde steeds meer naar Engeland. Tót 1871, schrijft Van Duijn. 
Nederlandse tuinders krijgen steeds meer concurrentie van telers 
op Guernsey en Jersey.

Aardappelen en druiven
De aardappelteelt was vooral geconcentreerd op de zandgron-
den, achter de duinen. In 1876 produceerde ’s-Gravenzande 
155.710 mud, Naaldwijk 63.000, Loosduinen 58.000 en Monster 
33.000 mud. In De Lier en Wateringen werden veel minder aard-
appelen geteeld. Het dieptepunt in de uitvoer van Westlandse 

vroege aardappelen was in 1889, als de Vereeniging ‘Westland’ 
wordt opgericht. De druif was midden 19e eeuw ook een be-
langrijk exportproduct naar Engeland. Blauwe en witte druiven 
werden langs muren geteeld; in het voorjaar werden – om rijpen 
te versnellen – ramen tegen de muren gezet: de muurkas. Ook 
druiven werden  door een ziekte getroffen. Tuinders noemden 
die ‘het kwaad’: meeldauw. Na enkele oogstloze jaren, wordt in 
1854 zwavel ontdekt als bestrijdingsmiddel. Toen in het Westland 
de muurkas in zwang kwam produceerden telers rond Londen al 
op grote schaal kasdruiven. In 1886 was de Britse productie zo’n 
4.000 ton, Nederland kwam niet verder dan 500 ton.

Liefdesappel werd eetbare tomaat
De crisis in de Westlandse tuinbouw was een lange combinatie 
van slechte oogstjaren en sterke concurrentie uit het buitenland. 
Dat leidde in de jaren tachtig van de 19e eeuw al tot oprichting 
van de Vereeniging Westland, waaruit de veilingen voortkwa-
men. Door coöperatieve veilingen kregen tuinders meer contro-

Kas Gerrit Goeijenbier gebouwd door Grimbergen Poeldijk
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Plus donatie € 5.000,00 personeel Onings Holland

Team Westland doopt ‘Tourmalet’

Op 26 maart is in de proefkas van Onings Holland de tulp 
‘Tourmalet’ gedoopt door Dirk Huis, voorzitter van Team 
Westland. De dieprode tulp met gele rand wordt geteeld door 
‘Pater Bloembollen’ in Spierdijk. Ook kreeg Team Westland een 
cheque van € 5.000, opgebracht door het personeel van Onings 
Holland met de verkoop van bollen(pakketten). Op 6 oktober 
dit jaar beklimmen fietsers en wandelaars de Tourmalet in de 
Franse Pyreneeën. Dan plant Team Westland daar ‘Tourmalet’-
bloembollen, beschikbaar gesteld door Onings Holland. Team 
Westland zamelt geld in voor mensen met kanker en kankerbe-
strijding. 

Weer de 
klantvriendelijkste 
bank van 
Nederland!
De Klantvriendelijkste Bank is de grootste 
onafhankelijke publieksprijs voor 
klantvriendelijkheid in de branche Banken 
en is op initiatief van MarketRespons.

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

le over verkoop (afzet) van hun producten en waren zij minder 
aan handelaren overgeleverd. Toen al zag men de waarde in van 
marketing en productdifferentiatie. De crisis leidde ook tot een 
nieuw product in het Westland: de pomme d’amour (liefdesap-
pel). Op z’n Westlands: ‘pontamoer’. De siervrucht zou oneetbaar 
zijn en werd, als lid van de nachtschadefamilie, als giftig gezien. 
De Naaldwijkse tuinder Hilgert Camfferman (mogelijk ook Duitse 
voorouders) ging als eerste tomaten telen, als tweede teelt na de 
sla, langs een muurkas. 

