
3 juni 2020 | 5e jaargang, nr 12
Reageren? Mail: redactie@poeldijknieuws.nl

AGENDAAGENDA
Elke woensdag 13.30-15.00 uur Open kerk  Bartholomeuskerk
Elke zaterdag 10.00-11.00 uur Open kerk  Hervormde Kerk Fonteinstraat

(kerken zijn vaker open, zie pagina’s met informatie van de kerken)

Vanwege de corona-situatie attendeert Poeldijk Nieuws u op wijzigingen in agenda’s van scholen, verenigingen, 
sportclubs, kerken en bedrijven. De informatie in dit nummer is zo zorgvuldig mogelijk gecontroleerd. 

Raadpleeg steeds actuele informatie op www.poeldijknieuws.nl en andere websites.

Wisselende bedrijfsresultaten door crisis

Poeldijkse transportbedrijven

Scouting Poeldijk draaide vier opkomsten

Kinderen razen heerlijk uit

Door een onzer redacteuren

De transportsector in Poeldijk boekt sinds het begin van de co-
ronacrisis wisselende bedrijfsresultaten. Bij bedrijven die zich 
uitsluitend bezighouden met vervoer van groenten en fruit 
was er in het algemeen veel vraag naar vervoerscapaciteit. 
Moeilijker was het voor de transportbedrijven van bloemen en 
planten. De afzet van deze producten liep in de eerste periode 
van de coronacrisis dramatisch terug. Dat was te merken in het 
weg- en luchtvervoer. Vooral de export van sierteeltproducten 
viel nagenoeg stil, zo leert een telefonische ronde bij enkele 
Poeldijkse ondernemers. 

Sinds half mei is het gelukkig weer druk-
ker met de afzet van bloemen en planten. 
Blokkades van landsgrenzen naar buiten-
landse afzetmarkten zijn opgeheven. Het 
vrachtvervoer in het buitenland dat eerst op 
zon- en feestdagen altijd stil lag, werd speci-
aal op Hemelvaartsdag en Pinksteren vrij gegeven. Zo konden bij-
voorbeeld de Franse bloemisten weer producten uit Nederland 
afnemen en dat was gunstig voor de Franse Moederdag,  die zon-
dag 6 juni word gevierd.  (lees verder op pag. 3) 

Wij hebben alweer 4 opkomsten gedraaid met de speciale re-
gels die nu gelden. Dat gaat supergoed! Als leiding merkten wij 
dat de kinderen er weer ontzettend veel zin in hadden, en dat ze 
het heerlijk vinden om weer even uit te razen.

We hebben dan ook veel spellen gespeeld waarbij je lekker actief 
bezig bent, zonder al teveel contact. We hebben onder andere 

trefbal, levend kwartet, vuilniszak volleybal, 10 tellen in de rim-
boe, smokkelspel en 3 is teveel gespeeld. Ook zijn wij hard aan 
het werk met de voorbereidingen voor ons zomerkamp, waarvan 
wij hopen dat het doorgaat! Ook een keertje komen kijken? Mail 
ons dan via: grotewelpenpoeldijk@hotmail.com.

Groetjes, de Grote Welpen.
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Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
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Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
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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
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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. 
Poeldijk Nieuws digitaal
Wilt u Poeldijk Nieuws liever digitaal ontvangen? Dat kan, laat 
het ons weten via info@poeldijknieuws.nl en u kunt ons dorps-
magazine elke 14 dagen online lezen.
Privacy
Poeldijk Nieuws respecteert de privacywetgeving (AVG) en stelt 
nooit data van haar lezers aan derden beschikbaar.

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

BELANGRIJKE NUMMERS EN ADRESSEN
Wijkagent Poeldijk: 
Spreekuur wekelijks dinsdag 14.00-15.00 uur in De Backerhof. 
Bij nood: bel 112 
Bij problemen: 0900-8844. www.politie.nl
Gemeente Westland: 140174
Dr. Schijen  0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw  0174 247373, noodlijn 0174 241947
Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808
Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
Wij hebben tijdelijk het spreekuur niet beschikbaar.
Verloskundigen: 06 24713713
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174 630358
Sociaal makelaar Poeldijk: Helma van der Wijden 06 40 73 73 99, 
mail: h.v.d.wijden@vitiswelzijn.nl
Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999
Dierenbescherming Westland: 0174 630863
Embrasse uitvaartverzorging: 0174 - 257474 
Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:
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: 015 515 5000, 
www.pietervanforeest.nl
Wonen, zorg, behandeling en thuiszorg.
Wijkverpleging: Team Poeldijk Thuis, Rijsenburgerplaats 25

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

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

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

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

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

PerspeKtief, Woonhotel Westland 
Meldnummer: 794141, 24/7 bereikbaar. info@perspektief.nl
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Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Rozijnenbollen 
4 + 2 

GRATIS

Volkoren

2e brood halve prijs

Aardbeienslagroom-
schnitte

van €8,25 voor €6,50

Aanbiedingen geldig van 
maandag 1 juni t/m zaterdag 13 juni

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

#staysafe

keurslager

Geldig van 1 t/m 6 juni Geldig van 8 t/m 13 juni

KEURKOOPJE
4 SLAVINKEN + 500 
GRAM H.O.H. GEHAKT

SLECHTS € 8,95

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM GEGRILDE 
KIPROLLADE
  SLECHTS € 2,95

KEURKOOPJE
500 GRAM SHOARMA-
VLEES + 5 BROODJES & 
SAUS  SLECHTS € 7,95
VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM GEBRADEN 
GEHAKT + 150 GRAM 
FILET AMERICAIN

SLECHTS € 3,75

(vervolg van voorpagina)
Voor het eerst sinds tien weken komen de bloemenexporteurs 
weer om vijf uur ’s morgens uit hun bed omdat de klok volop 
draait’, zo klinkt het. In die bedrijfstak is men bezig aan een in-
haalslag die ook hard nodig is. Want de crisis is nog niet ten einde 
en de gevolgschade nog lang voelbaar. Het verhaal gaat dat de 
bloementransporteurs tijdens de ergste crisisperiode hun vracht-
wagens moesten inzetten voor het vervoer van toiletpapier naar 
Duitsland…

‘Alle hens aan dek’
Bij het transportbedrijf Koos van Gaalen in Poeldijk was nauwelijks 
sprake van een crisissituatie. Dat komt omdat men geen sierteelt-
producten vervoert, maar alleen groenten en fruit in Nederland. 
‘Het is juist nu hoogseizoen in het groenten- en fruittransport’, 
zegt Arco van Gaalen. ‘Wij brengen uitsluitend producten vanaf 
de kwekers naar handelshuizen en naar de detailhandel. Toen de 
eerste berichten over een naderende crisis naar buiten kwamen 
was er sprake van een zekere aarzeling in de markt. De tweede 
reactie was juist van heel veel vraag. Consumenten willen nu een-
maal genoeg eten in huis hebben; men ging hamsteren en dus 
was het alle hens aan dek om de schappen in de winkels en op 
de markten gevuld te krijgen’. Van Gaalen verzorgt geen trans-
port van groenten en fruit naar het buitenland. Grensproblemen 
waren dus niet aan de orde. ‘Na de eerste zeer drukke weken in 
aanlevering van tuinbouwproducten is het nu ook nog wel druk, 
maar het is overzichtelijker. Wij verwachten dat de huidige situa-
tie tot in het najaar stabiel zal blijven’.  

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

www.spruijtonderhoud.nl • 06-512 08 412www.spruijtonderhoud.nl
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Wanneer je iemand missen moet
Niet voor even, maar voorgoed
Dan valt dat heel erg zwaar
Ja, dat is gewoon heel naar.

Nooit meer samen kunnen praten
Een leegte die is achtergelaten
Verdriet en een groot gemis
Als iemand er niet meer is

Wat blijft  zijn de herinneringen
Dat worden hele waardevolle dingen
Om te bewaren, veilig en apart
Op een speciaal plekje in je hart

Zeer bedroefd, maar enorm dankbaar voor de vele goede 
jaren die wij samen mochten beleven, geven wij u kennis 
dat op 65-jarige leeft ijd is heengegaan onze grote kanjer 

 Mary Bol–Jansen
* Scheveningen, † Den Haag,
12 mei 1955 19 mei 2020

Je stond alti jd voor iedereen klaar, 
niets was te gek en alles kon alti jd.

Wat zullen we jouw gezelligheid en humor
verschrikkelijk missen.

Loek Bol
Kinderen en kleinkinderen

Correspondenti eadres:
Lupine Uitvaartverzorging, t.a.v. familie Bol
Voorstraat 26, 2685 EM  Poeldijk

Op woensdag 27 mei hebben wij in crematorium 
Ockenburgh in besloten kring afscheid genomen 
van Mary.

