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AGENDAAGENDA
4 juli 13.00 uur Krantenactie Deo Sacrum Hoog- en stapelbouw Poeldijk
Elke zaterdag 10.00-11.00 uur Open kerk  Hervormde kerk Fonteinstraat
Elke zondag 09.00-10.00 uur Open kerk  Bartholomeuskerk
Elke woensdag 13.30-15.00 uur Open kerk Bartholomeuskerk

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

Voor, tijdens en na corona

Burgerschapszin, de omgekeerde wereld
Door Annemiek Koremans

Lieve dorpelingen en alle andere inwo-
ners van Poeldijk. Hoop dat jullie ge-

zond zijn. Lichamelijk en psychisch. 
Jong en oud. Ik zie jullie niet zoveel 
meer. Ik trok me zeker 10 weken te-
rug, was bang en onzeker over wat 

die Covid 19 voor jullie, mijn en onze 
gezondheid zou kunnen betekenen. 

Gelukkig krijgen we een nieuw centrum in 
ons Poeldijk. Ben benieuwd naar de 1,5 meter samenleving en 
maatregelen om ondernemers en elkaar overeind te houden en 
vooral niet te besmetten. Ik hoop dat jullie de raads- en commis-
sievergaderingen gaan volgen. Het gaat over de inrichting van 
ons dorp in de toekomst.

We konden al inspreken met Dorpshart Poeldijk, onze eigen ver-
enigingen en mensen die Poeldijk een warm hart toedragen, on-
der leiding van Westlandse Zoom. Natuurlijk nog extra inspraak 
via een bureau, ingeschakeld door de gemeente. Ik ben zo blij dat 

enkele politici zo zeker weten wat wij willen in ons dorp. Het mag 
wat kosten. Jammer dat sommige partijen niet openstaan voor 
de inrichting van ons Bartje als dorpshuis. Ons met De Veiling als 
kostenpost van € 1,8 miljoen gemeenschapsgeld opzadelen. Het 
kan allemaal. Vooral niet exploitabel maken met WOS als mede-
huurder. Nu Dario Fo als nieuwe kostenpost? Geen enkele par-
keerplek. Terwijl de parochie openstaat voor ontwikkeling van het 
dorpscentrum en geld meebrengt? Hart van Poeldijk is volgens 
een bepaalde Poeldijkse politicus een Katholieke gemeenschap 
met eigen belangen. Misschien zijn die belangen wel heel gunstig 
voor ons dorp? Dan hebben we ook nog mogelijkheden van De 
Wittebrug. Ik maar hopen dat de coronacrisis leidt tot samenwer-
king los van eigen belangen en narcistische ego’s. Mag het a.u.b. 
gaan om ons dorp en niet alle flauwekul er om heen? 

Coronatijd
Angst, onzekerheid, eenzaamheid, … wie herkent het niet? 
Economische crisis. Politieke crisis? Volhouden, geen bezoek, con-
tact, maar probeer wel iedere dag  (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 

Ons dorp



2 1 JULI 2020

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
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Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
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Bel Elly Hazewinkel (06-21645276), Koos Verbeek (06-
53714151) of Wilfred Bronswijk (06-21253171).
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
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Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes___________________________________________________
Staat u ook achter Poeldijk Nieuws? 
Het maken van ons dorpsblad kost geld. Wilt 
u achter ons staan? Maak dan uw bijdrage di-
rect over op NL95 RABO 0343 6024 15 t.n.v. 
Poeldijk Nieuws. Richtbedrag per woonadres 
per jaar is € 27,50. Méér mag natuurlijk ook: 
wij investeren uw geld in uw Poeldijk Nieuws. 
Poeldijk Nieuws digitaal
Wilt u Poeldijk Nieuws liever digitaal ontvangen? Dat kan, laat 
het ons weten via info@poeldijknieuws.nl en u kunt ons dorps-
magazine elke 14 dagen online lezen.
Privacy
Poeldijk Nieuws respecteert de privacywetgeving (AVG) en stelt 
nooit data van haar lezers aan derden beschikbaar.

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

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

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

marcelingrid@kpnmail.nl. Tel. 06-13243733

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

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

Pieter van Foreest: 015 515 5000, 
www.pietervanforeest.nl
Wonen, zorg, behandeling en thuiszorg.
Wijkverpleging: Team Poeldijk Thuis, Rijsenburgerplaats 25

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

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

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

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

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

PerspeKtief, Woonhotel Westland 
Meldnummer: 794141, 24/7 bereikbaar. info@perspektief.nl
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(vervolg van voorpagina)
even te blijven lachen. Of het nu 16 maart is of 10 juli. Iets meer 
ruimte, weer knuffelen, kaarten, naar restaurants en bioscopen. 
Het blijft spannend. Gelukkig hebben we in ons dorp een com-
fortabel dak boven ons hoofd, voedsel en tal van communicatie-
middelen. Veel welvaart, maar een arm welzijn voor velen zonder 
knuffel, contact en activiteit. Mensen met burenherrie bij hun 
huis, zonder dat verantwoordelijke organisaties reageren op sig-
nalen of ook maar iets doen om wat te verbeteren. Wat hebben 
we geklapt en gezongen voor zorgverleners, vuilnismannen, on-
derwijsmedewerkers en zovele andere vitale medewerkers. Wat 
hebben er veel mensen een telefoonlijn opgezet om maar iets te 
doen te hebben of wat te betekenen voor het welzijn of bestrijden 
van eenzaamheid van kwetsbare mensen. Wat een flauwekul; 
wat werd er veel duidelijk en gaan we gewoon weer voort op de 
oude weg. Innovatie? Vernieuwing? Maak nog eens een nieuwe 
coronawet, zonder alle flauwekul op te heffen.

Toekomst
We gaan onze samenleving anders opbouwen? Met ervarin-
gen uit het verleden en inzicht in de toekomst? Zonder Irene, 
Bernadette en alle anderen die ons zijn ontvallen door kanker. 
Met angst van Mirjam, Lia en alle anderen die te maken hebben 
met de prognose kanker. Een tweede coronagolf, een onafhan-
kelijk onderzoek naar het handelen van onze landelijke bestuur-
ders bij het reageren op de eerste crisis. Tuurlijk ben ik trots op 
onze bestuurders, maar dat betekent nog niet dat er niet veel mis 
gaat. Vraag Leijten (SP) en Omtzigt (CDA) bij hun strijd om recht-
vaardigheid. Wat een strijd, wat een onrechtvaardigheid, wat een 
emoties van bestuurders. 

Knuffelen en kussen
Op visite bij mij mijn vriendin Anne. Gewoon 100 jaar en dit alles 
nog moeten meemaken. Wat hebben we gezoend met plexiglas 
tussen ons in. Wat was het bijzonder en mooi, maar... wij willen 
elkaar vasthouden, knuffelen en kussen. Het kan niet en wat ge-
nieten we van ons moment. Met een lach en een traan. Gewoon 
…. Zelfde dag afspraak met Janny, maar mijn val? stelt ons con-
tact uit. Twee weken terug, met plexiglas tussen ons in. We heb-
ben er samen op geprutteld, maar toen kwam Petra ons zeggen 
dat er geen vrijwilligers waren om het schoon te maken. Wat heb-
ben we gelachen en elkaar verteld dat we het allebei heel moeilijk 
hadden in deze periode. Dan ook nog onze Gerard gevallen en in 
het ziekenhuis opgenomen. We gaan gewoon door, maar het le-
ven wordt steeds moelijker. We gaan weer knuffelen, onze familie 
ontmoeten, kaarten, uit eten, …De 2e coronacrisis komt er aan. 
Ik weet het niet meer. Misschien hopen, geloven en liefhebben? 
Zoveel deskundigen, zoveel meningen. Het lijkt ons dorp wel! Mijn 
broertje, met een wereldzaak, komt met zijn zoon en opvolger op 
een zonnige zaterdag meters maken. Belangeloos, gewoon voor 
mij. Dan hebben we ook nog een praatje met bovenburen over 
hoe mooi het is en was!!

