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AGENDAAGENDA
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)

Eus Mooijman: 

‘Mijn vader maakte in oorlog veel mee’
Door Nelly Schouw-Zaat

Oude foto’s van Poeldijker Tinus Mooijman kwamen kort gele-
den tevoorschijn. Nooit kon hij  vermoeden dat twee foto’s met 
hem erop tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog nu op een 
groot paneel midden in het dorp zouden staan. Tinus Mooijman 
leeft niet meer. ‘Hij zou het prachtig hebben gevonden’, zegt zijn 
zoon Eugène (‘zeg maar Eus’) Mooijman tegen Poeldijk Nieuws. 
Sinds 1 juli  staat naast het standbeeld van Pastoor Verburch 
een groot scherm met op beide kanten een grote foto die herin-
nert aan Poeldijk in en na de oorlog. Hoe dat met de foto’s ging 
en wat er achter die historie schuil gaat, kunnen Poeldijkers nu 
ontdekken.

Een foto toont een open vrachtwagen met een groep Poeldijkse 
jonge mannen. De opname is van 15 juni 1943. De vrachtwagen 
van expeditiebedrijf Zuiderwijk stond op het punt te vertrekken 
om hen naar Rotterdam te brengen. De nu 96-jarige Cor van Dijk 
was een van hen; verder jongens van Zuiderwijk, een Brabander, 
Kees Mooijman en Nelis Kort. Er reed een open laadbak achter, 
bemand door broers en andere familieleden. Zij deden de man-
nen uitgeleide. Onder hen een jongere broer van Kees Mooijman, 

Tinus. De groep zou een dag later per trein van Rotterdam naar 
Duitsland worden gebracht. Er zijn nog veel meer Poeldijkse jon-
ge mannen in het Duitse oorlogsgebied tewerkgesteld, bij elkaar 
meer dan 100 man.
 
‘Kreeg gekookte tulpenbollen niet door keel’ 
De jonge Tinus Mooijman staat ook op de andere foto van 25 
september 1945, vier maanden na de bevrijding. Met enkele an-
dere Poeldijkse jonge mannen droeg Tinus een doodskist waar-
mee Adolf Hitler symbolisch ten grave werd gedragen. Het tafe-
reel was onderdeel van een optocht, waar heel Poeldijk zich aan 
vergaapte. De man die in de open kist op de schouders van Tinus 
en zijn makkers werd rondgedragen was Tinus Gram, in levende 
lijve. ‘Mijn vader was altijd te vinden voor een stunt’, zegt Eus 
Mooijman (57). ‘Hij was een man van recht voor z’n raap en zei 
waar het op stond als dingen hem niet bevielen. Je moet niet ver-
geten, hij was pas 17 toen zijn broer werd afgevoerd. Niemand 
wist of je elkaar ooit zou terugzien. Een jaar eerder, in 1942 over-
leed zijn vader, mijn opa. Zijn moeder bleef achter met 7 kinde-
ren. (lees verder op pag. 3) 

Eus Mooijman met zijn moeder Riet (Foto Willem de Bruijn)
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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)
Het was oorlog en dan moest 
er een zoon naar Duitsland. 
Het gezin had het verschrik-
kelijk arm en leed honger. Ik 
heb mijn vader horen ver-
tellen: het enige wat hij niet 
door zijn keel kon krijgen wa-
ren gekookte tulpenbollen. 
Hij zat op de Ambachtsschool 
in Den Haag, ging er op de 
fiets zonder banden heen. 
Hij koos het vak metaalnij-
verheid. Na school kon hij 
meteen beginnen bij Grimbergen Kassenbouw. Met een carbid- 
apparaat in weer en wind over tuinderspaadjes glibberend, pij-
pen  lassen. Er moest na de oorlog heel wat gedaan worden om 
de kassen weer fatsoenlijk te krijgen’.

Stoker op mijnenveger naar Indië  
Het oorlogsgevaar was in Nederland voorbij, toen Tinus Mooijman 
ook nog als soldaat naar Indië moest. Als stoker voer hij er op een 
mijnenveger naar toe. Op die wekenlange tocht werd het schip 
soms beschoten. Tinus kon één keer net op tijd bukken. Toen hij 
op durfde te kijken zag hij de kogelgaten in de scheepswand vlak 
boven zijn hoofd… Eenmaal op het vasteland in de Indische jun-
gle, waar hij een beetje verliefd was op een dorpsmeisje, kwam 
de pa van het vriendinnetje hem met een zwaaiende kris achter-
na. Hij wist zich nog net uit de voeten te maken. ‘Toch zei mijn 
vader altijd dat hij niet bang was’, aldus Eus. ‘Hij vond het leven 
één groot interessant avontuur, ook op de reis naar Indië toen hij 
de tropische natuur zag. Hij kwam in een andere wereld, voelde 
zich vrij. Hij kreeg eten en drinken en ondervond kameraadschap 
van zijn dienstmakkers. Het enige waar hij wél bang voor was, 
waren verraders in Nederland. Dat verraad lag altijd op de loer 
en maakte hem angstig’. Later werd Tinus actief in het Poeldijkse 
verenigingsleven. Hij was bij de gymnastiekclub, schaatste graag, 
deed veel aan muziek. Eus: ‘Hij speelde accordeon en zong Franse 
chansons waar de meisjes bij zwijmelden. Het zong geen Frans, 
het klónk alleen zo. Altijd succes! Hij kreeg verkering en trouwde 
met Riet Brabander, dochter uit een gezin van veertien kinderen. 
Met haar ging hij wonen aan de Wateringseweg waar zij vijf kin-
deren kregen. Later verhuisden zij naar de Freesiastraat. Allemaal 
plezier in muziek maken. Eus werkt bij het Waterschap Hollandse 
Delta als adviseur Kabels en Leidingen; hij heeft mooie herinne-
ringen aan zijn jeugd in Poeldijk. Zijn moeder Riet woont sinds het 
overlijden van zijn vader in De Terwebloem. ‘Ik zal blij zijn als de 
situatie daar na de coronacrisis voor de bewoners snel weer goed 
en gezellig zal zijn’.  (zie ook pagina 13) 

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Versgemaakt
Tarwebrood
van €2,30 voor €1,95

Ambachtelijk gemaakte
Kaneelstengels

Nu voor €3,50

Appelkruimel-
taartje:

van €6,95 voor €5,99

Aanbiedingen geldig van 
woensdag 15 juli t/m dinsdag 21 juli

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

keurslager

Geldig van 13 t/m 18 juli Geldig van 20 t/m 25 juli

KEURKOOPJE
4 GEMARINEERDE
KIPSCHNITZELS

SLECHTS € 6,95

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM CERVELAAT-
WORST + 100 GRAM 
GEBRADEN GEHAKT

SLECHTS € 2,95

KEURKOOPJE
4 KIPHOUTHAKKER-
STEAKS

SLECHTS € 6,95

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROSBIEF

SLECHTS € 2,35

Cor van Dijk (96) met dochter 
Joop (Foto Willem de Bruijn)

Koos van Leeuwen licht toe (Foto Willem de Bruijn)
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Als je te moe bent om te leven

is eeuwige rust een zegen.

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zo lang in 
ons midden mochten hebben, geven wij u kennis 
dat op 90-jarige leeftijd van ons is heengegaan 
mijn lieve man, onze zorgzame vader, trotse opa 
en overgrootvader

Piet Verbeek
~ Petrus Jacobus Leonardus ~

* 3 januari 1930                              † 5 juli 2020

Riet Verbeek-Zuijderwijk
  Sjaak en Petra
     Inge en Robin, Chloë, Sepp, Raff
     Barry
     Wesley en Nikky
  Peter en Ko
     Sebastiaan en Jacobine, Thijs, Elise
     Bonnie en Ludo, Romy, Jazmin
     Kim en René, Quin, Sophie
  Gitte en Martin
     Samantha en Jeffrey, Naomi, Lorenzo
     Glenn en Soraya

De Terwebloem, kamer 218
Van Bergenhenegouwenlaan 2
2685 GB Poeldijk

De uitvaartplechtigheid en begrafenis hebben 
plaats gevonden op woensdag 8 juli in de  

H. Bartholomeuskerk en op de  
Parochiële Begraafplaats in Poeldijk.

**********
Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit 
naar o.a. huisartsen Dr. Schijen en Dr. Verweij, 
Careyn T-zorg en alle medewerkers en het  
verplegend personeel van Woonzorgcentrum  De 
Terwebloem. Mijn man, onze vader, schoonvader 
en opa heeft daar zijn laatste levensfase mogen 
doorbrengen. Hij werd omringd met alle zorg en 
tederheid.

Volg ons op facebook:

 Poeldijk Nieuws

In bus maximaal één klant met begeleider

Rolbus en strandrups rijden weer
De Rolbus en strandrups rijden vanaf 1 juli weer beperkt, vol-
gens de RIVM-richtlijnen. Bij het boeken van de rit wordt ge-
vraagd naar uw gezondheid. De planning beslist of de rit door-
gaat. In de bus is een mondkapje  verplicht, de klant moet voor 
een niet medisch mondkapje zorgen. Houd de 1,5 meter afstand 
aan en volg de hygiëneregels. Er is geen fysiek contact tussen 
chauffeur en klant. In de strandrups mogen niet meer dan 3 
klanten tegelijk. 

