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AGENDAAGENDA
Elke zaterdag 10.00-11.00 uur Open kerk  Hervormde kerk Fonteinstraat
Elke zondag 09.15-10.00 uur Open kerk  Bartholomeuskerk
Elke woensdag 13.30-15.00 uur Open kerk Bartholomeuskerk

(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.

Verder werken aan plannen met Bartje

Nieuwe stichting: Vrienden Bartholomeus
Door Nelly Schouw-Zaat

Het bestuur is er al, de plannen krijgen ook inhoud. Nu nog 
leden werven en dan samen aan de slag. De pas opgerichte 
‘Stichting Vrienden Bartholomeus’ in Poeldijk gaat verder met 
het veiligstellen van de historische kerk waar niet alleen kerk-
diensten, maar ook veel andere activiteiten zullen zijn. Alleen 
zo kan ‘Bartje’ uit 1926 blijven voortbestaan. Poeldijk Nieuws 

laat het bestuur van de nieuwe stichting aan het woord. Eind 
mei gaf de Westlandse gemeenteraad groen licht voor uitwer-
king van het Centrumplan Poeldijk. Maar de rooms katholieke 
Bartholomeuskerk valt buiten die gemeentelijke aanpak. Tot 
verdriet van het parochiebestuur.
 (lees verder op pag. 3) 

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

Heel simpel met deze QR-code of 
naar: NL95 RABO 0343 6024 

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

Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes___________________________________________________
Staat u ook achter Poeldijk Nieuws? 
Het maken van ons dorpsblad kost geld. Wilt 
u achter 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

Verse 
ontbijtbroodjes 
van €3,90 voor €2,90

Frisse Appelcake
van €7,25 voor €5,95

Ambachtelijk
gebakken Fjord

van €4,10 voor €3,10

Aanbiedingen geldig van 
maandag 15 juni t/m zaterdag 27 juni

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

#staysafe

keurslager

Geldig van 15 t/m 20 juni Geldig van 22 t/m 27 juni

KEURKOOPJE
3 KOGELBIEFSTUKKEN

SLECHTS € 7,95

VLEESWARENKOOPJE
GEBRADEN RIB-EYE
  
SLECHTS € 2,95

KEURKOOPJE
4 HAMBURGERS 
+ 4 SAUCIJZEN
  SLECHTS € 8,95
VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM GEGRILDE 
BOTERHAMWORST + 
250 GRAM LEVERWORST

SLECHTS € 3,45

(vervolg van voorpagina)

Het is niet anders, stil zitten is er niet bij. Naast parochiebestuur, 
verantwoordelijk voor de kerk als liturgisch gebedshuis, is er nu 
de Stichting Vrienden Bartholomeus die de kerk een bredere be-
stemming moet gaan geven. Want, zo is het algemene gevoel in 
Poeldijk én het Westland: de monumentale kerk, de kathedraal 
van het Westland móet blijven bestaan. Het bestuur van de 
Stichting, Koos Verbeek, voorzitter, secretaris Ed van Kester, pen-
ningmeester Ronald Grootscholten en leden Hans van den Broek, 
Martien van Dijk, Paul Onings, René Hartman, Jurjen Peeters en 
Carin Bom. Mensen van alle leeftijden, elk met hun eigen inbreng 
en ervaring. Voorzitter Koos Verbeek en secretaris Ed van Kester 
lichten toe: ‘Het parochiebestuur wil  dat de kerk naast liturgische 
ruimte een multifunctionele accommodatie wordt. Het bisdom 
blijft vinden dat de parochie allereerst de kerkelijke bestemming 
moet beheren. Andere taken moeten door anderen worden uit-
gevoerd’.

‘Voorbeelden waar Poeldijk van kan leren’
Tot voor de coronacrisis was de Bartholomeuskerk al vaker 
in gebruik voor grote evenementen zoals concerten door het 
Westlands Mannenkoor, de Matheus Passion en The Passion. 
Ook Open Monumentendag werd steeds in en rond de kerk ge-
organiseerd. Voor die gelegenheden was de grote kerk dan ook 
ideaal. ‘Maar’, aldus Koos Verbeek en Ed van Kester, ‘het dalend 
bezoek aan kerkgangers maakt het steeds moeilijker om bij gewo-
ne wekelijkse kerkdiensten sfeervol en devoot bijeen te zijn. De 
geluidskwaliteit valt niet mee. Het altaar staat op grote afstand 
van de bezoekers. Kortom, er is een leegte die niet op te vullen is. 
We denken dat die liturgische ruimte kleiner moet worden, dan 
is er meer gezamenlijke liturgische beleving’. Buiten het nieuwe 
liturgische centrum komt dan ruimte vrij voor andere doelein-
den. Het is nu de taak van het Stichtingsbestuur de indeling van 
het gebouw zo te maken dat er allerlei activiteiten voor de hele 
Poeldijkse bevolking kunnen plaatsvinden. De voorkeur gaat uit 
naar evenementen met culturele waarden: concerten, toneel, 
beeldende kunst, literatuur en lezingen. 

‘Grote publiekstrekkers terug hebben’
Ook voor kinderen en jongeren is er veel mogelijk. ‘Natuurlijk 
willen wij zo snel mogelijk na de coronacrisis ook weer grote pu-
bliekstrekkers terug hebben. Daar leent de kerk zich nu eenmaal 
goed voor’. Ed van Kester, geboren aan de Wateringsweg en ge-
togen in Poeldijk, nu wonend in Maasland, is beroepsmatig actief 
met evenementen-organisatie. ‘Ik zie in het hele land dat kerk-
gebouwen die men graag in stand wil houden, maar niet meer 
als Godshuis in gebruik zijn, nieuwe impulsen krijgen door an-
dere bestemmingen. Er zijn prachtige voorbeelden waar Poeldijk 
veel van kan leren zodat de Bartholomeuskerk tot centrum van 
religieuze én sociaal culturele activiteiten kan uitgroeien’. De 
Stichting Vrienden Bartholomeus hoopt op de steun van heel veel 
Poeldijkers die financieel én door vrijwillige inzet, de plannen hel-
pen waar te maken.
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Na het overlijden en de begrafenis van onze geliefde 
moeder, oma en overgrootmoeder

Wilhelmina Maria Bogaard-Dijkhuizen
willen wij allen bedanken die er, 

vooral ook in de afgelopen jaren, voor haar zijn geweest.

Medewerkers en vrijwilligers van de Terwebloem, de Hervormde gemeente 
van Poeldijk en allen die haar persoonlijk zo trouw bezochten. 

Zij heeft daar geweldig van genoten en het enorm gewaardeerd.

Tevens willen wij u dankzeggen voor de vele blijken van 
meeleven na haar overlijden en bij de begrafenis. 

Het is ons echt onmogelijk om u allen daarvoor 
persoonlijk te bedanken maar weet dat dit alles ons enorm heeft gesterkt.

Poeldijk, juni 2020                        Familie Bogaard

Afscheid met hart en zielAfscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

In dankbare herinnering:

Theo van Zijl (81)
Door diaken Ronald Dits 

Op 20 mei is op 81-jarige leeftijd Theodorus Leonardus Jozeph 
van Zijl thuis in Poeldijk overleden. Theo werd geboren op 2 juni 
1938 en hij groeide op aan de Gantel in Honselersdijk, in een 
tuindersgezin met twaalf kinderen. Na het doorlopen van de 
Tuinbouwschool ging Theo bij zijn vader werken. Op zijn 24e be-
gon hij een eigen tuindersbedrijf, tot zijn 53e had hij dit bedrijf. 

Hij was een rustige en aardige man. Hij ontmoette Ina van der 
Linden bij het dansen voor alleenstaanden in het Congresgebouw 
in Den Haag. Van een praatje kwam een volgende afspraak. Stap 
voor stap leerden zij elkaar beter kennen en meer voor elkaar voe-
len. Uiteindelijk gingen zij in 1994 samenwonen in een apparte-
ment aan de Jan Barendselaan. Theo werkte toen bij het crema-
torium, wat hij 12 jaar heeft gedaan. 

Met Ina ging hij graag fietsen en ook hield hij van biljarten en 
bridgen. Samen zijn ze ook twee keer naar Israël geweest en twee 
keer naar de VS. In 2013 verhuisden ze naar het Endhof, waar ze 
naar hun zin woonden. Voor de kinderen en kleinkinderen van Ina 
was Theo een fijne ‘vader’ en ‘opa’. De laatste maanden gingen de 
nieren van Theo steeds slechter werken, door de goede zorg van 
Ina kon hij thuisblijven. Daar overleed hij in alle rust. De uitvaart-
plechtigheid vond plaats op 26 mei in de H. Bartholomeuskerk, 
waarna Theo is gecremeerd in Ockenburgh. Het lichaam van Theo 
is terug gegeven aan de schepping, maar zijn ziel is op weg naar 
het hemelse Jeruzalem, naar Gods rijk van liefde en licht. Daar 
mag Theo rusten.

Gevraagd een flinke huishoudelijke hulp voor een ochtend 
per week. In een huis in Den Haag, zeer dicht bij Poeldijk/
Wateringen. Tel. 0174.258877.

Poeldijk Nieuwtje
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† 17-6-2017   Piet Gregoire   17-6-2020

www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 18 t/m 20 juni

VADERDAG SPECIAL!
Het BBQ-taartje, een origineel cadeau voor Vader. 
Deze valt zeker in de smaak :)

voor
€12,95

Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

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

In dankbare herinnering: 

Wil Groot-Heskes (78)
Door Els Geelen, pastoraal werker

Op 26 maart 1942 werd Wil als oudste dochter van David en 
Rieka Heskes in Poeldijk geboren. Samen met drie zussen en 
twee broers groeide ze op in een warm gezin. Na de lagere 
school ging Wil naar het VGLO. Hoewel ze goed kon leren, koos 
Wil ervoor om haar ouders te helpen. Tijdens dansles leerde 
ze Bertus Groot kennen. Ze trouwden in 1964 en gingen in de 
Bloemenstraat te Poeldijk wonen. Het gezin werd gezegend met 
één dochter en twee zonen. 

Wil was een groot Maria vereerster. Zij was met Bertus afgelo-
pen september nog in Lourdes en zij konden  hun 55-jarig hu-
welijksfeest daar vieren. Een bijzondere belevenis. In 2004 werd 
Wil aan darmkanker geopereerd. Er traden complicaties op en 
zij kwam in een rolstoel terecht, kon niet meer in Poeldijk blijven 
wonen en zij verhuisden  naar een appartement aan de Rijnweg 
in Monster. Wil bleef optimistisch en zich inzetten als vrijwillig-
ster voor de Bartholomeusparochie Poeldijk. Daarvoor kreeg zij in 
2003 de Bartholomeuspenning. 