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Rozijnenbollen

4 + 2 gratis

Roomboterkoekjes
van €5,00 voor €4,00

Toscaans brood 
tweede halve prijs

Aanbiedingen geldig van 
maandag 29 juni t/m zaterdag 11 juli

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

#staysafe

keurslager

Geldig van 29 juni t/m 4 juli Geldig van 6 t/m 11 juli

KEURKOOPJE
4 GEPANEERDE  
SCHNITZELS
  SLECHTS € 7,25

VLEESWARENKOOPJE
HELE GRILLWORST

SLECHTS € 5,50

KEURKOOPJE
3 PEPERSTEAKS

SLECHTS € 7,95

VLEESWARENKOOPJE
BIJ AANKOOP VAN 150 GRAM 
RAUWE HAM,  
1 MELOEN GRATIS! (OP=OP) 
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Afscheid met hart en zielAfscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

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

Puzzel 
Invulraadsel 

Vakantiebestemmingen 
Door Bep Stijger

Bedoeling is uit alle lettergrepen 28 vakantiemogelijkheden te 
zoeken. Attracties, plaatsnamen, gebieden en provincies. Er 
mag niets overblijven. Het zijn er heel wat, gezellig puzzelen. De 
eerste en de laatste letter zie je al. De gevraagde letters naast 
elkaar zijn de oplossing. Een zin, die nu behoorlijk van toepas-
sing kan zijn. Stuur die in en maak kans op een heerlijke slag-
roomschnitt. Mét naam, adres en telefoonnummer binnen 14 
dagen naar: puzzel@poeldijknieuws.nl of naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Reacties zonder telefoonnum-
mer dingen niet mee. Maakt u ook een puzzel, graag! Dan is ons 
blad van en voor alle Poeldijkers.

AM  -  ACH  -  ACH  -  BANT  -  BED  -  BRA  -  BURG  -  DAM  
DAM  -  DAM  -  DEN  -  DEN  -  DER  -  DIE  -  DRIE  -   DU  -  EF 

ENK  -  EU  -  FRIES  -  GEN  -  HIL  -  HOEK  -  HONDS  -  HU  -  HUI
 JANS  -  KAAS  -  KEN  -  LAND  -  LAND  -  LAND  -  LEN  -  LING
LING  -  LU  - MA  -  MAR  -  MARKT  -  MAST  -  MU  -  NE  -  NI

NIN  -  POL  -  REN  -  REN  -  RO  -  RO  -  RUG  -  SCHE  -  SCHEL  -  SE
SIR  -  STER  -  SUM  -  TE  -  TE  -  TER  -  TER  - TER  -  TI  -  TO  -  TUIN
TUIN  -  TWEN  -  UM  -  VAL  -  VE  -  VE  -  VER  -  VLIE  -  VLIET  -  VO

VOORT  -  VROU  -  WAD  -  WE  -  WEN  -  ZAND  -  ZEE  -  ZEN

1. M   .   .   .   .   .   .   .   M   3e letter
2. E   .   .   .   .   .   .   .   N   6e letter
3. A   .   .   .   .   .   .   .   .   K   4e letter
4. S   .   .   .   .   .   .   .   .   .   D 4e letter
5. V   .   .   .   .   .   .   M 7e letter
6. E   .   .   .   .   .   .   T 6e letter
7. H   .   .   .   .   .   .   G 6e letter
8. Z   .   .   .   .   .   .   .   T    6e letter
9. V   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   R 8e letter
10. H   .   .   .   .   .   .   .   M    4e letter
11. A   .   .   .   .   .   .   .   M    8e letter
12. V   .   .   .   .   .   .   .   .   G 4e letter
13. B   .   .   .   .   .   T  3e letter
14. V   .   .   .   .   .   .   D 7e letter
15. T   .   .   .   .   E    5e letter
16. E   .   .   .   .   .   .   G    6e letter
17. M   .   .   .   .   M 4e letter
18. D   .   .   .   .   .   .   .   T    3e letter
19. H   .   .   .   .   .   .   .   .   N   3e letter
20. T   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   G 7e letter
21. D   .   .   .   .   .   .   .   .  N   9e letter
22. S   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   N 10e letter
23. A   .   .   .   .   .   .   .   .   N    5e letter
24. M   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   N 6e letter
25. V   .   .   .   .   E     3e letter
26. K   .   .   .   .   .   .   .   T     6e letter
27. F   .   .   .   .   .   .   .   D     8e letter
28. W  .   .   .   .   .   .   .   E     3e letter
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 2 t/m 4 juli

AARDBEIENCAKETAARTJE
Luchtige roombotercake met banketbakkersroom, 
Hollandse aardbeien en toefjes slagroom!

van 8,65
€6,95

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

Uitslag woordzoeker insecten in Poeldijk Nieuws nr. 12: Zijn 
soms ook nuttig. Van de 51 inzenders, die het bijna allemaal 
goed hadden, is de winnaar Leny van Kester, op de foto haar 
gewonnen slagroomschnitt.

Kinderen gaan weer langs bij De Terwebloem

Genieten op gepaste afstand
Vóór de coronatijd brachten de peuters van Kinderopvang Simba 
om de week een bezoekje aan de ouderen in De Terwebloem. Dan 
werd er over en weer genoten van het samenzijn. Helaas konden 
wij de afgelopen tijd die bezoekjes niet doen, tot twee weken  
terug. 

De kinderen gingen voor het eerst weer langs en hebben op de 
binnenplaats gespeeld. De opa’s en oma’s konden bij het raam-
bezoek genieten van de spelende kinderen. Natuurlijk hopen wij 
dat we snel weer op visite kunnen maar zo krijgt de bijzondere 
ontmoeting toch een vervolg en genieten oud én jong optimaal.  



6 1 JULI 2020

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

Einde kerkelijk seizoen

Wij maken de balans op
Door Els Geelen, pastoraal werker 

Aan het eind van een kalenderjaar blikken 
we terug en maken de balans op. Dat 

doen wij ook aan het eind van het ker-
kelijk seizoen. In september 2019 zijn 
we vol enthousiasme gestart met een 
nieuw kerkelijk jaar en begonnen met 
voorbereidingen op het sacrament 

van het H. Vormsel. In november was  
 regio zuid er klaar voor. In de regio noord  
 en west, waar al een aantal jaren samenge-
werkt wordt, ontvingen de jongeren in februari het H. Vormsel. 
Eind 2019 waren er heel veel kinderen aangemeld voor de voor-
bereiding op hun Eerste Heilige Communie. Iedereen keek in fe-
bruari nog uit naar de grote dag in april, mei of juni. 

Hoe anders verliep het ...we werden opgeschrikt door het corona-
virus, dat heel ons land verlamde. Het kabinet zag zich genood-
zaakt drastische maatregelen te nemen. Het land ging in intelli-
gent op slot. We moesten zoveel mogelijk binnenblijven, dit had 
ook consequenties voor kerkelijke activiteiten. Ons pastoraal team 
heeft zich ingezet toch met u allen verbonden te blijven en door-
deweekse vieringen via de kerkomroep uit te zenden. Daarmee 
gaan wij ook in juli en augustus door. Er waren twee vieringen 
op de WOS TV. Ook via de telefoon, per email of kaartje hielden 
wij contact. Voor de pastores was het vreemd om in een zo goed 
als lege kerk voor te gaan in vieringen van de Goede Week en 
het Paastridiuüm. De oecumenische viering van Pinksteren kon 
via kerkdienstgemist.nl worden gevolgd vanuit St. Jan de Doper 
Wateringen en de protestantse kerk Naaldwijk. 

Gelukkig mochten de kerken op 1 juni weer open met maximaal 
30 mensen. Hoe anders was dit weer dan in een lege kerk te vie-
ren. Natuurlijk wisten wij dat u meeluisterde, het is heel fijn u 
weer in de kerk te ontmoeten. De vieringen van de Eerste Heilige 
Communie zijn naar voorjaar 2021 doorgeschoven. Want het is 
fijn om in een volle kerk met een koor een feestelijke viering te 
hebben als je voor het eerst deel mag nemen aan de Maaltijd van 

de Heer. Per 1 juli mogen weer 150 mensen bij de vieringen zijn, 
mits op 1,5 meter. Er wordt ook weer communie uitgereikt. We 
mogen blijven steunen op ons geloof. Ik heb ik er steeds steun en 
kracht uit geput. Het einde van het kerkelijk seizoen betekent ook 
vakantie. Sommigen gaan weg, anderen blijven thuis, zij kunnen 
niet weg door werk, of durven het nog niet aan om langer weg te 
gaan. Helaas is mijn vakantie geannuleerd; ik breng een paar da-
gen in Nederland door om zo weer vol frisse moed aan het nieu-
we kerkelijke seizoen te beginnen. Ik wens ons allen toe dat we 
gezond blijven en nieuwe energie kunnen op doen in de vakantie. 

Wijziging vieringen vanaf 1 juli 
Door diaken Walther Burgering

Het kabinet staat in lijn met de versoepelingen van coronamaat-
regelen religieuze bijeenkomsten van 150 mensen weer toe. 
Van de bisschoppen mogen onze kerken onder bepaalde voor-
waarden weer open, als we het protocol van de RIVM volgen. 
Volgens dat protocol letten we op de hygiëne; bij binnenkomst 
handen ontsmetten, 1,5 meter afstand houden en vooraf een 
plaats reserveren voor vieringen in het weekeinde In elke kerk 
is een coördinator om ons te begeleiden in de naleving van dit 
protocol. 

