
29 juli 2020 | 5e jaargang, nr 16
Reageren? Mail: redactie@poeldijknieuws.nl

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)

Poeldijks chauffeur? Laat het Poeldijkers weten! 

‘Poelekers onderweg’
Waar rijden zij heen, week in – week uit? Vanuit Poeldijk stu-
ren dagelijks vele tientallen chauffeurs hun vrachtwagens vol 
fruit en groenten, bloemen en planten en andere producten de 
weg op naar binnenlandse bestemmingen of naar verre oorden 
in Europa. Je vindt hen op drukke Nederlandse wegen, maar 
ook in het uitgestrekte voormalige Oostblok. Of richting Zuid 
Europa: Frankrijk, Italië, Zwitserland en Spanje, aan de gren-
zen in Noord Europa, waar groothandelsmarkten in Zweden, 
Finland, Noorwegen en Denemarken en de Baltische Staten 
worden bediend.

Wat weten de lezers van Poeldijk Nieuws van het bestaan van hun 
dorpsgenoten die duizenden kilometers afleggen, soms dichtbij, 
soms ver van huis in het Westland? Het wegtransport is een grote 
bedrijfstak in Poeldijk. Er wordt een goede boterham verdiend. 
Zeker, er zijn ‘goede tijden – slechte tijden’, zoals we de afgelopen 
maanden konden zien. Maar Poeldijkers die er werken houden 
van hun vak. Ze kiezen de snelweg en ze zien de landschappen 

aan hen voorbij glijden. Op hun terugreis naderen zij Poeldijk en 
ontwaren ‘Bartje’ in het centrum als een veilig baken dichtbij hun 
eigen huis.

‘Je moet gezien willen worden!’
Poeldijk Nieuws ziet de Poeldijkse chauffeurs graag in ons dorps-
magazine. Welke man of vrouw, die nationaal of internationaal 
vervoer beroepschauffeur is, stuurt een foto uit de cabine? Of van 
het laden, lossen, uitrusten onderweg, controles, veerponten, in 
havens of bij vliegvelden en wat je allemaal tegenkomt. Plús eni-
ge informatie: je naam, naam van het bedrijf, soort vracht, hoe 
vaak per week, bestemming en waar is je foto gemaakt? Overleg 
het met de leiding van je bedrijf of opdrachtgever. Let op: géén 
zonnebril op als je poseert en geen hoed die je gezicht onherken-
baar maakt. Je moet gezien willen worden! 
Spanning op de redactie: wie neemt deze uitdaging aan voor onze 
nieuwe rubriek ‘Poelekers onderweg’? Reageren? Graag naar:  
redactie@poeldijknieuws.nl.

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

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

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

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

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

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

marcelingrid@kpnmail.nl. Tel. 06-13243733

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

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

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

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

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

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

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

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

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

Geldig van 27 juli t/m 1 augustus Geldig van 3 t/m 8 augustus

KEURKOOPJE
4 PEPERSTEAKS

SLECHTS € 7,95

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROSBIEF

SLECHTS € 2,35

KEURKOOPJE
4 BLACK ANGUS
BURGERS

SLECHTS € 7,95
VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM RUNDER
ROOKVLEES + 100 GRAM 
EIERSALADE

SLECHTS € 3,99

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 

Ons Dorp
De visie van Westland Verstandig: 

De toekomst van Poeldijk
Door Annemiek Koremans

In de rondgang van Poeldijk Nieuws langs Westlandse politie-
ke partijen in dit nummer de mening van Westland Verstandig 
over het dorp. Fractievoorzitter Peter Duijsens: “In 2013 was in 
De Leuningjes een bijeenkomst georganiseerd door een aan-
tal betrokken inwoners. Doordat geen nieuwe huizen gebouwd 
werden, dreigde het voorzieningenniveau weg te zakken. Nu, 
in 2020 is dat probleem opgelost. Op diverse plekken worden 
grote aantallen huizen gebouwd. Zoals overal in het Westland 
kiest het College van B&W nog steeds voor woningen die te 
hoog aan de prijs zijn. Ook Poeldijk heeft behoefte aan goedko-
pe starters- en seniorenwoningen. Die moeten er komen.” 

Het Centrumplan van 
Poeldijk moet zich volgens 
Westland Verstandig vooral 
richten op: betere wegen-
infrastructuur. Dat geldt in 
het bijzonder voor de Jan 
Barendselaan en de wegen 
rond de kerk. Het “opleu-
ken” van de Voorstraat met 
oudhollandse lantaarnpalen, 
bankjes, bomen, het afma-
ken van het nieuwe plein. 
De doorgang naar de Jumbo 
vanaf het plein aantrekkelij-
ker maken. Het voormalige 
Dario Fo-gebouw snel omvor-
men tot seniorenwoningen, met op de begane vloer Vitis en de 
bibliotheek. Die kunnen ook wat Westland Verstandig betreft in 
het nieuwe plan worden opgenomen. Rond de Bartholomeuskerk 
en De Wittebrug nieuwbouw ontwikkelen met het accent op se-
nioren met zorg, inwoners met een beperking en starters. De 
Bartholomeuskerk zoveel als mogelijk goed inpassen; meer par-
keermogelijkheden creëren in het centrum rond de kerk en De 
Wittebrug.

Woningen naar Poeldijkers 
Verder pleit Westland Verstandig ervoor De Veiling in stand te 
houden, ook na 10 jaar en dat gebouw beter in te passen in de 
omgeving. Zoals door B&W beloofd de hinderlijke aanwezigheid 
van Perspektief-bewoners voor het einde van het jaar stoppen. 
Bestaande gebouwen, zoals de Verburch-hofschool, een tweede 
leven gunnen door er goedkope seniorenwoningen in te maken 
en er mogelijk ook beschermd woongroepen te huisvesten. In 
het algemeen: “zorgen dat woningen vooral terecht komen bij 
Poeldijkers en daar op sturen. Westland Verstandig meent dat 
deze zaken snel en kordaat opgepakt kunnen en moeten worden. 
De gemeente moet 
daar ook de financi-
en voor vrij maken. 
Dus stoppen met het 
maken van plannen 
(achter de tekentafel), 
maar aan de slag!”
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In memoriam   

Piet Verbeek (90)
Door pastor Max Kwee 

Piet Verbeek is in Poeldijk geboren op 3 januari 1930 als jong-
ste van tien kinderen. Zijn vader, moeder en zus Sien zijn vroeg 
overleden. Op zijn negentiende vertrok hij als militair naar 
Indonesië en kwam in 1951 terug naar huis. Hij was er altijd 
trots op om veteraan te zijn. Piet ontmoette Riet Zuijderwijk op 
dansles in het gebouw aan de dr Weitjenslaan, later bekend als 
café De Luifel. Zij zijn in 1955 getrouwd en gaven het leven aan 
Sjaak, Peter en Gitte. 