Nieuw-Honsel grootste tuin West-Europa
Zijn broer Koos met wie hij een tuin aan het Sint Jorispas had, 
ging in Whetstone, net buiten Londen tuinen. Daar vond hij zaad 
van eetbare tomaten voor broer Hilgert in Naaldwijk. Ook C.H. 
Klaassen, in 1896 benoemd tot directeur van de net geopende 
rijkstuinbouwwinterschool, probeerde het met de tomaat. Dat 
lukt: de Westlandse, eetbare tomaat is geboren. De echte door-
braak van de tomaat kwam door een andere pionier, Cornelis van 
den Berg. Hij werkte in Oost-Java op koffieplantages en zette in 
1899 Nieuw-Honsel op aan de Nieuweweg, bij de Rolpaal. Vijf (!) 
hectare kassen, toen het grootste glastuinbouwbedrijf in West-
Europa. Vanaf toen ontwikkelde het Westland zich volgens Van 
Duijn voortvarend. De bloembollenteelt maakte een hoge vlucht, 
steeds meer bedrijven werden ontsloten door sloten, kassen 
werd door Westlandse smeden gemaakt, er kwamen tuinbouw-
scholen, de Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij werd 
opgericht. Tuinders leerden in coöperatieverband werken: als 
elkaars concurrent maar met meer controle op hun afzet. Meer 
over het boek ‘Geschiedenis van het Westland’ volgt. (Uitgever: 
Walburg Pers Zwolle. Te koop bij lokale boekhandel).
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Van mensen die nooit in kerk komen

Grote belangstelling
Zoals in de vorige Poeldijk Nieuws stond is de stichting 
Vrienden druk met plannen voor meervoudig gebruik van De 
Bartholomeuskerk. De eerste cijfers van de benodigde inves-
teringen komen nu binnen. Opvallend is dat veel mensen, die 
nooit in de kerk waren, grote belangstelling voor het indruk-
wekkende gebouw hebben.De eerste enquêteresultaten tonen 
een duidelijk beeld. Bijna iedereen wil het kerkgebouw behou-
den en  steunt het plan voor andere activiteiten in het achterste 
deel van de kerk.

Geënquêteerden zeggen dat ze, zover draagkrachtig genoeg, het 
voortbestaan van De Bartholomeuskerk financieel willen steu-
nen. Behoud van de liturgische functie is voor bijna iedereen 
vanzelfsprekend. Men ziet de kerk als plek voor rust, inspiratie, 
gebed en opsteken van kaarsjes. Behoud van de kerk is een zware 
opgave voor parochiebestuur, Stichting Vrienden Bartholomeus 
én ook voor u als Poeldijkers, die de kerk omarmen. Omdat het 
een gemeentelijk monument is, is het ook een plicht van de ge-
meente Westland. U kunt de enquête nog steeds invullen, geef 
ook uw mening! Met de QR-code is de enquête in een paar mi-
nuten ingevuld. Direct na publicatie van de uitgewerkte plannen 
start de stichting een grote actie voor een stevige bijdrage aan 
investeringen en een actie om Vriend te worden, mét een jaar-
lijkse bijdrage!

Wat missen Poeldijkers in het dorp?
Uit de eerste reacties komt hetzelfde beeld naar voren: men mist 
een Huis van de Buurt met alle activiteiten en voorzieningen bij 
elkaar, waar je elkaar kunt ontmoeten. U denkt aan Grand Café, 
leestafel, bibliotheek, Vitis Welzijn, gezondheidscentrum, vereni-
gingen, plek voor leuke culturele en maatschappelijke activitei-
ten, binnen én buiten. Verder wordt een drogisterij, lunchroom 
en postagentschap erg gemist.

Omgevingsvisie Centrum Poeldijk ter inzage
Het ontwerp Omgevingsvisie ligt op het gemeentehuis ter inza-
ge. Daar kan schriftelijk op worden gereageerd. Het bestuur van 
Stichting Vrienden Bartholomeus zal dat zeker doen. Ons streven 
het Huis van de Buurt direct naast De Bartholomeus te vestigen 
brengen wij zeker naar voren. Nu Perspektief eind dit jaar uit 

De Witte Brug  vertrekt wil de gemeente met ons en Arcade er 
zorgwoningen bouwen. Ook u als inwoner en bedrijven kunnen 
opvattingen laten horen aan gemeenteraad en College van B&W.