In oktober 2019 werd Wil weer opgenomen in het ziekenhuis. Toen 
het niet meer ging eind november wilde ze naar huis om daar te 
sterven. Door haar sterke wil is ze op Witte Donderdag opgeno-
men in De Kreek te ’s-Gravenzande omdat de hulp thuis niet meer 
vergoed werd. Daar is zij op Hemelvaartsdag overleden. Op 27 
mei hebben we haar leven herdacht in de H. Machutuskerk. Voor 
haar uitvaart had ze zelf de liederen uitgezocht en  stond Maria’s 
kind centraal. Door de coronacrisis kon het koor helaas niet zin-
gen terwijl zij dit speciaal voor haar hadden ingestudeerd, maar 
er is een geluidsopname gedraaid van een eerdere viering. Dat 
Wil nu daar mag zijn waar geen pijn meer is, bij haar Schepper. 
Rust zacht, Wil.
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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

Op zoek naar geluk in iets kleins

We zijn kluizenaars geworden
Door diaken Ronald Dits

Sinds half maart zijn er alleen vieringen 
in onze kerken zonder parochianen. Het 

coronavirus breidde zich te snel uit on-
der de Nederlandse bevolking en er 
werden maatregelen genomen. Op 
13 maart kondigde de minister-presi-

dent die aan: zoveel mogelijk thuisblij-
ven en geen lichamelijke contacten, veel 

handen wassen en drukke plekken vermij-
den. Inmiddels is het aantal besmettingen flink aan het terug-
lopen en maatregelen worden versoepeld. Vanaf 1 juni mogen 
meer mensen de kerkdiensten bezoeken, eerst 30 en vanaf 1 
juli 100, maar wel met 1,5 meter afstand tot elkaar. Dat is voor 
sommige parochies eenvoudig, maar in elke kerk moeten zeker 
maatregelen worden genomen. Na het uitbreken van de co-
ronacrisis werden huisbezoekjes ook afgeraden, want vaak zijn 
deze bij ouderen. Zij kunnen erg ziek worden van het virus, dus 
zijn andere oplossingen nodig. Veel ouderen zijn ook bang van 
het virus, dus willen ze liever geen bezoek. 

Vieringen in de kerk worden via internet bij de parochianen ge-
bracht en soms worden video’s opgenomen. Er verschijnen stuk-
jes, zoals deze woorden in Poeldijk Nieuws, dit contact is in één 
richting. Maar je wilt graag horen hoe het met de parochianen 
gaat, dus wordt er veel gebeld. Die gesprekken zijn korter dan de 
gesprekjes tijdens bezoekjes. Dit komt soms omdat het moeilijk 
is om je hart te luchten via de telefoon, maar soms is het ook 
moeilijk omdat iemand slecht hoort. Het gesprek blijft wat vaker 
oppervlakkig, de mensen vertellen dat de boodschappen worden 
gedaan, dat er weinig bezoek komt maar dat de zorg nog wel 
komt. Soms komen de kinderen ook niet meer om het risico van 
besmetting te verlagen. De parochianen vertellen hier gelaten 
over, ze kunnen er niets aan veranderen. Tijdens een gesprekje zei 
een vrouw: ‘Ja, pastor, we zijn kluizenaars geworden’. 

Dat vond ik zo mooi gevonden. Bij een kluizenaar moet je dan 
niet denken aan een zonderling die niemand aan de deur wil 
en die graag in eenzaamheid leeft, iemand die niet met andere 
mensen kan omgaan. Ik moest namelijk juist denken aan kluize-
naars die de afzondering zoeken, de stilte, de eenzaamheid om 
ruimte te creëren en God te ontmoeten. Afleiding door televisie, 
gesprekken met anderen, bezig zijn, valt weg en dan ervaar je 
alles anders, beter, je bent veel scherper. Opeens trekt iets jouw 
aandacht, wat anders helemaal niet zou zijn opgevallen. Er komt 
aandacht voor het kleine en in dat kleine kan het Grote verstopt 
zitten. God laat zich zien in het kleine als in een zin, in een lach, in 
een voorwerp of in een lied. Daar is de kluizenaar naar op zoek en 
hij is gelukkig als hij dat vindt. Misschien moeten wij maar zulke 
kluizenaars worden, op zoek naar het geluk in iets kleins. Maar 
een kluizenaar zoekt ook God en dan zal het zeker helpen dat wij 
straks elkaar weer mogen ontmoeten in onze parochiekerken. En 
dat wij samen ook daar God weer mogen ontmoeten. Ik wens u, 
voor nu, allemaal veel sterkte in het kluizenaarschap en graag tot 
ziens, straks in onze kerken.

Campagne Vastenactie loopt door
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV

De Vastenactie Campagne 2020 van 26 februari tot 12 april is 
heel anders verlopen dan we hadden verwacht. Veel mensen 
zijn door het coronavirus thuis komen te zitten en vele geplande 
activiteiten zijn stil gevallen met alle gevolgen van dien: geen 
collectes en weinig mogelijkheden voor fondswervende activi-
teiten voor de Vastenactie met het thema: Werken aan je toe-
komst.

Via de offerkist achter in de Bartholomeuskerk is er toch nog 
een bedrag van € 394 euro binnen gekomen. Via het bankreke-
ningnummer Vastenactie NL21 INGB 0000 005850 zullen er ook 
nog wel giften overgemaakt zijn. Hartelijk bedankt hier voor. De 
Vastenactie heeft besloten in 2021 de campagne: Werken aan je 
toekomst  voort te zetten. Het project is belangrijk om de jonge-
ren na hun basisschool een vervolgopleiding te geven om een vak 
te leren. Het vergroot hun kansen op werk in ontwikkelingslan-
den, een redelijk inkomen te verdienen en later eventueel een 
eigen bedrijfje op te zetten. Onze financiële steun aan dit project 
is heel belangrijk. U hoort begin volgend jaar weer meer over dit 
project.

Inzameling gebruikte kleding, schoenen, tassen op 10 oktober
De MOV doet een beroep op u om de kleding te bewaren tot die 
datum. Is dit niet mogelijk dan kunt u ons bellen en komen wij het 
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ophalen. We hopen dat op zaterdag 10 oktober de inzameling van 
gebruikte kleding door kan gaan. We houden u via Poeldijk Nieuws 
op de hoogte. Door deze inzameling kunnen we drie bijzondere 
projecten financieel blijven steunen. Gehandicapte kinderen in 
een weeshuis in Hanoi in Vietnam met eenvoudige hulpmiddelen 
betere kansen bieden in hun dagelijks leven. Zuster Maria Martha 
in Kosovo, die arme en zieke bejaarden zonder inkomen bijstaat 
in hun zware levensomstandigheden. Stichting Putri Kerahiman 
in Yaya Pura actief met opvoeding en opleiding van kansarme kin-
deren in een weeshuis in Nieuw Guinea . Opgericht door Pater 
Nico Dister Ofm. Bijzondere projecten, die onze financiële onder-
steuning elk jaar heel hard nodig hebben! Mieke Janssen (tel. 24 
65 92) en Jan van Paassen (tel. 24 29 22).

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 de kans op verspreiding van het corona-
virus zoveel mogelijk is uitgesloten. In elke kerk is de uitvoering 
van een protocol de verantwoording van een coördinator, hij of 
zij draagt een gekleurd hesje. Kerkgangers moeten aanwijzingen 
van de coördinator opvolgen.
  
Het federatiebestuur besloot dat vanaf 6 juni weekeindevierin-
gen weer mogelijk zijn, zonder H. Communie. Met altijd een voor-
ganger, koster, lector, coördinator en één kerkmusicus, is het aan-
tal kerkgangers beperkt tot 25, vanaf 1 juli tot maximaal 95. Voor 
kleinere kerken is het maximumaantal lager. Reserveren is ver-
plicht, zonder reservering wordt niemand toegelaten. 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 secre-
tariaat op dinsdag- en donderdag van 10.00 -12.00. Reserveren 
kan voor één viering, voor elke persoon moet dat apart worden 
gedaan. Als iemand gereserveerd heeft, kan de viering worden 
bezocht, alleen als u geen ziekteverschijnselen heeft. Kom ruim 
op tijd. Bij binnenkomst controleert de coördinator of u gereser-
veerd heeft. Dan wijst de coördinator een plaats toe. Zitplaatsen 
zijn 1,5 meter van elkaar. Families mogen met maximaal 2 per-
sonen 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 collecte is een deurcollecte, dan is er geen risico 
door aanraken van geld. Een kleine groep parochianen kan in juni 
een viering bijwonen. Vieringen in tehuizen en doopvieringen zijn 
in juni nog niet toegestaan. 

Kerkberichten 
Weekeinde 20 en 21 juni
Zaterdag 20 juni: geen viering in onze kerk.
Zondag 21 juni 09.00 uur: woord- en communieviering met orgel-
spel en zang. Voorgang: VOLT- groep Poeldijk. 
Intenties: Jaargetijde Nic van der Knaap en familie Van der Knaap 
en Groenewegen, Carla Bol-Stam, Nico en Nel van der Valk-Oos-
terveer en zoon Willem, Bep Greve-de Wijs, Toos van der Valk, 
Bep Witkamp-Zuiderwijk, Corry Barendse-Damen, Francien On-
ings, Trees Duijndam-Kuijpers, Adrianus en Mies Lelieveld-van 

der Zande, Hansje en kleinzoon Tim, Gerard Goeijenbier en Riet 
Goeijenbier-van Kester.
Weekeinde 27 en 28 juni 
Zaterdag 27 juni: woord- en communieviering met orgelspel en 
zang. Voorganger: diaken Ronald Dits. 
Intenties: Henk van Kester en Leny van Kester-Grootscholten, 
Riet de Kok-Meinderts, Arie van Vliet, Piet Janssen en Annie Jans-
sen-van Wingerden en zoon Tino, Dolf Barendse en Ploon Ba-
rendse-van der Klugt, overleden familie Gardien-Verbeek, overle-
den familie Van der Loos-van Leeuwen, Koos Kester. 
Zondag 28 juni: de kerk is van 09.00-10.00 uur open voor gebed 
en een kaarsje. 

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

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

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

Vieringen De Backerhof
Er zijn op donderdagavond geen vieringen in De Backerhof.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u ons attent maakt op mensen, die 
graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis liggen, 
of ziek en aan huis gebonden zijn (tel. 24 50 58).
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Puzzel nr. 1
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk
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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

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 21 juni 
10.00 uur: ds. C.J. Overeem, Woerden; ook via livestream.
19.00 uur: ds. L. den Breejen, Delft; ook via livestream.
Zondag 28 juni  
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, via livestream.
19.00 uur: ds. M.J. Tekelenburg, Monster, ook via livestream
U kunt de diensten in de kerk meemaken volgens rooster. Wilt u 
ook een dienst bijwonen neem dan contact op met J. Bogaard, 
tel. 24 25 70, of bogaardij@hotmail.com.