Het federatiebestuur heeft in overleg met het pastoraal team be-
sloten dat vanaf 1 juli in de weekeinden de H. Communie weer 
wordt uitgereikt. Dat gaat anders dan gebruikelijk. U moet ge-
organiseerd naar voren komen, uw handen ontsmetten en zelf 
de hostie uit een bakje te nemen. Naast de bedienaren op het 
altaar kunnen vanaf 1 juli maximaal 150 kerkgangers per viering 
aanwezig zijn. 

Reserveren en klachten
Zonder reservering wordt niemand toegelaten. Reserveren kan 
via www.rkwestland.nl vanaf maandag 18.00 tot zaterdag 17.00 
uur. Er kan slechts voor één viering tegelijk gereserveerd wor-
den. Voor elke persoon moet een apart formulier worden inge-
vuld. Als u gereserveerd heeft kunt u komen, mits u geen ziek-
teverschijnselen heeft. Kom ruim op tijd. In de kerk controleert 
de coördinator of u gereserveerd heeft en vraagt of u klachten 
heeft. Bij klachten thuisblijven. Mensen uit één gezin of huis-
houden mogen bij elkaar zitten. Samenzang mag niet, omdat 
dat risico’s oplevert. Muziek wordt verzorgd door kerkmusicus 
of cantor. Zangbundels worden niet gebruikt, de vredeswens is 
op afstand. Collecte is bij de deur, geen contact is bij doorgeven 
van mandjes. 

Vieringen in beeld
Vieringen in tehuizen én doopvieringen mogen nog niet. Week-
eindeviering met beeld zijn te volgen. De St. Elisabeth parochie 
Wateringen, St. Jan de Doper zendt de 9 uur-viering uit via www.
kerkdienstgemist.nl. Vraag het huis waar u woont naar mogelijk-
heden om samen te kijken. Het pastoraal team verzorgt tot 1 sep-
tember elke werkdag ochtendvieringen, te beluisteren via www.
kerkomroep.nl. Vanuit 3 kerken: de O.L.V. van Goeden Raad Hon-
selersdijk, St. Machutus Monster en de St. Joseph Wateringen. 
Wilt u bij de ochtendviering zijn, dan eerst aanmelden en plaats 
reserveren. Samen vieren is een groot goed. Gezond blijven ook. 
Het voelt als vieren met de rem erop, de ervaring is dat de vreug-
de van het samenzijn in Gods naam het wint van de beperkin-
gen die we ons noodgedwongen opleggen. Samen geloven blijft 
mooi, ook in tijden dat niets vanzelf spreekt. 
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Als rollen zich omdraaien
Door pastoor Jaap Steenvoorden 

Het jaar 2020 is een bewogen jaar. In de 
eerste plaats door de coronacrisis waar-

door wij elkaar niet meer kunnen 
ontmoeten zoals wij gewend waren. 
Binnen en buiten de kerk. Gelukkig 
komt het maatschappelijk en kerke-

lijk leven nu stap voor stap op gang en 
zijn vieringen op beperkte schaal weer 

mogelijk. Dit jaar is voor mij persoonlijk  
 ook ingrijpend om gezondheidsredenen. Door 
een kwaadaardige plek op mijn neus moest ik verschillende 
operaties ondergaan; deze maand volgt er nog één. Als ik daar 
voldoende van ben hersteld, keer ik terug naar de parochies. 
Zolang verblijf ik bij mijn vader in Hillegom. 

Als pastoor kom ik regelmatig in ziekenhuizen om parochianen 
te bezoeken. Nu ben ík patiënt en beleef ík het ziekenhuis vanuit 
een heel ander perspectief. Je bent geen hulpverlener maar hebt 
zorg nodig. Heel positief om te ervaren hoe professioneel en toe-
gewijd mensen werkzaam in de zorg, dag en nacht klaar staan. 
Ook hoopvol om te zien dat er zoveel jonge mensen kiezen voor 
dat beroep. Gezondheid is kostbaar, ook kwetsbaar. Dat ervaar ik 
nu aan den lijve. Tussen de verschillende operaties moet ik rust 
houden om voldoende te herstellen voor de volgende stap. Het 
valt mij zwaar mijn pastorale werk een tijdje los te moeten la-
ten. Gelukkig hebben mijn collega’s van het team, gesteund door 
de vrijwilligers, taken onderling kunnen verdelen. Intussen pro-
beer ik van de nood een deugd te maken nu ik alle tijd heb om 
te bidden, lezen en studeren. Zo mag deze tijd van behandeling 
en genezing ook een vruchtbare periode worden van bezinning 
en verdieping. In mijn gebeden denk ik ook steeds aan jullie! 
Veel mensen denken ook aan mij. In hun gebed of een kaart met 
bemoedigende woorden. Dat doet mij goed en daar ben ik heel 
dankbaar voor. Zo blijven wij met elkaar verbonden. 

Zaterdag 11 juli op het kerkplein

Tóch inzameling oude kleding
Door Jan van Paassen

Er is toch een inzameling van gebruikte kleding: zaterdag 11 juli. 
Leden van de MOV-groep staan klaar met een vrachtauto om 
uw kleding, schoenen, gordijnen, in ontvangst te nemen. Heel 
graag in plastic zakken goed dichtgebonden, inleveren. De op-
brengst van deze inzameling komt geheel ten goede aan projec-
ten van missionarissen, ontwikkelingswerkers uit Poeldijk. 

Butterfly Basket Foundation zwaar gehandicapte kinderen in een 
weeshuis in Hanoi Vietnam, Zuster Maria Martha in Kosovo voor 
arme en zieke bejaarden zonder inkomen en project van Pater 
Nico Dister in Irian Jaya.

Als u de kleding niet zelf kunt brengen, bel ons dan, zodat de kle-
ding bij u thuis wordt op gehaald. Wilt u ook de corona maatre-
gelen in acht nemen. Op het kerkplein afstand van elkaar houden. 
Mieke Janssen (246592) of Jan van Paassen (242922). Werkgroep 
M.O.V. Bartholomeusparochie Poeldijk. Inleverplaats: kerkplein 
aan de Voorstraat in Poeldijk. Inleveren kan tussen 09.00-11.00 
uur.

Veel gaat niet door, online kan er véél

Westlandse jongeren actief
Helaas geen Vuurdoop, Jongeren Event en Vormselweekeinde. 
Maar veel activiteiten van en voor jongeren zijn wel doorgegaan 
en er zijn ook nieuwe bijgekomen. De tienergroep Rock Solid 
(12-16 jaar) kwam online bij elkaar, met veel spelletjes en ca-
techese. Natuurlijk was het wennen, het was niet als normaal. 
Maar we zagen elkaar, ravotten en hadden een luisterend oor 
voor de Boodschap. In april stond het actieve programma in het 
teken van de kerk, in mei speelde wij met het thema “Maria”. 
De foto’s van de Paus en van Maria die jullie hadden uitgekozen 
hebben we goed kunnen gebruiken en waren heel verrassend.

Woensdag 8 juli hopen we fysiek met elkaar een leuke afslui-
tende 1,5 meteravond te hebben in de tuin van de pastorie in 
Honselersdijk. Als je nog nooit bent geweest, meld je aan via de 
app van Margrit Stijger of diaken Walther Burgering. Je bent van 
harte welkom. De RKJ-avonden gingen ook deels online door. Een 
bijzondere avond onder leiding van Walther Burgering over ‘Ont-
regeling en geloof’. Juist nu een mooie opsteker en hebben we 
beseft dat geloof je kan helpen, maar niet altijd makkelijk naar 
boven komt. Waar is het geloof als je het nodig hebt? We zijn ons 
meer bewust geworden van de kernmerken van een woestijntijd 
én er is de wens uitgesproken om een kloosterweekeinde met el-
kaar te plannen. Op 17 juni ontvingen wij vicaris Lex van Deelen, 
hij vierde met ons.

Worship@home op 28 juni
Nieuw was een activiteit, Delft en Pijnacker-Nootdorp: Wor-
ship@home. Een korte samenkomst door een van de pastores/
jongerenwerkers met gebed en bemoedigende boodschap. In-
spirerende muziek kwam van jongeren die in diverse huishou-
dens bij elkaar wonen. Uitzending is eens in de drie weken op 
het Youtube-kanaal van de Parochie Christus Koning (Nootdorp). 
De eerstvolgende/laatste was op zondagavond 28 juni met mede-
werking van diaken Walther Burgering en de familie Van Marre-
wijk uit Kwintsheul (oud-) zangers van Corbulo. Thema: ‘It’s all in 
the family’. Terugkijken kan natuurlijk altijd op je eigen moment. 
De komende maanden wordt elke vier weken een uitzending ge-
lanceerd. 
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11 juli: One Spirit-Jongerendag
Vanuit dezelfde samenwerking is ter afsluiting van het seizoen za-
terdag 11 juli een Jongerenmiddag in en rond de Bartholomeus-
kerk Nootdorp. Jongeren tussen 15 en 25 zijn van harte welkom 
voor een programma met muziek, meditatie, sport, spel en inter-
actieve lezing over de H. Geest. Vraag diaken Walther Burgering 
naar meer informatie waar ook bij is en volg hem op Instagram. 
Jongeren die elkaar ontmoeten is altijd een feest. 