Activiteiten in De Bartholomeus
Paaseieren zoeken op Paaszaterdag. Met Conceptstore Byna en 
Bakkerij Van Malkenhorst organiseerden wij het zoeken naar 
paaseieren voor kinderen. Dat is enthousiast ontvangen en kun-
nen wij volgend jaar, hopelijk zonder corona, herhalen. Vaccineren 
in plaats van De Passion op Goede Vrijdag in De Bartholomeus. 
De kerk is ook ingezet voor het vaccineren door onze Poeldijkse 
huisartsen voor de 63- en 64-jarigen. Daarvan heeft de WOS op-
namen gemaakt. Het vaccineren zal naar verwachting nog enkele 
keren gebeuren. Omdat men na vaccinatie 15 minuten moet blij-
ven wachten, kon vaccineren in de huisartsenpraktijk niet.

Verhuurmogelijkheden pastorie
Voor bijeenkomsten, zowel zakelijk als privé in onze 30m² en 
40m² zaal kunt u zich melden. De zalen zijn door  weghalen van 
de tussenwand totaal 70m². Ook op de eerste verdieping is ruim-
te te huur. ZZP’er en zoekt u een kantoor of wilt u zo nu en dan 
een ruimte huren? Mail: algemeen@debartholomeus.nl of: 06 – 
53 714 151.

Vacature vrijwilliger met horecadi-
ploma 
Stichting Vrienden Bartholomeus 
zoekt een vrijwilliger (m/v) met ho-
recadiploma, of die dat diploma wil 
halen voor onze catering. Wij zul-
len ook licht-alcoholische dranken 
serveren. Daarvoor zoeken we een 

vrijwilliger die als deskundige ons team versterkt. Ervaring is wen-
selijk, maar we kunnen ook iemand opleiden.

Steun Stichting Vrienden Bartholomeus
Wilt u onze Stichting steunen? Heel graag. Onze Stichting heeft 
een culturele ANBI-status en elke gift aan ons is voor 125% af-
trekbaar bij belastingaangifte. Over elke € 100,-- is € 125,-- af-
trekbaar van uw inkomen. Bij een tarief in de 40% schijf, betaalt 
u € 50,-- minder belasting, bij 50% is dit € 62,50. U moet wel gif-
ten af mogen trekken.  Bankrekeningnummer Stichting Vrienden 
Bartholomeus: NL90 RABO 0356 5021 47. 
Vriend worden? Schrijf u in op: www.debar-
tholomeus.nl. ikwilvriendwordenvan@de-
bartholomeus.nl. Een zaal huren in de pas-
torie? Mail: algemeen@debartholomeus.
nl of bel 06-53714151. Enquête invullen? 
Gebruik de QR-code.
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In kindvriendelijke woonwijk gelegen royale 
eengezinswoning, met zonnige achtertuin en 
grote dakkapel op de 2e etage.

Vraagprijs: € 375.000,- k.k.

Royale en goed onderhouden vrijstaande 
woning met ruime zonnige achtertuin met 
veel privacy en gelegen op korte afstand van 
het centrum.

Vraagprijs: € 539.000,- k.k.

Uilehorst 2 B, 
2675 WS Honselersdijk

Ho� aan 147, 
2691 AR  ’s-Gravenzande

Volg
ons op:

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

Feestmuziek in de Jan Olierookstraat 

Jarige Oma Van der Zalm
Zondag 28 maart werden bewoners van de Jan Olierookstraat 
verrast met een muzikaal intermezzo door een heus draaiorgel. 
Reden voor deze feestelijke surprise was dat oma Riek van der 
Zalm-van der Valk haar 93ste verjaardag beleefde. Het initiatief 
kwam van haar acht kleinkinderen die, geheel coronaproef na-
tuurlijk, met de kinderen en achterkleinkinderen bij deze fees-
telijke gebeurtenis waren.