Collecten in deze periode
Nu er geen diensten zijn kunnen de kerkrentmeesters en diake-
nen niet collecteren. Als u een bijdrage wilt geven aan de ‘gemis-
te collecten’ is die welkom op: NL09 RABO 0135 3652 36 t.n.v. 
Kerkv. Herv. gemeente Poeldijk, o.v.v. ‘gemiste collecten’. Wij ver-
delen deze bijdragen tussen diaconie en kerkvoogdij op basis van 
de collecten op deze zondagen in 2019. Bij voorbaat dank voor 
uw bijdragen.

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

Na 1 juli
We wachten af wat de ontwikkelingen zijn en of we na 1 juli weer 
mogen opschalen. Als dat zo is beginnen ook de kinderoppas en 
de kindernevendienst weer.
 
Oud paper
De oud-papiercontainer staat klaar van 24 t/m 27 juni op 
Monsterseweg 112, Poeldijk (naast hotel-restaurant Unicum-
Elzenhagen).

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

Toos de Vreede, zangkoren Deo Sacrum: 

‘Er valt nog weinig te plannen’
‘Wij worden er niet vrolijk van’, is de reactie van Toos de Vreede, 
namens de zangkoren Deo Sacrum, op de vraag of de zangers 
weer gauw te horen zullen zijn. De verschillende koorgroepen 
moeten afwachten tot bekend is wat de risico’s zijn van zingen 
in de coronatijd. Daar wordt landelijk onderzoek naar verricht. 

RIVM en overkoepelende korenorganisaties raden af in grote 
groepen te zingen. Toos: ‘Plannen maken wij heel graag, maar zo-
lang we niet in kerkelijke vieringen met grotere of kleinere koor-
groepen mogen zingen, valt er niet veel te plannen. Het is ook 
heel jammer voor de kinderen. We weten zelfs nu nog niet of wij 
met de kinderen op zomerkamp kunnen’.

Westland Verstandig 
Burgerkantoren weer open!
Onze Burgerkantoren in ‘s-Gravenzande en Naaldwijk zijn weer open na de corona-
crisis. Het is nu weer verantwoord onze inwoners te ontvangen. In 2019 kwamen 
meer dan 1.000 inwoners naar één van onze Burgerkantoren. Uiteraard kunt u onze 
fractie ook op een andere wijze benaderen als u vragen, opmerkingen, suggesties 
en mogelijk klachten over de gemeente hebt. Bellen kan altijd 06-53401068 of per 
mail info@duijsens.net of per brief naar de Prinses Julianastraat 43a. Ook appen 
is mogelijk op vorenstaand nummer. Westland Verstandig staat voor burgerbelang 
en zet zich in voor alle inwoners van Westland.

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

mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl
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2 bussen met maximaal 2 personen

Plusbus weer de weg op
Sinds 15 juni is de Plusbus, de vervoersdienst voor 60-plussers 
in het Westland en Hoek van Holland, weer op pad. Er wordt 
gestart met 2 bussen met maximaal 2 reizigers. De bussen zijn 
aangepast volgens RIVM-regels. Planner én chauffeur vragen bij 
het ophalen of er gezondheidsklachten zijn bij de deelnemer. 

Ook is het van belang dat klanten zelfstandig kunnen in- en uit-
stappen en zelf hun veiligheidsgordel kunnen om doen. Bovendien 
moet er een niet-medisch mondkapje gedragen worden. 

Gezondheid en veiligheid staan voorop
“Gezondheid en veiligheid van de deelnemers en vrijwilligers 
van de Plusbus staan altijd voorop”, zegt John van der Knaap, be-
stuursvoorzitter van de Plusbus. “Wij hebben daarom met Vitis 
Welzijn duidelijke protocollen opgesteld om de Plusbus volgens 
de richtlijnen te laten rijden. Wij starten voorzichtig met twee 
bussen en kijken hoe dat gaat. Op basis daarvan bepalen we wat 
mogelijke vervolgstappen zijn.”

Oorlog, wat zou jij doen?

Expositie WO2 in het Westland
Het Westlands Museum heropent haar deuren en pakt direct uit 
met een grote tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. 
Dit jaar herdenken wij dat deze verschrikkelijke oorlog 75 jaar 
geleden tot een einde kwam en dat wij sindsdien in vrijheid le-
ven en verantwoordelijk zijn vrijheid door te geven. De expo-
sitie kent twee delen. In de tentoonstelling ‘Oorlog. Wat zou 
jij doen?’ wordt in tien thema’s belicht hoe de oorlog in het 
Westland verliep, vanaf de mobilisatie in 1939 tot de bevrij-
dingsfeesten in de late zomer van 1945. 

(‘Moffenmeiden’ worden in Naaldwijk kaal geknipt. Collectie 
Marcel van der Vlugt senior)
Andere thema’s zijn de eerste vijf oorlogsdagen, het dagelijkse 
leven tijdens de bezetting, verzet en bevrijding. Ook wordt belicht 
hoe de tuinbouw de eerste oorlogsjaren economisch vooruitgang 
boekte, maar daarna weer terug bij af was. Bijzonder zijn de acht 
films van Westlanders die vertellen over de soms vreselijke din-
gen die zij beleefden. Ook komen dilemma’s aan de orde, zoals de 
vraag: ‘Wat zou jij doen?’ De tentoonstelling in de Wagenschuur 
gaat volledig over de Atlantikwall en de gevolgen van de bouw 
van de verdedigingslinie voor het Westland. ‘Festung’ Hoek 
van Holland was voor de Duitsers erg belangrijk vanwege de 
Rotterdamse haven. Men wilde invallen vanuit zee voorkomen en 
was beducht voor invallen uit het binnenland door parachutisten. 
Daarom werd rond Hoek van Holland een tankval gegraven en 
een van Arendsduin richting Oranjesluis en de Nieuwe Waterweg. 
In de loop van de oorlog moesten veel Hoekers en ’s-Gravenzan-
ders naar elders verhuizen. Het dorp Ter Heijde verdween volle-
dig van de kaart. Tuinders moesten hun kassen slopen.

Tientallen fleurige bevrijdingsrokken
Het gevoel van de be-
vrijding in 1945 is terug 
te zien in de foyer van 
het museum waar vele 
tientallen fleurige bevrijdingsrokken hangen. Uit heel Nederland 
meldden vrouwen zich aan en maakten een hedendaagse be-
vrijdingsrok. Nu zijn die te bewonderen. De exposities zijn van 
13.00-17.00 uur, niet op maandagen en feestdagen. Westlands 
Museum, Middel Broekweg 154 in Honselersdijk. Door de coro-
namaatregelen moeten bezoekers vooraf kaarten reserveren via: 
www.westlandsmuseum.nl. 
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Nu de overheid de corona-teugels steeds verder laat vieren en 
de prachtige meimaand achter ons ligt, is het koffiedik kijken 
wat de zomer voor ons in petto heeft. Eén ding staat vast; de zo-
mermaanden moeten alle ‘mooi weerrecords’ breken om mei te 
evenaren. Op dit unieke plaatje, er circuleert er zegge en schrij-
ve één, was het ook heerlijk weer. We schrijven mei 1937 toen 
de twee heren, toeval of niet, bij hun werk ook zo’n anderhalve 
meter afstand aanhielden. Van dit coronavirus had nog nooit 
iemand gehoord, een andere besmettelijke ziekte was ook niet 
actueel. Mogelijk hadden zij een vooruitziende blik. Er zijn meer 
redenen te bedenken voor die afstand. Hoe dan ook; het ijveri-
ge tweetal werkt op kwekerij ‘Waterloo’ (Van Leeuwen) aan de 
Hollewatering met het aanbrengen van rijen platglas.

Er werden ruiten gebruikt met een glasmaat van 141 bij 73 cm. 
Eromheen een houten lijst om het werkbaar en veilig te maken. 
Achter de ruggen van de noeste werkers zien we dat al enkele 
rijen klaar zijn! Deze vorm van intensieve glastuinbouw kan men 
vergelijken met een laag warenhuisje. Met dien verstande dat er 
tussen rijen platglas, in tegenstelling tot warenhuizen (nu ‘kas-
sen’) paadjes van zo’n kleine meter overbleven om het werk on-
der glas te doen. Het houtwerk op de voorgrond was onderstel 
voor het glas. Om de meter ging er een paal de grond in, daar-
op kwam een 20 cm brede plank; met spijkers in de palen kon 

de plank geen kant meer op. Op het halve meter hoge ‘skelet’ 
werden de eenruiters van twee kanten neergelegd. Door de lin-
ker en rechterlijst bovenaan met ijzerdraad aan elkaar te verbin-
den ontstond er een minikas. Voor waterafvoer en veilig kunnen 
werken, liet men het glas schuin omlaag rusten op balkjes. In het 
voorjaar waren sla en andijvie onder platglas in zwang, terwijl 
zomers meloenen en komkommers de teelten waren. Gezien de 
tijd van het jaar is men bezig ramen te plaatsen voor een zomer-
teelt. Het tweetal staat met de rug naar de Gantel. Zo kwamen 
ook loodsen van de omvangrijke scheepsmakerij van Piet van 
der Plas, aan de overzijde in beeld. Al in 1711 gaven Schout en 
Schepenen van Monster vergunning voor deze scheepswerf op 
de hoek Hollewatering en Gantel. De eerste eeuw werkten repa-
rateurs/bouwers op de werf. Voor kleine reparaties, lekkages en 
aanvaringsschades. Kleine houten bootjes en pramen waren voor 
een grote of kleine beurt de hoofdmoot van het werk. 