Piet werkte in de tuinbouw, in de touwfabriek in Maassluis en de 
plasticfabriek in Monster. Als hobby’s had hij vogeltjes kweken, 
zijn kassie en spoortrein en het verzamelen van postzegels, mun-
ten en autootjes. Hij bracht  vele familieleden en bekenden naar 
dokters en ziekenhuizen. Er werden acht kleinkinderen geboren 
en elf achterkleinkinderen. Vanaf 2015 hadden Piet en Riet re-
gelmatig problemen met hun gezondheid. Piet moest vaak op en 
neer naar het ziekenhuis; daar had hij veel moeite mee en wilde 
eigenlijk alleen maar naar huis. Begin dit jaar verhuisde hij naar 
De Terwebloem. Op 5 juli is hij in de leeftijd van 90 jaar overleden. 
Wij denken in dankbaarheid terug aan een dienstbare en sociale 
man. Piet was oprecht, eerlijk en duidelijk en kon met iedereen 
praten. Moge hij nu rusten in vrede.

Veel jonge EHBO-ers erbij

Jeugd haalt EHBO-diploma
Traditiegetrouw werd op de Poeldijkse basisscholen De 
Nieuweweg en Het Westhof na de kerstvakantie gestart met de 
lessen Jeugd-EHBO. Onze EHBO-vereniging zet zich al tientallen 
jaren in om jongeren de beginselen van de EHBO bij te brengen. 
De theorie werd geleerd en er werd veel geoefend: weten wat 
je moet doen, daar gaat het bij EHBO om. Wij lagen op sche-
ma en 6 april zou het examen worden afgenomen. Dat examen 
heeft altijd een schriftelijk- en een praktijkdeel. Helaas ging de 
boel door corona op slot en konden de twee herhalingslessen 
én het examen niet doorgaan. Balen! De leerlingen waren er ze-
ker klaar voor. 

Toen alles weer een beetje terug naar normaal was, stelden wij 
de scholen voor alleen het schriftelijk af te nemen en wie er vol-
doende scoorde, het diploma uit te reiken. Onze instructeurs 
waren ervan overtuigd, dat de leerlingen het praktische deel al 

heel goed beheersten. Het Westhof 
koos ervoor alles intern te regelen en 
ouders te laten beslissen of leerlingen 
hun theoriedeel moesten maken. Als 
EHBO-vereniging betreurden wij die keuze, want maar 24 van de 
54 leerlingen deden nu nog mee. De Nieuweweg liet iedereen 
verplicht aan het examen deelnemen. Op 6 juli was het theo-
rie-examen op school. De leerlingen waren eg zenuwachtig en 
druk. De juf wilde hen niet lang in spanning houden, toen alles 
was nagekeken werd bekend gemaakt dat iedereen was geslaagd. 
Het examen was erg goed gemaakt. Op 7 juli mochten wij de di-
ploma’s uitdelen. Daarna zijn er  foto’s gemaakt en er was een 
klein examenfeestje in de klas. De vereniging is blij dat er zoveel 
jonge EHBO-ers bij zijn. Volgend jaar hopen wij weer EHBO-lessen 
te mogen verzorgen. Hoe wij dat precies doen, is nog niet be-
kend: wij maken er iets moois van! Wij wensen alle leerlingen 
van groep 8 een fijne vakantie toe, veel succes in het voortgezet 
onderwijs. Wie weet zien wij elkaar over een paar jaar bij een 
opleiding Eerste Hulpverlener. 

“Heerlijk wonen, maar het gemis van een gezellige ontmoe-
tingsplek voor een bakkie en om een leuk cadeau te kopen was 
groot. Dit hoorden wij ook om ons heen en daarom open ik 
BYNA Coffee & Conceptstore. Ik hoop jullie snel te ontmoeten in 
de winkel, aan het luik of op het terras”, zegt Nadine. Zij woont 
met haar vriend Ivo en hun dochter Vie (1) in Poeldijk. Sinds 22 
juli is haar nieuwe zaak aan de Poeldijksevaart 1 open. (Foto’s 
Ina Veldhoven)
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 30 juni t/m 1 augustus

AARDBEIENSCHELPJES
Krokante bladerdeeg schelpjes met banketbakkers- 
room en heerlijke Hollandse aardbeien!

van 4,50
€3,95

2stuks

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

60 jaar Priester
Op 1 augustus 1960 
werd onze broer pater 
Theo van Leeuwen, kapucijn, 
in Udenhout tot priester gewijd 
door mgr. W.M. Beckers.

Op zondag 14 augustus deed 
hij zijn eerste H. Mis in de 
Bartholomeuskerk in Poeldijk.
In 1963 vertrok hij naar 
Tanzania om daar 48 jaar te 
werken als missionaris, pastoor en ontwikkelings-
werker.  Wanneer hij op verlof was vertoefde 
hij ook regelmati g in Poeldijk. Nu woont hij in 
een klooster verzorgingstehuis met ca. 35 mede-
broeders.

Zijn adres is:
Korvelseweg  165, 5025 JD  Tilburg

Familie Van Leeuwen: 
Aad, Truus †, Annie, Henny †, Huub, Jan en Kees

Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

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

Dinsdags in De Backerhof

Spelsalon is weer open
De gezellige bordspelgroep de Spelsalon heeft de deuren op de 
dinsdagavond weer open gedaan. Wij spelen dan van 19.30 tot 
23.00 uur in Wijkcentrum De Backerhof in Poeldijk. We begin-
nen de avond met inloop en een kopje thee/koffie, waarna er 
spellen gespeeld kunnen worden.

We spelen Azul, Istanbul, Marco Polo, Scythe, Mysterium. Er zijn 
veel spellen, een eigen, meegebracht spel kan ook gespeeld wor-
den. De spellen worden uitgelegd, kom meespelen! Informatie en 
aanmeldingen: Evelien Mostert, Evelienmostert@hotmail.com.
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H. Bartholomeus  
Voorstraat 111
2685 EK Poeldijk
Telefoon: 0174-245058
Banknummer: NL 91 RABO 01422 06 334

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

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

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

De kracht van muziek
Door diaken Ronald Dits

 Op 1 juli kondigde premier Rutte verdere 
versoepelingen aan voor de horeca, 

sportscholen en evenementen. Ook 
voor ons heeft dit gevolgen, want 
er mogen meer mensen naar onze 
kerken. Er is geen maximum als we 
maar op 1,5 meter afstand blijven. De 

grootste katholieke kerken in het West-
land kunnen wel meer dan 100 mensen  

 herbergen, maar de meeste blijven onder de 
100. Als het aantal mensen onder het maximum van die kerk 
blijft, is reserveren niet meer nodig. Dat moet wel als het aantal 
boven de 100 komt. Veel van onze parochies besloten dat reser-
veren niet meer nodig is en dat is fijn voor de parochianen die 
hier moeite mee hebben. Een uitzondering is de zondagsviering 
in de St. Adrianuskerk in Naaldwijk. Voor de coronacrisis kwa-
men er veel meer dan 100 mensen naar deze viering, daarom 
blijft reserveren daar noodzakelijk.