Kerkberichten 
Vanaf 1 juli wordt in de H. Communie weer uitgereikt.
Weekeinde 4 en 5 juli
Zaterdag 4 juli: geen viering in onze kerk.
Zondag 5 juli 09.00 uur: eucharistieviering met orgelspel en 
zang. Voorganger: pastor Berry Lansbergen. Intenties: Gerard 
 Goeijenbier en Riet Goeijenbier-van Kester. 
Weekeinde 11 en 12 juli 
Zaterdag 11 juli: woord- en Communieviering met orgelspel en 
zang. Voorganger: diaken Ronald Dits. Intenties: Janus Braban-
der, Nico en Nel van der Valk-Oosterveer en zoon Willem, overle-
den fam. Van der Elst.
Zondag 12 juli: kerk van 09.00-10.00 uur open 

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

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.

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 

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

Een uitgestoken hand
Door ds. J.W.J. Guis

 In Doetinchem was een ziekenwagen ’s 
nachts onderweg naar de patiënt. Vijf 

onbekende mannen doken uit het 
niets op, dwongen de ziekenwagen 
te stoppen, beschadigden de auto, 
sloegen de bestuurder en gooiden de 
autosleutels weg. Hoe haal je het in je 

hoofd hulpverleners te hinderen bij het 
uitvoeren van hun goede en belangrijke  

 werk? Hoe kun je nu de Here Jezus beletten 
om je te hulp te komen?

Hij is de Zoon van God. Vanuit de hemel ziet hij onze verloren-
heid, de ellende waarin wij ons bevinden. Omdat Hij ons liefheeft, 
kwam Hij ook uit de hemel om ons te helpen. Hij werd Mens om 
ons te redden van de ondergang. Hij ging daarvoor zelfs naar het 
kruis om te sterven. Nu steekt Hij Zijn helpende hand toe en ziet 
graag dat alle mensen gelukkig worden. Is het dan niet vanzelf-
sprekend dat wij Hem dankbaar ontvangen? Temeer omdat we 
door niemand anders werkelijk geholpen kunnen worden! Grijp 
die uitgestoken Hand maar vast!

Klaar voor de 
brugklas?
Wij helpen graag bij het 
regelen van de 
bankzaken.

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

Wilt u helpen ogen en oren 
van Poeldijk te zijn?

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

Door Poeldijkers voor 
de veiligheid van 
Poeldijkers

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl

Kerkdiensten
De 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 4 juli  
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, ook via livestream.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, ook via livestream.
Zondag 11 juli   
10.00 uur: ds. E. Agterhuis, Heinenoord, via livestream.
19.00 uur: ds. J. Quist, Scheveningen, 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 email.: bogaardij@hotmail.com

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

Kinderoppas- en kindernevendienst
Er is weer oppas bij morgendiensten voor kinderen tot 4 jaar. 
Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst.

Schapen hoeden met Young Carma

Schaapherder zijn?
Zaterdag 4 juli organiseert Young Carma een activiteit voor alle 
jongens en meiden van 8 tot 16 jaar die te maken hebben of 
hadden met kanker. Young Carma is er voor je als je ziek bent, 
maar ook als je vader, moeder, broer, zus of iemand anders die 
je goed kent ziek is.

Ervaar wat het is om schaapherder te zijn! Met twee herders van 
schaapskudde Vockestaert Midden-Delfland ga je proberen de 
schapen te verplaatsen. Een hele gave ervaring met verschillende 
opdrachten! Er zijn twee groepen van maximaal 8-10: een voor 
kinderen van 8-12 jaar en een voor 12-16 jaar. Wil je graag bij je 
broer of zus? Geef het door, dan houden we er rekening mee. 
Door de RIVM-richtlijnen is er helaas geen koffie of thee voor ou-
ders. Aanmelden: youngcarma@inloophuiscarma.nl of tel. 06 – 
23 551 601.
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Er zijn nog steeds mensen die niet of nauwelijks buiten durven 
te komen, angstig als ze zijn het beruchte coronavirus op te lo-
pen. Een virus waar vrijwel niemand ooit van had gehoord en 
dat miljoenen de stuipen op het lijf jaagt. Dat sommigen doen 
alsof hun neus bloedt, brengt grote risico’s met zich mee. Nu 
maatregelen worden versoepeld, proberen zij het leven te vie-
ren alsof er niets aan de hand is. Een balans vinden tussen ver-
antwoord omgaan met anderen is moeilijker dan verwacht. In 
elk geval moeilijker dan een  tekst maken bij dit bijna een eeuw 
oude kiekje van Poeldijk. Een voor die tijd ongekend ‘groenloos’ 
plaatje dat u toch niet onthouden mag worden. Temeer daar er 
opnieuw een bijdrage wordt geleverd aan het completeren van 
de legpuzzel die Poeldijk deels nog altijd is. 

De opname laat ons aan het eind van de jaren twintig de ‘onge-
lijke kruising’ van de Verburghlaan (links), Voorstraat en Kerklaan 
(rechts) zien. Overigens had de Verburghlaan die naam toen 
pas enkele jaren. Voordien was het smalle laantje bekend als 
Polderlaan, nadat Den Dijcklaan na enkele eeuwen door de ogen 
van onze vroede vaderen ook al niet meer voldeed. Het benoe-
men van een laan naar de in 1708 overleden Franciscus Verburch 
(eigenlijk Van der Burgh) betekende het doorbreken van een lan-
ge stilte rond zijn persoon. Als eerste pastoor van het Westland 
na de reformatie, betekende dat eerbetoon voor de negentig 
jaar oud geworden herder in Poeldijk een doorbraak. Het spreek-
woord: ‘Als er één schaap over de dam is, volgen er meer’ gaat 
ook hier op. In willekeurige volgorde zien we op de gevel van de 

laatste woning aan de Voorstraat (links voor de stoplichten), bijna 
aan het zicht onttrokken, een bordje met ‘Verburgh’. Later kreeg 
ook de sportvereniging zijn naam. Als klap op de vuurpijl werd in 
1931 zijn prachtige standbeeld bij de fruit- en groenteveiling ont-
huld. Een beeld ontworpen door de bekende August Falise. Het 
toen nog kleine dorp kreeg er meer allure door. 

Fruithapjes aan de bomen waren niet veilig
Keren we terug naar de opname voor ons, dan zien we links de 
entree naar de Verburghlaan, een laan die nu aan beide zijden 
tot de bebouwde kom behoort. Aan het eind van de negentiende 
eeuw was dat andere koek. Omstreeks 1870 huurde Tinus van 
Paassen ter plaatse al een kwekerij met wat druivenmuren en 
boomgaarden van het kerkelijk Armbestuur. Zijn bedrijf lag pa-
rallel aan de toenmalige Polderlaan (nu Verburghlaan) en ‘liep’ 
door tot aan het land van boer Helderman in de polder. Aan het 
eind van zijn bedrijf, ter hoogte van de toen nog niet bestaande 
Sutoriusstraat, was de plaatselijke vuilnisbelt. Voor dorpelingen 
was het vrij moeilijk om een stap in Van Paassens paradijsje te 
zetten, door een parallel aan de laan gelegen sloot. Een brede 
watergang waar men moeilijk overheen kon springen. Dat wil 
overigens niet zeggen dat onverlaten de heerlijke fruithapjes al-
tijd onberoerd lieten. Integendeel, Van Paassen moest volgens 
de overlevering menigmaal als vogelverschrikker optreden om 
indringers te verjagen. De eeuwwisseling 1900/1901 was nau-
welijks voorbij of Van Paassen werd door de gemeente beleefd 
gevraagd een smalle strook grond af te staan voor de bouw van 
twaalf woningen aan het begin van de laan. Woningen die nu tot 
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In het gezellige centrum gelegen royaal 
en licht 4-kamerappartement met zonnig 
terras, maar liefst TWEE eigen inpandige 
parkeerplaatsen en berging in de onderbouw. 
Gelegen in het luxe en kleinschalige apparte-
mentencomplex ‘Villa Terra Mare’.

Vraagprijs: € 375.000,- k.k.

In hartje centrum van Monster drive-inwoning 
met grote inpandige garage (2 auto’s moge-
lijk). Winkels, scholen en openbaar vervoer om 
de hoek. Voor de strandliefhebbers: op slechts 
1 kilometer is het prachtige strand onder 
handbereik!!