Wij danken iedereen voor de grote hoeveelheid 
brieven, kaarten en bloemen die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van onze vader, 
schoonvader, opa en overgrootvader

Tinus van Dijk
Hoewel het afscheid in besloten kring heeft 
plaatsgevonden, kijken wij als familie met trots 
terug op de mooie en waardige afscheidsdienst in 
de aula van crematorium Ockenburg.
Alle blijken van deelneming zijn ons tot steun bij 
het verwerken van dit verlies. Wij willen iedereen 
hiervoor van harte bedanken.

Peter en Helma
Theo
Mart en Yvon
Irene en Reggie
Kleinkinderen en
achterkleinkind.

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

In memoriam:

Martinus van Dijk (91) 
Door pastor Max Kwee 
 
Tinus werd geboren op 30 mei 1928 in Poeldijk, zijn vader was 
kassenbouwer. In 1941 leerde Tinus via een zus Corry kennen. Al 
vroeg in zijn leven overleed zijn moeder, in 1945. Hij wilde graag 
piloot worden, maar daar kwam het niet van. Hij werd uitge-
zonden naar Nederlands-Indië, geheel tegen zijn zin omdat hij 
vond dat Nederland daar niets meer te zoeken had. Hij keerde 
in 1950 terug. Een jaar later overleed zijn vader. 

In 1957 zijn Tinus en Corry getrouwd in Hoeven. Hij werkte in Den 
Haag op de financiële administratie van bierbrouwerij De Drie 
Hoefijzers en werd uiteindelijk overgeplaatst naar Breda. Het ge-
zin bleef in Poeldijk wonen, zodat Tinus altijd op en neer reisde. 
Later ging het bedrijf over in Oranjeboom. Tinus deed dit werk bij-
na 40 jaar. Intussen hadden Tinus en Corry het leven gegeven aan 
Peter, tweeling Theo en Mart, en Irene. In 1990 ging Tinus met 
pensioen. Hij hield er van om er dagjes op uit te gaan, bijna elke 
zondag trok het gezin door Nederland. De kinderen hebben op die 
manier heel Nederland gezien. Tinus was een echt gezinsmens, 
hij deed alles voor de kinderen. Verder was hij nogal op zichzelf, 
vooral heel nuchter en nam het leven zoals het kwam. 
Hij had een groot rechtvaardigheidsgevoel en was duidelijk in zijn 
meningen: zijn ‘ja’ was ‘ja’, en zijn ‘nee’ was ‘nee’. Op 20 decem-
ber 2016 is Corry overleden. Donderdag 7 mei is Tinus, op 91 ja-
rige leeftijd overleden. Eind mei zou hij 92 zijn geworden. Wij zijn 
dankbaar voor zijn goede en lange leven. Moge hij rusten bij de 
Heer, in wie hij een onwrikbaar geloof en vertrouwen had. 
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 4 t/m 6 juni

AARDBEIENSCHELPJES

van 4,50
€3,95

Krokante schelpjes van bladerdeeg met banket-
bakkersroom en heerlijke Hollandse aardbeien!

2stuks

Afscheid met hart en zielAfscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

MONDKAPJES OOK VOORRADIG!

In memoriam: 

Adriaan van den Berg (72)
Door ds. J.W.J. Guis

Zondagochtend 3 mei overleed Adriaan 
Marie van den Berg in de leeftijd 
van 72 jaar in het ziekenhuis 
te Delft. Daarmee kwam een 
einde aan zijn aardse leven 
en een einde aan het ziek-
teproces van twee jaar. 
De laatste weken werd 
duidelijk dat er geen be-
handeling meer mogelijk 
was. Met dit overlijden ver-
liezen zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen een geliefde man, 
liefdevolle vader en trotse opa. Wij 
bidden hen in dit verdriet de nabijheid van de Heere toe. 

Daarbij denken wij ook aan de bredere familiekring. Velen toon-
den hun betrokkenheid bij de ‘drive-through’ of keken mee met de 
dienst van Woord en Gebed. Br. Van den Berg mocht in zijn leven 
veel betekenen. Allereerst in zijn gezin. Maar ook in het familie-
bedrijf waarvoor hij zich jaren als diaken inzette. Op betrokken 
wijze heeft hij zijn gaven daarin mogen gebruiken. Voorafgaand 
aan de begrafenis luisterden wij in de dienst van Woord en Gebed 
naar Psalm 62. David noemt God zijn rots waarop hij bouwt. Ook 
wij mogen ons vertrouwen op God stellen. In de Heere Jezus is er 
verwachting zelfs door de dood heen en zullen wij niet wankelen. 

Dat is genade van God die ons vergeving en behoud schenkt door 
het geloof in Zijn Zoon. We bidden de familie toe dat ze ook tel-
kens mogen merken dat God hun rotssteen is. Dan is er de dank-
baarheid voor wie br. Van den Berg mocht zijn. Er is ook het gemis 
nu hij er niet meer is. Maar ook mag het gebed er zijn met de 
woorden van het lied dat hij graag zong: ‘In dood en leven, Heer, 
wees Gij nabij’.
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Het pastoraal team is de parochie  De Lier dankbaar voor haar 
coöperatieve houding. Per 1 juni zijn de aanvangstijden van zon-
dagse vieringen: om 09.00 uur: St. Andreas, St. Jan de Doper, H. 
Lambertus, O.L.V. van Goeden Raad en O.L.V. ten Hemelopneming. 
Aanvang om 10.30 uur: St. Adrianus, H. Egbertus, St. Joseph en 
H.H. Martelaren van Gorcum. Monster en Poeldijk wisselen elk 
jaar om en om. De H. Jacobuskerk in Maasdijk heeft de viering 
altijd op zaterdagavond. Wij begrijpen dat niet iedereen blij is 
met de aanpassingen. Het pastoraal team blijft zich inzetten om 
in elke kerk van onze federatie een zondagsviering aan te bieden. 
Dat vraagt om begrip en inzet van iedereen. 

Herstel van operatie

Pastoor tot eind juni afwezig
Door Peter Zuidgeest, voorzitter federatie Sint Franciscus

Op 12 mei is bij pastoor Jaap Steenvoorden op advies van de 
arts een onrustig stukje huid op zijn neus verwijderd. Daarna 
had hij een hersteloperatie, de artsen zijn tevreden over het 
verloop. Het herstel van pastoor Steenvoorden neemt enige tijd 
in beslag; hij dacht na Pinksteren weer actief te kunnen zijn. 

Het advies van zijn arts is eerst goed de tijd te nemen om te her-
stellen. Zoals het er nu naar uitziet zal hij eind juni weer zijn werk 
hervatten. Zijn herstelperiode brengt hij door bij zijn familie in 
Hillegom. Een kaartje kan natuurlijk altijd. Stuur dit naar het se-
cretariaat: Dijkstraat 25, 2675 AD Honselersdijk. Marian de Jong 
zorgt  er voor dat uw kaartje bij hem terecht komt.

Reserveren vooraf verplicht: website of bellen 

Weekeindevieringen in juni 
Door diaken Ronald Dits

Na de recente maatregelen van het kabinet mogen vanaf 1 
juni bijeenkomsten van in totaal 30 mensen weer, vanaf 1 juli 
100 mensen. De bisschoppen hebben besloten dat vieringen 
in onze kerken weer kunnen als alles zo georganiseerd is dat 
verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk is uitgesloten. 
In elke kerk is de uitvoering van een  protocol de verantwoor-
delijkheid van een coördinator, hij of zij draagt een gekleurd 
hesje. Kerkgangers moeten aanwijzingen van de coördinator 
opvolgen.

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

Door inkrimping pastoraal team  

Vieringen Poeldijk naar negen uur
Door diaken Ronald Dits

 Op 1 september 2019 is het pastoraal team in-
gekrompen met één priester door het 

vertrek van pastor Martien Straathof. 
Ook kwam er een einde aan de assis-
tentie van pastoor Van Well. Hierdoor 
is het steeds moeizamer de vieringen 
op zondagochtend in te vullen, vooral 

voor die om 09.30 uur als er 7 vieringen 
op dezelfde tijd zijn. Dat vraagt om zeven  

 voorgangers en is nu onhaalbaar. Om te 
voorkomen dat vieringen door gebrek aan een voorganger uit-
vallen zijn aanpassingen nodig. 

Een oplossing is als een kerk de aanvangstijd wijzigt naar het late 
tijdstip. Hierdoor zijn er zes vieringen op het vroege en vijf op het 
latere tijdstip. Om de parochies tegemoet te komen heeft het pas-
toraal team besloten de aanvangstijden te wijzigen naar 09.00 en 
10.30 uur. Daarna vroeg het team de parochie De Lier om het tijd-
stip  van de zondagsviering te wijzigen naar 10.30 uur. Daarop re-
ageerde De Lierse parochie positief, ondanks dat de parochianen 
van De Lier heel content zijn met het vroege tijdstip op zondag. 

Familiekamer Silene 
Rijsenburgerplaats 27
2685 GA Poeldijk
(nabij de Terwebloem)

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

Afscheid nemen en thuis zijn
Familiekamer Silene.
Een fijne huiskamer om na een 
overlijden, in alle rust en privacy, 
bij uw dierbare te zijn.
Silene biedt een intieme, sfeervolle 
 omgeving en heeft alle comfort 
om samen te zijn met uw naaste 
familie en vrienden.