Toch zijn er mensen die liever nog niet naar de kerk komen. Dat 
kan zijn omdat zij een minder sterke gezondheid hebben en lie-
ver het risico vermijden om besmet te raken met het coronavirus. 
Of zij hebben een huisgenoot met een zwakke gezondheid en ze 
vermijden het risico het virus mee naar huis te nemen. Voor hen 
is altijd mogelijk de vieringen mee te maken. Zondag kan een vie-
ring met beeld uit de St. Jan de Doperkerk worden gevolgd (via 
www.kerkdienstgemist.nl) of via de kerkradio (voor Honselersdijk 
en Poeldijk via www.kerkomroep.nl). 

Uit volle borst meezingen
Door thuis de viering te volgen mist u het gemeenschapsgevoel, 
het samenzijn, maar er is ook één voordeel. In een viering mogen 
kerkgangers nog niet meezingen, thuis mag u uit volle borst mee-
zingen. Zingen is leuk om te doen, veel van onze koren hebben 
dit heel erg gemist. Nu mag er weer voorzichtig door koorleden 
gezongen worden, als zij maar op ruime afstand van elkaar staan. 
Niet alleen koorleden misten de gezangen, ook de kerkgangers 
natuurlijk. In een van de vieringen, begin juli, kwam ik in de kerk 
en mannelijke koorzangers oefenden Latijnse gezangen. Een ver-

trouwd gevoel kwam over de kerkgangers, een gevoel van thuis-
komen en dat raakte mensen. Een enkeling pinkte zelfs een traan-
tje weg, zonder te weten hadden zij dit enorm gemist. 
Men zegt wel eens: ‘zingen is dubbel bidden’. We mogen nog niet 
meezingen in de kerk, maar gelukkig mag er weer meer koorzang 
klinken in onze kerk. Door te luisteren naar die zang gaat, als van-
zelf, het gebed in ons klinken. U luistert thuis mee, zing van harte 
uit volle borst en bidt zo dubbel, voor u en uw medegelovigen. Dat 
is de kracht van het lied in de kerk. Ik wens u, voor nu, allemaal 
veel sterkte in deze samenleving op afstand en mijn collega’s en ik 
hopen u weer te ontmoeten! In een van onze kerken.

Ruim 2 ton gebruikte kleding voor de missie

Inzameling geslaagd
Door Jan van Paasen, werkgroep MOV

Bij de kledingactie van zaterdag 11 juli van de werkgroep  MOV, 
is 2.060 kg aan kleding, schoenen, tassen  bijeengebracht, wat 
een mooi bedrag  heeft opgeleverd voor onze drie projecten, 
die we financieel steunen. Butterfly Basket Foundation, zwaar 
gehandicapte kinderen in Hanoi (Vietnam), Pater Nico Dister in 
Irian Yaya om ouderen en zieke kinderen te helpen en zuster 
Maria Martha in Kosovo voor hulp aan ouderen en zieke be-
jaarden. Het zijn projecten die onze financiële steun heel hard 
nodig hebben.

Er zijn bij de inzameling geen lootjes uitgegeven door de corona-
maatregelen. De firma Onings bedankt voor de medewerking om 
de vrachtauto beschikbaar te stellen met chauffeur Vincent, Carlo 
en Koos voor hun hulp bij  deze inzameling. De volgende inzame-
ling wordt gehouden op zaterdag 10 oktober. De MOV werkgroep 
doet een dringend beroep op de inwoners van Poeldijk: u kunt 
het hele jaar bellen naar de werkgroep MOV als u  kleding eerder 
wilt inleveren. Er wordt dan een afspraak gemaakt. U helpt ons 
om de opbrengst groter te maken voor steun aan onze projecten. 
Namens de MOV werkgroep van de Bartholomeus parochie veel 
dank voor uw bijdragen. Graag tot zaterdag 10 oktober. Mieke 
Janssen (24 65 92), Jan van Paassen (24 29 22). 
 

Afscheid met hart en zielAfscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis
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Kerkberichten 
Weekeinde 1 en 2 augustus
Zaterdag 1 augustus: geen viering in onze kerk; er is een viering in 
de Heilige Machutuskerk Monster.
Zondag 2 augustus 09.00 uur: eucharistieviering met koorzang. 
Voorganger: Pastor Berry Lansbergen. 
Intenties: Jaargetijde Roos van der Elst, Theodorus Bentvelzen, 
Josephina Bentvelzen-Dolmans en hun kleindochter Sofie Ker-
klaan, Corry Barendse-Damen, Gerard, Gé en Martie Thoen.
Weekeinde 8 en 9 augustus 
Zaterdag 8 augustus 19.00 uur: woord- en Communieviering met 
cantor. Voorganger: Pastoraal werker Els Geelen. Intenties: Ria 
Barendse-Batist, Janus Brabander, overleden ouders Braban-
der-Greve, Wim en Wil Twigt-Brabander en Annie Brabander, 
Nico en Nel van der Valk-Oosterveer en zoon Willem.

Afscheid nemen in huiselijke sfeer

Uitvaartcentrum Lupine 
“Het Familiehuys” 
Monsterseweg 92
2685 LK Poeldijk

T. 0174 - 27 00 90
info@lupine.nl

www.hetf amiliehuys.nl

Zondag 9 augustus: geen viering in onze kerk; er is een viering in 
de Heilige 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, 
een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vervoer naar vieringen in de kerk
Poeldijkers vragen om vervoer naar en van de kerk. Wij maken 
dat graag mogelijk. Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk 
kunt komen: wij halen u op en brengen u thuis. Bel 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
Donderdag 6 augustus 19.00 uur: Rozenkransgebed met Koos 
van Leeuwen.
Donderdag 13 augustus 19.00 uur: woord- en communieviering 
met Hans Rouw.

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).

Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28
.com

Voordelig en snel via

Nieuw: Zakelijk
boodschappen doen
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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

De tijd vliegt
Door ds. J.W.J. Guis 

Tijdens onze vakantie verbleven we in ver-
schillende hotels. En het bleek dat er op 

verschillende plekken spreuken waren 
aangebracht. De vorige keer schreef 
ik over ‘handjes uit de mouwen’ dat 
groot aangebracht was op de buiten-
muur. Op de muur van het hotel dat 

we daarna bezochten stond ook een 
volzin geschilderd. ‘Herinner je gisteren, 

droom van morgen, maar leef vandaag’. 
Misschien bent u die spreuk ook weleens ergens tegengekomen.

Als ik zoiets lees, vraag ik me af wat er bedoeld wordt. De kern 
lijkt te zitten in: ‘Maar leef vandaag’. Als een soort opdracht, een 
soort advies. Maar dat hoeft niemand je toch te vertellen dat je 
vandaag moet leven? Dat gaat als het goed is vanzelf. Het is geen 
keuze. Of zou er bedoeld worden dat je alles uit vandaag moet 
halen, omdat de tijd zo snel voorbijgaat? Dat laatste herken ik 
wel. We kunnen tegenwoordig elk moment vastleggen met onze 
smartphone. Maar de tijd zelf glipt dikwijls door je vingers.