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Ahornstraat 2 11
2681 CS MONSTER

Havenstraat 13
2681 LB MONSTER

Volg
ons op:

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

de oudjes van Poeldijk behoren. Achter die woningen zette Van 
Paassen zijn bedrijf voorlopig voort. Door zijn nazaten werd later 
een flink stuk tuingrond onderverhuurd aan Theodorus van der 
Elst. Hij wist er een bloeiend bedrijf te creëren.

Jan Witkamp, populair dorpsfiguur
De twee woningen op de voorgrond met platte daken waren aan-
vankelijk onderdeel van een blok van  meerdere huizen. Er voorbij 
ziet u de nog vrij nieuwe woning van schilder A.J. van Rest. In 
de lage woning waar boven de ingang een bord is aangebracht, 
had de invalide Jan Witkamp in de jaren twintig een kleine ruimte 
om kapotte fietsen weer trapklaar te maken. Jan liep als regel 
met twee krukken door het dorp en had veel maatjes. We zien 
het kleine manneke (met pet) in de deuropening een praatje ma-
ken met dorpsgenoten. De twee woningen zijn al lang geleden 
gesloopt en maakten voor de oorlog ruim baan voor de bouw 
van twee winkelpanden. George Gram sr. kreeg beide panden in 
eigendom en verhuurde er aanvankelijk een aan een niet-Poeldij-
ker. Een man die na afloop van zijn huurcontract zijn biezen moest 
pakken omdat zoon Louis Gram er een bakkerij in wilde vestigen 
(nu ’Snackpoint Poeldijk’). De twee afgebroken huisjes waren al 
rond 1840 gebouwd en stonden schuin tegenover de in 1850 
afgebroken kerk. In laatstgenoemd jaar werd er hier voor het 
eerst een kerk links van de Kerklaan gebouwd (1850-1926). De 
Bartholomeuskerk (1926) is door de fotograaf al of niet bewust 
‘buiten schot’ gelaten. Van haar voorganger zijn de torentjes al 
verwijderd, ten teken dat haar lot was bezegeld. Dit is bij mijn 
weten de enige ansichtkaart of foto waarop de twee torens ont-
breken, terwijl de kerk nog te zien is. Rechtsvoor ziet u de ingang 
van de Kerklaan (geen Kerkstraat, zoals soms wordt beweerd), 
alwaar Leen Bruinen voor zijn ‘alles en nog wat’ winkeltje staat. 
Op het forse bord staat vermeld richting ‘Honselersdijk’ met de 
straatnaam Kerklaan er onder. Voorbij Bruinen hebben we zicht 
op de panden waarin de families Heuchemer (textiel), Kruijk 
(bode) en kapper Eekhout woonden. De panden van Bruinen en 
Heuchemer zijn ontstaan door het oude Armenhuis te verbou-
wen. Verder weg zien we de kerk met pastorie en het Josephhuis 
voor ouderen. Behoudens de hoge woning van schilder en wet-
houder Van Rest is alles verdwenen, behalve dit papieren aan-
denken. Mij dunkt best de moeite waard!  

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

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

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

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

 

 

 
 
 
 
 

De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

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

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

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 
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Commentaar hoofdredacteur
Wet streng, mensen erg slordig met hun privacy

Privacy, hoofd- of bijzaak?
Door Jan Goeijenbier, hoofdredacteur 

Ik ben een groot voorstander van recht op 
privacy, met open oog voor het algemeen 
belang. In mijn vrije tijd maak ik, met hulp 
van veel grote talenten, het dorpsmaga-
zine Poeldijk Nieuws. Elke twee weken 
valt die bij alle Poeldijkers in de bus, 3.500 
papieren exemplaren en ruim 500 num-
mers als digitale uitgave. Leveranciers 
van kopij en adverteerders weten ons blad heel goed te vin-
den. Hoe gaan wij om met privacy van mensen? En, minstens 
zo belangrijk, hoe gaan mensen om met hun eigen privacy? 
Lees en huiver.  
 
Poeldijk Nieuws stelt nooit gegevens van haar lezers aan ‘der-
den’ beschikbaar. De privacywetgeving (AVG) bestaat ruim twee 
jaar. Een van de gevolgen van de wet is grote krampachtigheid. 
Iedereen moet eerst alles vragen vóór er gepubliceerd mag wor-
den. Leerlingen of sporters op de foto? Dat kan zo maar niet! Eerst 
hun toestemming of van hun ouders. Ik ben daar niet tegen, maar 
het geeft kramp. Neem nu scholen. In het begin van de zomer was 
het gebruik dat namen van geslaagde leerlingen overal werden 
gepubliceerd. Ook in Poeldijk Nieuws, mét foto’s van de trotse 
jeugd. Nu krijgt Poeldijk Nieuws bericht van scholen over de resul-
taten van de eindexamens. In coronatijd. Over ‘drive through di-
ploma-uitreikingen’ in slecht Nederlands. “Kunnen wij de namen 
van de geslaagden uit Poeldijk krijgen?” vraagt onze redactie. De 
school: “Nee, dat mag niet volgens de privacyregels; wij mogen 
de namen ook niet op de website van onze school zetten.” 

Foto’s in allerlei standen, mét naam en toenaam
Wat doen leerlingen? Uit veel huizen hangen vlaggen met school-
tassen. Geslaagd! Op ‘sociale’ media gaan zij naar honderden, 
soms duizenden ‘vrienden’ uit hun dak van vreugde. Mét foto’s 
in allerlei standen, met naam én toenaam. Dat bedoel ik met 
kramp. Is dat privacy? Nee, de conclusie is dat veel mensen uiter-
mate slordig met hun privégegevens omgaan. Het is hun worst. 
Mij niet, want Poeldijk Nieuws kan diezelfde trotse leerlingen niet 
in het zonnetje zetten! Ik krijg heimwee naar de Sutoriusstraat. 
Daar, bij de secretaris van Verburch, was de opstelling van ons 
junioren voetbalelftal voor de zaterdag met naam én toenaam, 
handgeschreven op het raam geplakt. Dat vond je alleen niet leuk 
als je naam er niet bijstond. Want dán was je gepasseerd voor de 
wedstrijd. Reageren? redactie@poeldijknieuws.nl 

Elk boek wordt gedesinfecteerd

Poeldijkse bibliotheek weer open
Door Nelly Schouw-Zaat

Na enkele maanden stilte door de coronacrisis is Bibliotheek 
Poeldijk aan de Julianastraat sinds 1 juli weer open. Dat gaat 
stapsgewijs, ‘maar’, zegt Renske van Kooij aan Poeldijk Nieuws 
‘de ruimte is nu geschikt gemaakt voor bezoekers. De afgelo-
pen tijd hebben onze leden natuurlijk boeken kunnen lenen en 

lezen’. Toen de bibliotheek dicht was werd met de leden con-
tact gehouden via alternatieve diensten. Er was een afhaalbieb, 
belbieb en bezorgbieb. Via de belbieb zijn oudere leden gebeld 
voor een praatje en om te vragen of zij nog boeken wilden be-
stellen. In Poeldijk zijn 45 leden gebeld. Bij zes mensen zijn boe-
ken thuisbezorgd. 

Ook zijn enkele Poeldijkse leden in contact gebracht met de 
belmaatjes van Vitis Welzijn. ‘We waren toen toch actief in de 
weer’, aldus Renske van Kooij. ‘Trouwe leden hebben dat gewaar-
deerd. Soms kregen onze mensen van de bezorgbieb cadeautjes 
zoals chocolaatjes of een zelfgebakken appeltaart. Heel leuk! 
Anderen betrokken hun boeken van de bibliotheek in Naaldwijk 
of Monster’.

Nu het kabinet de beperkingen weer wat 
heeft versoepeld is de Poeldijkse bieb sinds 
1 juli weer open. De dienstverlening wordt 
stapsgewijs uitgebreid. Eerst zijn voorzie-
ningen getroffen voor veiligheid van bezoe-
kers en medewerkers. Op advies van RIVM 
en Vereniging van Openbare Bibliotheken 
staan er ‘kuchschermen’ op de balies. 
Verder: looproutes, wachtstrepen en er 
zijn desinfecterende gels. Voorlopig gaat 
het in Poeldijk alleen nog over boeken-uit-
leen. Andere activiteiten, zoals de leestafel en gebruik van een 
computer kunnen nog niet worden aangeboden. Men kan voor 
het boeken ruilen terecht op maandag, dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 14.00-17.00 uur. Omdat de boeken volgens het uit-
leensysteem van hand tot hand gaan wordt elk binnen gekomen 
boek schoon gemaakt voordat het aan een volgende lezer wordt 
aangeboden. ‘Wij vragen ook in elk geval aan iedereen die in de 
bibliotheek komt niet al te veel tijd in de ruimte door te brengen. 
Er kan steeds een beperkt aantal mensen in de ruimte verblijven’, 
meldt Van Kooy.