De Rolbus vervoert niet meer dan 1 klant. Een begeleider, vanaf 
hetzelfde adres en voor dezelfde bestemming mag mee. De klant 
moet buiten klaarstaan; de chauffeur komt niet binnen. De klant 
moet lid zijn van Rolbus Westland; zie: www.pgwestland.nl of bel  
82 02 55 op werkdagen van 09.00-12.00 uur. Wij hebben veel zin 
om mensen met rolstoel of scootmobiel te vervoeren, zo veilig 
mogelijk voor de klant en chauffeur.

Ritten met strandrups
De ritten voor de strandrups kunnen geboekt worden via: www.
pgwestland.nl of telefonisch 06-42 05 55 54, op werkdagen van 
13.00-18.00 uur. Het team hoopt u een onvergetelijke rit op het 
strand te geven.
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 16 t/m 18 juni

AARDBEIENSLOF
Verse Hollandse aardbeien op een heerlijke 
koekbodem met banketbakkersroom en slagroom!

van 8,90
€7,25

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Afscheid met hart en zielAfscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

Einde coronatijdperk voor Verburch sporten

Begin nieuwe sportseizoen
 
Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als jaar van de coronacri-
sis. Iedereen is op de één of andere manier geraakt door het 
virus. Ook het Verburch sportcentrum is hard getroffen, alle 
wedstrijden en trainingen zijn stilgelegd. Pas in juni is een deel 
weer opgestart; eerst mocht de jeugd beginnen met alle aan-
passingen volgens het RIVM. Met dank aan alle vrijwilligers die 
belast waren om dit zo goed mogelijk op te zetten.

Omdat alle vaste kosten doorliepen en de baromzetten nul waren 
is de financiële situatie van Verburch ook een stuk minder gewor-
den. Gelukkig is met hulp van de gemeente Westland een deel 
van het tekort gedekt. Jubilea van tennis, sporthal en volleybal 
konden niet doorgaan, die worden wellicht dit jaar in een aange-
paste vorm en anders volgend jaar gevierd. Gelukkig zijn per 1 juli 
bijna alle sporten weer opgestart en gaan we met veel plezier het 
nieuwe seizoen in. Tennis is niet seizoensgebonden en gaat uiter-

aard het hele jaar door. De pr-commissie van Verburch sportcen-
trum en de Verburch-verenigingen wensen jullie allen een heel 
fijne zomer. Wij zien jullie graag terug in het nieuwe seizoen. 

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

Heel simpel met deze QR-code of naar: 
NL95 RABO 0343 6024 
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“Ik heb vooral veel geleerd van studenten die opkrabbelen na 
een fase van rouw”, zegt hij. “Hun veerkracht en volharding zijn 
magistraal. Ik heb genoten van hun goede adviezen aan elkaar, 
beter dan wij als begeleiders konden. Ik ben blij dat ik daaraan 
mijn bijdrage kon leveren door een veilige plek te creëren, waar 
studenten tot spreken worden gebracht.”  Zinzoeken en zijn 12 
interviews is een uitgave van Fortmedia en verkrijgbaar bij boek-
handel of via waltherburgering2013@gmail.com. Het nawoord is 
van lekendominicaan Erik Borgman: “studentenpastores moeten 
bezig zijn met de alternatieven voor de gevolgen van de presta-
tiecultuur.”  Zie: www.rkwestland.nl, www.rapenburg100.nl en 
www.pastorwaltherburgering.nl (blogs). 

Weekeindviering thuis volgen
Er zijn nogal wat parochianen die de weekendviering op zondag 
of zaterdagavond thuis volgen. Als u een papieren versie van de 
orde van dienst wilt, kunt u die donderdagmorgen op het secre-
tariaat afhalen. U kunt ook uw e-mailadres bij ons opgeven, dan 
krijgt u de orde van dienst digitaal.

Aanmelden vieringen vervalt
Door verruiming van de corona maatregelen is aanmelden voor 
vieringen in onze kerk niet meer nodig. Alleen als we meer dan 
100 personen verwachten, is aanmelden vooraf nog noodzakelijk. 
Wij informeren u bij de aankondiging van die vieringen. Uiteraard 
blijven we wel de 1,5 m en andere voorzorgsmaatregelen in acht 
nemen! Zie ook: www.rkwestland.nl

Kerkberichten 
De H. Communie wordt weer uitgereikt; de voorganger legt de 
Hostie op schoteltjes. Parochianen kunnen een schoteltje oppak-
ken, de Hostie tot zich nemen en het lege schoteltje weer op het 
dienblad zetten
Weekeinde 18 en 19 juli
Zaterdag 18 juli: geen viering, er is een viering in de Heilige Ma-
chutuskerk Monster om 19.00 uur.
Zondag 19 juli 09.00 uur: eucharistieviering met Vrouwenscho-
la. Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties:  Jan van Marrewijk, 
Francien Onings, Gerard Goeijenbier en Riet Goeijenbier-van 
Kester, Nico Kester en familie, Jan Verbeek en overleden familie 
Verbeek-Veenman, Aad van Leeuwen en overleden familie Van 
Leeuwen-Groenewegen.
Weekeinde 25 en 26 juli 
Zaterdag 25 juli: woord- en communieviering met volkszang en 

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

Levendig boek studentenpastoraat 
Eind juni kwam het boek ‘Zinzoeken en zijn’, 12 interviews over 
het belang van het studentenpastoraat uit.  In het boek staan 
gesprekken met studentenpastores in 12 steden, waaronder 
Leiden. De interviews door Walther Burgering zijn door Lianne 
van Dijk verwerkt tot toegankelijke teksten over het studen-
tenleven en de betekenis van het studentenpastoraat. Pastores 
spreken over keuzes, coaching, stress, rouw en verdriet, zoek-
tochten naar levens- en zingevingsvragen en andere onder-
werpen in het leven van een student. Het levensbeschouwelijk 
perspectief als andere kijk op de wereld van studenten én van 
hoger onderwijs komt aan de orde. Een levendige kijk op  een 
weinig beschreven wereld.

Interviewer Walther Burgering kent van binnenuit het werken 
voor en met studenten. Bij Rapenburg 100 in Leiden werkte hij 
tot nu toe in teamverband met Nederlandse en internationale 
studenten. Onder het motto ‘Veelvormend in persoonlijke ont-
wikkeling’ begeleidt het team studentenpastoraat honderden 
studenten individueel en in groepen. Zij geven leiderschapstrai-
ningen, cursussen en houden persoonlijke gesprekken over le-
vens- en zingevingsvraagstukken. Zij geven inhoud aan cursus-
sen: omgaan met verlies, meditatie, de maaltijdgroep ‘Food for 
thought’, klooster- en bezinningsweekeinden, geloofsoriëntatie 
en ‘green kitchen’.

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

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl
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cantor. Voorganger: Pastoraal werker Els Geelen. Intenties: Jaar-
getijde Jeanne van Dijk-Dekker, Bep Witkamp-Zuiderwijk, Riet de 
Kok-Meinderts, Bep Greve-de Wijs, Dolf Barendse en Ploon Ba-
rendse-van der Klugt, overleden familie Van der Loos-van Leeu-
wen, voor een jarige.
Zondag 26 juli: geen viering. Tussen 09.00 en 10.00 uur is er ge-
legenheid een kaarsje op te steken en voor gebed, u bent van 
harte welkom! Om 10.30 uur is er een viering in de Machutuskerk 
Monster.  

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

Vervoer naar vieringen in de kerk
Parochianen vragen of zij naar de kerk gebracht en gehaald kun-
nen worden. Wij maken dat graag mogelijk. 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 in 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).

Inloophuis Carma hele zomer open

Workshop in Pluktuin Naaldwijk
Vrijdag 17 juli van 10.00 tot 12.00 uur houdt Inloophuis Carma 
een workshop in De Pluktuin in Naaldwijk. Er  wordt een stei-
gerhout paneeltje beschilderd met acrylverf. Er zijn mooie voor-
beelden: een bloem, vruchten en kippen. Je kunt ook kiezen 
voor een bemoedigende tekst. 

De workshop is inclusief een kop 
koffie/thee en huisgemaakte 
cake. Vanaf half tien is de inloop; 
om 12.00 uur is er gelegenheid 
door de schitterende tuin te 
wandelen. De eigen bijdrage is 
€10,00. Inloophuis Carma is de 
hele zomer, ook in de schoolva-
kantie, open. Dinsdag-, donder-
dag en vrijdagochtend is iedereen welkom voor koffie, aandacht 
en een luisterend oor. Én een-op-een-gesprekken, bij mooi weer 
buiten op terras. Veiligheid van gasten en vrijwilligers staat bij 
Carma voorop; er kan een klein aantal gasten tegelijk worden 
ontvangen. De RIVM-regels worden gevolgd. Graag vooraf aan-
melden via info@inloophuiscarma.nl.
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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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www.bas1s.nl | Voorstraat 18 
2685EM Poeldijk | 0174-246000

Ontwerp 
 

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

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
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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

Handjes uit de mouwen
Door ds. J.W.J. Guis 

 In de afgelopen weken genoten wij als ge-
zin van een paar weken vakantie; wij 

verbleven op verschillende plekken in 
Nederland. Zo waren we ook een paar 
dagen in een hotel in een mooi gebied 
in het zuiden. Wat mij daar opviel 
was niet alleen het felgekleurde logo, 

maar ook de uitspraak van één van de 
eigenaren die op de voorkant groot was 

 aangebracht. De hele zin ben ik weer verge-
ten, maar er stond in ieder geval dit: ‘oogjes open en handjes uit 
de mouwen’.