Forse gezinnen in moeilijke jaren
Eind 1850 kwam Piet van der Plas op de werf, en ging als scheeps-
bouwer in 1851 aan de Hollewatering aan de slag. Bijna 90 jaar 
lang waren generaties Van der Plas actief op de prachtige werf 
met een behoorlijk grote haven. Daar konden schippers met pan-
ne afmeren en nieuwe schepen werden te water gelaten. Door 
meer verkeer per as én gebrek aan een capabele opvolger, be-
sloot de op leeftijd gekomen Piet van der Plas zijn werf tijdens de 
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mobilisatie in 1939/1940) te sluiten. Zo verdween één der oudste 
en mooiste werven van het Westland (men sprak zelfs van ‘het 
buiten’ van Kwintsheul) en een vooraanstaande familie uit onze 
streek. De ingrijpend verbouwde negentiende-eeuwse woning 
van Van der Plas staat nog altijd aan de Hollewatering. Alleen 
de sierlijke helmstok op het dak verdween. Nog altijd varen er 
schuiten van deze Heulse scheepswerf. Over kwaliteitswerk ge-
sproken! De herinnering aan reder Piet van der Plas zal, denk ik, 
nimmer vervagen. Zijn grote financiële injectie bij het stichten 
van een protestantse school in Wateringen werd bij de opening in 
1905 direct gewaardeerd door zijn naam aan de school te verbin-
den. Dat ‘Piet van der Plas’ later ook een straat met zijn naam zag 
bekroond, was de befaamde ‘kers op de taart’. Links op de achter-
grond de oude Hollewatering met het stokoude houten kwakeltje 
tussen de woningen van de families Van Kester en Grootscholten. 
Dat wit geverfde kwakeltje was onmisbaar voor iedereen die per 
fiets of te voet van de Blauwebrug (Poeldijk) naar Kwintsheul 
moest en weer terug wilde. Bij de grote veilingfusie eind jaren 
zestig veranderde het eeuwenoude, idyllische paadje in een ge-
vaarlijke openbare weg. 

Aan die ingrijpende veranderingen zullen beide heren in 1937 
geen seconde hebben gedacht. Het duo had slechts oog voor 
de forse ruiten om het perceeltje met platglas te voltooien om 
daarna jonge meloenplanten een beschut plekje te geven. De 
foto geeft een prachtig tijdsbeeld weer dat wij nu node missen. 
Letterlijk alles waarop het plaatje ons trakteert, is voltooid verle-
den tijd. Daarom beseffen wij ons eens te meer dat ook de twee 
jongemannen van toen daarbij zijn inbegrepen. Jammer dat de 
mens er veelal te laat achter komt dat ie slechts een passant is 
en bijna vergeet te genieten van het echte leven. Beide heren 
kregen met hun eega’s forse gezinnen in de jaren van crisis, oor-
log en daarna. Dat bracht grote zorgen, waar vrijwel iedereen 
mee te maken kreeg. Identificeren was ditmaal zeer eenvoudig. 
Zeker als u weet dat rechts mijn schoonvader Adrianus (Arie) van 
Staveren en vader Arnoldus (Arend) van Leeuwen zich lieten ver-
rassen door een fotograaf. Twee Poeldijkers die het héél best met 
elkaar konden vinden. Dat enkele nazaten van hen uit hetzelfde 
hout waren gesneden, zal hen een kwart eeuw later niet zo wei-
nig hebben verrast…. 

‘Vóór de komst van de Westlandse Zoom, 
een kwakel en een enkele boom.
Ook d’oude scheepswerf,
komt goed uit de verf
en de mannen natuurlijk ‘op stoom’.

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

Honselersdijk • tel. 0174 610027

dealer van  qwic,  victoria  en  pointer
breng  en ophaalservice!
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Het begin van 60 jaar en meer in Poeldijk

De achtste juni 1960
Door Riet Kemper-van der Leeuw

Op die dag trouwden wij, Riet van der Leeuw en Herman Kemper 
in besloten kring en met twee andere stellen in het stadhuis van 
Den Haag! Het had voor ons nog niets met de echte trouwerij 
te maken, maar als je wilde trouwen was er ook een huis nodig. 
Dit was in die tijd heel moeilijk! Kopen van een huis was toen 
alleen voor bepaalde mensen mogelijk. Daarom was het nor-
maal, dat je een huis huurde, maar er was grote woningnood. 
Als je ingeschreven wilde staan voor zo’n huurwoning moest je 
getrouwd zijn! Herman opperde het plan via zijn onderwijzers-
vakblad, ergens in het land te gaan zoeken naar een baan in het 
onderwijs waarbij een woning werd aangeboden. Om daar aan 
te beginnen moest hij wél getrouwd zijn.                                                                    

Daarom besloten we vast voor de wet te gaan trouwen! Dit was 
iets dat in die tijd veel gebeurde, want ieder jong stel dat wilde 
trouwen had niet snel uitzicht op een woning. De meeste stellen 
begonnen met inwoning in het ouderlijk huis, of een kamer en 
gebruik van keuken bij buren of bekenden, of ergens op een zol-
deretage. Ze trouwden dan dikwijls eerst voor de wet en als ze 
woonruimte hadden gevonden voor zijn tweeën, werd het ‘ker-
kelijk huwelijk’ geregeld en was de officiële trouwerij!  Meestal 
kwamen zij een paar jaar later, als er ook kinderen waren gebo-
ren, eindelijk in aanmerking voor een eigen woning!  

Groot tekort aan onderwijzers: baan mét huis
Wij wilden met dit huwelijk voor de wet proberen om sneller een 
eigen woning te kunnen krijgen. Het was een speciale tijd, omdat 
er net zoals nu, een groot tekort was aan onderwijzend personeel. 

Herman werkte toen in Poeldijk en had al drie jaar een vrijstelling 
voor militaire dienst, omdat hij onmisbaar was op school! Hij zag 
in het vakblad van de onderwijzers regelmatig advertenties voor 
een baan ergens in Nederland. Een baan als leerkracht met daar-
bij een woning. Hij was van plan daar werk van te maken. Zijn 
eerste afspraak was in Wageningen, daar wilden ze hem graag 
hebben. We zouden daar in een flat kunnen wonen met uitzicht 
op de Rijn, maar hij had die dag ook een sollicitatiegesprek in Ede 
waar een eengezinswoning werd aangeboden. Dat leek ons ook 
wel wat. In Ede moest dat nog verder worden besproken, daar 
zouden we meer van horen. Herman zei de maandag daarop ook 
gelijk tegen Jan Verschoore (zijn schoolhoofd) in Poeldijk dat hij 
aan het solliciteren was en hij in Wageningen al kon komen, als 
hij daarin toestemde, maar eerst Ede ook af wilde wachten. Met 
Hermans mededeling was Verschoore niet blij; hij wilde Herman 
niet missen en zei, dat als het om een woning ging er in Poeldijk 
ook best iets te regelen zou zijn bij de gemeente! Dus maakte 
Verschoore direct werk van een woning voor ons. 

‘Je kunt héél ver over weilanden kijken’ 
Jan Verschoore ging naar wethouder De Backer, die een paar hui-
zen verderop woonde, een zoon van hem zat bij Herman in de 
6e klas. Wij mochten al snel bij de wethouder komen, hij vertel-
de dat hij ons een flat aan kon bieden aan de Jan Barendselaan, 
die was net nieuw opgeleverd. “Maar”, zei hij, “als jullie nog 
even geduld hebben kan je ook een eengezinswoning krijgen. Er 
komt een nieuwe straat aan de rand van het dorp, die is  over 
acht maanden klaar. Er is nog niet bepaald wie daar gaan wo-
nen. Als jullie interesse in hebben, mogen jullie bepalen welke 
woning je wilt. Die nieuwe straat komt langs de weilanden van 
boer ‘Koosje Helderman’, als je aan die kant van de straat woont 
kan je héél ver over die weilanden kijken! Aan de andere kant 
van de straat kijk je tegen de achterkant op woningen aan de 

Poeldijkers in beeld
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Meer weten? www.optiflor.nl

Benieuwd naar de exclusieve 
collectie Phalaenopsis 
van Opti-flor?  
O.a. bij Tuincentrum Ockenburgh  
kunt u kiezen voor  
mooie soorten uit onze  
vijf sterren collectie.

voordelig en doeltreff end!
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 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

Jan Olierookstraat, aan de voorkant heb je vijf andere woningen 
van de te bouwen A.J. van Reststraat. Daarnaast wordt later een 
huishoudschool gebouwd.” We hoefden niet lang te denken en 
besloten nog acht maanden te wachten met ons kerkelijk huwe-
lijk en wij dan graag in die A.J. van Reststraat gingen wonen. Ik 
meen dat we bij wethouder De Backer gelijk op de bouwteke-
ning aankruisten welk huis het zou worden. Zo werd besloten 
nog acht maanden te wachten met onze huwelijksgelofte in de 
kerk. We gingen gelijk een datum bepalen voor de officiële hu-
welijksdag, precies 8 maanden later op 8 februari 1961, in kerk 
van de H. Engelbewaarders in Den Haag. Wij voelen ons al 60 jaar 
Poeldijker onder de Poeldijkers. Wij hopen op 8 februari 2021 dit 
heugelijk feit in gezondheid te kunnen vieren! 

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 
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Pius X maakte in corona tijd: 

Muziek(vereniging) per video
Zoals alle muziekverenigingen in 
mochten ook de leden van Pius X he-
laas niet samen muziek maken. Maar 
de Pius 10-ers zaten niet stil! De muzie-
klessen van de leerlingen gingen gewoon door via een videover-
binding worden de lessen doorgezet en leerlingen voorbereid 
op hun volgende optreden. Begin juni zijn de individuele muzie-
klessen op de gebruikelijke manier opgestart. De leden van het 
saxofoon-ensemble Funky Fingers spelen ook thuis door. Iedere 
week krijgen zij een opdracht en ze speelden al twee stukken 
samen. Iedereen neemt thuis de eigen partij op video op daar 
wordt een gezamenlijke video van gemaakt.

Het eerste nummer is ‘Intoxicated’, te vinden op de website. Zij 
namen het nummer ‘Rhino’ op en vroegen acht bekende muzi-
kanten de solo te spelen. Het resultaat: acht verschillende num-
mers. De slagwerkgroep slaat zich door de coronacrisis; zij krijgen 
elke week een pittige opdracht van leraar Michel Ponsioen. Het 
resultaat wordt in een app-groep gedeeld. Hún muziekstuk: The 
A-team. Woensdag 3 juni hadden zij hun eerste gezamenlijke re-
petitie met inachtneming van RIVM-regels. Het was fijn eindelijk 
samen te kunnen spelen. 

4 mei: taptoe en Wilhelmus uit kerktoren
De blaasgroep zou op Koningsdag en de Dodenherdenking op 
4 mei optreden. Dit kon niet doorgaan. Hoorde u op 4 mei het 
Taptoesignaal en het Wilhelmus? In deze unieke tijd gespeeld 
vanuit de kerktoren om zo veel mogelijk Poeldijkers te bereiken. 
De blaasmuzikanten kregen muziekstukken om thuis in te stude-
ren. Ook zij wachten vol spanning dat ze weer samen kunnen spe-
len. Kortom, muzikanten van Pius X blijven muziek maken en de 
vereniging houdt Poeldijk uiteraard op de hoogte als er weer een 
optreden gepland mag en kan worden.