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl
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Het federatiebestuur besloot dat vanaf 6 juni weekeindevie-
ringen weer mogelijk zijn, zonder H. Communie. Met altijd een 
voorganger, koster, lector, coördinator en één kerkmusicus, 
is het aantal kerkgangers beperkt tot 25, vanaf 1 juli tot maxi-
maal 95. Voor kleinere kerken is het maximumaantal lager. 
Reserveren is verplicht, zonder reservering wordt niemand toe-
gelaten. Reserveren kan via: www.rkwestland.nl. vanaf 18.00 
uur op de maandag vóór de viering. Om te reserveren kunt u 
ook bellen naar het secretariaat op dinsdag- en donderdag van 
10.00 -12.00. Reserveren kan voor één viering, voor elke per-
soon moet dat apart worden gedaan. Als iemand gereserveerd 
heeft, kan de viering worden bezocht, alleen als u geen ziek-
teverschijnselen heeft. Kom ruim op tijd. Bij binnenkomst con-
troleert de coördinator of u gereserveerd heeft. Dan wijst de 
coördinator een plaats toe. Zitplaatsen zijn 1,5 meter van elkaar. 
Families mogen met maximaal 2 personen bij elkaar. Eerst de 
plaatsen voorin de kerk dan plaatsen daarachter. Bij verlaten 
van de kerk de mensen achterin eerst. Samenzang mag niet; 
zang wordt verzorgd door een kerkmusicus en cantor. De collec-
te is een deurcollecte, dan is er geen risico door aanraken van 
geld. Een kleine groep parochianen kan in juni een viering bij-
wonen. Vieringen in tehuizen en doopvieringen zijn in juni nog 
niet toegestaan. 

Elke werkdag om negen uur ‘s morgens 

Vieringen door de week
Elke werkdag om 09.00 uur is er een korte viering, die kunt u 
thuis via kerkradio, onze website of direct via Kerkomroep.nl 
beluisteren. Meer informatie: www.rkwestland.nl. 

Maandag: diaken Ronald Dits vanuit de kerk in Honselersdijk.
Dinsdag: pastor Max Kwee vanuit de kerk in Monster.
Woensdag: diaken Walther Burgering vanuit de kerk in Kwints-
heul.
Donderdag: pastoor Jaap Steenvoorden vanuit de kerk in 
Honselersdijk.
Vrijdag: pastoraal werker Els Geelen vanuit de kerk in Monster.

De liturgie van de dag wordt gevolgd; er zijn géén kerkgangers. In 
het overzicht op www.rkwestland.nl kunt u uw viering naar keuze 
aanklikken, de viering ‘live’ beluisteren en later herbeluisteren. 

Parochiebestuur en onze vrijwilligers: 

Wij staan klaar om u te helpen 
Door Koos Verbeek, vicevoorzitter parochiebestuur

Het parochiebestuur wil dicht bij onze parochianen blijven, on-
danks de afstand die we moeten houden. Wij willen u graag hel-
pen met een woord van ondersteuning of bij vragen die u heeft. 
Wij willen hulp bieden aan alle Poeldijkers die op een of andere 
manier hulp nodig hebben. 

Neem contact met ons op:
Helen de Vreede:  helendevreede@planet.nl  
(tel.: 24 37 64 of 06 - 12 06 95 20)
Jan van Dijk: janenwilvandijk@tele2.nl 
(tel.:  24 77 19 of 06 - 40 91 75 65)
Koos Verbeek: koos@koosverbeek.nl 
(tel.: 62 54 59 of 06 - 53 71 41 51)
Voor geestelijke ondersteuning:
Pastor Max Kwee: kwee@rkwestland.nl of tel.: 76 43 38
Pastoraal werker Els Geelen: geelen@rkwestland.nl
of tel.: 06 – 36 28 69 52
Onze oproep geldt ook voor mensen die zien dat anderen hulp 
nodig hebben, maar dat niet kunnen vragen. Uw privacy is ge-
waarborgd.

Kerkberichten 
Weekeinde 6 en 7 juni
Zaterdag 6 juni: geen viering in onze kerk.
Zondag 7 juni 09.00 uur: eucharistieviering met orgelspel en zang. 
Voorganger: pastoraal werker Els Geelen. Intenties: voor mensen 
die door het virus geen bezoek mogen ontvangen en mensen in 
de zorg. 
Weekeinde 13 en 14 juni 
Zaterdag 13 juni: eucharistieviering met orgelspel en zang. Voor-
ganger: pastor Max Kwee. Intenties: Henk van der Voort en Corrie 
van der Voort-van der Klugt, Janus Brabander, Jan van Marrewijk, 
Nic van der Knaap en Roos van der Knaap-van den Berg, zoon 
Hans en overleden familie, Gerard, Gé en Martie Thoen, Gerard 
Goeijenbier en Riet Goeijenbier-van Kester.
Zondag 14 juni: de kerk is van 09.00-10.00 uur open voor gebed 
en een kaarsje, met  liederen en muziek. 

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

Doopvieringen
Aanmelden voor een doopviering gaat digitaal. Op www.rkwest-
land.nl staat onder Contact ‘Formulieren’. Het formulier ‘aan-
melden Doop’ ingevuld digitaal naar het secretariaat sturen. Zij 
zorgen dat het bij de juiste mensen komt. Tot 1 juni zijn er geen 
doopvieringen; in overleg wordt dan een nieuwe datum gezocht.

De Backerhof
Er zijn geen vieringen in De Backerhof

Westland Verstandig: 
Opknappen Centrum Poeldijk snel aanpakken

Poeldijk zal naar meer dan 6.000 inwoners groeien. Terecht wordt veel aandacht 
besteed aan het centrum. De Voorstraat zou met enkele aanpassingen tot 
Westlands mooiste straten kunnen behoren. Het nieuwe pleintje -waar een naam 
aan gegeven moet worden- en de oud-Hollandse lantaarnpalen fleuren een en 
ander al op, maar het geheel is nog niet af. Westland Verstandig vindt dat de hele 
Voorstraat opnieuw moet worden ingericht. Ook de verkeersstromen rondom de 
Voorstraat zouden anders moeten. Het Dario Fo-gebouw wil de gemeente verko-
pen. Harde eis daarbij moet zijn dat in dat gebouw senioren- / starterswoningen 
moeten komen. Goed nagedacht moet worden wat er op de Wittebrug-locatie 
moet komen. Gelukkig gaat Perspektief verhuizen. Ook op die locatie liefst 
betaalbare woningen met zorg en starterswoningen
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 
2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / 
mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl. 
De Burgerkantoren zijn weer open vanaf 18 mei.

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

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

Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 

mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl. 
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‘Als een dorstige akker’ 

Een blik in de ziel
Door ds. J.W.J. Guis

 Ik las een interview met voormalig wiel-
renner Armstrong. Boven dat interview 

stond: ‘een blik in zijn ziel’. Die uit-
drukking zette me aan het denken, 
meer dan de inhoud. Bedoeld werd 
dat Armstrong persoonlijk werd. Hij 
liet iets zien aan de buitenwereld wat 

van hem was. Het kwam uit zijn ziel, uit 
zijn hart. Het zette me aan het denken,  

omdat ziel oorspronkelijk een Bijbels woord 
is. Wat bedoelen we ermee als we het hebben over onze ziel?

Wij spreken van ‘onze ziel blootleggen’. Dan laat je eerlijk kijken 
naar wat je echt denkt en voelt. Vaak zeggen we automatisch: 
‘Het gaat goed’. Soms is dat helemaal niet zo. Het kan best op-
luchten om je ziel even te openen voor iemand anders. Zeker in 
deze tijd van beperkingen en eenzaamheid door de coronacrisis. 
Ziel is het centrum van wie wij als uniek persoon zijn.

In de Bijbel wordt de ziel van een mens vergeleken met een dor-
stige akker (Psalm 143). Een akker heeft behoefte aan water, an-
ders kan er niets groeien. Onze ziel heeft ook behoeften. Aan rust, 
vergeving of aandacht. Waar onze ziel is als een akker zijn Gods 
woorden als water. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik  heb dat 
steeds weer nodig: God die zorgt voor mijn ziel.
 
Kerkdiensten via YouTube en live stream
Diensten zijn tijdelijk te bekijken beluisteren via YouTube. 
Inloggen: youtube.com/channel/UCtcrrKqY1H_B77A-MmthPqQ
Of inloggen via: YouTube: herv.gemeente Poeldijk
Of via: www.Hervormd Poeldijk onder corona.
 
Zondag 7 juni  
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, via livestream.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, via livestream.
Zondag 14 juni, Eerste Pinksterdag 
10.00 uur: ds. J.W. Sparreboom, via livestream.
19.00 uur: ds. J. Quist, via livestream.
U kunt van de dienst een dvd ontvangen, neem dan contact op 
met diaken D. van Velden, tel. 24 40 20. 