De buurtjes in de straat waren vooraf ingeseind zodat ook zij, on-
danks de straffe koude wind, op gepaste afstand mee konden ge-
nieten. Dat zij genoten hebben bleek uit de vele reacties die oma 
naderhand ontving. Oma Riek kon alles vanaf haar balkon als een 
ware koningin bekijken en aanhoren, al kon zij de verleiding niet 
weerstaan toch even naar beneden te komen en een bloemetje 
in ontvangst te nemen. De achterkleinkinderen werden, zoals 
het een overgrootmoeder betaamd, na het vertonen van enkele 
danspasjes verwend met een heerlijke traktatie. Het aloude “lang 
zal ze leven” klonk uit het draaiorgel en werd natuurlijk uit volle 
borst meegezongen. Ondanks de coronabeperkingen was oma 
zichtbaar verrast dat zij haar complete gezin op afstand mocht 
begroeten. “Een dag met een gouden randje” was haar veelzeg-
gende reactie na afloop. 

P r o f e s s i o n e l e
k i n d e r o p v a n g  i n  e e n

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

Dagopvang, peuteropvang
& buitenschoolse opvang in

Monster en Poeldijk
Telefoon: 0174 - 24 31 04

www.kdvsimba.nl
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KBO Poeldijk
Katholieke Bond van Ouderen
Secr. Kees van Leeuwen, Kerklaan 14, 
2685 EG Poeldijk, tel. 0174 – 24 57 89,
e-mail: kees@keesenleny.nl 

KBO Poeldijk 
In week van 21 tot 28 augustus

KBO-vakantie verplaatst
 
Veel ‘vaste gasten’ hebben het verzoek om de belangstelling 
voor de vakantieweek door te geven bij onze twee reisleidsters 
gemist. Wij hebben de vakantie doorgeschoven naar week 21-
28 augustus en hopen natuurlijk allemaal dat het dan weer nor-
maal is en wij dan weg kunnen.
 
Onze reisleidsters Corrie en Lida hadden recent contact met de 
hoteleigenaar. Hij wil graag zekerheid over de komst van de KBO-
groep uit Poeldijk. Wilt u zich voor half mei opgeven bij de reis-
leiding? Dit in verband met andere reserveringen. Graag opgeven 
bij: Corrie van der Voet (24 76 08) of Lida Zuiderwijk (06 – 19 038 
168).

‘Het leven wordt saai’

Plant voor KBO-leden 
Woensdag 31 maart en donderdag 1 april  werden de leden van 
KBO-Poeldijk verblijd met een mooie plant. Die kon worden af-
gehaald aan de Voorstraat 71, een mooie centrale plek. Daar 
mochten we de planten enkele dagen op de gewenste kamer-
temperatuur opslaan. Enkelen kwamen met grote tassen meer-
dere planten ophalen, ook voor buren en bekenden.  

Een mevrouw kwam op  de fiets, ging terug en kwam met de auto 
voor 3 planten, voor haarzelf, buurvrouw en haar vriendin. Het 
waren korte maar vooral leuke ontmoetingen daar aan de tafel. 
Men was blij verrast en we kregen veel positieve reacties. De KBO 
kan al geruime tijd geen activiteiten organiseren door de coron-
acrisis. Veel leden zeiden dat ze het leven wat saai beginnen te 
vinden en dat ze uitkijken naar de wekelijkse klaverjas- en bridge-
middagen bij Vrienden én de vakantieweek. We hopen dat het 
kaarten begin september weer kan.  

Goede economische vooruitzichten 

Koopkracht niet beter 
De Nederlandse economie gaat zich snel en goed herstellen, zo 
voorspelt het Centraal Planbureau (CPB), maar de koopkracht 
blijft achter. “Opnieuw de gepensioneerden”, stelt Marcel 
Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Ouderen verdienen het 
niet weer het kind van de rekening te worden.” Het CPB denkt 
dat de economie zich goed ontwikkelt. Dit jaar met een groei 

van ruim 2%, in 2022 3,5%. De werkloosheid stijgt tot 5% en 
neemt volgend jaar af tot 4,5%.