Ik vroeg mij af voor wie dat bedoeld was. Voor de werknemers 
van het hotel? Voor de gasten die er verbleven? Dat laatste zal 
wel niet. Ik vond het in ieder geval een bijzondere boodschap op 
een moment dat we juist van onze vakantie kwamen genieten. 
Het ging voor ons juist even niet om ‘handjes uit de mouwen’. 
Gelukkig hoefde dat ook niet en hadden we verder een heerlijk 
verblijf. Toch moest ik over die uitspraak nog nadenken. Zo ben je 
door je vakantieverblijf toch nog bezig met werk. Ik dacht: ‘ijver is 
een deugd. Dat zal de bedoeling wel zijn’. Het lijkt ook alsof je ei-

gen inzet altijd beslissend is. En of dat waar is vraag ik mij af. In de 
Bijbel kom ik ook een ander geluid tegen. ‘De zegen van de Heere, 
die maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe (Spreuken 
10:22). Eigen inzet is belangrijk, maar het kan samengaan met 
afhankelijkheid van God. Zo had ik, dankzij ons hotel weer genoeg 
om bij stil te staan. Ook op vakantie.

Kerkdiensten
De diensten zijn tijdelijk te bekijken beluisteren via YouTube
Inloggen: youtube.com/channel/UCtcrrKqY1H_B77A-MmthPqQ, 
of via: Youtube: herv.gemeente Poeldijk, of: www.Hervormd 
Poeldijk onder corona.

Zondag 18 juli 
10.00 uur: ds. A.J. Molenaar, Woudrichem, ook via livestream.
19.00 uur: ds. C.J. Overeem, Woerden, ook via livestream.
Zondag 25 juli   
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, via livestream.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, ook via livestream.

U kunt de diensten meemaken volgens rooster. Wilt u een dienst 
bijwonen neem dan contact op met J. Bogaard, tel. 0174-24250 
email.: bogaardij@hotmail.com

Collecten in deze periode
Op dit moment kunnen de kerkrentmeesters en diakenen niet 
collecteren. Als u wilt bijdragen aan de ‘gemiste collecten’ is die 
welkom op: NL09 RABO 0135 3652 36 t.n.v. Kerkv. Herv. gemeen-
te 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
Sinds 1 juli is er weer oppas bij morgendiensten voor kinderen 
tot 4 jaar. Voor de kinderen van de basisschool is er kinderneven-
dienst.

Kerkdiensten vanaf 1 juli 
Met dankbaarheid mochten wij de berichten vernemen. Er 
wordt geen beperking meer gesteld voor het aantal kerkgan-
gers. Wel moeten zij 1,5 meter afstand van elkaar houden. Voor 
onze gemeente betekent dat wij tussen de 70 en 80 kerkgangers 
een plaats kunnen bieden.

Gezien onze ervaringen levert dat voor avonddiensten geen pro-
blemen op. Iedereen kan zonder aanmelding komen. We hopen 
dat daar nu ook goed gebruik van gemaakt wordt. Voor morgen-
diensten is dat moeilijker. We verwachten dat, mede door de va-
kantie, we een heel eind komen en voor iedereen plaats hebben. 
Inplannen is dan wel nodig. We verdelen de plaatsen in de kerk 
voor vaste én incidentele kerkgangers.

Daarom vragen wij jullie: bent u een regelmatige kerkganger 
en wilt u elke week de morgendienst bezoeken meldt u zich dan 
(als dat nog niet gebeurd is) aan bij: J. Bogaard tel. 24 25 70, email: 
bogaardij@hotmail.com. We gaan er dan vanuit dat u er elke zon-
dagmorgen bent en krijgt dan een vaste plaats. Als u door ziekte 
of  vakantie niet kunt komen, laat het voor vrijdag 19.00 uur weten 
aan J. Bogaard. Bent u een minder regelmatige kerkganger bel dan 
vrijdag na 19.00 uur of zaterdag met: J. Bogaard (06-14899952); hij 
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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

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk
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www.duijnisveld.nl
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weet hoeveel plaats er nog is voor zondagmorgen. Als we allemaal 
meewerken lukt het. Blijf bij klachten thuis en meldt u zich af! 

Boekenmarkt op afspraak
De afgelopen maanden zijn er heel veel nieuwe boeken en puz-
zels binnen gekomen. Ze zijn uitgezocht en netjes gerangschikt. 
Omdat we nog steeds beperkt zijn in de openstelling kunt u op 
afspraak komen kijken of er nog iets van uw gading bij zit. Bel 
dan met Mw. C. Zee (tel. 06-27 195 656).

De grote loterij 
De gemeente heeft vergunning verleend voor de grote loterij. Er 
zijn 15 prijzen. Loten kosten weer € 1,00 per stuk. Er zijn 4.500 
loten. Een boekje van 15 loten kost € 15.00. We hopen dat er 
veel gemeenteleden zijn die een of meer boekjes voor hun re-
kening nemen om te kopen of aan anderen door te verkopen.

Rijwielhandel Michel Vis heeft een fiets ter beschikking gesteld 
die we apart mogen verloten. Hiervoor zijn 200 loten van € 5,00 
per stuk. U kunt loten bestellen bij: J. Bogaard tel. 242 570 email: 
bogaardij@hotmail.com of bij M. van der Pot, tel.: 24 02 82 email 
mirja@hetnet.nl. U kunt ook het bedrag voor het aantal loten 
dat u wilt overmaken op rekening: NL25 RABO 0342 9076 03. 
Vermeldt er bij welke loten u wilt. Bijvoorbeeld: u maakt € 50,00 
over en vermeldt ‘3 boekjes en 1 fietsslot’. We hopen met ieders 
hulp de klus snel te klaren.

Juli en augustus actie!
OPENINGSACTIE
De hele maand juli en augustus

een kist sinaasappels
  € 19,00

€ 15,00
tel. tel. 06 - 209 066 9906 - 209 066 99tel. tel. 06 - 209 066 9906 - 209 066 99

Wordt 
gratis 

thuis bezorgd!

 0ns bedrijf is gevestigd in 
Poeldijk.

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 

KBO Poeldijk
KBO-PCOB wil maatregelen periode tot 2026

Pensioencontract biedt perspectief
Zaterdag 4 juli ging ook het FNV-ledenparlement akkoord met 
het basis pensioen-akkoord. KBO-PCOB ziet hier perspectief in, 
maar kan de uitwerking van het pensioenakkoord alleen steu-
nen als er een oplossing komt voor de overgangsperiode en 
de overstap. Dat schreef KBO-PCOB in een brief aan minister 
Koolmees. Sinds de  nadere uitwerking van het pensioenak-
koord op 12 juni sprak KBO-PCOB uitvoerig met haar leden over 
het nieuwe contract. Ruim 2.100 leden vulden onze enquête 
in of namen deel aan een overleg via de computer. Daarnaast 
heeft een groep leden met veel expertise hun licht over het 
nieuwe contract laten schijnen. Van de ruim 2.100 leden die 
deelnamen aan onze peiling, is 77% (enigszins) tevreden met 
het nieuwe pensioencontract.                     

Maar zij hebben ook 
veel vragen en zorgen. 
Vooral over de tussen-
liggende periode en de 
overstap. Het nieuwe 
contract gaat pas in 
2026 in. Dat betekent 
dat gepensioneerden 
nog lang op meer ind-
exatiekans moeten 
wachten. Manon Vanderkaa: “Wij willen dat er ook in de tussen-
tijd ruimte komt voor indexatie; mensen wachten al twaalf jaar. 
Een hele generatie zonder indexatie is uit den boze, en daarom 
willen we dat soepeler regels voor indexeren eerder toegepast 
worden.” Net zo belangrijk is de uitgangspositie van gepensio-
neerden bij een overstap. Het is nog niet duidelijk hoe huidige 
pensioenen in het nieuwe stelsel gewaardeerd worden. Manon 
Vanderkaa: “Wij willen dat gepensioneerden een goede uitgangs-
positie hebben. Je hebt niet veel aan meer indexatiecapaciteit als 
je op een achterstand begint. Dit is een uitgelezen moment om 
dat te corrigeren.” Vanderkaa vindt het ook nodig zeer kritisch 
naar de uitvoeringskosten te kijken. KBO-PCOB stelt in de brief 
aan de minister dat er een grote stap is gezet in de uitwerking 
van het pensioenakkoord. “Als ledenorganisatie van oudere wer-
kenden en gepensioneerden wil KBO-PCOB nauw bij dit vervolg 
betrokken blijven.”

IJsje
Al met uw cadeaubon langs geweest bij ’t IJswinckeltje?