Collecten in deze periode
Nu er geen diensten worden gehouden kunnen de kerkrentmees-

ters en diakenen niet collecteren. Als u toch een bijdrage wilt 
geven aan de ‘gemiste collecten’  is die welkom op: NL09 RABO 
0135 3652 36 t.n.v. Kerkv. Herv. gemeente Poeldijk, o.v.v. ‘gemiste 
collecten’. We verdelen deze bijdragen tussen diaconie en kerk-
voogdij op basis van de collecten op deze zondagen in 2019. Bij 
voorbaat dank voor uw bijdragen.

Woensdagavond extra kerkuitzending
Op woensdagavonden wil ik vanuit de kerk een extra uitzending 
verzorgen, samen met hen die beeld en geluid mogelijk maken. 
Het gaat om een korte overdenking, misschien het voorlezen van 
een gedicht en laten horen van liederen en muziek. Als u graag 
een bepaald lied wilt horen, laat het weten. Wellicht ligt er een 
uitvoering van in de kerk.

Kerk elke zaterdag open
Tijdens de coronacrisis is de kerk elke zaterdag van 10.00-11.00 
uur open om gelegenheid te geven in de stilte van de kerkzaal 
te bidden. Ook zal een ouderling of ds. Guis aanwezig zijn voor 
eventueel een gesprek.

Hulp- en bezoekwerk
Door de coronamaatregelen zijn er gemeenteleden die hulp no-
dig hebben met zaken die zij anders met gemak zelf kunnen doen. 
Boodschappen, iets ophalen of wegbrengen. Noemt u maar op. 
Schroom niet om contact op te nemen met diakenen of commis-
sie gemeentewerk. Contactpersonen:
Br. D. van Velden, tel.: 24 40 20
Zr. J. Huis-Voois, tel.: 24 76 41
Onze predikant en ouderlingen zijn terughoudend met hun be-
zoeken. Als u behoefte heeft aan een gesprek of bezoek neem 
dan contact op. Voor de ouderlingen is contactpersoon onze scri-
ba: zr. M. van der Pot-Cloose (24 02 82), ook kunt u ds. Guis bellen 
op tel. 06 - 13 703 120. 

600 soorten lelies coronaproof te bezichtigen

Testkas Onings Holland in bloei 
Een prachtige bloemenzee van lelies, speciaal voor het 
Nederlandse lelievak. Genieten is gegarandeerd.  Onings Holland 
gebruikt de testkas om per verkochte partij ook een proef te 
planten. Bloeistadia, lengte, aantal knoppen en kwaliteit wor-
den nauw gevolgd. Het resultaat is prachtig. Onings Holland no-
digt alle belangstellenden uit om in de testkas in Honselersdijk 
de bijna 600 soorten lelies te komen bekijken. 

De kas komt de komende weken volop in bloei. Naast het genot 
voor het oog, is het ook voor het lelievak een uitgelezen kans om 
resultaat en kwaliteit zelf te beoordelen. Onings Holland heeft 
de testkas uiteraard zo ingericht dat de kas volgens de RIVM-
richtlijnen bezocht kan worden. Geïnteresseerden zich vóóraf 
bij Onings Holland aanmelden via: info@onings.nl, of 282230. 
Impressie testkas: https://youtu.be 
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EXTRA GOEDKOOP BIJ JUMBO

HEINEKEN, AMSTEL OF BRANDBIER

2 KRATTEN 
2E HALVE PRIJS

3 KRATTEN 
50% KORTING

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG T/M ZATERDAG

08.00 TOT 21.00 UUR
ZONDAG 

10.00 TOT 19.00 UUR

157 jaar lang: 2 keer een Mart van der Knaap

Opa en kleinzoon: twee op een rij
Door Mart van der Knaap

In Poeldijk wonen tot nu al 157 jaar achtereen twee Marten van 
der Knaap. M’n opa Mart (1863-1940) en ik van 1930 tot he-
den. Ik was 10 jaar toen hij overleed en maakte voor het eerst 
mee, dat iemand overleed die je nooit meer zou zien. Dat was 
voor mij heel wat. Overal waar opa Mart naar toe ging mocht ik 
met hem mee en beleefde heel veel als kleinzoontje. Opa had 
drie zussen in het klooster in Oudenbosch. Op  hun verjaarda-
gen gingen we daar samen naar toe, met de stoomtrein over de 
Moerdijkbrug. Je was niet in Oudenbosch geweest als je niet in 
de Sint Pieter basiliek was geweest.

Mijn moeder Nel vond het maar niets: altijd ‘hij’ mee. “Je moet 
ook de tweede eens meenemen”. Ten lange leste mocht broer 
Leo mee, hij blij en moeder Nel had haar zin. Naar Loosduinen 
met de bus. Maar opa liet met naar huis gaan de bus expres 
voorbij gaan. “Nou kom je niet meer thuis.” Leo huilde half 
Loosduinen bij elkaar en wilde nooit meer mee. Opa had z’n zin. 
Hij leerde me vissen en van piepkruit fluitjes maken. Thuis stond 
er  een grote hoek met tulpen; in de zomer hielp ik opa ijverig 
met bollen pellen. Een andere hobby van hem:  vogels, vinken en 
koolmeesjes. Meestal waren het gewoon huismussen, die vingen 
we in een ‘mezenknip’, die hing in de pruimenboomgaard. Als de 
pruimen rijp waren gingen we heel dikwijls kijken want die rooie 
fikken (ryne victoria) waren heel lekker. Opa woonde later in de 
Voorstraat tussen slager Rien Scholten en Flip Heppe, het huis 
staat er nog. Bij Heppe hing een automaat, 2 toverballen voor 
1 cent. Ik vertelde opa dat er jongens waren die van een stuk-
je blik 1 cent maakten. Opa niks te beroerd. We probeerden in 
zijn schuurtje  een cent te maken. Mooi dat het niet lukte. Vrouw 
Heppe stond voor het raam te kijken en vroeg: “doet ie het niet? 
Wacht maar, ik haal de sleutel, want er zijn er wel eens jongens 
met een blikkie. Ja hoor, er is weer zo’n rotjoch met een blik-
kie geweest.” Ik kreeg twee toverballen en ze vroeg niet om de 
cent die ik natuurlijk niet had. Er waren meer van die streken. 
Kennissen van mijn opa uit Loosduinen kwamen bij ons en kregen 
van mijn vader een grote zak peren. Wat deden opa en ik? We 
haalden peren eruit, deden brandhout in die zak en er bovenop  
wat peren. De kennissen met de bus en een zak brandhout op 

huis aan. Eerlijk is braaf. De dag erop brachten wij ook met de 
bus, een  zak echte peren. Met mijn eerste communie kocht opa 
voor mij vooraan in de kerk een vaste plaats. Zo ging dat toen. 
 
‘Ik was mijn grote vriend en opa voorgoed kwijt’
Opa had nog een hobby. Vroeger 
was er regelmatig ‘boelhuis’. Daar 
kocht hij vaak een klok. Op zondag 
uit de kerk ging ik vaak naar hem, 
klokken opwinden en messen slij-
pen. Op 17 januari 1940 was hij 50 
jaar met Jans van Luyk getrouwd. 
Het feest was in de Heul, want het 
Bondje in Poeldijk was bezet als 
commandopost door Nederlandse 
soldaten. Ik als patertje en zus 
Corrie als nonnetje leerden bij de 
zusters een voordracht en gingen rond voor de missie. Iedereen 
kreeg een feesthoedje en ‘s avonds met een grote bos feest-
hoedjes naar huis.  Pius X bracht ’s ochtends een serenade in de 
Voorstraat. Dat kon, want in heel Poeldijk waren maar 5 of 6 au-
to’s. Na de muziek kwam heel Pius X in huis, iedereen kreeg een 
borrel en sigaar. Het was die dag stervenskoud, het wijwater in de 
bakjes op de slaapkamer bevroren. Je maakte eerst een kruisje 
met wijwater voordat je je bed indook. Later werd opa ziek en 
ik verzorgde de vogeltjes. Op 17 april 1940 is hij overleden en 
kregen mezen en vinken de vrijheid. Wat er met al die klokken is 
gebeurd, Joost mag het weten… Ik was mijn grote vriend en opa 
voorgoed kwijt. Nu, met 90 jaar ben ik er nog, vergeten doe je het 
nooit. Een derde Mart op rij komt er niet. Hoe dan ook toch wel 
uniek om dit ook u te laten weten.
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KBO Poeldijk
65+: verdeling welvaart ongunstig 
De brede welvaart in Nederland is ongelijk verdeeld. Dat stelt 
het CBS in de monitor Brede Welvaart 2020. Vooral opleiding 
en achtergrond bepalen welvaart, maar er zijn grote verschillen 
naar leeftijd. Mede op aandrang van de Tweede Kamer kijkt het 
CBS naar meer dan alleen economie en inkomen. Gezondheid, 
onderwijs en kwaliteit van de leefomgeving horen tot ‘brede’ 
welvaart. In vergelijking tot jongeren scoren senioren hoog in 
tevredenheid, liefst 90% van mensen tussen 65 en 75 zegt tevre-
den te zijn over het leven. 