Dat brengt mij bij een gebed. Een gebed van Mozes uit Psalm 90. 
Hij staat ook stil bij de tijd die voorbijvliegt en hij bidt: ‘Leer ons zo 
onze dagen tellen dat wij een wijs hart ontvangen’. Wij zijn men-
sen van de tijd, maar God staat daarboven. Is een wijs hart niet 
een hart dat rust zoekt en vindt bij God? Dan hoef ik niet alles uit 
vandaag te halen, maar kijk ik met vertrouwen naar de toekomst.

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
Diensten zijn tijdelijk te bekijken en te beluisteren via YouTube
Inloggen: youtube.com/channel/UCtcrrKqY1H_B77A-MmthPqQ, 
of via: Youtube: herv.gemeente Poeldijk, of: www.Hervormd 
Poeldijk onder corona.
 
Zondag 2 augustus  
10.00 uur: ds. J. Henzen, Wateringen, ook via livestream.
19.00 uur: ds. B. Brunt, Alphen aan den Rijn, ook via livestream.
Zondag 9 augustus  
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, via livestream.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, ook via livestream.

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.

Maandsluiting De Terwebloem
Het is nog niet mogelijk om maandsluitingen te organiseren in 
de Terwebloem. Op vrijdag 31 juli wordt in de multifunctionele 
ruimte de dienst van zondag 26 juli uitgezonden. Bewoners van 
De Terwebloem worden door de leiding van de Terwebloem hier-
over geïnformeerd en ontvangen ook de liturgie met de te zingen 
liederen.

Van harte welkom weer in kerk
Wat mooi om weer met meerdere gemeenteleden samen te 
zijn! Wat vroeger heel gewoon was, ervaren we nu als bijzon-
der. Tegelijk blijft de livestream een goed middel als de kerkgang 
voor u nog niet mogelijk is. Komende weken lezen we verder uit 
de laatste hoofdstukken van Handelingen. De reis van Paulus 
leidt hem naar zijn levenseinde. Maar laat gelijk zien dat God 
hem leidt en het evangelie van Zijn Zoon bekend laat maken.

’s Avonds gaan we verder met de catechismus. Zondag 15 vraagt 
naar het lijden van Jezus. Wat betekent dat voor Hem en voor 
ons? Hierover gaat het komende zondag. En 9 augustus gaat het 
verder met zondag 16 over het sterven en de begrafenis van de 
Heere Jezus. Fijn dat we weer meer mensen mogen verwelkomen 
in de kerkdiensten. Bij velen ook dankbaarheid omdat ze het sa-
menzijn als gemeente hebben gemist. 

Morgendiensten
Omdat morgendiensten in de regel heel erg goed worden be-
zocht vragen wij u zich te melden als er plannen zijn op zondag-
morgen naar de kerk te komen. Wilt u dit doen voor zaterdag 
19.00 uur bij J. Bogaard tel. 06 - 14 899 952.

Naar onze ervaring levert het voor de avonddiensten geen pro-
blemen op. U en jij kunt dus zonder aanmelding de avonddien-
sten bezoeken. We hopen dat nu de mogelijkheid er is er ook 
goed gebruik van gemaakt wordt. Dat blijkt ook uit de opkomst 
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bij de avonddienst die ook in de afgelopen weken toenam. Omdat 
er genoeg plaats is bij de avonddiensten wordt ook bekeken of 
het uitzenden via livestream kan worden gestopt en we u en jullie 
allemaal weer in de kerk mogen begroeten.

Zingen tijdens de diensten
Uit informatie van de PKN blijkt dat ons kerkgebouw qua ventila-
tie en inhoud veilig is om te kunnen zingen. Desondanks houden 
we ons toch nog aan het advies om ingetogen te zingen tijdens 
de diensten. Ook de overige protocollen over looproutes, vaste 
plaatsen en afstand houden blijven van kracht. 

Oud papier
De oud-papiercontainer staat van 29 juli t/m 1 augustus op 
Monsterseweg 112, Poeldijk, naast hotel-restaurant Unicum-
Elzenhagen.

Loten nog steeds te koop
De loten zijn inmiddels klaar en de eerste lotenboekjes zijn al 
verkocht. De loten kosten € 1,00 per stuk. Er zijn 4.500 loten. 
Een boekje telt 15 loten dat kost € 15.00. We hopen dat er veel 
gemeenteleden zijn die een of meer boekjes voor hun rekening 
nemen om te kopen of aan anderen door te verkopen.

Maar er zijn er nog genoeg en er zijn mooie prijzen te winnen: 
Cadeaukaart Weekendjeweg.nl, Royal Patio Pizza oven t.w.v.  
€ 80,00, Cadeaukaart € 40,00 voor dagje Blijdorp. Steelstofzuiger 
Art by Miele aangeboden door Elektraenzo, Gevulde boodschap-
pentas aangeboden door Jumbo Boere. Waterkoker van Philips. 
Kleine halogeen bouwlamp Crusader. Taartenbon en een aantal 
troostprijzen.

Loterij 2
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.: 240 282, 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 de hulp 
van eenieder weer snel deze klus geklaard te hebben.

De jaarlijkse bazaar hopen wij te houden op 29, 30 en 31 okto-
ber.

KBO Poeldijk 
Bij mogelijke nieuwe coronagolf

KBO-PCOB: denk aan mantelzorgers
KBO-PCOB staat volledig achter het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) om bij een tweede coronagolf nadrukkelijker 
rekening te houden met het belang van mantelzorgers. Hun ri-
sico op overbelasting daalt als bij afschalen of stopzetten van 
thuiszorg en dagbesteding ook aan de gevolgen voor hen wordt 
gedacht.

Het SCP beveelt ook aan om mantelzorgers bij een nieuwe ople-
ving van besmettingen te betrekken bij het maken van afspraken 

over bezoeken van bewoners. 
Ook moet er voor mantelzor-
gers goede informatie zijn, zo-
dat zij weten waar ze aan toe 
zijn. KBO-PCOB vindt dat het 
voor mantelzorgers duidelijk 
moet zijn bij wie zij kunnen 
aankloppen als ze hulp nodig 

hebben. Zodra kabinet en Tweede Kamer na hun zomervakantie 
met dit onderwerp aan de slag gaan, brengt KBO-PCOB het be-
lang van goede ondersteuning van en communicatie met mantel-
zorg(ers) in een mogelijke tweede coronagolf onder de aandacht 
van de politiek.

Er was eens een heer uit Poeldijk en hij merkte
Toen hij wekelijks als vrijwilliger werkte
Het was niet alleen fijn
Er voor anderen te zijn
Maar hij daardoor ook zijn sociale contacten versterkte.

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Verspil een goede crisis niet.” (Winston Churchill)
“Er zijn van die dingen waar je aan moet wennen; vaak zijn dat 
wendingen.”

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 

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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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Nationale en internationale publicaties tonen het aan: steeds 
meer mensen willen weten hoe het hun voorouders is vergaan. 
Mede door het rijkelijke aantal vrije dagen dat men anno 2020 
kan spenderen, zoekt menigeen er een nuttige besteding voor. 
Zo is stamboomonderzoek aan de orde van de dag en worden  
oude archieven vaak geraadpleegd om duidelijkheid te ver-
krijgen. Er wordt nogal eens beweerd dat er toen weinig be-
langstelling was om achterom te kijken, het tegendeel lijkt de 
waarheid soms dichter te benaderen. Niet voor niets hebben 
sommige families in hun leven veel opgetekend en vastgelegd, 
anderen lieten het voor wat het was. Vooral bij de meer gegoe-
de families werden (en worden) nogal eens waardevolle zaken 
aangetroffen. 