4 mei 1945, een explosie van vreugde: wij zijn vrij!

West-Nederland snakt naar eten
Door Ton van Lier, foto Daniella van Bergen AD

Werd er aan die hongersnood door de Nederlandse regering 
in Londen niets gedaan? Zeker. Ook het Rode Kruis kwam in 
actie. Op 27 september 1944 kwam de eerste waarschuwing 
vanuit bezet gebied bij de regering binnen in Londen. In West-
Nederland was nog voor vijf weken brood en voor drie weken 
boter en aardappelen. De tweede waarschuwing kwam op 6 
oktober. Men dacht in Londen dat de berichten wat te zwart 
werden voorgesteld. Op verzoek van koningin Wilhelmina gaat 
minister-president Gerbrandy naar zijn Britse collega Winston 
Churchill. Churchill pleegt overleg met de Amerikaanse gene-
raal Eisenhower. Die 
wijst alles af. Er kwa-
men ook geen militaire 
operaties tegen bezet 
West-Nederland. ‘Het 
voedseltekort is een 
probleem dat de be-
zetter moet oplossen’, 
zei Churchill. 

Op 9 oktober 1944 hield Koningin Wilhelmina voor de BBC een 
toespraak, haar noodkreet werd door radio en pers wereldwijd 
bekend. Dit maakte in Engeland veel indruk, ook in de Verenigde 
Staten en de neutrale landen Zwitserland en Zweden. Wilhelmina 
wendde zich tot de Amerikaanse president Roosevelt. Hij was 
voorstander van directe hulp vanuit de lucht, mits Eisenhower 
dat goedkeurde. Die had geen bezwaar. Er was er maar één die 
hulp afwees: Churchill. Engeland hield op 15 oktober 1944 een 
speciale biddag voor bezet West-Nederland. Zweden, Zwitserland 
en Portugal kwamen in actie.

Melkpoeder van Monster naar Naaldwijk
Eind november 
haalde Piet van 
Vliet, later eige-
naar van Van Vliet 
Contrans, 150 zak-
ken melkpoeder 
met paard en wa-
gen bij melkinrich-
ting Leerdam in 
Den Haag, bestemd 
voor de melkfa-
briek in Naaldwijk. 
Piet vroeg of ik 
met hem mee 
ging zodat hij de 
lading in de ga-
ten kon houden. We moesten van de Middelbroekweg omrij-
den via Zwartendijk, Molenweg, Madeweg naar de Madebrug, 
naast de opgeblazen Leugenbrug, vandaar naar Leerdam en 
weer terug. Duitsers hadden bruggen in het Westland opgebla-
zen: de Veilingbrug, Blauwe Brug (Haasjesheul) en Leugenbrug. 
De Zweden vroegen vrijgeleide om een schip naar Amsterdam 
of Rotterdam te laten varen. Bijna een maand later gaven de 
Duitsers toestemming. Niet naar Amsterdam of Rotterdam, maar  
Delfzijl. Door grote ijsgang op de Sont kwamen de schepen daar 
pas 28 januari aan. Op 6 februari 1945 vertrok een konvooi van 
tien binnenschepen, drie dagen later een konvooi van veertien. 
Goederen werden opgeslagen in depots in Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam, Leiden en Utrecht. Tarwebloem moest ge-
mengd worden met roggemeel. Al eerder was 200 ton rogge uit 
Duitsland achtergehouden in Rotterdam. 

Elke kruimel was zeer welkom

De Westlandse Stoomtram Maatschappij stelde 200 houten 
tramrailbielzen ter beschikking voor de bakkers, zodat zij hun 
ovens konden stoken. Niet alle bakkers mochten brood bakken. 
Een paar bakkers werden aangewezen die voor eigen verkoop en 
voor collega’s brood bakten. Voor gratis brood moest vooraf een 
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distributiebon wor-
den ingeleverd. Op 
27 februari werd 
het eerste brood 
uitgereikt, maar 
liefst een maand na 
de aankomst van de 
goederen in Delfzijl. 
Per raambiljet werd 
bekend gemaakt 
wanneer een brood van 800 gram tegen een nieuwe distributie-
bon kon worden afgehaald. Een druppel op een gloeiende plaat; 
het moest gedeeld worden met ruim vier miljoen mensen. Maar 
elke kruimel was zeer welkom. De oorlog zou nog ruim twee 
maanden duren, het werd nog erger! Intussen vertrok uit Zweden 
een groter schip: de Hallaren, dat kwam op 28 februari in Delfzijl 
aan. Het bracht 2100 ton bloem, 500 ton margarine, 350 ton 
grutterswaren, 100 ton melkpoeder, 15 ton smeerkaas, 650 ton 
erwten, 150 ton gedroogde groenten en 200 ton aardappelen. 
Erwten, groenten en aardappelen gingen naar gaarkeukens en 
ziekenhuizen.

Een gevoel om nooit te vergeten
Zondag 29 april direct na de middag hoorde ik thuis een oorver-
dovend zwaar motorgeronk. Ik stormde naar buiten en zag recht 
boven mij enorme grote, laagvliegende vliegtuigen. Ik holde me-
teen naar de hoek van de straat waar je over de weilanden keek 

en zag daar meer vliegtuigen. Iedereen uit de buurt ‘liep te hoop’, 
vele uitroepen van vreugde. Men riep alles door elkaar: “kijk die 
daar die vliegen laag! Oranje boven! Ginds wel tien! Daar nog 
een hele zwerm! Je ziet de piloten!” Iemand zwaaide met een 
wit laken en riep: “de oorlog is afgelopen”. Iedereen zwaaide en 
danste! Een explosie van vreugde! Het overtrof het hoger gevoel. 
Om nooit te vergeten! De dagen daarna ging ik toch naar mijn va-
der die bij de zusters in Monster werkte. Ik liep er dagelijks heen 
en kreeg, omdat ik vader hielp een prakje in de middag. Opnieuw 
keek ik daar dagen naar de vliegtuigen op het dak van de school.  
Op 2 mei ging ook de Amerikaanse luchtmacht meedoen met de 
droppings, tot en met 8 mei werd er iedere dag voedsel uitge-
gooid. Wat werd er bij de Operatie Manna uit het luchtruim ge-
strooid? Grondstoffen voor brood 1800 ton bloem, 50 ton gist. 
Dan 340 ton margarine, 270 ton kaas, 170 ton melkpoeder. Ook 
500 ton gedroogde aardappelpoeder, 120 ton eipoeder, 460 ton 
peulvruchten, 530 ton gedroogd vlees, 470 bacon, 300 ton var-

kensvlees, 80 ton thee. En zout, mosterd, peper, koffie, kauwgom, 
sigaretten, lucifers, tabletten voor watersterilisatie en legerbis-
cuits.

Aan tafel in Poeldijk 
Pas op maandag 7 mei konden Poeldijkers hulpgoederen afha-
len in daarvoor bestemde winkels tegen inlevering van bon-
nen. Vanaf 13 mei kwam elke dag 1800 calorieën aan rantsoen 
beschikbaar: 800 gram brood, 900 gram legerbiscuit, 200 gram 
vloeibare reuzel, 100 gram boter, 100 gram kaas, 200 gram peul-
vruchten, 250 gram suiker en één kilo aardappelen. Lekkernij 
vond ik legerbiscuit met smeerbare reuzel en suiker. Eigenlijk was 
alles lekker. Er werd gewaarschuwd niet te veel ineens te eten. 
In de weken daarna kregen we spullen uit legerpakketten: blik-
jes haring in tomatensaus, makreel, corned beef, varkensvlees, 
groenten en aardappelen. Van blikjes werden in De Leuningjes 
slingers gemaakt en over straat gespannen. Die straat kreeg al 
gauw de naam ’Pork en prak straat’! Op 4 mei moest iedereen om 
acht uur binnen zijn; tegen halfnegen werd het buiten rumoerig. 
“Ga maar mee naar buiten”, zei mijn vader. Bijna alle buren ston-
den rond Daam de Bruin, hij zei dat hij bij de ondergrondse zat 
en op BBC-radio hoorde dat Duitsland zich had overgegeven. Wij 
zijn vrij! Een explosie van vreugde! Het overtrof het hongerge-
voel. Iedereen was blij: maar niet iedereen vierde feest. Er waren 
1.900.000 ontheemden waarvan 380.000 mensen waarover men 
sinds september 1944 niets meer had gehoord. Hoe zou het met 
al die vermisten zijn: vroegen velen zich af… (Dit is het 3e artikel 
van Poeldijker Ton van Lier. Het eerste stond in Poeldijk nieuws 
nummer 9, het tweede in nummer 11)

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
’Nog veel vraagstukken staan open’

Het nieuwe pensioencontract 
De afgelopen tijd verscheen er het een en ander over een 
nieuw pensioenstelsel. KBO-PCOB zet het op een rij. Op 29 
mei zou de stuurgroep bestaande uit sociale partners de laat-
ste knopen doorhakken over het nieuwe pensioencontract. 
Dat bleek niet haalbaar. Daarvoor staan er nog te veel vraag-
stukken open waarover men het eens moet worden. Manon 
Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “De precieze uitkomst laat 
nog op zich wachten. Zorgvuldigheid is belangrijk, maar 
wij roepen de stuurgroep op vóór de zomer af te ronden. 
Hervorming, voorkomen van kortingen en indexatie zijn nood-
zaak.”                                                                                                                                            

Sinds het sluiten van het pensioenakkoord door sociale partners 
juni vorig jaar wordt er gewerkt aan een pensioencontract met 
projectierendement, een verwacht rendement. Dit komt in de 
plaats van de huidige risicovrije rekenrente. Ook komen de hoge 
buffers (geld dat pensioenfondsen achter de hand moet houden 
voor slechte tijden) grotendeels te vervallen. Vanderkaa: “Deze 
twee elementen geven een grotere kans op indexatie. Daar staat 
tegenover dat het pensioen ook sneller verlaagd kan worden als 
het economisch tegenzit.” Vanderkaa: “KBO-PCOB is één van de 
leden van de klankbordgroep pensioenen. Wij hebben met ande-
re ouderenorganisaties een flinke vragenlijst gestuurd. Wij vra-
gen onder meer duidelijkheid over duur en de invulling van de 
overgangsperiode tot het nieuwe pensioencontract. Als dat vijf 
jaar duurt, zoals het voorstel nu is zitten gepensioneerden nóg 
vijf jaar zonder indexatie.” 