Wel is er vaker een lager persoonlijk welzijn in gezondheid, koop-
kracht en woonomgeving. Van de volwassenen boven de 25 is 
de financiële situatie van 75-plusser het meest kwetsbaar. De 
langdurige werkloosheid is het hoogst onder 55-67-jarigen. Daar 
vraagt KBO-PCOB al lang aandacht voor. Werkloosheid hangt 
sterk samen met lage welvaart, nu en later. KBO-PCOB is veront-
rust, niet verbaasd. Manon Vanderkaa: “Van een boterham met 
tevredenheid kun je niet leven. Pensioenen zijn al 12 jaar niet ge-
indexeerd, ouderenwerkloosheid is hoog en op zorg is bezuinigd. 
Bij veel ouderen is de rek eruit. Bij het opbouwen van Nederland 
na de coronacrisis moet er gekeken worden naar de reële ver-
schillen tussen leeftijdsgroepen, waarbij senioren de volle aan-
dacht verdienen bij de thema’s die het CBS terecht bloot legt.”

Tot einde van dit jaar

NS verlengt geldigheid Keuzedagen 
NS komt abonnementhouders 
tegemoet en verlengt de geldig-
heid van Keuzedagen tot eind dit 
jaar. Normaal zijn Keuzedagen 
twee maanden geldig, dan ver-
lopen ze. KBO-PCOB is tevre-
den met de wijziging. Reizigers 
kunnen Keuzedagen later dit jaar weer gebruiken voor een 
dagje uit met de trein, hoopt NS. Met Keuzedagen reizen NS-
abonnementhouders van 60 jaar of ouder 7 dagen per jaar onbe-
perkt met de trein.

Spreekwoorden, gezegden en citaten
Hoop
Geef elkander hoop, dan gaat alles goed
geef elkander hoop als j’ elkaar ontmoet
niet met dure woorden, een rede of een preek,
nee, zomaar bij de slager of in de apotheek
op een caféterrasje of in de bioscoop
als is het nog zo vluchtig
maar geef elkander hoop.                                             
Soms is wijsheid niks zeggen en doen alsof je dom bent…. 
(Toon Hermans)

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

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

92,5 x 130 mm, Poeldijker

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

Wij zijn open op afspraak

0174 44 46 35
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Door een onzer redacteuren

Het Poeldijkse kassenbouwbedrijf Certhon ging op vrijdag 15 
mei aan de slag in de binnentuin van De Wittebrug in Poeldijk. 
Een team van twaalf mannen en vrouwen maakte nieuw tuin-
meubilair, een nieuwe schutting voor een luwe hoek bij de per-
gola én leidingen om de binnentuin makkelijker te beregenen. 
Een idee dat ruim vóór de coronatijd ontstond. Certhon is op 
meerdere vlakken maatschappelijk actief in het Westland en 
sloeg de handen ineen met Vitis Welzijn. Tussen de bedrijven 
door sprak Poeldijk Nieuws met Dennis Zuijderwijk (Certhon) en 
Helma van der Wijden (Vitis Welzijn). 

In de binnentuin van De Witteburg is het deze zonnige vrij-
dagochtend een drukte van belang. De tien mannen en twee 
vrouwen van Certhon zijn druk in de weer met allerlei materi-
alen. Splinternieuw hout voor de banken, tafel en schutting. 
Waterleidingen en pompen voor de beregeningsinstallatie. Er 
wordt getimmerd, geboord, gezaagd en een greppel gegraven. 
Bewoners van De Wittebrug bezien het vanuit hun omliggende 
woningen met groot enthousiasme. Vanaf balkons klinkt com-
mentaar: ‘reuze, geweldig dat dit gaat gebeuren. Wij wonen hier 
al zo mooi én nu het wordt nog mooier!’ 

Andere inhoud maatschappelijke betrokkenheid
“Ons bedrijf richtte zich in eerste instantie vooral op financiële 
sponsoring. Afgelopen najaar gingen wij ook eens nadenken of 
onze maatschappelijke betrokkenheid ook een andere inhoud 
kon krijgen. Wij zijn  ondersteund door Vitis Vrijwillige Inzet, Vitis 
brengt mensen bij elkaar die iets willen doen voor anderen en 
organisaties die hulp kunnen gebruiken. Met Vitis hielden wij 
brainstormsessies, daar kwamen vijf mogelijke projecten in het 
Westland uit. Zo ontstonden ideeën voor het bouwen van een kas 
voor Dagcentrum De Woutershof in Monster, onderhoudswerk 
bij kinderboerderij de Waterster in Wateringen, Strandjutten in 

Poeldijks bedrijf Certhon praktisch maatschappelijk actief

Metamorfose binnentuin De Wittebrug

’s-Gravenzande, op stap met bewoners van Pieter van Foreest 
Sonnevanck en het opknappen van de binnentuin van De 
Witteburg. Een van onze collega’s uit Poeldijk kwam met de ge-
dachte de binnentuin van De Witteburg op een mooie manier 
aan te gaan pakken. Wij legden met De Witteburg en Helma van 
der Wijden contact om de mogelijkheden door te nemen en te 
bekijken wat wij konden doen. Ik heb een ontwerp gemaakt en 
een collega heeft de aanleg van waterleiding voorbereid. Het plan 
was onze 5 projecten op 27 maart met een borrel af te sluiten.  

Handen laten wapperen
Dat plan kon door de corona helaas niet doorgaan,” zegt Dennis 
Zuijderwijk. Helma van der Wijden, sociaal makelaar bij Vitis 

Welzijn: “Afgelopen najaar zijn wij 
door Certhon uitgenodigd na te 
denken waar wij bij De Wittebrug 
behoefte aan hebben. Wij hadden 
al eerder plannen gemaakt in het 
kader van Nederland Doet en stel-
den Certhon voor de banken, ta-
fel en waterleiding bij ons te laten 
maken,”. Van der Wijden vindt het 
heel bijzonder dat Certhon zo’n ge-
weldige maatschappelijke bijdrage 
met zoveel enthousiasme onder 
alle Certhon-medewerkers voor el-
kaar krijgt. Dennis Zuijderwijk: “als 
veel van onze medewerkers daarin 
meegaan is dat natuurlijk geweldig. 
Normaal werken wij op kantoor, 

doen daar ons eigenlijke werk. Nu laten wij ook zien dat wij onze 
handen op een andere manier kunnen laten wapperen.”     

Over Certhon
De organisatie is een in Poeldijk gevestigd familiebedrijf met meer 
dan 120 jaar ervaring in de tuinbouwsector. Met 130 hoogopge-
leide en ervaren experts ontwikkelt Certhon wereldwijd hightech 
tuinbouwoplossingen voor jaarrond lokale en verse groente-, 
planten- en bloemenproductie. Het resultaat: wereldwijde, suc-
cesvolle en innovatieve turnkey kassenbouw- en indoorfarmpro-
jecten. Zie: www.certhon.com.
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Het personeelsblad van Certhon
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Deze opname is aan de Vaart gemaakt, bij het eeuwenoude ri-
viertje de Gantel. Het stempeltje rechtsonder verraadt dat we 
opnieuw een toppertje van beroepsfotograaf Hulspas in han-
den hebben. Toen deze foto werd gemaakt, was de Vaart open-
bare weg en was het water naast de weg als Poeldijkse haven 
van groot economisch belang. Een groot deel van de materia-
len bestemd voor het plaatselijke bedrijfsleven kwam via het 
knusse Poeldijkse haventje binnen. Omdat de afmetingen van 
het haventje beperkt waren, was het voor  schippers niet altijd 
gemakkelijk om dichtbij de Voorstraat, eindpunt van de haven, 
te lossen. Hoe verder van dat eindpunt verwijderd, hoe meer 
handwerk er met karretjes moest worden verricht. 

Aan de Vaart waren brandstoffenhandel Paalvast en de kwekers 
Willem Maat sr. en Jan van Kampen gevestigd. De laatste was een 
sociaal bewogen man, maar geen tuinder in hart en nieren. Dat 
leidde ertoe dat hij in 1924 zijn bedrijf van de hand moest doen. 
De Poeldijkse kweker Andries van Kester (Wateringseweg) was er 
als de kippen bij om het lekker dichtbij huis gelegen perceel te 
kopen. Zijn oudste zoon was pas een tiener, het weerhield hem 
er niet van het zeer oude bedrijf aan te schaffen. Hij wist maar 
al te goed dat een zó gunstig gelegen perceel niet dagelijks te 
koop kwam. Door de leeftijd van zijn oudste zoon was Van Kester 
bereid om 7000 m2 ofwel plusminus 500 Rijnlandse roeden voor-
lopig te verhuren. Hij had in zijn eigen bedrijf volop werk om zijn 
dagen nuttig door te brengen. 