Tot zover het goede nieuws. KBO-PCOB kijkt naar de gevolgen 
voor de vijftigers en zestigers en koopkracht van gepensioneer-
den. Dan blijkt het beeld een stuk minder gunstig. De coronacrisis 
drukt de lonen, koopkracht en de AOW. Werkgevers zetten eerst 
jongeren aan het werk. Sturkenboom: “Werkzoekende 50-ers en 
60-ers  hadden het al zwaar vóór de crisis, nu dreigen zij weer 
achteraan te moeten sluiten. We moeten alles op alles zetten 
om te voorkomen dat werklozen tussen 55 en 67 geen ‘verloren 
generatie’ wordt!”  De koopkracht staat al lang onder druk. De 
Rabobank becijferde eerder dat het besteedbaar inkomen van 
huishoudens in veertig jaar amper groeide. Terwijl de bedrijfs-
winsten flink toenamen. Na de coronacrisis, waarin veel bedrij-
ven met overheidssteun overeind bleven, is er een kans die kloof 
te overbruggen. Het CPB stelt dat ‘de koopkracht van gepensio-
neerden achterblijft bij die van werkenden, ook omdat de meeste 
pensioenuitkeringen niet of onvolledig geïndexeerd worden’.

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“We gaan allemaal dood dat is een gegeven; hoe je ermee om-
gaat is aan jezelf.” (Bibian Mentel) 
“Gelukkig is het land, waar een landelijke krant opent  met nieuws 
over een vlooienband.” (Theo Holland)    
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Bartholomeusschool 100 jaar

Van lei tot tablet
Door Wim Barendse, werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk

Ligt er nog een lei of griffel op zolder? Die komen wij ophalen! 
Ken je verhalen van je overgrootmoeder en -vader, oma of opa? 
Hoe kinderen met lei en griffel werkten? Een bezit, voor wie 
het kon betalen; anderen leenden hem van school. Zo kon je 
er thuis mee werken: voorbode van de schooltas en huiswerk. 
Wie heeft er nog zo’n fraaie lei en griffel uit overgrootvaders 
tijd? Een prachtige herinnering, die perfect past bij de tentoon-
stelling over het 100-jarig bestaan van Bartholomeusschool-
Verburch-hof op Open Monumentendag, op 11 en 12 septem-
ber in de Bartholomeuskerk Poeldijk.

Wie in Poeldijk zat niet op 
deze school, al was het maar 
voor een dag! Misschien 
heeft u ook nog klompen 
staan? Dat was tot en in de 2e 
wereldoorlog het standaard 
schoeisel. Iedereen kwam 
voor de oorlog lopend naar school, zelfs van de verste parochie-
grenzen, soms meer dan een half uur lopen. Zij konden toen ook 
al onder de middag overblijven om hun ‘stikkenzak’ leeg te eten.

Terug in de geschiedenis.
De katholieke Bartholomeusschool in Poeldijk werd in 1921 ge-
opend. Heel het dorp vierde 100 jaar geleden feest. Een moder-
ne vorm van onderwijs in 6 klassen. Elke klas had de nieuwste 
schoolbanken en een groot bord. In ieder bankje twee zitplaatsen 
naast elkaar en ingebouwde inktpot met verschuifbaar sluitschijf-

je. Wie heeft er nog zo ’n schoolbankje met kroontjespennen en 
inktlappen? Ook die zoeken wij. Het zou prachtig zijn een oud 
klasje te kunnen bouwen. Spaanse rietjes hebben we al. Wie 
voelt hem nog? Dit materiaal is tot de jaren ‘60 gebruikt. Toen 
kwam de balpen op school. Vroeger hing de klas vol met afbeel-
dingen over geloof, natuur, sprookjes en landkaarten. Leesplaten 
van aap, noot, mies, de leesplankjes. Wie kent ze niet, prachtig 
materiaal voor onze expositie!