Boeken reserveren kan ook weer 
De bibliotheek in Poeldijk is hiermee weer actief. Andere kleine 
vestigingen in het Westland zijn nog niet zover omdat daar de 1.5 
meter regel niet mogelijk is. Er zijn al veel boeken ingeleverd bij 
de andere bibliotheken. Boeken reserveren kan nu ook weer. Het 
kan zijn dat men al bericht ontving over een gereserveerd boek 
dat klaar staat. Dat kan nu weer worden opgehaald. Binnenkort is 
weer een BoekStart ochtend op donderdag van 09.30-10.15 uur. 
Daarvoor aanmelden kan via: www.bibliotheekwestland.nl.
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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
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Westland Verstandig: 
Tweede leven van voormalige 
Verburch-hofschool in aantocht
Samen met LPF, CDA en VVD heeft Westland Verstandig het College verzocht te on-
derzoeken of de nu al heel lang leegstaande school aan de Verburghlaan kan wor-
den omgebouwd voor woningen voor starters en voor zorg. Westland Verstandig 
meent dat karakteristieke gebouwen zoals deze een tweede leven moeten krijgen. 
Voorts is er grote vraag naar goede en betaalbare starterswoningen en zorgwo-
ningen, ook in Poeldijk. De Wilhelminaschool in ‘s-Gravenzande en de Bernadette-
school in Naaldwijk en het oude politiebureau in Monster zijn goede voorbeelden.

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

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

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

Een Poelukker vertelt
Verdwenen Poeldijkse straatjes

Het Sloppie en het Stikkie
Door Mart van der Knaap
 
Lang geleden, toen drie generaties, on-
der wie de Poeldijkse boer Helderman de 
Dijkpolder grotendeels beheerden, stonden 
in de winter de koeien op stal. Als de gierput 
vol was werd die leeggeschept in een drie-
wielige kar met paard ervoor en uitgestrooid 
in het weiland. Als die kar over ‘n hobbel 
ging kwam het voor dat de voerman zijn 
evenwicht verloor en achterover in die volle kar kukelde. Zie je 
het voor je? Zo was er in Poeldijk een smal straatje met de grote 
naam Schoolstraat; in het begin de openbare school. Poelekers 
noemden het ‘het Sloppie’. Er stonden een paar huizen, alleen 
beneden een wc, een plee; boven de pispot. Die stond soms een 
hele dag te meuren. Als men naar bed ging werd die boven uit 
het raam gekieperd.

Zo kwam m’n opa ‘s avonds een keer door dat Sloppie, precies 
op het moment dat de inhoud van die pot uit het raam gegooid 
werd. Hij kwam dus niet zo fris thuis. Daar was ook een winkel-
tje van Mietje Nederpel, omdat ze zo klein was heette ze ‘Mietje 
Keutel’. Je had halve centen, precies zo groot als een dubbeltje. 
Wat werd er weleens gedaan? Met zilverpapier werd er ‘n duppie 
van gemaakt. Mietje, oud en kippig, zag dat niet meer zo goed. 
Dus 20 pijpen drop. Vanuit het Sloppie kwam je aan de Poeldijkse 
Vaart, in de volksmond ‘het Vlot’. Een haventje waar praktisch 
alles aankwam wat men in het dorp nodig had. Al het materiaal 
voor de bouw van de Bartholomeuskerk in 1926 kwam daar per 
boot aan. Aan het eind was het ‘Stikkie’, langs de Gantel. Daar 
stonden drie, vier blokken armzalige huisjes met halfsteens mu-
ren en onbeschoten daken. Door de kieren van de dakpannen 
kon je zo naar buiten kijken, waardoor het er in de winter met 
stuifsneeuw bepaald niet droog was. Aan het eind woonde een 
Duitser, Joseph Mohr. Die was in de eerste wereldoorlog in België 
gedeserteerd uit het Duitse leger en naar Nederland gevlucht. In 

z’n jonge jaren was hij misdienaar in de Dom van Keulen. Na wat 
hij op het slagveld in België had meegemaakt geloofde hij echt 
niet meer in God.

Metselen aan de nieuwe kerk 
Hij hield daar kippen, konijnen, geiten en wat dies meer zij. Er was 
nog en stuk buiten en daar wemelde het van ratten. Op een ge-
geven ogenblik is het hele Stikkie gesloopt. Piet Jongmans was de 
laatste. Hij kwam van oorsprong met z’n broer Harrie uit Brabant 
en ze metselden mee aan de nieuwe kerk. Altijd in Poeldijk geble-
ven. Toen kwam er een tuinderij van Wim Maat. Ook die is alweer 
jaren geleden verdwenen. Nu staan er weer huizen aan de Gantel. 
Zo zie je maar, de geschiedenis herhaalt zich, heel wat gerieflijker 
dan in die tijd. Weer wat  geschiedenis van Het Poelekie.

KBO Poeldijk 
Veel waardering voor deskundige hulp KBO

Belastingservice afgerond
Half maart begonnen de problemen door de coronacrisis. Dat 
had ook gevolgen voor onze belastingservice-verlening. Het 
zaaltje in De Backerhof dat gebruikt werd om mensen te ont-
vangen, werd gesloten. De einddatum (1 mei) waarop de ge-
gevens ingeleverd moesten zijn werd door de belastingdienst 
verruimd.  Op inventieve wijze werden de problemen opgelost. 

Door iets vroeger te beginnen, of door de cliënten telefonisch te 
benaderen en thuis te bezoeken werd een oplossing  gevonden. 
Zo konden de formulieren tijdig ingevuld en verzonden worden. 
Brigit van Dijk, Leny van Leeuwen, Ineke van Swieten en Piet de 
Vreede hebben er in de maanden april, mei en juni heel wat tijd 
in gestoken en samen meer dan 120 senioren met hun belastin-
gaangifte geholpen. Het is een goede zaak dat dit werk nauw-
gezet wordt gedaan door deskundige mensen met ervaring. Het 
KBO-bestuur bedankt, mede namens de vele leden, Brigit, Leny, 
Ineke en Piet voor hun goede werk, dat in heel wat gevallen ook 
iets voor de cliënten opleverde.

Verrassing voor de KBO-leden
Het nieuwe zomernummer van 
het KBO/PCOB-magazine is pas 
bij de leden in Poeldijk thuis be-
zorgd. Er zat een brief bij met 
een bon voor een ijsje van het 
IJswinckeltje in de Voorstraat. 
U bent daar natuurlijk van har-
te welkom om dat ijsje op te 
komen halen.

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Mensen zijn niet tegen jou, maar voor zichzelf.” (Gerdi Verbeet)
“Tel geen dagen, maar zorg dat de dagen tellen.” (Mohammed 
Ali)

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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Ik pak de pen op…
Van Afrika naar Poeldijk
Door Chloé Adahé

Mijn naam is Chloé Adahé en ik woon met mijn zoon Jos sinds 
2007 in Poeldijk. Oorspronkelijk kom ik uit Afrika, de Ivoorkust. 
Vanuit een ander werelddeel voor het eerst in Nederland wo-
nen was zeker in het begin niet gemakkelijk. Ook in het begin 
in Poeldijk was het even wennen. Je kent dan nog helemaal nie-
mand in het dorp en je hebt maar weinig of geen aanspraak, 
waardoor je je weleens eenzaam voelt! Aan de andere kant was 
ik blij en dankbaar dat ik via verschillende communicatiemidde-
len een goed contact had met alle familieleden en vrienden in 
Ivoorkust en andere landen. 

Zo heb ik cursussen ge-
volgd via Dario Fo en het 
Zadkine college. Jos ging 
naar het Palet in Poeldijk. 
Bij de school kende ieder-
een elkaar, en het heeft 
wel even geduurd voor-
dat je daar tussen komt. 
Gelukkig ontstonden er 
na een tijdje toch wat leu-
ke contacten via school. 
Hier en daar heb ik vrij-
willigerswerk opgepakt. 
Zoals bij Vitis Backerhof 
waar ik een Afrikaanse 
specialiteit gekookt heb 
en koffie geschonken. 
Daar heb ik veel plezier 
gehad. Jammer dat het 
door de corona nu gesloten is. Nu heb ik fijne contacten, kennis-
sen en vrienden in de Poeldijkse samenleving. Ik ben een blij en 
dankbaar mens en mijn zoon heeft een tijdje meegezongen in het 
Bartholomeus koor en is nog steeds voetballer bij Verburch. 