Mede omdat besturen nu eenmaal vooruitzien is, wilde kweker 
Van Kester voorkomen dat hij achter het net zou vissen zodra de 
nood aan de man was. Willem Kruijk op de foto zittend rechts-
achter, toen regelmatig als knecht in kwekerijen werkzaam, zag 
huren wel zitten. Hij stapte op de koper af, maakte een deal met 
heer Andries en was van de een op de andere dag zelfstandig 
ondernemer. Hij verhuisde van de bebouwde kom naar de Vaart 
(buitengebied) en mocht de helft van de 18e-eeuwse dubbele wo-
ning als zijn stulp beschouwen. De foto moet op die voormalige 
tuin van Jan van Kampen kort na ondertekening van het huurcon-
tract zijn gemaakt. Dat valt op te maken uit de in 1924 geboren 
Pietje, veilig in de armen van moeder Tonia Kruijk-Hendriks. 

Van werknemer tot werkgever
Toen Pietje Piet was geworden werkte hij in de tuinderij, bij de 
tuinbouw-voorlichtingsdienst, was lid van gemeenteraad én 
Provinciale Staten. De appel viel zo niet ver van vaders boompje! 
Daar, in de nabijheid van de Gantel mocht Willem Kruijk een klei-
ne tien jaar een deel van Jan van Kampens bedrijf voortzetten. 
Tuinieren zat Willem, net als veel van zijn leeftijdsgenoten, al 
jong in het bloed. Westlandse jongemannen zochten toen vaak 
hun geluk in kwekerijen, het vak werd iedereen met de paplepel 
ingegoten. In mei en juni kende de tuinbouw de jaarlijkse piek. 
Krenten van de druiven had, naast veilingwerk, voorrang boven 
alles. Kwekers hadden er bijna alles voor over om dat intensieve 
karwei niet uit de hand te laten lopen. Toch zat menig kweker met 
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zijn handen in het haar door te weinig ‘hulptroepen’. Sommige 
tuinders hadden vaste krentploegen, die jaarlijks de vruchten in 
spé ter hand namen om het teveel aan - of niet gezette - korrels 
te verwijderen. Zij konden rekenen op hun ploeg, een geruststel-
lende gedachte. Tuinders die een dergelijke luxe  niet kenden, 
kwamen soms handen te kort. Daarom zetten zij advertenties in 
de regionale dagbladen met teksten als: ‘voor zo spoedig moge-
lijk krent(st)ers gevraagd, in ploegverband of individueel’. Dat die 
jaarlijkse arbeidspiek merkbaar was in de glazen stad, bewezen 
de stille straten en lanen overdag. Slechts in de vroege morgen en 
late avond was er normaal verkeer, dan pas ging het nijvere volk 
naar werk of huis. Enkele weken lang vroeg het bed uit en een 
‘lekker centje’ extra in de wacht slepen, daar had bijna iedereen 
wel oren naar. 

Familie Kruijk verkast naar Verburghlaan
Dankzij het mooie zomerweer was een pauze in moeder natuur 
mooi meegenomen. In het begin van Willems carrière als zelf-
standig kweker, kwam dit kiekje tegen de gevel van het huis aan 
de Vaart tot stand. Benieuwd wie er knielden voor de fotograaf? 
Vooraan onder de linker pet ziet u Joop Nederpelt (met sigaret), 
vervolgens (schoon)zusje Alie Hendriks uit Wateringen en Piet de 
Brabander. Achter hen een trotse moeder Tonia Kruijk- Hendriks, 
vader Willem Kruijk en tussen hen in de negen maanden jonge 
Pietje. Toen er plusminus tien jaren waren verstreken had Andries 
van Kester het aan Willem Kruijk verhuurde land nodig voor zijn 
zoon André. Willem pakte zeer tot zijn spijt zijn biezen, maar had 
geluk dat hij iets soortgelijks aan de Verburghlaan in de wacht 
kon slepen. Met beide handen pakte hij het aan en stelde daar-
mee zijn loopbaan voorlopig weer veilig. In de eerste helft van de 
twintigste eeuw behoorde Willem Kruijk tot één van de bekend-
ste Poeldijkers. Werkte hij overdag in de tuin, avonduren werden 
veelal benut voor sociale bezigheden. Zo was ook hij, naast raads-
lid in de voormalige gemeente Monster, actief als leider van het 
Patronaat. Een jeugdbeweging waar jongens en meisjes konden 
sjoelen, kaarten en toneelspelen. Later werd ook de scouting 
welkom geheten. Het in 1978 afgebroken Patronaatsgebouw aan 
de Sportlaan (nu Jan Olierookstraat) was hun thuishaven. Voor de 
goede orde; er waren twee aparte afdelingen van het Patronaat. 
Samen optreden was toen uit den boze. Meisjes en jongens had-
den op verschillende avonden hun ontspanningsuurtjes, zij wa-
ren eraan gewend. Niet getreurd, bij het groter groeien heeft 
men elkaar opperbest weten te vinden…..

‘Het achttiende-eeuwse oude huis,
gaf gevoelens van een heerlijk thuis. 
Na tien jaar voorbij,
Kruijk allerminst blij.
Het was van Van Kester geen abuis’!

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

Geestelijk verzorger Annalena Hoyer is nu vaker in de Terwebloem 
om aandacht aan de bewoners te geven. Zij organiseert sfeervie-
ringen op kleinschalig wonen. Ook op de reguliere zorg zijn kleine 
vieringen waar een kleine groep bewoners aan kan deelnemen.

R 1 3 5 

2 4 6 

R 1 3 5 

2 4 6 
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Arnold Spoelplein 101  •  Mauritskade 61  •  Den Haag  •  070 - 346 84 00
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of kijk op www.korporaalenbertels.nl

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

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

   Uitstekende woningpresentatie
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Ik pak de pen op..
Snel in contact met Poeldijkers
Door Wijnand Folkeringa

Mijn naam is Wijnand Folkeringa, uit die naam kun je opmaken 
dat wat mij bindt met Poeldijk niet is gebaseerd op een lange 
familiehistorie in het Westland. Ik ben geboren en getogen in 
Arnhem en via studie en werk in Den Haag beland. Na voor mijn 
werk negen jaar wonen in het buitenland voor mijn werk zoch-
ten mijn vriendin en ik een huis in of rond Den Haag. Tijdens 
openhuizendag in oktober 2015, reden we min of meer toeval-
lig langs ons huidige huis aan de Voorstraat en hebben een be-
zichtiging gedaan. Vanaf de eerste binnenkomst zijn we verliefd 
geraakt op de charme van de oude tuinderswoning en liefde 
maakt blind, dus alle risico’s weggewoven en na de bouwkundi-
ge inspectie het huis gekocht.

Het is dus de woning die ons (inmiddels) gezin heeft verbonden 
met Poeldijk. Door wonen in het buitenland leerde ik dat je je open 
moet stellen voor je omgeving wil je erin opgenomen kunnen wor-
den. Dankzij de jaarlijkse burendag in september (en werken in de 
voortuin) kom je heel snel in contact met mensen. We volgen ook 
actief de centrumplannen voor Poeldijk en namen deel aan inloop 
en meepraatsessies in Dario Fo en restaurant Eindeloos. Wat daar 
opviel is dat er vrij veel weerstand tegen Perspektief is, met name 
door de overlast die enkele bewoners geven. Wij wonen letterlijk 
op een steenworp afstand van Perspektief maar hebben weinig 
last ondervonden. Sterker nog, een van de bewoners sprak mij 
aan of ik niet wat werk voor hem had omdat hij graag wat wilde 
doen. Hij heeft naar tevredenheid alle tuinstoelen in de beits ge-
zet in ruil voor een paar pakkies shag. Als je met die gasten praat, 
zijn het gewoon mensen met een vaak vervelende historie die hen 
bracht waar ze nu zijn. Dit is geen excuus voor raar gedrag maar 
helpt om ze iets beter te begrijpen.