Geen zware schooltassen
Velen van ons liepen tot hun 12e jaar, soms hun 14 in de 8e klas, 
hetzelfde levenspad en zullen hun klasgenoten niet zijn vergeten. 
Wat zou het gezellig zijn om elkaar tijdens de OM-dag weer te 
ontmoeten. Het verschil met de tijd van nu is natuurlijk enorm: 
met tablets, digiborden en notebooks. Geen zware schooltassen, 
enkel nog maar een heel modern leitje. Nét als vroeger in eigen-
dom of bruikleen van de school. Daarom roep ik alle oud-leerlin-
gen op om foto’s, lesmaterialen en kleding, uit die tijd beschik-
baar te stellen voor de tentoonstelling.

Al het geleende materiaal komt terug
Uiteraard behandelen wij het materiaal heel zorgvuldig en u 
krijgt alles na afloop terug. U kunt alle materialen  mét vermel-
ding van naam en adres afgeven op het secretariaat van de H. 
Bartholomeuskerk (dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 uur). 
U kunt ook bellen of mailen om het bij u op te halen. Tel:06 – 25 
095 585, 06 12 124 640 (Cora van Dalen) of: historiebartholo-
meuspoeldijk@gmail.com.
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Puzzel
Woordzoeker: Amerikaanse Staten 
Door Toos Verbeek

Uitslag raadsel Poeldijk Nieuws nr. 6 (17 maart 2021), Het 
Volkstuintje: ‘Lekker uit je eigen tuin’. Van de 49 inzenders, 
die het bijna allemaal goed hadden, is de gelukkige win-
naar Roel Batelaan, op de foto met zijn  gewonnen slag-
roomschnitt.

Streep de gevonden woorden door en van de letters die over-
blijven maak je een zin, dat is de oplossing van de puzzel. 
Stuur die in en maak kans op een slagroomschnitt. Oplossing 
met naam, adres en telefoonnummer binnen 14 dagen naar: 
puzzel@poeldijknieuws.nl of Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 
2685 EK Poeldijk. Reacties zonder telefoonnummer dingen niet 
mee naar de prijs. Suggesties voor een leuke puzzel of er zelf 
een maken? Van harte welkom, dan is ons blad echt van en 
voor alle Poeldijkers!

ARKANSAS
CALIFORNIE
COLORADO
GEORGIA
ILLINOIS
IOWA
KENTUCKY
LOISIANA
MASSACHUTES
MICHIGAN
MINNESOTA

MISSOURI
MONTANA
NEBRASKA
NEWYORK
OKLAHOMA
OREGON
TENNESSEE
TEXAS
VIRGINIA
WASHINGTON
WISCONSIN

                               Amerikaanse Staten

S P M E N C O L O R A D O
A S A S N A K R A I O W A
X N S S Y I R U O S S I M
E L S Y K C U T N E K I I
T W A I G R O E G V N A C
O I C A L I F O R N I E H
K S H K N L O R E G O N I
L C U S L O I S I A N A G
A O S A I M O N T A N A A
H N E R A T K R O Y W E N
O S T B A V I R G I N I A
M I T E T E N N E S S E E
A N S N O T G N I H S A W

Oplossing:

Te huur aangeboden
MOOIE  PRAKTIJKRUIMTE

in Poeldijk

Geschikt voor pedicure/ schoonheidsspecialiste/
fysiotherapeut of iets dergelijks. Lage huurprijs. 

Voor inlichtingen: bel M de Jong  06-36155161 
of  mail naar m.dejong10@hotmail com
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Rond Het Gantel Huys en Jumbo Poeldijk

Wegwerkzaamheden
Nu de bouw klaar is, wordt het gebied rond Het Gantel Huys 
opnieuw ingericht. Tot half juli komt er op de Kerklaan, 
Rijsenburgerweg, St. Marcusstraat en Poeldijksevaart nieuwe 
bestrating. Aan de Poeldijksevaart kan tijdelijk geparkeerd wor-
den. 