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                                   
“Over corona weten we bijna niets zeker; maar die onzekerheid 
komt er wel steeds professioneler uit te zien.”
“Van de mooiste dingen in het leven krijg je alleen maar meer als 
je ze weggeeft: vertrouwen, vriendschap, vrede.”



10 15 JULI 2020

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Dit panorama van ‘De Glazen Stad’ laat ons een deel van het 
Westland zien in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het agrari-
sche gebied zoals elke Poeldijkse zestigplusser het heeft meege-
maakt en in zijn koppie heeft opgeslagen. Elke vierkante meter 
grond werd van glas voorzien, toen niets bijzonders. Wel apart 
is dat zo’n overzichtsfoto vanuit de lucht ons in één beeld zoveel 
laat zien van een buurt of omgeving. Eenieder die op zoek is naar 
bepaalde details, komt met een panoramische opname vaak aan 
zijn trekken. Tussen de vele kwekerijen hebben we een prach-
tig gezicht op de eeuwenoude, kronkelende rivier die als Groote 
Gantel in oude boeken staat vermeld. Het betekent vanzelfspre-
kend dat er ook een Kleine Gantel geweest moet zijn. Een aan-
merkelijk smallere ‘collega’ die hemelsbreed niet veel meer dan 
een paar kilometer van haar wat ‘grotere zuster’ stroomde. 

Gezien het kleine aantal schuiten dat het water doorklieft, blijkt 
de opname in een rustige tijd te zijn gemaakt. De Gantel was als 
verbindingswater tussen de Westlandse fruit- en groenteveilin-
gen en de kwekers bijna een eeuw lang van onschatbare waarde 
voor aan- en afvoer van producten. Dat de watergang toen druk-
ker werd bevaren dan openbare wegen werden bereden, daar 
hoeft u niet aan te twijfelen. Temeer daar niet alleen kwekers 
maar ook beroepsschippers veel gebruik maakten van dit water. 
Pas na de Tweede Wereldoorlog, toen er heel voorzichtig een 
start werd gemaakt met de ontsluiting van het Westland, kwam 
er geleidelijk aan een kentering in die situatie. Dat wil niet zeggen 
dat het vaartijdperk snel geschiedenis werd. Tot aan de opheffing 
van de veilingen (1969/70) bleven er kwekers die door omstan-
digheden tot het bittere eind  varen, een enkeling zelfs zonder 

motorische aandrijving. Ook met de beroepsscheepvaart ging het 
daarna nóg sneller bergafwaarts dan voorheen. 

Het vaartijdperk ging teloor
De altijd zo druk bevaren en schilderachtige Gantel veranderde 
in een riviertje waar nog maar sporadisch iets van de oude glorie 
is terug te vinden. Hobbymatig krijgen we in de zomermaanden 
allerlei plezierbootjes en jachten onder ogen. De hoop dat er 
in de wintertijd op de Gantel kan worden geschaatst, vervliegt 
de laatste jaren ook. Dit tot teleurstelling van mensen die aan 
het water wonen, aan de schaatssport plezier beleven of herin-
neringen hebben aan de toen in zwang zijnde ‘kunstschaatsen, 
muisjes en Friese doorlopers’. Kortom; het slingerende riviertje 
is de meeste maanden van het jaar wat te veel ‘in ruste’. Dat is 
overigens niet alleen het lot van de Gantel, landelijk hebben alle 
kleine wateren met dat euvel te maken. De foto gunt ons een rui-
me blik op een stukje Honselersdijk (links) en Poeldijk zo’n kleine 
zeventig jaar geleden. Aan het glasareaal veranderde de eerste 
jaren na de oorlog weinig. Een zee van glas, woningen aan het 
water en schoorstenen met mini ketelhuizen bepalen het beeld. 
Opvallend dat ketelhuizen en schuren in overgrootvaders tijd, qua 
formaat, totaal ondergeschikt waren aan het bedrijf. In relatief 
kleine ruimten moest vaak geïmproviseerd met veilklaar maken 
van producten. Niet zelden waren het nog geen vijftig m2 klei-
ne houten loodsjes, waar ook voor alle gereedschap plek moest 
worden gereserveerd. Ook in ketelhuisjes kon men de kont vaak 
niet keren, zeker als men wat corpulent was uitgevallen. Rechts 
op de voorgrond hebben we er, op de kwekerij van Jacob van der 
Knaap, een typisch voorbeeld van. Een ketelhuis werd gewoon 
tussen serres geplaatst, als het maar uit de weg stond. Het lijkt er 
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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 bewo-
ners; zij organiseert kleine sfeervieringen. Op vrijdagen is in de 
multifunctionele ruimte de mis van de zondag ervoor vanuit 
Wateringen op de televisie; daar kunnen bewoners op gepaste 
afstand aan deelnemen. Tot september zijn er geen reguliere vie-
ringen.

anno 2020 op dat bedrijfsruimten en ketelhuizen de hoofdmoot 
van een kwekerij zijn. 

Glas opgeofferd voor woningbouw
Door regels en behoeften worden nieuwe kwekerijen verplich-
tingen opgelegd die er niet om liegen. Enkele duizenden m2 aan 
bedrijfsruimten en parkeerplaatsen zijn meer regel dan uitzonde-
ring. Op het sieraadje, rechts van de bomen was de kwekerij van 
Koos van Kester. Aan de overzijde van Poeldijks oude haventje 
(zie afgemeerd schuitje), was de familie Maat gehuisvest. Het 
dubbele (witte) woonhuis werd rechts bewoond door W. Maat-
Grootscholten, terwijl de weduwe Maat met dochter Marie hun 
stekkie links innamen. Achter het wit gekalkte huis zien we, pa-
rallel aan de Gantel, nog juist een blokje van het eind achttien-
de-eeuwse rijtje woningen dat als ‘Stikkie’ bekendheid genoot. 
Links van het water woonden en werkten achtereenvolgens de 
families Gerrit Broch, Arie Broch, Gerard van der Elst, Theo, Rinus 
en Engel Zwinkels, Jan van der Knaap, Geert en Jan Zwinkels, 
Leen van Zijl, Klaas Olierook (later zoon Gerard), Wim Janssen, 
Jan Duijnisveld en Jan Verbeek. Families die stuk voor stuk hun 
stulpjes verlieten. Van een jongere generatie bleef een enkeling 
de omgeving trouw. Voor de groei van Poeldijk zijn de kassen 
(rechts) nu allemaal opgeofferd voor woningbouw, terwijl men 
links achter de woningen ook behoorlijk heeft huisgehouden. Een 
situatie die nooit meer zal terugkeren, mooi dat we een papieren 
panorama voorhanden hebben...      

‘De Gantel, restant van een vloedkreek,
slingert als een slang door onze streek.
De historie leert, 
hoe het tij ook keert,
het water zal stromen, week na week’.

 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
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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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Woordzoeker: aan het strand 
Door Bep Stijger

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

Puzzel

BADLAKEN
BADPAK
BAL
BIKINI
BOOTJE
BRANDING
BRIES
DAM
DUINEN
EMMERTJE
GOLF
HANDDOEK
IJSJE
KLIMAAT
KOELEN
KWAL
LIMONADE
LUW
PARASOL
PATAT
PIER
REDDINGSBOOT
SCHELP
STRANDJE
TENT
WAD
WATER
WIER
WIND
WINDSCHERM
ZAND

R E T A W H A N D D O E K G

E E J S IJ I E D A N O M I L

B A D P A K E N B O O T J E

N O Z D A P A R A S O L J I

B E K L I M A A T E N T T F

T I D Z A N D K O R R E L S

E A K D D W G Z E E Z O U T

B D T I Z U K S M N G O Z R

A P N A N A I M B D A W E A

L G N I P I E N K O E L E N

F D S R W U L R E M O Z S D

Z E E S C H U I M N T T T J

W I N D S C H E R M A Z E E

P L E H C S N N D S E I R B

1. M E R C E D E S
2. F I A T
3. T O Y O T  A
4. A U D I
5. S U Z U K I
6. V O L V O
7. C I T R O E N
8. V A U X H A L L
9. P E U G E O T
10. N I S S A N
11. F  E R R A R  I
12. H O N D A

13. C H E V R O L E T
14. S I M C A
15. S E A T
16. M A S E R A T I
17. R E N A U L T
18. S K O D A
19. T R A B A N T
20. M A Z D A
21. O P E L
22. J A G U A R
23. D A C I A
24. V O L K S W A G E N

Uitslag invulraadsel automerken (Poeldijk Nieuws nummer 13):

Van de 31 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, is de 
gelukkige winnaar Anton de Wilde, op de foto met zijn gewon-
nen slagroomschnitt.

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 

ZANDKORRELS
ZEE
ZEESCHUIM

ZEESTER
ZEEZOUT
ZOMER

ZON
ZWEMMEN
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Zes panelen in zes Westlandse dorpen

Poeldijkse blik op WO II
Elke twee weken kunnen lezers van Poeldijk Nieuws genieten 
van oude prenten van mensen, soms uit lang vervlogen da-
gen. Er valt altijd wat aardigs en verrassends over te lezen. De 
man die daar al decennia voor zorgt is Koos van Leeuwen; hij 
put uit zijn rijke collectie foto’s en kennis. Sinds veertien da-
gen heeft het dorp een mini tentoonstelling, in de buitenlucht. 
Twee foto’s van historische waarde over Poeldijk in en na de 
2e Wereldoorlog. De panelen zijn onderdeel van een serie ver-
deeld in zes Westlandse dorpen.

Een verlate viering van Bevrijdingsdag op 5 mei; de coronacrisis 
zette feesten en herdenkingen buitenspel. Jan Willem van den 
Beukel zocht contact met Koos van Leeuwen, Cor van Dijk en Ton 
van Lier om twee bepalende foto’s uit te zoeken over Poeldijk in 
en vlak na de oorlog. Op de ene foto jonge Poeldijkse mannen, die 
op 15 juni 1943 werden afgevoerd naar Rotterdam en vandaar per 
trein naar Duitsland. Onder hen de nu 96-jarige Cor van Dijk. De 
Poeldijkers werden in de Duitse oorlogsindustrie of in land- en tuin-
bouw tewerk gesteld. Op de andere foto het ‘tweede’ bevrijdings-
feest op 25 september 1945, toen de bevrijding enkele maanden 
jong was, maar nog niet uitbundig was gevierd. Jonge Poeldijkse 
mannen beeldden de begrafenis van Adolf Hitler uit. De stoet 
werd gefotografeerd bij de bloemenveiling, later ‘De Leuningjes’, 
nu De Veiling. Tinus Gram,  in levende lijve in de doodskist met 
als dragers en omstanders Ton Heuchemer, Daan de Bruijn, Cor 
Maree, Koos Grimbergen, Theo Toussaint, Tinus Mooijman, Leo 
Heuchemer, Paul en Jan Grimbergen en George Gram. 

Pieter Varekamp: ‘donkere oorlogsjaren zijn les’
Op 1 juli werd het fotopaneel officieel in Poeldijk onthuld door 
wethouder Varekamp. Hij zei ‘dat het meer dan ooit nodig is ons 
bewust te zijn van de waarde van vrijheid in een samenleving die 
steeds harder lijkt te 
worden en waar tegen-
stellingen toenemen. 
De donkere oorlogsja-
ren moeten ons leren 
dat democratie, het vrije denken en respect van onschatbare 
waarde zijn die we niet mogen verkwanselen’. Pieter Varekamp 
prees de initiatiefnemers die met de fotopanelen oorlog én 
bevrijding doen herleven. Een expositie per fiets te bekijken in 
Naaldwijk, ’s-Gravenzande, Ter Heijde, Poeldijk, Wateringen en De 
Lier. Er is ook een tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog 
in het Westland in het Westlands Museum in Honselersdijk.

20 18 JANUARI 2017

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair
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Dekker van Geest Installaties B.V.

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

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

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671
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Westland Verstandig: 
Naast sportclubs krijgen ook 
andere verenigingen een deel 
van de OZB van de gemeente terug
Op initiatief van Westland Verstandig besliste de meerderheid van de Raad al 
dat sportverenigingen een deel van de OZB terugkregen. Dit erg tegen de zin 
van het huidige College en de fracties CDA, LPF en CU-SGP. Ook wilde Westland 
Verstandig dat andere verenigingen zoals scouting, cultuurclubs op dezelfde wijze 
een deel van de OZB terug zouden krijgen. Voor de betreffende verenigingen gaat 
het dan om substantiële bedragen. Westland Verstandig gaat ervan uit dat met 
dezelfde stemverhouding (20 - 19) dit voorstel de meerderheid in de Raad krijgt 
en de compensatieregeling voor al onze verenigingen / instellingen / clubs gaat gelden.

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
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Agenda
Zaterdag 18 juli, geen viering.
Zondag 19 juli, 09.00 uur: de Vrouwenschola zingt tijdens de vie-
ring.
Zaterdag 25 juli, 19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 26 juli, geen viering.

‘Volgend jaar dubbel gezellig zomerkamp’

Koor en kerk in coronatijd
Door Toos de Vreede

Ongelofelijk in wat voor tijd we terecht gekomen zijn door de 
coronacrisis, niets is zeker. Juist als we de kopij voor Poeldijk 
Nieuws moeten aanleveren maken de bisschoppen bekend dat 
ze rond 6 juli een verruiming van het protocol ‘Kerkelijk leven op 
anderhalve meter’ publiceren. De verruiming omvat koorzingen 
onder voorwaarden. Omdat die nu nog niet bekend is, gaan wij 
voorlopig uit van de 1,5 meter aanhouden.

Onlangs hebben we met een klein groepje op de koorzolder ge-
zongen en uitgemeten met hoeveel mensen dat kan; de moge-
lijkheden zijn beperkt. Zondag 19 juli zingt de Vrouwenschola, wij 
hebben met de 6 dames een paar weken gerepeteerd om vol-
doende ruimte voor iedereen te hebben. We zijn erg blij dat we 
met de groep een start konden maken. De overige koorgroepen 
zijn nog niet bij elkaar gekomen. Zingen in een koor werd afge-
raden, dat moesten wij helaas ter harte nemen. We missen het 
ontzettend en willen niets liever dan met elkaar zingen. Om het 
seizoen nog enigszins af te sluiten en elkaar te spreken doet het 
Bartholomeuskoor zondag 19 juli “een bakkie en een borrel”. Het 
kamerkoor komt bij één van de leden in de tuin bij elkaar. 

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

Eerste keer in de geschiedenis: geen zomerkamp
Inmiddels is het zomer mét vakanties. Het zomerkamp voor het 
kinderkoor, traditiegetrouw in de laatste week van de schoolva-
kantie, moesten we ook annuleren. Dat is de eerste keer in de 
geschiedenis. Zomerkampen met kinderen mogen wel, maar de 
voorwaarden waren voor ons niet te realiseren: zoals het vervoer 
van ruim 50 kinderen. Eten met de groep op 1,5 meter afstand, 
omdat de kinderen bij ons tussen de 7 en 16 jaar zijn. We vonden 
het héél erg zoveel kinderen teleur te moeten stellen en hopen 
dat wij volgend jaar een dubbel gezellig zomerkamp hebben. De 
accommodatie is al gereserveerd; wij houden u op de hoogte.

Digitale 75e Anjercollecte
Eind mei was de jaarlijkse Anjeractie, een jubi-
leum, door de 75e collecte. De hele opbrengst 
zou rechtstreeks naar de koorkas vloeien en 
niet de helft, zoals anders. Door het corona-
virus werd het een digitale collecte. Dat was 
wennen, maar het werd een groot succes. 
Binnenkort krijgt onze vereniging het fantastische bedrag van  
€ 747,56 overgemaakt. 

Iedereen die mee heeft gewerkt om deze digitale collecte te laten 
slagen: heel erg bedankt! Eerst denk je “Wat gaat het worden?” 
Het is voor iedereen nieuw, maar we kunnen vaststellen dat het 
voor onze vereniging een succes is geworden. Wellicht dat er 
ook in de toekomst digitaal gecollecteerd gaat worden. Heeft u 
de collecte gemist…. U mag natuurlijk altijd een kleine of grotere 
bijdrage doen rechtstreeks naar de rekening van Deo Sacrum. Bij 
voorbaat hartelijk dank!

Meezingen met Kerstmis?
U bent van harte welkom met Kerstmis met ons mee te zingen. 
De kosten voor de deelname zijn € 25,00, inclusief de bladmuziek. 
Wij repeteren iedere donderdag om 20.00 uur in De Leuningjes 
in Poeldijk. 

Handbalmeiden sluiten bijzonder seizoen af

“De Verburchspelen”
Zaterdag 27 juni is er door de jeugdcommissie een leuke afslui-
ting voor de D-, E- en F-jeugd georganiseerd. Eerst was de uitrei-
king van de nieuwe naam van de vaardigheidsdag. Brynn won 
met: “De Verburchspelen”! Daarna begonnen we met de on-
derdelen: waterestafet-
te onder fantastische 
leiding van Alex, wat 
een pret! Er was een 
stormbaan van 17 me-
ter lang, waar Yoelle en 
Quinty zoals altijd voor 
veel plezier zorgden. 
Levend tafelvoetbal, 
daar konden Sanne en 
Noa zich uitleven met 
de groepjes. 

De meeste meiden lie-
ten gelukkig zien dat ze 
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Verse sappen en vruchten

Orange-Box stelt zich voor
Sinds kort zijn wij een bedrijfje gestart dat gespecialiseerd is in 
perssinaasappelen. Wij bezorgen die bij u thuis; u betaalt voor 
een hele kist van 15 kilo normaal € 19,00, nu € 15,00. Als een 
hele teveel is kunt u ook een halve voor € 10,00 bestellen. Wij 
zijn gevestigd in Poeldijk en leveren van maandag tot en met 
vrijdag.

Ook kunt u grapefruits en citroenen bij ons bestellen, die gaan 
per stuk én vers geperst appelsap uit de Betuwe. Appelsap wordt 
geleverd in pakken van 3 liter en kost € 6,50. Zie de advertentie 
elders in deze Poeldijk Nieuws!

beter in handbal zijn dan in voetbal! Na een korte regenpauze  
latje gooien onder leiding van Marleen, de ren je rot spelregel-
test door Ron en Laura en bij de snelheidsmeter deelden Tonia 
en Wendy de diploma’s uit. Leuk om te zien dat alle meiden hun 
record van het jaar daarvoor wilden verbreken! Aan het eind van 
de middag had de activiteitencommissie voor heerlijke broodjes 
knakworst en hamburger gezorgd. De meiden en begeleiding 
hadden zo’n honger dat uiteindelijk alles op was! Het was een 
geslaagde afsluiting van een bijzonder én leuk handbalseizoen, 
we gaan nu genieten van een welverdiende vakantie. Hoewel 
veel meiden ook nog gaan 
meedoen aan het kamp ge-
organiseerd door de tennis, 
waar nu ook een handbaldeel 
in zit. We weten uit betrouw-
bare bron dat er gave trainers 
komen! We zien elkaar weer 
op de eerste training in de 
laatste week van de zomerva-
kantie. Wil je deze gave sport 
ook uitproberen? Stuur dan 
een mail naar: laura_s44@
hotmail.com.

Aan de doorgaande weg van Poeldijk naar 
Wateringen gelegen, mooie en karakteristieke 
vrijstaande woning met 2 ruime slaapkamers 
en een grote garage. De woning is zeer 
geschikt voor een handige klusser gezien het 
achterstallige onderhoud.

Vraagprijs: € 300.000,- k.k.

Royale en goed onderhouden eengezinswo-
ning met verzorgde patio en ruime zonnige 
achtertuin. De woning ligt op steenworp 
afstand van het strand en duinen en nabij het 
gezellige centrum van Monster! De woning is 
heerlijk rustig gelegen, aan een straat zonder 
doorgaand verkeer.

Vraagprijs: € 310.000,- k.k.

Wateringseweg 10
2685 SP POELDIJK

Oleander 7
2681 EW MONSTER

Volg
ons op:

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

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
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Ik pak de pen op…
‘De Here Jezus riep mij bij name’ 

Een ommekeer in mijn leven
Door Jolanda van der Kamp

De pen is mij doorgegeven door mijn overbuurvrouw Chloé 
Adahé. Mijn naam is Jolanda van der Kamp en ik ben geboren 
aan de dr Weitjenslaan 1 in Poeldijk. Mijn vader was aannemer/
metselaar; zijn opslagruimte, tevens werkplaats stond   achter 
ons huis. Helaas hield het huwelijk van mijn ouders geen stand 
en ben ik met mijn zus Hélène alleen door mijn moeder opge-
voed. Na de lagere school ging ik naar de LHNO aan de A.J. van 
Reststraat die in de volksmond de Huishoudschool genoemd 
werd. Alleen die naam al vond ik verschrikkelijk, ik had niets 
met het huishouden of alles wat daarmee te maken had (nog 
steeds!). Ik wilde veel liever naar de MAVO, daar gingen ook al 
mijn vriendinnen naartoe. Maar ja, mijn test was twijfelachtig, 
het kon vriezen of dooien! Nu zou je zeggen, proberen maar, 
maar toentertijd werd anders besloten. Toch heb ik een fantas-
tische tijd op deze school gehad. 

Het was ook in die tijd dat ik het uitgaansleven leerde kennen, dat 
begon met zondagsmiddags naar Soos ’67 nog in ‘Het Bondje’ 
aan de Voorstraat. Later naar De Leuningjes en ook de Wip-inn in 
Naaldwijk kwam in beeld. Inmiddels was mijn drang om door te 
leren volledig weggeëbd en ben ik na de school, die ik overigens 
met een prachtige cijferlijst heb afgerond, meteen in de kassen en 
met name in de bloemen gaan werken. Het was, als ik er nu op 
terugkijk een ruige tijd. Je ging van feest naar feest, veel lol, veel 
drank maar weinig diepgang! Zo heb ik eerst in de geraniums bij 
Enthoven aan de Wateringseweg gewerkt, daarna een paar jaar 
in de anjers aan de Vredebestlaan bij Ton Endhoven. Daarna nog 
een aantal jaren in de jaarrondchrysanten bij Gebr. Van Paassen 
aan de Scherpenhoeklaan en vervolgens weer in de anjers en 
fresia’s bij Gebr. Van Zijl aan de Bredenel. Hoewel ik al die jaren 
met veel plezier in de agrarische sector gewerkt heb, voelde ik 
lichamelijk dat de jaartjes gingen tellen, en besloot daarom het 
roer om te gooien. Ik deed cursussen voor digitale administratie-
werkzaamheden bij AVO in Naaldwijk en volgde bij EVO2 nog een 
computercursus. Zo zegde ik uiteindelijk de bloemen vaarwel om 
verder te gaan met administratieve werkzaamheden. Een keuze 
waar ik tot op de dag van vandaag nooit spijt van heb gehad. 

Het geloof
Maar er vond een nog hele andere grote ommekeer in mijn le-
ven plaats. En dat is dat ik tot geloof gekomen ben, ik ben zo-
als je dat noemt tot bekering gekomen. Het omslagpunt voor mij 
kwam door een droom waarin de Here Jezus mij persoonlijk bij 
name geroepen heeft. Nu kun je denken ach ja, een droom, maar 

dit was anders! Vanaf die tijd ben ik me in de Bijbel gaan ver-
diepen en heb veel aan Bijbelstudie gedaan. Ook hier in Poeldijk 
bij de Hervormde kerk nam ik deel aan Bijbelstudieavonden over 
‘Openbaring’, toen door ds. C. Lavooij gegeven. Waarlijk geloven 
is geen traditie, voor mij betekent het ook niet elke week trouw 
naar de kerk gaan. Hoewel dat natuurlijk goed is, uiteindelijk 
komt het erop neer, dat je niet alleen zondags Christen bent, maar 
alle dagen van de week. Het belangrijkste is dat je een levende 
relatie met Jezus Christus krijgt, gelooft in Zijn kruisdood en op-
standing en God als Schepper en Enige waarachtige God gaat er-
kennen. Men denkt algauw, ‘wauw’ wat hoogdravend, ‘niets voor 
mij hoor’. Maar men beseft niet dat ieder mens Jezus Christus als 
zijn of haar Redder en Verlosser nodig heeft om eeuwig leven bij 
God te krijgen. Geloof me, als je echt tot bekering bent gekomen 
maakt de Heilige Geest je tot een ander mens. En als je de vreug-
de in de Heer eenmaal geproefd hebt kán en wíl je niet meer zon-
der. Het is zeker niet zo dat je dan gespaard blijft voor moeite en 
verdriet, maar je beleeft het anders, want door Zijn overweldi-
gende Liefde geeft Hij je de kracht daar doorheen te gaan. Gods 
Geest leidt je elke dag opnieuw en vervult je met blijdschap, be-
moedigt je en geeft je vrede in je hart. Ik ben dankbaar en blij dat 
ik door de genade Gods een kind van Hem mag zijn en dat ik kan 
zeggen: “Jezus Christus is mijn opgestane Heer en Heiland!” Waar 
ik kom en waar het kan wil ik dit graag uitdragen, maar zeker niet 
opdringen, want ieder mens moet immers zélf een keuze maken. 
De pen wil ik graag doorgeven aan Olga Bronswijk.

20e in ‘Westlandse Mooiste’

Sonnehoeck zegel in serie
Donderdag 23 juli heeft Postzegelvereniging 
Monster een bijzondere contactavond; dan 
wordt de postzegel die op 7 juli in klein comité 
door burgemeester Arends op Sonnehoeck is 
gelanceerd aan de leden getoond. In nauwe 
samenwerking tussen Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck 
en Postzegelvereniging Monster is de 20e postzegel in de se-
rie ‘Westlands Mooiste’ gemaakt met de Gros Maroc druif van 
Sonnehoeck erop. 

Door de coro-
namaatregelen 
was een evene-
ment met pu-
bliek onmoge-
lijk, nu kan de 
zegel aan de le-
den worden ge-
presenteerd. Op 
het programma ook een filatelistische presentatie door Theo van 
der Caaij, hij neemt ons mee ‘Op zoek naar de Amerikaanse filate-
list’. Er is een veiling met 110 mooie kavels en veel ruimte om met 
elkaar te ruilen en handelen. Om 19.30 uur wordt gestart met 
ruilen van de Griekse postzegels. Ook Westlands Mooiste postze-
gels in de oude en in de nieuwe serie, in samenwerking met fila-
telistische partners ontwikkeld, zijn te koop. De contactavond is 
in De Kiem, Koningin Julianaweg ‘s- Gravenzande. Aanvang 20.00, 
zaal open 19.30 uur. Wij nemen de coronaregels in acht! Het is 
mogelijk de avond als introducé te bezoeken, vóóraf aanmelden 
is nodig bij de voorzitter, N.J. (Klaas) Keijzer, 06-21521714. www.
postzegelverenigingmonster.nl
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Burgemeester Arends overhandigt 1e vel

‘Eigen’ zegel Geo van Leeuwen
Burgemeester Bauke Arends lanceerde dinsdag 7 juli offi-
cieel de postzegel met de Gros Maroc druif van Historische 
Druivenkwekerij Sonnehoeck aan de Hollewatering in 
Kwintsheul. Hij deed dat in de serre onder de Gros Maroc drui-
ven om zo ook de start van het druivenseizoen te markeren. 

Arends overhandigde het eerste vel met de tien schitterende 
echte postzegels aan Geo van Leeuwen. Van Leeuwen is drij-
vende kracht achter de Historische Druivenkwekerij en is er elke 
dag met zijn broer Peter aan de slag. De broers doen er alles 
aan om de ambachtelijke teelt van Westlandse druiven in stand 
te houden. Jos van der Knaap (voorzitter Sonnehoeck) was blij 
met de druivenpostzegel door de attentiewaardel. Hij is ook 
blij met de samenwerking met Postzegelvereniging Monster, 
die de Westlandse glastuinbouwproducten al jaren in haar fila-
telistische promoties meeneemt. Klaas Keijzer (voorzitter van 
Postzegelvereniging Monster) is enthousiast dat de zegel met 
de Gros Maroc druif aan de serie ‘Westlands Mooiste’ is toege-
voegd. Zo’n serie kan niet zonder druivenpostzegel. De zegels met 
de 1, geschikt voor een brief van 20 gram, zijn bij Sonnehoeck en 
Postzegelvereniging Monster te koop. Vanaf 18 juli zijn ook de 
beroemde Sonnehoeck-druiven elke zaterdag op de druivenkwe-
kerij weer te koop. Zie: www.postzegelverenigingmonster.nl en 
www.sonnehoeck.nl 

De nieuwe Kinderopfleurdoos voor kankerpatiëntjes van de 
Stichting Kikkeropfleurdoos is verrijkt met het boek “Fred en 
het geheim van de haven”. Peter Egge (uitgeverij Watermerk) 
overhandigde het boek, mogelijk gemaakt door het Delta Port 
Donatiefonds, aan Henny Duijn-Visscher, fondsenwerver van de 
stichting voor kankerpatiënten. Egge liet zich  informeren over 
de stichting. www.kikkeropfleurdoos.nl.

(Foto Thierry Schut)
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Ons Dorp
‘Slopen Bartholomeuskerk totaal niet aan de orde’ 

Visie LPF Westland op Poeldijk
Door Annemiek Koremans 

“Poeldijk is een van de oudste dorpen van het Westland (ruim 
800 jaar). De afgelopen tien jaar heeft Poeldijk de nodige trans-
formaties doorgemaakt. Grote delen van het dorp kwamen na 
de financiële crisis en het Westlandse Zoom-debacle leeg te 
liggen. Toen kwam er nieuwbouw. Lege plekken zijn opgevuld 
en nieuwe bewoners laten het verenigingsleven opbloeien. Wij 
zijn tevreden met de opknap van De Leuningjes, “De Veiling”. 
De kleine zaal wordt nu ook gerenoveerd en het nieuwe be-
stuur slaagde er snel in zwarte cijfers te schrijven. Daarmee 
kunnen wij voorlopig vooruit,” aldus Poeldijker en raadslid John 
Witkamp in gesprek met Poeldijk Nieuws.

‘Recent is het 
Centrumplan vast-
gesteld, in lijn met 
hoe wij dat zien. Een 
“Huis van de buurt”, 
met woningbouw in 
Dario Fo. Opknappen 
van de Voorstraat, 
hoewel ook wij vinden 
dat in overleg met de 
winkeliers voor een 
goede bereikbaar-
heid gezorgd moet 
worden. Ook zijn we 
voor het aanpakken 
van De Wittebrug en 
De Backerhof en zien 
er graag woning-
bouw (al dan niet met 
zorg) voor senioren. 
Ondanks dat wij de 
discussie over de toe-
komst van de RK-Bartholomeus kerk graag laten waar die hoort, 
het uitwerken in de visie van het bisdom, hebben wij er een me-
ning over. Laat duidelijk zijn, hoewel het parochiebestuur regel-
matig de indruk wekt dat de gemeente de kerk ooit wil slopen, 
is dat totaal niet aan de orde. Sterker nog, wij hebben al vaker 
geopperd te kijken hoe bisdommen elders dat oplossen. Kerken 
transformeren naar woningen, appartementen en lichte bedrij-
ven. Er zijn genoeg mooie voorbeelden; voor ons is de kerk in 
Poeldijk beeldbepalend en blijft wat ons betreft tot in lengte der 
dagen staan. Dat wil niet zeggen dat we de plannen van de pa-
rochie er een evenementenlocatie van te maken onderschrijven. 
Het centrum van Poeldijk zit immers propvol door nieuwbouw en 
de nieuwe wijk rond de Rijsenburgerweg. Daarbij komt dat we De 
Veiling al hebben.”

Voormalige school: woningen starters en zorg 
Witkamp: “Inmiddels hebben we het  gebruik van de voormalige 
school aan de Verburghlaan ter discussie gesteld en willen we dat 
het plan van Arcade Wonen dit te transformeren naar woningen 
voor starters en zorg steunen. Die wens is ook gesteund door WV, 
CDA en  VVD. Én omarmd door B&W. Door de voormalige school 
té snel de monumentenstatus te geven, stond de boel 10 jaar op 

slot. Qua voorzieningen mogen we de sport niet vergeten. Na de 
parkeerplaats door een initiatief van LPF-Westland bij Verburch, 
is het door de groei van bewoners belangrijk dat het sportcomplex  
aan de Arckelweg mee groet. Over de plannen voor extra velden 
denken wij graag mee,“ stelt Witkamp. Hebben jullie nog meer 
noten op jullie zang? Witkamp: “de eerder geopperde huisvesting 
van arbeidsmigranten bij  Verburch is voor ons onbespreekbaar. 
Qua infrastructuur hopen we dat de slechte bestrating van de 
Rijsenburgerweg snel wordt aangepakt. Wij trokken ook aan de 
bel om zwaar verkeer op de Jan Barendselaan te weren en de rij-
route via Arckelweg en Paul Captijnlaan te bevorderen.” 
(Noot redactie: in de komende nummers komen in “Ons Dorp” 
verschillende Westlandse politici over Poeldijk aan het woord)

Stichting: “werk aan de winkel; vrijwilligers gezocht” 

Vrienden Bartholomeus aan de slag
Het bestuur van de Stichting Vrienden 
Bartholomeus is gestart en nam een aan-
tal besluiten. Bestuursleden gaan zich de 
komende tijd voorstellen, vooral hun mo-
tivatie krijgt dan aandacht. De stichting 
vraagt ook de Cultuur- en ANBI-status aan. 
Ook de werving van Vrienden komt  aan de 
orde. Verder kijkt het bestuur naar een programmering die ge-
realiseerd kan worden. De stichting hoopt veel reacties en sug-
gesties van lezers van Poeldijk Nieuws te ontvangen. De eerste 
ideeën zijn al binnen.

Ook een goede organisatorische en financiële administratie 
krijgt aandacht. Daarvoor zijn vele vrijwilligers nodig, dus meldt 
u aan als u een bijdrage wilt leveren aan het behoud van De 
Bartholomeus. Ook worden  plannen gemaakt een deel van de 
kerk anders in te richten, met veel aandacht voor akoestiek, be-
lichting en sfeer. Met het parochiebestuur willen we kijken naar 
een kleinere, intiemere liturgische invulling van de kerk. 

Motivatie Paul Onings
Mijn naam is Paul Onings, 34 jaar. Ondernemer en woonach-
tig in Poeldijk. Ik heb hier mijn sacramenten mogen ontvangen 
en was ongeveer 20 jaar lid van Deo Sacrum en ben met de 
Bartholomeuskerk opgegroeid. Ook heb ik als vaste verteller van 
de Westland Passion de kracht en de sfeer van de Bartholomeus 
als gebouw mogen ervaren. Niet alleen als gebedshuis, ook als 

plek voor evenementen en samen-
komen. De Bartholomeus is, net 
als voor iedere echte Poelukker, 
een gevoel van thuiskomen. De 
Bartholomeus = Poeldijk. Daarom 
ben ik trots bestuurslid van 
Vrienden Bartholomeus, met als 
speciale taak De Bartholomeus 
online en in de media te vertegen-
woordigen. Met zo’n prachtig en 
veelzijdig gebouw moet dat zeker 
lukken. 

Motivatie Koos Verbeek
Als 8e in de rij ben ik, Koos 
Verbeek, eind 1948 geboren aan 
de Plaats in Honselersdijk. In de 
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Voordelig en snel via

Nieuw: Zakelijk
boodschappen doen

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.

Bartholomeuskerk ben ik dezelfde dag nog gedoopt. Onze kinde-
ren zijn er ook gedoopt, deden er hun 1e H. Communie en ont-
vingen er het H. Vormsel. Onze kinderen en ik, deden in Poeldijk 
de lagere school. Vanaf 1970 was ik zelfstandig ondernemer aan 
de Plaats en daarnaast altijd bestuurlijk bezig, o.a. in het bestuur 
van de Stichting Katholiek Onderwijs Poeldijk. Mijn motivatie 
om deel te nemen aan het bestuur van de Stichting Vrienden: 
De Bartholomeus moet als gemeenschapsgebouw behouden blij-
ven. Over een aantal jaren kunnen er geen wekelijkse vieringen 
meer gehouden worden en zijn extra activiteiten nodig om de 
kerk te onderhouden. Het idee dat er bedrijfjes en woningen in 
de kerk zouden komen, zoals enkele Poeldijkers wenselijk vin-
den, is voor mij een gruwel. Wat wel? Een prachtige foyer in een 
deel van de kerk voor activiteiten en blijvend plaats bieden voor 
grote evenementen zoals De Passion, Concerten van Musica en 
Westlands Mannenkoor. Nieuwe ideeën zijn welkom. Wat zou het 
geweldig zijn als wij elkaar in De Bartholomeus als Poeldijkers en 
Westlanders kunnen blijven ontmoeten. Bij plezierige dingen én 
op momenten van verdriet. Ik ben er trots op dat we 9 betrokken 
mensen bereid hebben gevonden om hier hun schouders onder 
te willen zetten! 

Werk aan de winkel: vrijwilligers nodig 
De Stichting Vrienden van Bartholomeus is ambitieus. Wij willen 
niet alleen het prachtige gebouw in stand houden, maar er ook 
passende, leuke, interessante, grote en kleine evenementen la-
ten plaats vinden. Dit willen we doen met een club enthousiaste 
vrijwilligers. Wij zoeken iemand voor ons team als administratief 
medewerker. Een man of vrouw die zorgt voor de post, ledenad-
ministratie, boekhoudwerk en het notuleren van vergaderingen. 
Natuurlijk word je begeleid. Kun je minimaal 1 dagdeel per week, 
computerervaring (Word + Excel), ben je accuraat en zelfstandig, 
dan nodigen we je graag uit om te solliciteren. Stuur je brief naar 
de voorzitter van het bestuur, Koos Verbeek:  vriendenbartholo-
meus@gmail.com. Meer informatie? Bel hem dan eerst: 06 – 53 
71 41 51. Je komt in een stimulerende werkomgeving met ruimte 
voor eigen initiatief. Bovenal kun je, aan je verbondenheid met 
ons unieke Bartholomeusgebouw, vorm en inhoud gaan geven. 

Idee van een lezer van Poeldijk Nieuws
“Ik denk dat het leuk is dat als iemand trouwt, er daarna in de 
kerk de mogelijkheid is een receptie te geven en eventueel een 
feest. Dit geldt natuurlijk ook voor als mensen 25, 50, 60 jaar 
etc. getrouwd zijn. Want een kerk is een super omgeving om 
dit te doen. Ik weet niet of dit al gebeurt, maar dit is natuur-
lijk wel leuk. Dit kan ook met een doopsel. Met goede reclame 
moet dit kenbaar worden gemaakt aan de mensen.” Postadres:  
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk, e-mail: vriendenbartholomeus-
  @gmail.com.
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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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H. BARTHOLOMEUS    
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Telefoon 0174-245058
Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875

Openingsti jden secretariaat: dinsdag van 9.30-12.00 uur
  donderdag van 9.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
tel. 0174-764338 email: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werkster E. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
tel. 06 3628 6952 email: geelen@rkwestland.nl

Parochie Website: www.rkwestland.nl 
E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federati esecretariaat:
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel: 06 5147 7580 / email: info@rkwestland.nl 

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Anno Domini
Door pastor Max Kwee

Je ziet het nogal eens op oude gebouwen 
staan: ‘A.D.’ en dan een jaartal. Nee, 
dan gaat het niet over die krant. De ver-
melding ‘A.D.’ staat voor Anno Domini, 
in het jaar des Heren. Het is de mede-
deling: in het jaar van de Heer (bijvoor-
beeld 1800) is dit pand hier gebouwd of 
opgeleverd. Midden in ’s-Gravenzande, 
waar ik woon, staat het restaurant ‘De 
Spaansche Vloot’. Daar staat op ‘A.D. 
1642’. Indrukwekkend dat het gebouw 

er al zo lang staat. 

’Het jaar des Heren’. Vroeger had men dat besef nog. De ti jd om 
te leven, en dus ook elk jaar, wordt ons ten diepste gegeven. We 
kunnen de ti jd toch niet zelf maken? We kunnen niet zeggen, 
ziehier, ik produceer voor jou een jaar. Wij kunnen er natuur-
lijk wel veel mee. Heel veel plannen, organiseren, maar ook va-
kanti es en rustperiodes regelen. We hebben wel de uitdrukking 
‘ti jd maken’. We zeggen dan bijvoorbeeld: ‘Ik maak ti jd voor jou’. 
Maar dat betekent dat we de beschikbare ti jd anders verdelen. 
Nieuwe ti jd erbij kunnen we niet maken. 

Tijd is ons gegeven, nu, het nieuwe jaar 2017. Tweeduizend en 
zeventi en jaren geleden is het alweer dat Jezus geboren werd. 
We vierden het onlangs nog uitgebreid met kerstmis. Wat zal 
het nieuwe jaar ons brengen? Voorspoed of tegenslag? Goede of 
slechte ti jden? Mogen we nieuw leven verwelkomen, of zal een 
dierbare ons ontvallen? We weten het niet van tevoren en dat 
is misschien maar goed ook. Maar we proberen, in alle omstan-
digheden, er toch op te vertrouwen dat de Heer met ons is. Vlak 
voor kerstmis, op de vierde zondag van de Advent, hebben we 
gehoord: ‘Hij heet Immanuël’, hetgeen betekent ‘God met ons’. 
‘God met ons’, wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstel-
len? Is hij erbij als ik boodschappen doe? Is hij erbij als ik op 
de vereniging een biertje drink? Waarom niet eigenlijk? Hij kent 
ons, Hij weet wat wij doen, Hij weet wat ons bezighoudt. We 
mogen er op vertrouwen dat Hij er alti jd is. Hij wil ons alti jd de 
goede wegen wijzen. Hij wil met ons genieten van het leven in 
goede ti jden, en ons troosten, steunen en bijstaan in moeilijke 
ti jden. Niet alles zal onmiddellijk opgelost worden. Niet elk ge-
bed wordt verhoord zoals wij het willen. Zo werkt het niet. God 
zal verhoren op zijn manier, op zijn ti jd, volgens zijn wijsheid. De 
kunst voor ons is, om te vertrouwen op zijn wijsheid. Ook in het 
nieuwe jaar, dat ons gegeven wordt. Anno Domini. Wij wensen 
u een gezegend en mooi 2017.

Kerkberichten
Weekeinde 7 en 8 januari: Driekoningen (A).
Zaterdagavond 19.00 uur: geen viering! Er is een viering in de 
Heilige Machutuskerk te Monster.
Zondagochtend 11.00 uur: Driekoningenviering m.m.v. het 
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor B. Lansbergen. Intenti es: 
Adrie van Zijl, Piet van Veen, Geert van Vliet, Aad Broch, 
Geertruida van Huik-Grossat, Greet Bron.
Weekeinde 14 en 15 januari: 2e zondag door het jaar (A).
Zaterdagavond 19.00 uur: woord- en communieviering met 
volkszang en cantor. Voorganger: Pastoraal medewerker mw. Els 
Geelen. Intenti es: jaargeti jde Ard Enthoven, jaargeti jde Leny van 
Nierop, overleden familie Van der Elst, Niek Duijndam.
Zondagochtend 11.00 uur: Eucharisti eviering m.m.v. het 
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor M. Kwee. Intenti es: Uit 
dankbaarheid bij het 60-jarig huwelijk van Kees en Leny van 
Marrewijk-Barendse, overleden familie Van Marrewijk, overleden 
familie Barendse, overleden familie Van der Loos-van Leeuwen, 
overleden ouders en familie Van der Elst, Leida Vriend-Vlaar en 
jaargeti jde voor dochter Daniëlle, Theo van den Berg.
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om zo-
maar even binnen te lopen voor een sti l moment, alleen of met 
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vieringen in De Backerhof
Donderdag 12 januari 19.00 uur: Eucharisti eviering met pastor 
M. Kwee. 
Donderdag 19 januari 19.00 uur: Rozenkrans bidden. Dhr. J. 
Brabander.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u het secretariaat att ent maakt op 
personen, die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het zie-
kenhuis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn. (tel.245058).

• Baggerwerk in sloten, vijvers en grachten
• Eigen depot voor baggerspecie
• Maaiwerk van bermen en slootkanten
• Beschoeiingen en damwanden
• Sloten graven en dempen
• Aanleggen en verbreden van dammen
• Leveren en afvoeren van grond,

zowel over de weg als over water
• Brede rijplaten te huur

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingsswerken 06-20301432

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingswerken 06-20301432

•   Baggerwerk in sloten, 
vijvers en grachten

•   Eigen depot voor bagger
specie

•   Maaiwerk van bermen en 
slootkanten

•   Beschoeiingen en dam
wanden

•   Sloten graven en dempen
•   Aanleggen en verbreden 

van dammen
•   Leveren en afvoeren van 

grond, zowel over de weg 
als over water

•  Brede rijplaten te huur