Niet geschoten…
Onder het mom van ‘onbekend maakt onbemind’ kwam ik op het 
idee om iets te gaan doen met het grote grasveld van Perspektief 
met de bedoeling hen iets terug te laten doen voor het dorp. Ik 
heb onlangs sedum (vetplanten) op mijn garagedak gelegd voor 
isolatie en het bufferen van regenwater. De link naar het inzaai-
en van sedum bij Perspektief was snel gelegd. Aanleggen, zaaien, 
verzorgen kunnen de bewoners van Perspektief samen met buren 
doen. Als het sedum sterk genoeg is, kan het worden weggegeven 
aan Poeldijkers die graag wat op hun schuur of  dak willen leggen. 
Zo kom je in gesprek en is het makkelijker elkaar aan te spreken 

op ongewenst gedrag als dat nodig is. De praktijk is weerbarstig 
natuurlijk, maar niet geschoten… 

Door positieve inzet steeds meer verbonden
Inmiddels is met dank aan Loonbedrijf Wim van Dijk 50m2 gras-
veld afgeschraapt en heeft Van der Knaap Potgrond (bedankt 
Richard!) ons gesponsord met de juiste grond. Bewoners en bu-
ren werkten samen om dit voor elkaar te krijgen en dat werkt 
echt goed. Via het sedumproject kwam ik in gesprek met Koos 
Verbeek. Hij vroeg mij of ik mee zou willen denken over hoe we de 
Bartholomeuskerk naast de kerkelijke vieringen en vaste evene-
menten, in zouden kunnen zetten met als doel meer activiteiten in 
Poeldijk én het genereren van omzet. Het is bekend: kerken lopen 
leeg maar de stenen blijven staan en moeten onderhouden wor-
den. Dat kost veel geld. Als we ‘de kathedraal van het Westland’ 
willen behouden voor de toekomst, moet er wél wat gebeuren. 
Het is leuk om daar met andere Poeldijkers over mee te mogen 
denken. Een échte Westlander zal ik nooit kunnen worden, zo 
werkt dat nu eenmaal; maar als je je positief inzet, raak je lang-
zaam maar zeker steeds sterker verbonden met Poeldijk. Ik geef 
de pen door aan mijn ‘Poeldijk coach’, Mi-Tê Goeijenbier. 

Adverteren in Poeldijk Nieuws 
voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim 
3.400 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. Ook 
zijn er bijna 500 digitale abonnees, die het magazine elke 2 
weken ontvangen. 

Poeldijk Nieuws bewijst zich als een waardevol 
advertentiemedium voor de bovenlokale consumenten- 
én zakelijke markt! Als u nieuwe klantcontacten zoekt, is 
adverteren in Poeldijk Nieuws voordelig en doeltreffend! 
Vraag vrijblijvend om alle informatie en tarieven: 

Bel naar: 0174-700263 of
Elly Hazewinkel: 06-21645276 of
Koos Verbeek: 06-53714151 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171 
Info bij: advertenties@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
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Plan voor bowlingbanen verdwijnt in vrieskist…

40 jaar Jan van der Valksporthal (7)
Door Peter van Leeuwen

De verzamelde pers wordt op 10 september 1979 geïnformeerd 
over de bouwplannen. De Westlandse Courant, de Westland 
Post en de Posthoorn besteden er op hun voorpagina’s ruim 
aandacht aan. De definitieve indeling van het te bouwen com-
plex moet in verband met de constructietekeningen snel vorm 
krijgen. Wethouder Krol vraagt rekening te houden met een 
aanpassing op de bovenverdieping voor de mogelijke aanleg 
van bowlingbanen. 

Het voorstel wordt bouwkundig aangenomen, maar het plan van 
de bowlingbanen verdwijnt in de vrieskist en zou er nooit meer 
uitkomen. Als Joop van Paassen in Delft de brandpreventie heeft 
besproken, kan hij de tekeningen in een definitieve vorm gieten. 
Zaterdag 15 september verzamelt een grote groep vrijwilligers 
zich om bomen te rooien en hekken te verwijderen, zodat het 
terrein beschikbaar is voor de aannemer. Voor een zo gunstig mo-
gelijke aanvoer van materialen wordt er tijdelijk een dam in de 
sloot naast het Wenpad aangelegd. De watermeter midden op 
het terrein zal worden verplaatst. Het slaan van de eerste paal 
staat gepland voor zaterdag 27 oktober 1979, maar kan toch niet 
gebeuren vóór de welstandscommissie zich over de plannen ge-
bogen heeft en ook levering van water, gas en elektra waterdicht 
en schokproef zijn afgetimmerd. Allerlei acties in het dorp, bij de 
Verburchafdelingen en middenstand krijgen vastere vorm. Sjaak 
Albregts: als hij niet bij Verburch was, was hij onderweg ernaar-
toe. (Foto Koos van Leeuwen)

Uitloting Verburch obligaties
Door Frans van Velthoven, penningmeester Sportstichting

Dinsdag 28 april was de 15e uitloting van de Verburch-obligaties 
van de nieuwbouw in 2003 op het notariskantoor van Westland 
Partners. De volgende obligaties zijn uitgeloot:

006 – 014 – 026 – 033 – 051 – 074 – 075 – 085
099 – 116 – 125 – 131 – 139 – 148 – 152 – 178
206 – 225 – 232 – 244 – 253 – 503 – 511 – 525
530 – 544 – 551 – 560 – 570 – 590 – 603 – 633 
646 – 648 – 663 – 688 – 700 – 718 – 727 – 739
767 – 781 – 800 – 804 – 811 – 822 – 834 -  839
845 – 868  - 875 – 881 – 885 – 888 – 890 – 891 
1010 – 1030 – 1050 – 1060

De meeste houders van uitgelo-
te obligaties zijn geïnformeerd. 
Van een aantal is het adres on-
bekend. Als uw obligatienum-
mer hierboven staat en u heeft 
geen bericht ontvangen, kunt 
u met mij contact opnemen.  
Tel.: 06-13 960 740. SPORTSTICHTING
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The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

Royaal en comfortabel 3-kamer appartement 
op de eerste verdieping. Midden in het 
gezellige centrum van Monster gelegen met 
erg leuk uitzicht op de Molenstraat en Van 
Bemmellaan.

Vraagprijs: € 285.000,- k.k.

Sfeervolle verzorgde eengezinswoning met 
carport/garage, dakopbouw en ruime zonnige 
achtertuin. De woning ligt op steenworp 
afstand van het centrum en van strand en 
duinen! Perceeloppervlakte maar liefst 162 m2. 

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Molenbrink 6, 
2681 EZ Monster

Rijnweg 41, 
2681 SC Monster

Volg
ons op:

Wateringen - Naaldwijk - Monster - Den Haag  - Vlaardingen             T 0174 28 60 80    www.borgdor� .nl
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Woordzoeker: Insecten
Door Bep Stijger

Streep de gevonden woorden door. Van de letters die overblijven 
maak je een zin. dat is de oplossing. Stuur hem in en maak kans 
op een lekkere 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 helaas niet mee naar de prijs. 
Suggesties voor een puzzel of maakt u er een? Van harte welkom: 
dan is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.

Uitslag woordzoeker ‘In het 
ziekenhuis’ in nr. 10: Goede 
hoop op genezing. Van de 
46 inzenders, die het alle-
maal goed hadden, is de 
gelukkige winnaar Luna 
Lelieveld, op de foto met 
haar gewonnen schnitt.

Puzzel

onze openingstijden: 
ma-vr 06.00 tot 21.00 uur 
za 07.00 tot 21.00 uur 
zo 09.00 tot 21.00 uur 

 Spaar en Go! 
Spaar nu voor JBL 

koptelefoon (normale 
verkoop 49,95 en nu) 

29,95 of JBL Go speaker 
(normale verkoop 34,95 

en nu) 22,95! Actie 
duurt t/m 16 augustus  

Bij iedere 10 euro besteding 
ontvangt u één zegel, na 5 
zegels kunt u JBL speaker Tune 
500BT zwart of wit of JBL Go 2 
BT box oranje, blauw, zwart  of 
rood) kopen met mega korting 

Rijsenburgerweg 34 Poeldijk Tel.0174-245609 michelvistweewielers.nl

P r e m i u m E - B i k e C e n t e r

Michel Vis
E-Bikes - Fietsen

Gazelle - Kalkhoff 
Kom langs voor een proefrit op de beste E-Bikes 

van Nederland en Duitsland

D E J T R E V E K P O L K N

R A A N R O O H Z IJ E E N A

E S M L E K E R K Z E O M A

D L I B E L L E R T N E M H

N A S O O O I O G E I L V K

I A O K K R H N O K O M E N

L R T T K E D I E M U U D I

V I O O D E P V N O E L E R

N M M R D R E E L J T D R P

O D A A O R E V T I T E M S

N A C H T V L I N D E R O D

P I C P S E W F A A R G T I

C S U L E K E R K E T N O B

I G Y R E G A R D N E P A W

Woordzoeker insecten

ADMIRAAL
BIDSPRINKHAAN
BOKTOR
BONTEKREKEL
CICADE

DAMBORDVLIEG
GRAAFWESP
HOORNAAR
KLOPKEVERTJE
KREKEL

KRIEK
LIBELLE
MEIKEVER
MULDER
NACHTVLINDER

NONVLINDER
PAARDEHORZEL
SCHORPIOEN
TEEK
VEDERMOT

VEENMOL
VLIEG
VLO
WAPENDRAGER
WITJE

YUCCAMOT
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Nieuwbouw aan de Gantel

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

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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In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

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

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

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

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

We staan
voor u klaar

 

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

Bel ons 
gerust
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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

Hemelvaartsdag 2020 Poeldijk

Stichting Vrienden van St. Bartholomeus opgericht 

Gemeente werkt centrumplan uit
Door Nelly Schouw-Zaat

De gemeente gaat de vijfde variant voor de herinrichting van 
het Poeldijkse dorpscentrum verder uitwerken. Een raadsmeer-
derheid keurde dat voorstel vorige week goed. Twee fracties, 
Gemeentebelang Westland (GW) en PvdA stemden tegen. Een 
motie van GW om zalencentrum De Veiling ook in het plan te 
betrekken haalde het niet. Een voorstel om eerst de definitieve 
bestemming van Dario Fo te regelen, vóór het gebouw te verko-
pen, haalde het ook niet.