Coronavirus                                                                                                                                              
Als die venijnige, ijzerenheinige virusjes die je niet ziet, als die 
rond hoppende, in de war schoppende, piepkleine stukjes ver-
driet weg zullen kwijnen en daarna verdwijnen dat nergens nog 
één overschiet, dan zal ik je kussen. Maar ja, ondertussen doe ik 
dat maar niet. (Joke van Leeuwen)

Spreekwoorden, gezegden en citaten                                                                       
“Een gedeelde toekomst weegt meer dan een verdeelde her-
komst.” (Paul Scheffer)                                                                                                 
“Als je praat, herhaal je vaak wat je al weet. Als je luistert, leer je 
vaak iets nieuws.” (Dalai Lama)

Automerkenraadsel
Door Bep Stijger

Bedoeling is uit alle lettergrepen 24 automerken te vormen. Er 
mag niets overblijven, de eerste en de laatste letters staan er al. 
Maak kans op een heerlijke slagroomschnitt en stuur je oplossing 
met naam, adres en telefoonnummer binnen 14 dagen naar puz-
zel@poeldijknieuws.nl of naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 
2685 EK Poeldijk. Reacties zonder telefoonnummer dingen niet 
mee. Heb je suggesties voor een leuke puzzel of maak je er zelf 
een? Van harte welkom! 

A  -  AR  -  AT -  AT  -  AU  -  BANT  -  CA  -  CE  -  CHE  -  CI  -  CI  -  DA  
-  DA  -  DA  -  DA  -  DES  -  DI  -  EN  -  FER  -  FI  -  GE  -  GEN  -  GU  
-  HALL  -  HON  -  JA  -  KI  -  LET  -  MA  -  MAZ  -  MER  -  NAULT  
-  NIS  -  O  -  OT  -  PEL  -  PEU  -  RA  -  RA  -  RE  -  RI  -  SAN  -  SE  
-  SE  -  SIM  -  SKO  -  SU  -  TA  -  TI  -TO  -  TRA  -  TRO  -  VAUX  
-  VO  -  VOL  -  VOLKS  -  VRO  -  WA  -  YO  -  ZU  

1. M   .   .   .   .   .   .   S

2. F   .   .   T

3. T   .   .   .   .   A

4. A   .   .   I

5. S   .   .   .   .   I

6. V   .   .   .   O

7. C  .   .   .   .   .   N

8. V   .   .   .   .   .   .   L

9. P   .   .   .   .   .   T

10. N   .   .   .   .   N

11. F   .   .   .   .   .   I

12. H   .   .   .   A

13. C   .   .   .   .   .   .   .   T

14. S   .   .   .   A

15. S   .   .   T

16. M   .   .   .   .   .   .   I

17. R   .   .   .   .   .   T

18. S   .   .   .   A

19. T   .   .   .   .   .   T

20. M  .   .   .   A

21. O   .   .   L

22. J   .   .   .   .   R

23. D   .   .   .   A

24. V  .   .   .   .   .   .   .   .   N

Uitslag rebus in Poeldijk Nieuws nr. 
11: ‘Applaus voor de kanjers in de 
zorg’. Van de 39 inzenders, die het 
bijna allemaal goed hadden, is de 
gelukkige winnaar Maria Barendse, 
op de foto met haar kleinkind én de 
gewonnen slagroomschnitt.

Puzzel

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 
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Wat een onvermoede kans is deze overhandiging van de 
Poeldijkse Pen. Ik ben Mi-Tê Goeijenbier en ben als oudste van 
vijf in Poeldijk aan de Voorstraat geboren. Wij groeiden op on-
der weelderige bomen: hoge taxussen bij het huis en rood en 
wit bloeiende kastanjes aan de weg langs het slootje. Eén rode 
beukenboom staat er gelukkig nog altijd als een grote parasol. 
Met wat onderbrekingen woon ik hier al een heel leven. Onze 
ouders hadden een intensieve fruitkwekerij achter het huis, een 
zogeheten koude tuin. Waar nu een deel van de De Backerstraat 
loopt. Er waren fruitmuren met leibomen en boomgaarden 
waar ganzen liepen. Onze buurman Arie hield een varken, wij 
zagen elk jaar schriekend en wiekend een boel roze biggetjes.

Modderbad, stookfornuis voor het voer, kippetjes, konijnen, alles 
was er. Tot de slager ze op kwam halen. Wij waren net als veel 
andere dorpsgenoten ook te vinden op het levendige erf van boer 
Koos Helderman en zijn zussen, de tengere Anna en de stoere Bad. 
Haar zondagse naam was Barbara. De boomgaarden waren een 
onweerstaanbare wereld waarin seizoenen zich duidelijk opvolg-
den. Toch verbleef ik regelmatig wekenlang bij oma in de Haagse 
Vruchtenbuurt. Daar ging ik met mijn even oude nichtje Miriam 
mee naar de kleuterschool. De Haagse kindertjes waren een stuk 
vrijer in hun gedrag, een groot contrast met het Westlandse. Waar 
bij ons de hoge schoorstenen op de tuinderijen nog zwarte roet-
pluimen produceerden, was de stadswijk waar tram 5 al vroeg in 
de ochtend luid de Mient opreed van een andere orde. Hoewel, 
over heel Poeldijk hoorde je de scherpe waarschuwingssignalen 
van de WSM-locomotieven vanaf het spoor langs de Nieuweweg. 
Het opgroeien in die twee zo verschillende werelden was toen ik 
klein was weleens moeilijk maar later heeft het me geholpen. 

Romantisch, lief houten lucifersdoosje 
Op de St. Jozefkleuterschool achter het oude klooster in de 
Voorstraat - waar nu de kerk aan de Fonteinstraat staat - leerde 
ik veel dorpsgenootjes kennen. Ik vind het nog altijd fijn als we el-
kaar in het dorp of elders in het Westland zien. Wat waren er door 
het hele dorp verspreid veel kinderen om mee te spelen, op zo-
meravonden rond het kerkplein. Veel namen herinner ik me bij de 
gezichtjes op schoolfoto’s van de website van Anky de Kok. In Den 
Haag doorliep ik de Pedagogische Academie met als specialisaties 
Biologie, Tekenen en Schilderen. Ik studeer nog altijd graag. We 
leerden rond 1970 over het steeds vervuildere water, in de winter 
gingen we het Haagse Bos in om bomen en struiken aan vorm en 
bladknoppen te herkennen. Met mijn echtgenoot Ton van Noort 
woonde ik enkele jaren romantisch in een lief houten lucifersdoos-
je in de Bospolder en werkte ik in het basisonderwijs. We kregen 
in Poeldijk een dochter en een zoon, zij hebben met hun partners 
vier kinderen. Toen onze oudste was geboren bezocht ik de Vrije 
Academie in Den Haag. Dat kon in de avonduren en overdag was 
daar een goede crèche. ’s Avonds gaf ik teken- en schilderlessen in 
De Lier. Later studeerde ik bij in Kunst, Cultuur en Nederlandse Taal 
zodat ik parttime les kon geven bij ROC Mondriaan in Den Haag. 
Zingen deed ik ook graag in een van de eerste opera’s bij Dario Fo 
in de Voorstraat, bij Deo Sacrum en Kamerkoor Couleur Vocale. 
Sinds 2008 was ik vrijwilliger bij Kunsthuis18 in Naaldwijk. Daarna 
gaf ik met twee collega’s les bij Jongerenacademie Kunststof18, 
ook uit Poeldijk kwamen daar cursisten. 

Ik pak de pen op… 
Opgroeien onder weelderige bomen
Door Mi-Tê Goeijenbier

Rondreizende expositie ontsluiting Westland 
De laatste jaren gaf ik met een tentoonstelling aandacht aan de 
grote veranderingen in het Westlandse landschap negentig jaar 
geleden. De rondreizende expositie kwam tot stand door mede-
werking van diverse kanten en eigen onderzoek. In de jaren ’30 
kwamen er provinciale- en rijkswegen en werden landwegen en 
boerenpaden stevig aangepakt. Het Westland werd ontsloten 
voor gemotoriseerd verkeer. Tuinbouwproducten konden dan 
beter naar markten in steden worden vervoerd. Nu geniet ik 
in Poeldijk van hier en daar nieuw aangeplante bomen. Vooral 
langs de Rijsenburgerweg vanaf de Vaart, waar zuilvormige 
Liriodendrons staan. Bomen met een vrolijke naam, tulpenbo-
men; bijna vierkant blad, liervormig met vier punten. Ik kijk uit 
naar de zacht oranje gele takken met groene bloemen, als zomer-
tulpen. In de herfst verkleuren de bladeren mooi. Wie weet plant 
men achter het bankje bij De Wittebrug weer een échte boom. 
Eén, die zo groeit dat je op een zonnige dag niet aan Frankrijk 
hoeft te denken om beschut onder een lommerrijke boom uit te 
rusten. Dit lijkt me gastvrij voor wandelaars en fietsers die willen 
pauzeren. Al met al ken ik hier heel wat mensen van de oude gar-
de en vind het leuk bij het boodschappen doen zoveel nieuwe ge-
zichten te zien. Gezichten die zich soms  zoekend oriënteren, maar 
Poeldijk langzamerhand als plezierige woonplaats willen ervaren. 
Daar blijven we in deze sterk veranderende tijd van alle kanten 
moeite voor doen. De pen geef ik graag door aan Chloé Adahé, 
een van de vrouwen die bij mij in het atelier schilderde.
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Hart van Poeldijk en parochie erg negatief over plan

Centrumplan van Poeldijk 
Veel Poeldijkers namen via de media kennis van een centrum-
plan Poeldijk dat de gemeenteraad op 26 mei vaststelde. Over 
de inhoud in dit artikel meer informatie. In 2016 onderzocht 
de initiatiefgroep Hart van Poeldijk met de gemeente de beste 
plaats voor het centrum van Poeldijk. De gemeenteraad nam er 
eind 2017 een besluit over, uitgangspunt was dat er in 2027 een 
nieuw dorpscentrum met een combinatie van alle activiteiten 
naast de Bartholomeuskerk moest verrijzen op het terrein waar 
nu PerspeKtief is gehuisvest. Globaal zag dat er zo uit dat voor 
de Bartholomeuskerk en pastorie een parkje werd aangelegd en 
dat op het terrein van kerk en PerspeKtief een nieuw gebouw 
zou komen met dezelfde functies als De Veiling nu heeft.

Eind 2018 startte de gemeente een participatietraject met bu-
reau Graswortel om alle Poeldijkers bij het plan te betrekken. Hun 
voorstellen zijn bij dat bureau ingediend en het eindrapport werd 
opgesteld. Daaruit legde de ambtelijke organisatie vier varianten 
van het centrumplan aan B&W voor. Het college van B&W heeft 
er een vijfde, hun voorkeursvariant, aan toegevoegd. Het ambte-
lijk advies was om met variant 4 verder te gaan.