Fase 1a: tot 17 april
Rond Het Gantel Huys: aanbrengen trottoirs Kerklaan vanaf in-
rit, Rijsenburgerweg, Poeldijksevaart en langs de Gantel inclusief 
verbreden van de Gantel en aanbrengen van beschoeiing.
Fase 1b: tot 17 april
Rijsenburgerweg vanaf Kerklaan tot kruising Poeldijksevaart: aan-
leg parkeerplaatsen, rijbaan en trottoir langs nummers 36 t/m 58.
Fase 2a: van 19 april tot 1 mei
Poeldijksevaart: aan centrumkant en Rijsenburgerweg t/m in-
rit Jumbo. Aanleg  trottoir, nieuwe  verharding rijbaan en inrit 
Jumbo.
Fase 2b: van 3 tot 8 mei
Rijsenburgerweg vanaf 2e inrit van Jumbo t/m Jumbo expeditie. 
Vervangen verharding rijbaan en inrit  Jumbo.
Fase 3: van 10 tot 20 mei
Rijsenburgerweg vanaf St. Marcusstraat tot en met Van 
Bergenhenegouwenlaan. Vervangen verharding en aanleg pla-
teau-kruising met de St. Marcusstraat.

Fase 4: op 20 en 21 mei
Rijsenburgerweg; aanbrengen definitieve verharding pla-
teau-kruising met de Van Bergenhenegouwenlaan.
Fase 5: van 24 mei tot 24 juli
Poeldijksevaart, aanbrengen definitieve verharding rijbaan, par-
keervakken en trottoirs.
Fase 6a en 6b: van 7 juni tot 19 juni 
St. Marcusstraat, aanbrengen definitieve verharding
Fase 7: ter afronding
Kerklaan, aanbrengen trottoirs en parkeervakken vanaf inrit Het 
Gantel Huys tot traptreden langs de Gantel.

Overlast
De aannemer voert het werk door de week uit tussen 07.00-
18.00 uur, zo nodig, op zaterdag tussen 07.00-16.00 uur. De 
straten worden gefaseerd voor verkeer afgesloten. Tegenover 
Poeldijksevaart 15-23 kan tijdelijk geparkeerd worden. Met ver-
keers- en omleidingsborden worden verkeerswijzigingen duide-
lijk gemaakt. 

Afsluiting Nieuweweg tot 10 juni
Trias legt een warmtenet aan in het Westland. Het warmtenet 
verbindt de aardwarmtebron met tuinders.Door deze werkzaam-
heden is de Nieuweweg is tot 10 juni afgesloten voor auto- en 
vrachtverkeer. Er is een omleiding voor de Dijkweg – Nieuweweg 
die met verkeersborden langs de weg is aangegeven.

 1718 JANUARI 2017

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

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

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

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

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

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

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

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

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

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

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

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

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

fleurige arrangementen. 

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

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

Pure flower verkoopt bloemen! 

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

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

rouwbloemwerk en trouwbloemwerk. 

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

Adres: Slachthuiskade 4 

Openingstijden: vrijdag  09.00-18.00 uur
Bloemenstal: zaterdag 09.00-17.00 uur
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Poeldijkse lente in beeld
(Foto’s Harry Stijger)
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episc
he prijzen

Het
familiebedrijf viert 100 jaar met

episc
hhe prriijjzen

Het
fafaf miliebbeddrijf viert 100 jaaaarr met

ee
Het

Aangeboden door o.a:

*Bij besteding vanaf 25 euro. Kijk op Jumbo.com/goudenticket voor meer informatie en de actievoorwaarden.

scan je extra’s pas
 en doe gratis mee!*

 Jumbo Boere, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

DEZE KWALITEIT, 
NERGENS GOEDKOPER

Jumbo zacht & sterk
toiletpapier bestaat uit
3 lagen en is extra zacht

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m zaterdag 08:00 - 21:00 uur  |  Zondag 09:00 -  20:00 uur

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

DEZE KWALITEIT, NERGENS GOEDKOPER

Jumbo zacht & sterk 
toiletpapier bestaat uit 

3 lagen en is extra zacht.

JUMBO 
ZACHT & 
STERK
TOILET-
PAPIER
Pak 10 rollen

JUMBO ZACHT & STERK TOILETPAPIER
pak 10 rollen

ELKE DAG EURO’S GOEKOPER