Er zijn obstakels waar nog overeenstemming moet komen. Het 
autovrij maken van de Voorstraat stuit op grote bezwaren van de 
Poeldijkse winkeliers. Ook het parochiebestuur wil dat niet, om-
dat het kerkplein dan vol komt te staan met auto’s. Als het Dario 
Fo gebouw inderdaad ‘Huis van de Buurt’ wordt gaan bezoekers 
met auto’s ook uitwijken naar het kerkplein. De hele raad drong 
er bij B&W op aan, dat deze kwestie nog eens diepgaand bekeken 
moet worden en er vooral direct overleg komt met belangheb-
benden. 

‘Activiteiten in kerk voor heel Poeldijk’ 
Dat vindt ook het parochiebestuur van de Bartholomeuskerk. 
Vicevoorzitter Koos Verbeek: ‘Wij hopen dat de  gesprekken met 
het gemeentebestuur vanaf nu beter lopen. De parochie beraadt 
zich op mogelijkheden om de kerk te kunnen behouden, niet 
alleen als liturgisch centrum, maar voor de hele Poeldijkse be-
volking. Daarom is de ‘Stichting Vrienden van St. Bartholomeus’ 
opgericht. Die stichting wil activiteiten in de kerk organiseren die 
door de hele bevolking worden omarmd’.

(Foto’s Willem de Bruijn)
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Heerlijk weer in buitenlucht sporten

Verburch Tennis weer open!
Sporten in de buitenlucht op 1,50 meter afstand kan weer; juist 
bij tennissen is dat heel goed mogelijk. In de maanden dat de 
hekken van het Onings Tennispark dicht waren, is door een klein 
clubje achter de schermen behoorlijk wat geklust en onderhou-
den. Toen eerst de kinderen de baan op mochten stond alles er 
weer spik en span bij. Op de persconferentie van premier Mark 
Rutte van 6 mei werd duidelijk dat op 11 mei ook de senioren 
weer de baan op konden. Weer een stap in de goede richting. 

Uiteraard wel onder allerlei voorwaarden en restricties van de 
KNLTB en NOC*NSF. Er zijn mooie protocollen opgesteld, na 
goedkeuring door de gemeente Westland werd begonnen met 
uitzetten van pijlen voor de juiste looprichtingen, afzetten van de 
bar en route naar de toiletten, verwijderen van terrasstoelen en 
afplakken van telpalen. Ook werden desinfecterende middelen 
aanschaft voor schone handen én ballen. Iedereen moet 1,5 m  
afstand houden, grote groepen vermijden en na het spelen moet 
iedereen direct naar huis. Nog niet ideaal, maar een mooi begin 
om weer heerlijk in de buitenlucht te kunnen sporten. Mooi dat 
het tennispark weer open is. Kijk voor mogelijke verdere versoe-
pelingen op: www.verburchtennis.nl.

Jong zwanenleven in Poeldijk 
In het voorjaar krijgen veel dieren jongen, ook zwanen. Na de 
broedtijd zie je in sloten en plassen volop jonge zwaantjes. Hoe 
heten de jongen van een zwaan? Een zwanenjong heet offici-
eel een ‘pul’. Pulletjes worden  meestal zwanenjongen of ba-
byzwaantjes genoemd. ‘Zwanenkuiken’ hoor je ook wel eens, 
maar minder. Op het moment van fotograferen waren er 3 ‘pul-
len’ en 3 eieren op het nest (hoek De Backerstraat/Ottoland. Als 
het eerste ei uit is, komt er elke volgende dag weer een ei uit. 
(Tekst en foto’s Harry Stijger)

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

Heel simpel met deze QR-code of naar: 
NL95 RABO 0343 6024 
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Wegens voortdurende groei van onze organisatie zijn 
we op zoek naar enthousiaste mensen die graag in 
teamverband alle voorkomende productiewerkzaam-
heden willen verrichten. Hierbij kun je denken aan het 
oppotten, uitzetten, stokken, sorteren en afleveren van 
onze Phalaenopsis.

Mail je motivatiebrief en CV naar sollicitatie@optiflor.nl. 
Meer informatie? Bel dan 0174 705 110 en vraag 
naar Marc Grootscholten, operationeel manager.

PRODUCTIE
MEDEWERKER (M/V)
FULLTIME (38 UUR PER WEEK)

HEB J IJ  EEN FLEXIBELE EN POSITIEVE INSTELL ING 
EN BEN JE WOONACHTIG IN HET WESTLAND?

 1318 JANUARI 2017

KBO Vakanti eweek 12 tot 19 mei
Het lijkt nog wel heel ver weg, maar onze reiscommissie heeft  
natuurlijk al een locati e voor ons gereserveerd. Vanaf de dag dat 
Poeldijk Nieuws uitkomt (18 januari) kunt u zich weer opgeven 
bij de leden van de reiscommissie. Dat zijn: Corrie van der Voet-
van der Bogaert, Irenestraat 104, (tel. 247608) en Lida Zuiderwijk, 
Beatrixstraat 119, (tel. 06 19038168). We blijven dit keer weer in 
Nederland. We gaan naar Zorgvliet, hotel Villa Nova. De vakanti e-
week is van vrijdag 12 tot 19 mei. Van de deelnemers wordt ver-
wacht dat zij redelijk zelfredzaam zijn. Onze reisbegeleiders zijn 
heel aardig, maar geen verzorgsters/ verpleegkundigen. Nadere 
gegevens over deze reis volgen nog. 
                                                 
Behoud vitaminen in verzekerd pakket
Houd vitaminen in het verzekerd pakket. Dat schrijven KBO-
PCOB, het Experti secentrum Pharmacotherapie bij Ouderen en 
KNMP aan minister Schippers (VWS). Zij reageren op het ad-
vies van het Zorginsti tuut Nederland om diverse recept plich-
ti ge vitaminen, mineralen en paracetamol 1000mg uit het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te laten stromen. 
De organisati es geven aan dat dit 1,7 miljoen mensen zal tref-
fen, veelal chronische pati ënten. Ook maken zij zich zorgen om 
pati ënten die zorg mijden. Zij vinden dat het Zorginsti tuut voor-
bijgaat aan kwetsbare chronisch zieke pati ënten die vitamines, 
mineralen en paracetamol gebruiken. Juist voor hen is adequate 
medicati ebewaking van groot belang. 
KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa: ‘Hierdoor worden veel 
oudere pati ënten getroff en. Voor mensen met osteoporose, ern-
sti ge nierinsuffi  ciënti e en aandoeningen waarvoor corti costero-
iden nodig zijn, kan dit tot bontontkalking, spierzwakte, meer 
botbreuken en ziekenhuisopnames leiden. Dit voorstel willen wij 
absoluut met minister Schippers bespreken. Het Zorginsti tuut 
vindt dat middelen niet in het pakket thuishoren als er een na-
genoeg gelijkwaardig geneesmiddel of voedingssupplement vrij 
verkrijgbaar is. Zij wil dat deze middelen hetzelfde behandeld 
worden als zelfzorggeneesmiddelen en adviseert de minister deze 
middelen uit het GVS te halen. De minister besluit in het voor-
jaar of zij het advies van het Zorginsti tuut opvolgt. De Tweede 
Kamer bespreekt dan de samenstelling van het basispakket 2018. 
Verwachti ng is dat eventuele maatregelen over vergoeding van 
vitamine D, mineralen en zware paracetamol per 2018 ingaan.

Citaten, spreuken en gezegden 
Volg je hart, want dat klopt.
De beste defi niti e van liefde gaf mijn moeder laatst: 
”Ik wordt eigenlijk van iedereen moe, behalve van je vader”. 
(Rutger Bregman)

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

BINGO..!
De eerste Bingoavond in het gloednieuwe jaar komt er aan! Elke 
derde donderdag van de maand starten wij om 20.00 uur, de zaal 
is open vanaf 19.30 uur. Na 7 ronden volgt er een superronde 
met mooie prijzen. Ook de prijzentafel voor de loterij is niet mis 
en goed gevuld! Zin in een gezellig avondje? Kom dan donderdag 
19 januari naar de Saturnus 10 in Poeldijk. De koffi  e staat klaar!

 

 

 
 
 
 
 

De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

De Zeeuw Bouwmaterialen B.V.- Slachthuiskade 30 -  Poeldijk 
tel (0174) 245516 - fax (0174) 243412 www.imabodezeeuw.nl  

Openingstijden: ma t/m vrij 8.00 - 17.00 uur, za 8.00 - 12.00 uur. 

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 