Albums, geschriften en akten die de leeftijd van een eeuw na-
deren of al zijn gepasseerd. In overgrootmoeders tijd zal er dus 
vrijwel zeker ook over afkomst zijn nagedacht. Er tijd voor vrij-
maken was door lange werkweken voor het gros der mensen ab-
soluut onmogelijk. Met enige regelmaat plegen mensen nu een 
telefoontje met de vraag of ik een foto of andere gegevens van 
een door hen gezochte persoon heb. Niet altijd, maar vaak kan 
iemand (deels) op zijn wenken worden bediend. Zo was ook de 
foto bij dit plaatje enkele malen onderwerp van gesprek in een 
zoektocht naar een ‘verloren schaap’. 

Eerste voortgezet onderwijs in Poeldijk
Een goede reden om deze foto bij dit onderwerp te plaatsen. 
Bovendien krijgen we dan, na een groot aantal basisschoolleer-
lingen, ook de jongedames van de Poeldijkse huishoudschool een 
keer onder ogen. Hoewel in de volksmond bijna altijd ‘dat meis-

je zit op de huishoudschool’ werd gezegd, was in meer officiële 
stukken vaak sprake van de Landbouwhuishoudschool in Poeldijk. 
Waarom dat ‘landbouw’ er zo nodig aan moest worden toege-
voegd is voor mij deels een raadsel gebleven. Het lijkt mij zeker 
dat de jongedames er geen interesse in hadden op welke wijze 
landbouwers de teelt van tarwe, maïs of suikerbieten ter hand 
namen. Hun studie lag met koken, handwerken en voedingsleer 
voor een groot deel op huishoudelijk gebied. Wel werd het on-
derwijs aangevuld met vakken waarmee zij op de lagere school 
al eerder kennis hadden gemaakt. Zo werden de meer bekende 
vakken uitgediept. Een opsteker die hun algemene ontwikkeling 
zeker ten goede zal zijn gekomen. Het betekende in Poeldijk ook 
het eerste voortgezet onderwijs voor meisjes. Ten opzichte van 
generaties voor hen, waren leerlingen van de huishoudschool fei-
telijk bevoorrecht. In vroeger jaren vond men voortgezet onder-
wijs voor meisjes totaal overbodig. Jongens moesten meestal de 
kost zien te verdienen, waarbij een vakdiploma dikwijls een ver-
eiste was. Meisjes werden als regel, uitzonderingen daargelaten, 
klaargestoomd om op termijn een gezinnetje te kunnen runnen 
en daarmee basta. Dat gegeven zal voor een niet te onderschat-
ten aantal meisjes wel eens frustrerend zijn geweest. Gevolg was 
dat zij na de lagere school vaak al op zeer jonge leeftijd ergens 
aan de slag moesten. Indien nodig kon dat thuis, één dochter-
lief daar was echter voldoende. In de grote gezinnen van toen 
werden veel grietjes al op veertienjarige leeftijd (einde leerplicht) 
buitenshuis aan het werk gezet. Dat was meestal de start van een 
lang en zeer werkzaam leven. Jongens, die na hun 14e jaar hun 
kennis wat op wilden vijzelen, bevonden zich vanzelfsprekend in 
hetzelfde schuitje! Met dien verstande dat zij dagelijks waren ge-
doemd hun handen in de tuinbouw flink te laten wapperen. 
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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 de bewo-
ners en zij organiseert kleine sfeervieringen. Op vrijdagen wordt 
in de multifunctionele ruimte op de tv de mis van de vorige zon-
dag vanuit Wateringen uitgezonden; daaraan kan een aantal be-
woners op gepaste afstand deelnemen. Ook worden er vieringen 
van de Hervormde Gemeente uitgezonden. Omdat vrijwilligers 
van de Pastorale Raad nog niet in De Terwebloem mogen komen 
zijn wij Annalena en de activiteitenbegeleiders dankbaar voor 
hun inzet. Tot september zijn er geen reguliere vieringen.

Meer kansen meisjes door huishoudonderwijs
Landelijk gingen er meerdere keren stemmen op om ook meisjes 
de kans te geven zich na het basisonderwijs  breder te kunnen 
bekwamen. Het grootste voordeel daarbij was dat zij na met goed 
gevolg de opleiding te hebben afgerond, aansluiting konden vin-
den bij het middelbaar onderwijs. Het zou in het Westland tot 
aan het eind van de dertiger jaren duren voor er een (katholieke) 
huishoudschool kwam. Poeldijk heeft wel wat geluk gehad dat de 
bouw van de school aan de Julianastraat zo kort voor het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog plaats kon vinden. Zou de klus 
toen niet zijn geklaard, dan had Poeldijk deze vorm van onder-
wijs waarschijnlijk  kunnen vergeten. Uiteindelijk is de oorlog bij 
tal van projecten debet geweest aan oponthoud en heeft roet in 
het eten gegooid bij veel ondernemers. Deze foto is gemaakt in 
1955, zijnde het tweede lustrum van de herkregen vrijheid. We 
mogen trots zijn dat alle meisjes konden worden geïdentificeerd. 
Vooral omdat het een gemêleerd gezelschap is, inclusief enkele 
niet-Poeldijkse jongedames. Daaruit blijkt dat huishoudonderwijs 
een Westlandse aangelegenheid was. Vóór de onvermijdelijke 
punt weer wordt gezet, krijgt u de namen van hen die zich vijf 
en zestig jaar geleden aan de Julianastraat lieten vereeuwigen. 
Naast de school poseren vanaf links onderaan: Corrie van Rijn, 
Bep Arkesteijn (Naaldwijk), Hilde Dukker (De Lier) en Wil van Dijk. 
Achter hen, omlaag kijkend, Ria Rodenrijs en vervolgens Cock van 
Dijk, Corrie van Dijk, Toos van Os, in het wit juf Van Miltenburg 
met achter haar de (of een) tuinman, Nelly Schouw, Magda 
van Staveren (Monster, later geëmigreerd naar de VS), Bea van 
Ruijven, Miep van Paassen (Honselersdijk) en Tiny van der Voort.    

‘Een groepje met wat jonge meiden,
stak wat op in andere tijden.
Zij namen gedwee,
er mooi iets van mee.
Rest wat heimwee, niet te vermijden’.

Westland Verstandig 
luistert, geeft raad en 
zet zich voor u in
Hebt u vragen, hebt u problemen met zaken die de gemeente aangaan 
of goede ideeën om Poeldijk nog leuker en beter te maken, belt of mailt 
u ons dan op 06-53401068 / info@duijsens.net, maak een afspraak of 
bezoek één van onze Burgerkantoren in ’s-Gravenzande, Marktplein 10 
op werkdagen dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur 
of in Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op 
dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 
15.00 uur.