Voorstel ambtelijke organisatie 
Variant 4, acceptabel voor de Bartholomeusparochie, is bestem-
ming van de kerk en pastorie tot ‘Huis van de Buurt’ en vestigings-
plaats voor Poeldijkse verenigingen. In variant 4 wordt het Dario 
Fo gebouw verkocht aan een commerciële partij, zou het Huis 
van de Buurt in de pastorie komen en de kerk verenigingsgebouw 
worden. Autovrij maken van de Voorstraat was voorzien tussen 
Bakker Van Malkenhorst en het kerkplein. Dit alles op kosten van 
de eigenaar van de pastorie en Bartholomeusgebouw, het paro-
chiebestuur. Parkeren zou moeten op het vergrote kerkplein, ook 
op kosten van de parochie. In Variant 4 zit een aantal positieve 
aspecten met perspectief.

Voorkeursvariant gemeenteraad
In voorkeursvariant 5, gekozen door de gemeenteraad, komt het 
Huis van de Buurt beneden in het Dario Fo-gebouw. Bartholomeus 
en pastorie krijgen de bestemming gemeenschapshuis, waarbij 
een royale bestemming mogelijk is. In deze voorkeursvariant 
wil de gemeente het Huis van de Buurt met bibliotheek en Vitis 
Welzijn vestigen op de begane grond van het Dario Fo gebouw. Dit 
geheel op kosten van een ontwikkelaar die dan voor € 400.000,- 
het Dario Fo gebouw van de gemeente moet kopen én gaan ex-
ploiteren. Op de eerste verdieping moet een Knarrenhof komen, 
op de tweede zorgwoningen. De Voorstraat wordt dan vanaf de 

Irenestraat tot de Kerklaan autovrij gemaakt. De 21 parkeerplaat-
sen die dan vervallen moeten voor rekening van de eigenaar van 
de pastorie en Bartholomeuskerk op hun terrein worden aan-
gelegd. Kerk en pastorie mogen dan de functie van verenigings-
gebouw krijgen, allemaal op hun eigen kosten. Het terrein van 
PerspeKtief zou dan gekocht kunnen worden voor zorgwoningen 
van Middin. De belangrijkste reden dat de gemeente kiest voor 
het Dario Fo gebouw is omdat uit het onderzoek van Bureau 
Graswortel blijkt dat alle Poeldijkers dat gebouw graag zien als 
centrale ontmoetingsplek voor de komende generaties.

Hart van Poeldijk en parochiebestuur 
De reacties van Hart van Poeldijk en het parochiebestuur op de 
vijfde variant van de gemeenteraad zijn zeer negatief. In die vari-
ant zien Hart van Poeldijk en het Parochiebestuur geen toekomst. 
Positief is dat de kerk in de toekomst een andere bestemming 
kan krijgen, zodat het als gemeenschapshuis kan functioneren. 
Nu is de bestemming beperkt tot liturgisch gebruik. In de toe-
komst is het financieel niet meer haalbaar dit gemeentelijk mo-
nument alleen door liturgisch gebruik duurzaam te bekostigen. 
Als gekeken wordt naar landelijke  ontwikkelingen is het zeer de 
vraag voor hoeveel Westlandse katholieke kerken in de toekomst 
nog geld is. Daarom is het noodzakelijk de Bartholomeuskerk als 
gemeenschapshuis in te richten om te kunnen blijven gebrui-
ken. Alternatieven zijn de kerk te slopen voor woningbouw of er 
woningen in te vestigen. Voor vele Poeldijkers en Westlanders 
is dit een griezelscenario. Op de voorpagina van deze Poeldijk 
Nieuws een artikel over de oprichting van de Stichting Vrienden 
Bartholomeus. Zij nemen de exploitatie van het gebouw voor 
meervoudig gebruik in de toekomst op zich. 

(Variant 5)

(Variant 4)

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 
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Onaanvaardbaar
Zoals in de voorkeursvariant van B&W staat zouden parkeerplaat-
sen gratis door de parochie beschikbaar moeten worden gesteld. 
Dat is voor het parochiebestuur onaanvaardbaar. Het huidige 
kerkplein is nog altijd eigendom van de parochie en deze wil dit 
dan ook voor eigen gebruik gaan omvormen. Verdere stappen: de 
ambtelijke organisatie werkt variant vijf verder uit en B&W zegt 
toe met alle partijen in gesprek te gaan. 

Zonnebloemloten tóch verkrijgbaar

Opkikkertje en bevrijdingsattentie
Door Els Duijnisveld en Tineke van der Maarel

Pas als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn, zien we 
hoe bijzonder gewone dingen zijn. Natuurlijk staan wij weer 
te popelen om met veel enthousiasme onze activiteiten op te 
pakken. Zoals u zult begrijpen, is er nog niet zo veel mogelijk. 
Al bijna drie maanden geen gezellige activiteiten, welfare en 
huisbezoeken. En ook de vakanties gaan niet door. Natuurlijk 
denken wij wel aan onze Zonnebloemgasten. Op afstand zijn wij 
met elkaar in contact gebleven. Een opkikkertje, een paasgroet 
met paaseitjes en rond 5 mei ontvingen de Zonnebloemgasten 
een bevrijdingsattentie ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid. 
Gelukkig kon dit allemaal door de brievenbus. 

Eind mei kregen alle gasten een A4-tje met een afbeelding van 
een boerderij. Op die afbeelding konden zij 30 verborgen spreek-
woorden vinden en meedoen aan een prijsvraag met mooie prij-
zen. We ontvingen leuke, enthousiaste reacties. De heer Mart van 
der Knaap heeft zelfs de speld in de hooiberg gevonden en het op 
het antwoordblad toegevoegd. Binnenkort zullen wij de winnaars 
benaderen. 

De antwoorden van de verborgen spreekwoorden:
1. Eén zwaluw maakt nog geen zomer (lente) 
2. Na regen komt zonneschijn. 
3. Naar een speld in de hooiberg zoeken. 
4. De zon in het water zien schijnen. 
5. Achter het net vissen. 
6. Men mag een gegeven paard niet in de bek kijken. 
7. Het paard achter de wagen spannen. 
8. Als een paal boven water staan. 
9. Over de brug komen. 
10. De koe bij de horens vatten. 
11. Water bij de wijn doen. 
12. Op alle slakken zout leggen. 
13. Wij zullen dat varken wel wassen. 
14. Een vis aan de haak slaan. 
15. Boter bij de vis. 
16. De knoop doorhakken. 
17. Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht. 
18. De kat uit de boom kijken. 
19. De appel valt niet ver van de boom/stam. 
20. Lachen als een boer met kiespijn 
21. Het hoofd boven water houden 
22. De kat in het donker knijpen. 
23. Blaffende honden bijten niet. 

24. Iemand op handen dragen. 
25. Met de kippen op stok gaan. 
26. Hoge bomen vangen veel wind. 
27. Zoals de wind waait, waait zijn jasje. 
28. Iemand om een boodschap sturen. 
29. De bloemetjes buiten zetten. 
30. Daar moet de schoorsteen van roken

Sinds 1 juni mogen we weer bezoekwerk 
doen. Zonnebloemgasten en medewerksters 
zijn blij dat dit weer kan en houden zich na-
tuurlijk aan de richtlijnen van Zonnebloem 
Breda en RIVM. Andere jaren kwamen we 
rond deze tijd met de Zonnebloemloten bij u 
langs de deur. Het huis-aan-huis verkopen van 
loten is dit jaar met 1,5 meter afstand moeilijk. 
Natuurlijk zijn we blij als u ons tóch steunt. Als 
wij onze activiteiten weer op mogen pakken, dan kunnen we met 
de opbrengst van Zonnebloemloten leuke activiteiten organise-
ren. Fijn als u ons steunt! Loten zijn verkrijgbaar via één van onze 
medewerksters. U kunt ook bellen met: Mariëtte Koppert (06-51 
212 401), Nelly Barendse (06-25 365 192), Tineke van der Maarel 
(06- 28 488 201) of Els Duijnisveld (06-54 745 922). 

Wij willen graag een Zonnebloemgedicht met u delen:
Kijk altijd naar de Zonnebloem die keert zich naar het licht. En 
heeft van alle bloemen het zonnigste gezicht.
En als het nu eens donker is, zo’n grijze, grauwe nacht. Kijk dan 
weer naar de Zonnebloem, die geeft je nieuwe kracht.

Lieve mensen, net als u kijken ook wij uit naar de dag dat we 
onze activiteiten weer kunnen starten en elkaar weer ontmoeten. 
Geniet van de dingen die wel mogelijk zijn en blijf gezond! Een 
vriendelijke Zonnebloemgroet namens alle medewerk(st)ers van 
Zonnebloem Poeldijk.

Wij denken
aan jullie!
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Bewoners van De Poeldijkse De Boerstraat wilden het voet-
balveldje bij hun straat sparen voor nieuwbouw. Volgens de 
Raad van State hebben zij onvoldoende goede argumenten 
om de bouw van project De Kreken 2 tegen te houden. Nu zien 
Poeldijkers groen verdwijnen voor huizenbouw. In fase 2 van 
het plan ‘Poeldijk Westhof’ komt een wijk met 495 woningen 
op voormalige agrarische grond. Bewoners van De Boerstraat 
zijn het oneens met het plan omdat nu groen- en speelvoorzie-
ningen verdwijnen. Zij vochten het besluit bij de Raad van State 
aan om het voetbalveldje te behouden. Zij vingen bot.

Het speelveldje heeft een functie voor de wijk omdat er gevoet-
bald kan worden en ligt ook erg gunstig. De basisschool staat 
dichtbij, kinderen kunnen er voetballen en het veldje is lopend 
te bereiken voor bewoners van de De Boerstraat. Veldje, bomen 
en groen zijn onlosmakelijk verbonden met de De Boerstraat en 
horen bij het gebied. De Raad van State stelt dat er bij de ont-
wikkeling is gekeken naar goede verdeling van woningen, groen, 
water, speel- en andere voorzieningen. De Raad oordeelt dat het 
grasveld met doeltjes niet kan blijven en er bomen gekapt wor-
den. Bij nieuwbouw komt er nieuw groen dat het groen in de wijk 
ruim compenseert. In de nieuwe wijk komen meer bomen dan de 
95 die gekapt gaan worden. 

Bewoners: “wat gebeurt er met fietspad naar Wengebied?” 
De bewoners vinden het plan in strijd met het Westlands akkoord 
2018-2022 met prioriteiten: ‘aantrekkelijke dorpen: groenere 
woonwijken, gezellige feestweken, levendige dorpscentra.’ De 

kap van 95 bomen past daar volgens hen niet in. De bewoners 
vinden het teleurstellend dat de gemeente weer beloofd dat bur-
gers mogen participeren maar er niets mee gedaan wordt. “En 
wij worden bedankt voor alles wat wij hebben geprobeerd. Ook 
is er bij hen andere zorg. Door uitbreiding van ABC Westland is 
het voor Poeldijkers de vraag wat er met het fietspad naar het 
Wengebied gebeurd. Dat pad wordt dagelijks door veel fietsers 
en wandelaars gebruikt. Bewoners vragen zich af of het blijft door 
uitbreiding van ABC Westland.”

Paula Oosenbrug maakte deze foto bij een wandeling door de 
groene zoom. Voor de scherpe waarnemers.. twee fouten in de 
tekst. Pastoor Verburch schrijf je officieel met een ‘ch’ in zijn 
achternaam. Het standbeeld van de druivenpastoor van het 
Westland staat niet in ‘Poelgeest’…   

Voetbalveldje én bomen bij De Boerstraat moeten wijken

Bewoners vangen bot bij Raad van State
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In een rustige straat op loopafstand van het 
gezellige centrum van Monster gelegen hoek 
eengezinswoning met een achtertuin van 
ruim 11 meter diep! De woning ligt op loopaf-
stand van een basisschool en het centrum van 
Monster en het strand liggen om de hoek. 

Vraagprijs: € 235.000,- k.k.

In populaire en kindvriendelijke woonwijk 
gelegen, ruime hoekwoning met serre, zon-
nige achtertuin en een extra berging, geschikt 
om een motor in te stallen. De woning ligt aan 
een gezellig ho� e met kinderspeeltuin, op 
steenworp afstand van het strand en duinen!

Vraagprijs: € 350.000,- k.k.

Meidoornstraat 11
2681 TG MONSTER

Johannes Vermeerstraat 30
2681 NV MONSTER

Volg
ons op:

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

Poeldijker Cor van Dijk (96) zou koning Willem-Alexander op 4 mei in Amsterdam bij de Dodenherdenking op de Dam ontmoeten. 
Deze was dit jaar zonder publiek. De koning sprak tóch met Van Dijk en zijn dochter Joop in een videoverbinding. “Het was bijzon-
der dat de koning zijn interesse toonde in het persoonlijke verhaal van mijn vader; het was een warm en vriendelijk gesprek. Wij 
waren voor de kranslegging uitgenodigd na de uitgave van het boek “Mijn jeugd voorbij”. Zo konden wij, zoals ik hen noem ‘de 
vergeten groep’, bij de Dodenherdenking onder de aandacht brengen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zei ons dat er juist op die 
boodschap veel positieve reacties kwamen. Ik denk dat we er in zijn geslaagd respect te vragen voor deze grote groep Nederlandse 
jongens.”  

In gesprek met de koning
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Platform Gehandicapten Westland rijdt weer

Start scootmobieltochten PGW 
Vanaf maandag 15 juni startte het Platform Gehandicapten 
Westland met twee begeleiders met heel veel plezier de scoot-
mobieltochten. Na versoepelingen van de overheid rond de 
coronacrisis én volgens de richtlijnen. Vanuit alle Westlandse 
dorpen zijn er mooie toertochten voor mensen met een scoot-
mobiel, elektrische rolstoel of fiets. 

Onder leiding van twee ervaren rijders wordt er met kleine groe-
pen zo’n 20 km gereden over veilige, rustige en fraaie paden. Met 
elkaar willen we er gezellige bijeenkomsten van maken en van de 
natuur genieten. Rustig en veilig rijden staat voorop! Vertrek om 
13.00, rond 15.30 uur terug. Deelnemers zorgen voor een zonnig 
humeur en opgeladen accu! Bij pech onderweg zorgt het PGW 
voor reparatie of zo nodig vervoer naar huis. Als u zich heeft aan-
gemeld en het weer valt tegen, mailen wij u of we gaan of niet. 

Starts in juni:
22 vanaf het zwembad De Lier  
29 vanaf de Jumbo Poeldijk 
Starts in juli:
6 vanaf Albert Heijn Honselersdijk 
13 vanaf het zwembad Naaldwijk
20 vanaf Woutershof Monster
27 vanaf het zwembad ‘s-Gravenzande
Thee of koffie onderweg! Aanmelden tot 1 uur voor de rit bij 
Nico van Dijk, telefoon: 41 73 19 of 06 38393738. Of mailen:  
dijk-pinguin@planet.nl. 
Zie voor overige data: www.pgwestland.nl

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

Geestelijk verzorger Annalena Hoyer geeft in De Terwebloem 
aandacht aan de bewoners en er worden kleine sfeervieringen 
door haar georganiseerd. Het wordt bewoners mogelijk gemaakt 
digitaal deel te nemen aan vieringen buitenshuis.

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

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

www.chrisvanwaes.nl

Wilt u goud of  
zilver verkopen?

Chris van Waes is gediplomeerd  

juwelier en antiquair.  

Hij koopt uw goud en zilver,  

voor een goede prijs.

Uw vertrouwen waard

  
 
  
 Voor meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

3 juni 2020

De zomer van 2020 wordt anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. 
Om het coronavirus onder controle te houden, gelden er op veel plekken maatregelen. 

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. 

Heb je klachten? 
Blijf thuis en laat 
je testen. 

Houd 1,5 meter 
afstand.

Vermijd drukte. Was vaak je 
handen.

Basisregels voor iedereen:

Dit advies geldt per 15 juni.

Openbaar vervoer: alleen voor 
noodzakelijke reizen en draag een 
niet-medisch mondkapje.

Je kunt alleen reizen naar landen 
met een geel reisadvies. 

Reizen naar landen met een oranje 
of rood reisadvies wordt afgeraden. 
Kom je terug uit zo’n land, dan moet 
je thuis 14 dagen in quarantaine.

Weet waarvoor je verzekerd bent 
tijdens je reis. Let ook op of repatriëring 
is inbegrepen. 

Informeer je goed voor vertrek over het 
land van bestemming en de maatregelen 
die er gelden. Lees het actuele reisadvies 
op nederlandwereldwijd.nl.

Download de Reisapp van 
Buitenlandse zaken en zet pushberichten 
aan. Houd tijdens je vakantie het 
Nederlandse reisadvies in de gaten.

Wil je naar het 
buitenland op vakantie?

Wil je in Nederland 
op vakantie?

Ga buiten het 
vakantieseizoen 
als het kan.

Bereid je goed 
voor. 

Volg de 
basisregels. 

Laat je testen 
bij klachten.

Voor iedereen geldt:

Krijg je klachten tijdens je vakantie 
in het buitenland? Meld je dan bij de 
lokale gezondheidsautoriteiten.

Krijg je in Nederland klachten? 
Blijf thuis en laat je testen. Maak een 
afspraak via 0800-1202.

Weet welke maatregelen gelden 
tijdens je vliegreis of in landen waar je 
doorheen reist. 

Leef ook in het buitenland de regels na 
die in Nederland gelden. Als lokale regels 
strenger zijn, dan gelden deze.

 .

Kijk voor het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl
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Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist
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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

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen

Poelukkers en hun bijnamen

Prins Kwibus de Eerste  
Door Mart. van der Knaap

Poeldijk staat en stond bekend om de vele bijnamen. Hoe zijn 
die ontstaan? Er woonden toen in de nog heel kleine gemeen-
schap veel families met dezelfde achternaam. Het was de ge-
woonte kinderen te vernoemen naar hun grootouders of ou-
ders. Zo waren er veel met dezelfde voor en achternaam en kon 
het gebeuren dat op school in een klas drie of vier kinderen za-
ten met dezelfde naam.  Een schoolmeester bedacht daar wat 
op. Hij gaf die kinderen een bijnaam. Deze bleven vaak tot in 
lengte van jaren bestaan. 

Jan Zuiderwijk (‘de Knol’) 
had sjans met Paula 
Middelburg (‘de Kroot’), 
want hun vaders hadden 
die bijnaam. Jan gaat op 
een middag naar z’n meissie 
en Willem Zuiderwijk (‘de 
Dot’) zegt tegen Jan: “dat 
wordt toch nooit wat: Knol 
met Kroot. Jan zegt tegen 
hem: “ha, ha je zult eens 
wat beleven als dat op een 
Dot zit!” Zo woonde er in de 
Voorstraat een pas getrouw-
de timmerman. Vroeger 
kwam de groenteboer Jaap 
Nederpel (‘Hek’) altijd langs 
de deur. Dus het vrouwtje 
vraagt haar man: “wie is 
dat”? “O, dat is Jaap Hek.” 
Dus zegt zij; “goede morgen 
meneer Hek,  wat heeft u 
zoal”? “Nou dit en dat ja van 

alles,” zegt hij. “Meneer Hek, geeft u dit maar en, o ja meneer 
Hek wat druiven en meneer Hek ook aardappelen. Wat kost het 
meneer Hek? Haar man heeft het gesprek met meneer Hek gnif-
felend gehoord en zegt: “het is zijn bijnaam”. Zij was eventjes niet 
blij en is later excuus wezen maken.

In de toog van kapelaan Genemans
Er was iemand die vertelde tegen ieder die het horen wilde: mijn 
jongens vreten me helemaal arm. Als de laatste aarepel door de 
strot gaat hoor je nog ‘flomp’. Dus wat werd het? Gewoon ‘de 
Flomp’. Er was het Vincentius gebouw, ‘het bondje’. Beheerder 
was Keesie Brabander (‘de Beul’). We speelden er het passiespel. 
Ik als kapelaan in de toog van toentertijd kapelaan Genemans. Ik 
moest een moeder troosten, haar kind was overleden. Op een 
gegeven moment een paar stappen naar voren doen en in de zaal 
zeggen: “ik geloof dat de beul hier toch nog te vroeg komt.” Dan 
gaat de zijdeur open en komt Keesie de Beul binnen. Er kwam die 
middag niet veel terecht van de repetitie. Ik was een keer bij ‘n 
buurmeissie en daar komt Kwibus voorbij. “Jij durft geen Kwibus 
te roepen,” zegt hij. Jawel hoor, “Kwiiiiibuus!”. Hij wordt me toch 
kwaad. Ik heb nooit zo hard gelopen. Bij de Blauwkonters werd 
een nieuwe prins gekozen, Jos Brabander, hij kiest de naam Prins 
Kwibus de eerste. Al de Kwibussen zijn er nóg trots op. Dit zijn zo 
wat anekdotes over de humor van de Poelukkers bij namen. Er 
zijn er nog veel meer.  
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Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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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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