Werk en Israëlreis
Ik heb een goede baan op de ambassade van Burundi gehad, 
maar toen mijn broer in Engeland plotseling overleed, was ik er 
voor een paar weken tussenuit om in Engeland alles te regelen en 
voor de begrafenis naar Ivoorkust. Bij terugkomst kreeg ik helaas 
ontslag. In het najaar van 2018 was ik met mijn zoon Jos, neefje 
Sane en onze goede kennis Nel uit Poeldijk met een groepsreis 
naar Israël. Het was een fantastische reis die diepe indruk op mij 
gemaakt heeft. De groep was bijzonder fijn, en we hebben ont-
zettend veel gezien. Vele verschillende kerken, bijzondere moza-
iekwerken en natuurlijk de Klaagmuur, het nog enige overblijfsel 
van de tempel in Jeruzalem. Het is zo indrukwekkend als je be-
seft dat je plaatsen bezoekt waar Jezus Christus geleefd heeft. De 
Bijbelse geschiedenis komt hier weer tot leven. Het voormalige 
fort Massada boven op een rots in de Judese woestijn vlakbij de 
Dode Zee was ook zeer bijzonder. Tijdens de reis heb ik heel veel 
foto’s gemaakt; daar is mijn liefde voor natuurfoto’s begonnen. 

Expositie in De Backerhof
Dit heb ik bij thuiskomst verder voortgezet, ik ben vooral gefas-
cineerd door mooie luchten met allerlei kleurschakeringen door 
zon, schaduw, wolken en andere natuurelementen. Uiteindelijk 

heeft dit alles mij ertoe aangezet om te gaan schilderen. Het spe-
len met verschillende kleurencombinaties van acrylverf geeft tel-
kens weer een heel nieuw effect op het witte doek! Met mijn over-
buurvrouw Jolanda was ik verleden jaar naar de zomerexpositie 
bij Kunsthuis 18 in Naaldwijk. Daar maakte ik kennis met Thérèse 
Jeunhomme en Mi-Tê Goeijenbier uit Poeldijk. Bij Mi-Tê in haar 
atelier heb ik ook wat mogen schilderen, zij is een goede men-
tor voor mij. Ik neem deel aan de Poeldijkse kunstenaarskring en 
maak abstracte schilderijen. U kunt mijn expositie in De Backerhof 
bekijken, als die weer open is. Ik wil de pen graag doorgeven aan 
Jolanda Kamp.

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

Annalena Hoyer geeft in De Terwebloem aandacht aan bewoners 
en zij organiseert kleine sfeervieringen. Ook kunnen bewoners 
digitaal deelnemen aan vieringen buitenshuis. Het is fijn dat be-
woners, onder voorwaarden, iets meer bezoek mogen ontvangen 
en naar buiten mogen. Tot september zijn er geen reguliere vie-
ringen.

Festiviteiten verplaatst naar augustus 2021 

40 jaar Jan van der Valksporthal (8)
Door Peter van Leeuwen

De gemeente Monster heeft vergunning verleend voor hei- en 
grondwerk. Vergunning voor de bouw is er nog niet, omdat er 
onduidelijkheid is over septictanks. Met wethouder Krol wordt 
contact opgenomen om vertraging te voorkomen. Het verbran-
den van de bomen staat gepland op 12 oktober 1979, net als 
het uitgraven van boomstronken en opruimen van asfalt van 
het handbalveld. Er komen twee dammen om de aanvoer van 
bouwmaterialen te vergemakkelijken. Vragen over de septic-
tanks zijn bevredigend beantwoord en de watermeterput wordt 
tijdelijk verplaatst.

In een rondgang op 25 oktober over het bouwterrein, stellen alle 
betrokkenen tevreden vast, dat alles in orde is en niets de eerste 
paalslag in de weg staat. Op 27 oktober is het zover: Jan van Zon 
van Hotel Saint Vincent slaat die paal. Onder grote belangstel-
ling, burgemeester, wethouders, ambtenaar sport en recreatie, 
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raadsleden, bestuurders, commissieleden, supportersvereniging 
en afdelingsleden van Verburch, wordt de imitatie-eerste-paal al 
lopend vanaf De Leuningjes naar het Verburchcomplex gebracht. 
Na het slaan van de 1e paal krijgt Van Zon een oorkonde overhan-
digd en barst een waar volksfeest los, mét vuurwerk. Op de foto: 
commissieleden rond de maquette, v.l.n.r. Joop van Paassen, 
Gerard van Steekelenburg, Wim Zuiderwijk, Harry van der Arend 
en Aad van Kester. Festiviteiten rond het 40-jarig jubileum van 
de Jan van der Valksporthal zijn door het coronavirus verplaatst 
naar volgend jaar augustus. In klein(er) comité staan wij bij het 
jubileum stil.

‘Dan kunnen wij volop aan de slag’

Stichting Vrienden Bartholomeus
Op 16 juni is de Stichting Vrienden 
Bartholomeus opgericht en met de 
handtekening van notaris Louwers 
(linkerfoto) een feit. Zoals de vorige 
Poeldijk Nieuws meldde staan er negen 
bestuursleden klaar om doelen vorm en 
inhoud te geven. Veel staat te gebeuren 
om het Bartholomeusgebouw in de 
toekomst te behouden en er een echt, breed gedragen gemeen-
schapshuis van te maken. Door activiteiten ten dienste aan onze 
gemeenschap en die passen binnen de normen en waarden van 
onze kerk. Enkele Poeldijkers kwamen al met voorstellen en wil-
len zich, naast het bestuur, gaan inzetten om de doelen voor de 
Bartholomeuskerk waar te maken. 

Doel van de Stichting Vrienden Bartholomeus is met het paro-
chiebestuur een aantal zaken te realiseren. Het inzamelen van 
middelen voor onderhoud en exploitatie van de kerk op de korte 
én op langere termijn. In stand houden van het gebouw en bevor-
deren van culturele zingeving, culturele, sociale en maatschappe-
lijke activiteiten. Dat willen we mét het parochiebestuur bereiken 
door: werven van Vrienden en geven van ruime bekendheid aan 
de cultuurhistorische waarde van de kerk. Bevorderen van op-
timaal beheer, onderhoud en passend gebruik qua interieur en 
exterieur. Het kerkgebouw blijvend laten harmoniëren met de 
omgeving. Het betrekken van fondsen en (mede)organiseren van 
passende evenementen in of rond de Bartholomeus.

Open voor ideeën van Poeldijkers
Uiteraard hopen wij dat we snel verlost worden van coronamaat-
regelen. Dan kunnen we volop aan de slag. Ook met de huidige 
regels kunnen we voor activiteiten al ruimte maken, met maxi-
maal 100 mensen. Die zijn in een grote zaal van bijna 250 m² 
achter in ons Bartje al mogelijk. Ook kunnen achterin buurtbij-
eenkomsten zijn waar jullie met elkaar in gesprek kunnen. Koffie, 
thee en dranken kunnen we goed regelen. Het bestuur wil graag 
bijeenkomsten houden om over de toekomst van Bartholomeus 
en ons dorp te discussiëren. Kom heel graag met je ideeën, wij 
staan er voor open. Contact? vriendenbartholomeus@gmail.
com, of 06 – 53 714 151.

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
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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

Wegens voortdurende groei van onze organisatie zijn 
we op zoek naar enthousiaste mensen die graag in 
teamverband alle voorkomende productiewerkzaam-
heden willen verrichten. Hierbij kun je denken aan het 
oppotten, uitzetten, stokken, sorteren en afleveren van 
onze Phalaenopsis.

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

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

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

‘Stapje, voor stapje naar stip op horizon’

‘De Terwebloem was altijd virusvrij’
Door Nelly Schouw-Zaat

Het coronavirus is niet bestreden of ingedamd in zorgcentrum 
De Terwebloem in Poeldijk, het virus was er nooit! Na drie 
maanden quarantaine voor de bewoners is het bezoek ver-
soepeld en dat gaat nu verder. ‘We zijn er natuurlijk blij mee’, 
vertelt secretaresse Petra Poleij aan Poeldijk Nieuws. ‘Wij zijn 
er vooral trots op dat er in die maanden helemaal niemand 
besmet raakte. Ons zorgcentrum krijgt van alle kanten, vooral 
uit de medische wereld, complimenten en de bewoners zijn ge-
zond. Dáár doen we het voor. Het welzijn van de bewoners van 
De Terwebloem staat voorop’.

Niet dat het nu allemaal makkelijk was toen half maart het cen-
trum afgesloten werd voor alle bezoek van buiten. De vele vrij-
willigers konden er niet meer naartoe. Dat zijn er nogal wat. 
Bewoners en medewerkers missen hen  enorm, andersom is dat 
ook zo. Mensen uit Poeldijk die allen hun taken uit handen moes-
ten geven. Bewoners die niet mochten wandelen in het mooie 
Poeldijk. Gelukkig konden ze wel de tuin in. Sommige activitei-
ten kwamen stil te liggen omdat vrijwilligers niet konden komen 
helpen. De wekelijkse kerkdiensten en maandsluitingen van de 
Hervormde kerk stopten, geen concerten door koren. Maar de 
stemming bleef positief, al was het soms moeilijk. Er werd geke-
ken naar wat er nog wél kon en dat gebeurde dan ook. 

‘Wekelijks verrast met bloemen en planten’
‘Wat ons vooral verbaasde’, gaat Petra Poleij verder, ‘was dat wij 
steeds zoveel blijken van hartelijkheid kregen. Hoeveel bloemen 
en planten werden er wel niet bezorgd,- en dat terwijl de sier-
teelt in die eerste weken zelf zo in de knel kwam te zitten. Er was 
totaal geen afzet voor hun producten. Maar alle bewoners van 
De Terwebloem werden wekelijks verrast met bloemen en plan-
ten. Werkelijk hartverwarmend’. Veel Poeldijkers lieten kleine 
cadeautjes, tekeningen en kaarten bezorgen met bemoedigen-
de woorden voor de bewoners. Er was ook muziek en buitenop-
tredens. Op de parkeerplaats speelden groepjes muzikanten en 
soms klonken er draaiorgelklanken. Verjaardagen van bewoners 
werden door familieleden aangegrepen om iets leuks buiten te 
organiseren, waarbij De Terwebloem bewoners op een veilige 
manier van dat tafereel genoten. Meevaller was ook dat tijdens 
de zware quarantaineweken de zon uitbundig scheen. Daardoor 
zag de wereld er niet al te somber uit. Zeker, men miste het be-
zoek, dat doorgaans elke dag wel in en uit liep. Het viel niet altijd 
mee en nog altijd, nu er wel op vaste tijden bezoek mag komen, 
heeft iedereen met de RIVM-regels te maken. 
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Arnold Spoelplein 101  •  Mauritskade 61  •  Den Haag  •  070 - 346 84 00
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of kijk op www.korporaalenbertels.nl

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

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

   Uitstekende woningpresentatie

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

‘Luiken open en wereld wordt groter’ 
‘Maar we zijn begonnen met activiteiten voor kleine groepjes. 
Geen grootschalige waar men dicht op een bij elkaar zit. Dus, nee 
nog geen kerkdiensten. Maar wel komt de geestelijk verzorger 
mensen bezoeken, individueel of in kleine aantallen. En we orga-
niseren bijvoorbeeld bingo voor elke etage apart. Kleine groep-
jes,- dat werkt het beste onder deze omstandigheden, zo hebben 
we ervaren. Dit willen we in de toekomst ook gaan voortzetten, 
omdat het voor de bewoners fijner is en voor de collega’s ook fij-
ner werkt. Nu mogen mensen weer met bezoekers buiten wande-
len in Poeldijk. In de tuin staat de praatcabine en het Glazen Kasje 
waar veel gebruik van wordt gemaakt’. Langzamerhand gaan de 
luiken open en wordt de wereld groter. Het kabinet gaf groen licht 
voor versoepelingen; iedereen hoopt dat dit doorzet. Het kan nog 
een hele tijd duren, stapje voor stapje wordt toegewerkt naar die 
stip op de horizon, als alle Poeldijkers weer kunnen worden ont-
vangen in en rond De Terwebloem. 

Bij Dekker van Geest in Monster

Gerard Hegge nieuwe directeur
Op 1 juli begon Gerard Hegge bij Dekker van Geest in Monster als 
nieuwe directeur. Gerard is een geboren en getogen Westlander, 
woont in Monster en is zijn gehele werkzame leven actief in de 
installatiebranche. Dekker van Geest, onderdeel van Batenburg 
Installatietechniek, is een bedrijf met een rijke historie en actief 
in een kansrijke regio met veel ondernemerschap en innovatie. 

Daarbij staat klantgericht werken met oog voor kwaliteit centraal. 
Wij hebben er veel vertrouwen in dat onder leiding van Hegge, 
Dekker van Geest zich verder ontwikkelt als toonaangevend be-
drijf in utiliteit en industrieel vastgoed. 
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Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen

Zonnebloemgasten reageren massaal

Verborgen spreekwoorden én ijs
Veel Zonnebloemgasten waren bezig met de ‘verborgen spreek-
woorden’ die ze in de brievenbus kregen. We ontvingen leuke 
en enthousiaste reacties: ruim vijftig Zonnebloemgasten lever-
den antwoorden in. Iedereen die inleverde, ontving thuis een 
prijs: een prachtige Phalaenopsis met een bon om een ijsje te 
eten in ons eigen Poeldijk.

Lida Mensing en Nico Janssen ontvingen de gedeelde eerste prijs. 
Er waren ok gedeelde tweede en derde prijzen. Zij kregen ook al-
lemaal een Phalaenopsis, een ijsbon met daarbij een cadeaubon 
van onze bakker Van Malkenhorst of Van der Berg en een flesje 
advocaat met slagroom.

Wie weet bent u er dan bij?
Wij hebben onze eerste activiteit weer kunnen organiseren. Drie 
middagen hebben we Zonnebloemgasten uitgenodigd om in ei-
gen dorp een ijsje te komen eten. Zij kwamen op eigen gelegen-
heid naar het IJswinckeltje, want wij mogen nog niemand opha-
len of een rolstoel duwen. Daar hebben we met elkaar op gepaste 
afstand genoten van een ijsje, een kopje koffie, het zonnetje en 
gezelligheid met elkaar! Iedereen was zo enthousiast en vond het 
fijn om elkaar weer eens te zien en gezellig bij te praten. Wat fijn 
dat het weer kan! Wilt u onze Zonnebloemgast zijn en het ook 
gezellig vinden, laat het ons even weten. Bel dan Tineke (06-28 
488201) of Els (06- 54 745922). Als het weer meewerkt, willen we 
het nog een keer organiseren. Wie weet bent u er dan bij?

Zes panelen over oorlog in het Westland op fietsroute

Beelden WO II in Poeldijk
Vanaf vandaag staan er zes panelen over de Tweede Wereld-
oorlog in het Westland. In Naaldwijk werd het eerste paneel 
onthuld door Fred Verbeek, burgemeester Bauke Arends was 
erbij. Cees de Rijke (Tanco Sign & Print) en Mart Valstar (Best 
Fresh Group) maakten dit mogelijk. In Poeldijk een paneel bij 
het standbeeld van pastoor Verburch aan de Jan Barendselaan. 
Wim van Wensveen legde het vast met zijn filmcamera.

Toen het paneel in Naaldwijk stond reden initiatiefnemers Jan-
Willem van den Beukel en Fred Verbeek naar andere dorpen. 
Naaldwijk, bij het bankje op het Havenplein. ’s-Gravenzande, bij 
de pomp op het Marktplein. Ter Heijde, op grasveldje bij kanon. 
Poeldijk, naast beeld pastoor Verburch. Wateringen, voor het 
Oude Raadhuis. De Lier, Hoofdstraat tussen de bankjes. Op de 
panelen staat een route. Het Westlands Museum exposeert over 
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“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

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

 518 JANUARI 2017

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. 

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

de Tweede Wereldoorlog, is het 7e doel van de rit. Van den Beukel 
en Verbeek nodigen iedereen uit een fietstocht langs de ver van 
barre Westlandse jaren 1940-1945 te maken.

Sinds 19 juni is er een babytuin bij Smallsteps Westhof. Een plek-
je voor de kleintjes waar ze veilig kunnen kruipen en ontdekken. 
Small Steps is er erg blij mee; de babytuin is al flink gebruikt met 
dit prachtige weer.

‘Géén 1.50 positie’

Met een dame van goede conditie
Ondernam ik een fiets expeditie
Het zonnetje scheen
Dus we reden erheen
Niet gehinderd door enige ambitie

Toen kwam een agent van politie
Zo eentje die ‘k veel liever niet zie
Hij bekeurde ons bei
We waren niet blij
Toen kneep ik ‘m echt wel ’n pietsie

Op last van OM en Justitie
Was de man op strafexercitie
Wij reden zij aan zij
Dat mocht niet, vond hij
’t Was geen 1.50 positie.

(Door Nelly Schouw-Zaat)



20 1 JULI 2020

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 

Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

HALLO JUMBO
VERRUIMDE 

OPENINGSTIJDEN
VANAF 5 JULI ZIJN WIJ ELKE ZONDAG 

OPEN 09.00 TOT 20.00 UUR

OPENINGSTIJDEN:

MAANDAG T/M ZATERDAG

08.00 TOT 21.00 UUR

ZONDAG 

09.00 TOT 20.00 UUR

MONDKAPJES OOK VOORRADIG!

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

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist