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

Poeldijkse scholen vertellen
Nieuwe meubels op de Nieuwe Weg na de vakantie 

Feestelijke afsluiting bijzonder jaar
De laatste schooldag was weer een groot feest op De Nieuwe 
Weg! Na een bijzonder jaar is de vakantie op een feestelijke ma-
nier ingeluid. Bij binnenkomst was het plein weer opgefleurd 
door Deco Improve, de kinderen zijn getrakteerd op een ijsje 
door de ouderraad en verlieten de school over de rode loper.

Schooljaar 2019-2020 zal niet snel 
worden vergeten. Het coronavirus 
zorgde voor een volledige schoolslui-
ting, waarna kinderen in halve klassen 
naar school mochten. Na weken (ge-
deeltelijk) thuis werken mochten zij 
uiteindelijk weer geheel naar school. 
De blijdschap en waardering tussen 
ouder, kind en school lijkt, mede hier-
door, te zijn gegroeid. Erg mooi om te 
zien hoe we met elkaar door de moei-
lijke tijd gekomen zijn!

Meubels naar Albanië
Op de laatste schooldag kwam dit 

mooi tot uiting. De kinderen hadden een erg gezellige dag in een 
klas zonder meubilair. Dat werd meegenomen door ‘Hoop voor 
Albanië,’ zodat het een mooie nieuwe bestemming krijgt. Op De 
Nieuwe Weg staan vanaf  komend schooljaar namelijk nieuwe 
tafels en stoelen voor de kinderen. We kijken er nu al naar uit! 
Na afloop van de gezellige ochtend kwamen de kinderen over de 
rode loper naar buiten, met hun WSKO zonnebril op en met op de 
achtergrond lekkere zomerse muziek. Toen onder de ballonnen-
boog door naar huis, hun vakantie tegemoet. Het team van De 
Nieuwe Weg, ouders en kinderen gaan genieten van een welver-
diende vakantie. Bedankt voor het fijne jaar!
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Puzzel
Invulraadsel: gezelschapsspellen 
Door Bep Stijger

Bedoeling is uit alle lettergrepen 19 gezelschapsspellen te vor-
men. Er mag niets overblijven. Het zijn oudere en  wat nieuwe-
re spellen. Probeer het eens met de kinderen, gezellig puzze-
len. Misschien weten zij wat spelletjes te noemen. De eerste 
en de laatste letters zijn al ingevuld; de gevraagde letters naast 
elkaar zijn de oplossing. Stuur die met naam, adres en tele-
foonnummer binnen 14 dagen naar: puzzel@poeldijknieuws.
nl of naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. 
Reacties zonder telefoonnummer dingen niet mee naar de 
prijs. Suggesties voor een leuke puzzel of wilt u er zelf een ma-
ken? Van harte welkom! 

BORD  -  CA  -  CLU  -  DO  -  DO  -  DO  -  E  -  ER  -  GAN
GE   -  GER  -  GO  -  JE  -  JES  -  KA  -  KUB  -  KWAR  -  LAND
LE  -  LEN  -  LOT  -  LY  -  MAS  -  ME  -  MEN  -  MENS  -  MI
MI  -  MI  -   MIND  -  MO  -  MO  -  NA  -  NIET  -  NO  -  NO

PAM  -  PET  -  PIC  -  PIM  -  PO  -  RE  -  RUM  -  RY  -  RY
SJOE  -  SPROOK  -  STRA  -  TAN  -  TE  -  TER  -  TET  -  TIO

TO  -  VENS  -  WEG  -  WOR  -  ZEN

1. R  .   .   .   .   .   .   .   .   .   N 6e letter
2. P  .   .   .   .   .   .   .   .   Y 8e letter
3. C  .   .   .   N 3e letter
4. L  .   .   .   .   .   .   .   G 2e letter
5. S  .   .   .   .   .   .   O 6e letter
6. D  .   .   .   .   O 5e letter
7. S  .   .   .   .   .   N 5e letter
8. C  .   .   .   .   O 4e letter
9. R  .   .   .   .   .   .   B 2e letter
10. M  .   .   .   .   O 3e letter
11. M  .   .   .   .   .   .   .   .   D 3e letter
12. P   .   .   .   .   .   .   .   T 4e letter
13. K  .   .   .   .   .   T 6e letter
14. M  .   .   .   .   .   .   Y 7e letter
15. S  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   D 10e letter
16. G  .   .   .   .   .   .   .   D 5e letter
17. L  .   .   .   O 3e letter
18. M  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   T 10e letter
19. M  .   .   .   .   Y 2e letter

Uitslag invulraadsel vakantiebestemmingen: ‘dit jaar op vakan-
tie in eigen land’. Van de 43 inzenders, die het bijna allemaal 
goed hadden, is de gelukkige winnaar Els Olsthoorn, op de foto 
met haar slagroomschnitt.

“Maak afscheiding van glas, voor zicht in de kerk”  

Kerk gezellige uitstraling geven
Om gezellige bijeenkomsten 
te kunnen houden en ook na 
vieringen een goede plek voor 
koffie drinken en  ontmoeting 
te maken, gaat de stichting 
Vrienden Bartholomeus fi-
nanciële middelen bij elkaar 
halen om dat mogelijk te ma-
ken. Naast het werven van 
Vrienden willen we ook een 
beroep doen op de Poeldijkers 
voor  een financiële bijdrage aan het investeren in een mooie 
ruimte achterin de Bartholomeus. De stichting werkt aan een 
aantal activiteiten om een breed publiek kennis te laten maken 
met de Bartholomeus.

De stichting hoort graag nog meer reacties en suggesties van 
lezers van Poeldijk Nieuws. De eerste ideeën zijn al binnen en 
die zijn we verder aan het uitwerken. Het parochiebestuur gaat 
aandacht geven aan een kleinere, intiemere liturgische invulling 
van De Bartholomeuskerk. Het bestuur van de Vrienden gaat een 
goede invulling voor het organiseren van andere activiteiten ach-
ter in De Bartholomeus proberen te maken.

Vrienden Bartholomeus zoekt enthousiaste mensen
De Stichting Vrienden van 
Bartholomeus is ambitieus. 
Wij willen niet alleen het 
prachtige gebouw in stand 
houden, maar er passende, 
leuke, interessante, grote en 
kleine evenementen laten 
plaatsvinden. Dat willen we 
doen met een club enthousi-
aste vrijwilligers. Wij zoeken 
iemand voor ons team als 
administratief medewerker. 
Een man of vrouw die zorgt 
voor post, ledenadministra-
tie, 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: vrien-
denbartholomeus@gmail.com. Meer informatie? Bel hem dan: 
06 – 53 71 41 51. Je komt in een stimulerende werkomgeving met 
ruimte voor eigen initiatief. Bovenal kun je, aan je verbondenheid 
met onze unieke Bartholomeuskerk, vorm en inhoud gaan geven.

‘Credo’ van Martien van Dijk
Veel mensen uit ons dorp zullen zich goed kunnen voorstellen 
dat het juist voor mij als een ‘paal boven water staat’ dat Poeldijk 
en de Bartholomeuskerk onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn. Als de muren eens konden spreken wat er zich in dit gebouw 
allemaal heeft afgespeeld… Dit grootse, trotse gebouw blijkt nu  
kwetsbaar. De vele stenen, balken en cement zullen het niet over-
eind houden. Het waren en zullen de mensen zijn die het échte 
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fundament voor de Bartholomeuskerk zijn. De kleine geloofs-
gemeenschap zal het niet meer kunnen dragen. Het zal van óns 
Poeldijkers afhangen of dit markante gebouw een toekomst zal 
hebben… Er zijn zo veel nieuwe mogelijkheden, maar we zullen 
moeten kiezen en er opnieuw hét dorpsgebouw van moeten ma-
ken. Dat je vanuit de verre omgeving kunt blijven zien: ‘kijk, dáár 
ligt Poeldijk’!  Ik wil mij hier graag voor inzetten. Doet u mee?! 

Suggestie van een lezer van Poeldijk Nieuws:
“Ik had het idee om de foyer af te scheiden met glas zodat je de 
kerk in kunt kijken. Of een verdiepingsvloer deels in de kerk, ook 
met glas een scheidingswand waar je een kopje koffie kunt drin-
ken of iets dergelijks.” 
Voorstraat 111, Poeldijk, vriendenbartholomeus@gmail.com,  
ikwilvriendwordenvan@debartholomeus.nl.

Harry van der Arend, 60 jaar lid Verburch en meer

Vrijwilliger in het zonnetje
Ik ben Harry van der Arend, op 6 juni 1945 geboren aan de 
Casembrootlaan (destijds Vredebestlaan). Hoewel ik al bijna 50 
jaar in Monster woon voel ik me nog steeds een echte Poeldijker. 
Dat heeft naar mijn mening alles te maken met het feit dat ik al 60 
jaar voetballend lid ben van Verburch en geruime tijd werkte (tot 
2007 ) bij Van der Arend in de voormalige Fruit- en Groenteveiling. 
Als voetballid was het gebruikelijk de nodige hand- en span-
diensten te doen. Zo is het vrijwilligerswerk bij mij ontstaan. 

Eerst als secretaris (vanaf 1968), later als voorzitter (tot 1983) van 
de afdeling voetbal raakte ik ook betrokken bij de plannen voor 
en later de realisatie van de Jan van der Valksporthal, waarvan 
de opening dit jaar op 22 augustus precies 40 jaar geleden is. Als 
voorzitter van de (toen nog) omni-vereniging Verburch (1983 tot 
1999) volgde ik de ontwikkelingen van Sportvereniging Verburch 
en de sporthal nauwgezet. Naast de bestuurlijke functies was er 
nog tijd over om op gezette tijden beheerdiensten te draaien. 
Vooral in de beginperiode waren de zaterdagavonden voor mij 
ingedeeld. 

‘Vrijwilligerswerk verrijkt je’
Ik beleefde een schitterende periode aan de tennisactivitei-
ten/-trainingen van de Monsterse verenigingen en zaalvoetbal-
lers. Later hield ik me meer bezig met onderhoudswerk en ad-
visering. Hoewel ik nog steeds lid van de beheercommissie ben, 
beperk ik mijn diensten tot invalbeurten en dan uitsluitend op 
de zondagmorgen. Ik raad iedereen vrijwilligerswerk in het alge-
meen aan, maar voor de sporthal in het bijzonder: meld je aan, 
ga een stage doen en ervaar dat het een verrijking is doordat je 
als gastvrouw/-heer in contact komt met de gebruikers van het 
inmiddels Verburch Sportcentrum. Door het aanbod van sporten 
is het nooit eentonig.

Het Verburch PR-team start een nieuwe serie: elke maand 
staat een vrijwilliger, telkens van een andere Verburch-
sportvereniging, in het zonnetje. Dit geeft een beeld van de 
vrijwilligers, hoe het zo gekomen is, wat er leuk aan is en mis-
schien ook minder leuk. We bijten het spits af met iemand die 
vrijwilligers-ervaring heeft: Harry van der Arend. Hij loopt al 
vele jaren mee bij Verburch – ook als sporter – en heeft een 
enorm hart voor de vereniging. 

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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Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

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?

Zomereditie Oud Jongtoernooi Verburch Tennis

Eindelijk weer een Tennistoernooi! 
Zaterdagmiddag 11 juli beet de jeugd het spits af met een eer-
ste tennistoernooitje na corona op het Onings Tennispark van 
Verburch. In elk geval lekker in de buitenlucht – het was gelukkig 
heerlijk weer! – en met de nodige restricties zoals zoveel moge-
lijk afstand houden, regelmatig handen wassen, geen handen 
schudden of high-fives, bij ziekte of verkoudheid thuisblijven en 
natuurlijk steeds opletten. 

Dit keer mochten de kinderen hun ouders, opa’s, oma’s, ooms, 
tantes, neven, nichten meenemen om met hen te dubbelen. Er 
waren veel blije kinderen en aanhang, een blije jeugdcommis-
sie, lekkere kippie hapjes, leuke prijzen, spannende wedstrijden 
en een lekker zonnetje tijdens deze zomereditie van het Oud 
Jongtoernooi. Het werd mede mogelijk gemaakt door Connecting 
Lilles. 

Ik pak de pen op…
‘De lucht van vers gebakken brood’ 

Bankjes, omringd door groen
Door Olga Bronswijk

Hallo ik ben Olga Bronswijk, ik ben 
als tweede geboren in het bakkersge-
zin aan de Voorstraat 72. Mijn ouders 
hadden de bakkerswinkel, mijn vader 
bakte het brood en mijn moeder stond 
in de winkel. Als kind was dat al jong 
meehelpen in de bakkerij, ‘s morgens 
wakker worden door de lucht van vers 
gebakken brood. Ik heb altijd met veel 
plezier in de bakkerij geholpen, koekjes 
inpakken, verkopen en mijn moeder helpen met paaseieren 
versieren. Soms was het werk in de late, soms in de vroege 
uurtjes, maar altijd met veel passie. Als kind was er ook veel 
ruimte om te spelen; we hadden letterlijk alle ruimte om te 
spelen. Ons huis had een achteruitgang en die kwam uit waar 
nu de Fonteinstraat is. In de jaren ‘60 zag het er anders uit.  

Waar nu de hervormde kerk staat werd toen een noodkleuter-
school neergezet met een groot speelterrein ervoor, als kind gin-
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gen we de achterdeur uit, straatje oversteken en je was op school. 
Ernaast, waar nu een parkeerterrein is, was een grote speeltuin 
met een hoop speeltoestellen en een grote zandbak. De weg was 
slechts een zandpad en werd pas veel later bestraat. Dat gaf ons 
kinderen nieuwe spelmogelijkheden want nu konden we stoe-
pranden,  knikkeren en landje veroveren (met aardappelschilmes-
je van thuis meegepikt). Er waren een hoop kinderen in de buurt, 
want ook de Irenestraat had veel huizen en winkels.

Meisjes- en jongensscholen
Als het een warme zomer was gingen we zwemmen in de Gantel, 
die had een aftakking ter hoogte van de Bredenel brug, vanaf de 
stenen kant sprong je dan zo het water in. Toen ik 6 jaar werd 
en naar de lagere school mocht werden precies in dat jaar de 
meisjes- en jongensscholen opgeheven. Vanaf augustus 1968 
werden de scholen gemengd. Dat kwam mijn moeder goed uit 
want nu kon ik met mijn oudste broer mee naar school. Dit was 
voor mijn broer leuk voor een paar keer, maar toen zei hij “nu 
weet je het wel in je eentje te vinden”, hij had duidelijk geen zin 
om zijn zus op sleeptouw te nemen. Zo was ik met andere taken 
ook al snel zelfstandig, als 4-jarige werd er een briefje en een tas 
gegeven en kon ik boodschappen gaan doen. In de Voorstraat ui-
teraard, want daar was de groenteboer Nederpelt, je had keu-
ze uit 3 slagers, de kruideniers Van Bueren en Van Rijn, 2 melk-
boeren Van der Valk en de nodige bakkers als ik het goed heb 6. 
Het makkelijke in die tijd was dat er geen geld mee ging: alles 
werd opgeschreven en aan het eind van de week afgerekend.  
 
‘We hebben ontmoetingsplekjes nodig’
Zo ging mijn vader met zijn brood langs de deuren om te verko-
pen, iedere bakker had zijn eigen wijk, mijn vader was net na de 
middag altijd op de Jan Barendselaan. Dat wist ik. Ik zei tegen 
mijn moeder  dat ik naar school ging, en rende dan naar mijn 
vader om met hem mee te gaan. Tegen mijn vader zei ik dan dat 
ik vrij had of dat de juf ziek was. Zo waren er nog vele mooie 
momenten. Ik woon nog steeds in Poeldijk, alleen Poeldijk is niet 
meer het gezellige dorp van weleer, alle plekjes worden volge-
bouwd, winkels zijn nu woonhuizen en ook de mooie plekjes zijn  
volgebouwd. We hebben de huizen hard nodig, maar ook de plek-
jes waar je elkaar kan ontmoeten op een bankje omringd met 
groen. Niet een bankje langs een weg of in de brandende zon. 
Ik hoop nog lang in Poeldijk te wonen en wie weet kan ik op mijn 
oude dag op een bankje onder een grote boom vertellen dat het 
ooit een ‘kaal’ dorp was.. Met hulp van Annemiek geef ik de pen 
door aan Jaco Zuiderwijk, met zijn verhaal als Poeldijker van het 
eerste uur.

 1718 JANUARI 2017

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

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

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

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

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

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

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

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

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

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

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

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

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

fleurige arrangementen. 

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

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

Pure flower verkoopt bloemen! 

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

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

rouwbloemwerk en trouwbloemwerk. 

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

Adres: Slachthuiskade 4 

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

Pure flower gaat op vakantie!
Ook wij gaan er even tussenuit in de zomer...

Tijdens de vakantieperiode in onze bloemenstal gesloten 
van 3 t/m 18 augustus

In september starten we weer met onze workshops. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de mail of telefonisch. 

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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15 maart 1980: Joep van Veen legt eerste steen

40 jaar Jan van der Valksporthal (9)
Door Peter van Leeuwen, foto’s Koos van Leeuwen

Als op 1 november 1979 alle betrokkenen weer bij elkaar komen 
worden eerst de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag (het 
slaan van de eerste paal) doorgenomen en afspraken gemaakt 
over de begeleiding tijdens de bouw. Afgesproken wordt dat de 
door Weboma gehouden bouwvergaderingen, bezocht zullen 
worden door een afvaardiging van de bouwcommissie. De ver-
slagen daarvan zijn leidend voor de nodige vervolggesprekken. 

De wekelijkse bijeenkomsten komen hiermede te vervallen. Joop 
van Paassen en Jan van Galen zullen de contacten met Weboma 
onderhouden, terwijl Wim Zuiderwijk en Harry van der Arend 
belast worden met het overleg met de exploitatiecommissie in 
verband met de inrichting en afwerking van de accommodatie.  
De bevindingen, op- en/of aanmerkingen komen periodiek in de 
bouwverslagen van de aannemer. Met een vorstperiode van bijna 
acht weken met één strenge vorstdag (onder -10°) was de win-
ter van 1979-1980 naar bouwmaatstaven niet mild te noemen. 
Desondanks vordert de bouw gestaag en op 15 maart 1980 wordt 
de eerste steen gelegd door slager Kees van Veen, maar namens 
zijn zoon Joep, die de boeken inging als officiële eerste-steen-leg-
ger. Inmiddels is er een commissie in het leven geroepen – negen 
mannen en vrouwen onder leiding van Gerard Halverhout – die 
de feestelijke opening van de sporthal handen en voeten moet 
geven.

In de kerk
Zaterdag 1 augustus 19.00 uur: geen viering.
Zondag 2 augustus 09.00 uur: enkele leden van het 
Bartholomeuskoor zingen.
Zaterdag 8 augustus 19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 9  augustus 09.00 uur: geen viering

‘Blij om weer te mogen zingen’

Koor weetjes
Door Toos de Vreede

Zondag 19 juli zong de Vrouwenschola ’s morgens tijdens de vie-
ring. Het voelde goed en we waren erg blij om weer te mogen 
zingen. De aanwezigen gaven ook aan blij te zijn dat er weer 
een koorgroep aanwezig was. Na zo’n 4 maanden stilte is het 
fijn om weer samen iets muzikaals te mogen doen in de kerk. 
Het was het laatste weekeinde van het seizoen 2019/2020, wat 
voor seizoen…

In de vorige Poeldijk Nieuws schreef ik al dat we gingen proberen 
om met de verschillende koorgroepen dit vreemde koorseizoen af 
te sluiten. Het was erg leuk om elkaar weer te zien en te spreken 
in de Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck. Onder het genot 
van koffie met wat lekkers en een borrel met een hapje konden 
de leden van het Bartholomeuskoor weer lekker bijpraten. Fijn el-
kaar weer uitgebreid te spreken. Dank aan Geo van Leeuwen voor 
zijn gastvrijheid. Wat een mooie plek om bij elkaar te komen. 

Meezingen met Kerstmis?
U kunt zich voorstellen dat alle koorgroepen staan te popelen 
om na de vakantie weer aan de slag te gaan. Om de stemmen 
op peil te houden kregen de leden van het Bartholomeuskoor 
wat muziekmateriaal gemaild om   thuis te oefenen. U bent van 
harte welkom om dit kerstproject met ons mee te zingen. Kosten 
voor deelname aan dit kerstproject zijn € 25,00, inclusief de be-
nodigde bladmuziek. Kantoor en repetitielokaal: “De Veiling”,  
Julianastraat 49 2685 BB Poeldijk. Telefoon 06 – 28 632 552. Wij 
repeteren iedere donderdag om 20.00 uur.

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

óók voor reparaties!”

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

Historisch Poeldijk in beeld

(Foto Willem de Bruijn)
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Ondernemer in beeld
Kees Zwinkels: 

‘Hopen dat corona niet terug komt’
Door Nelly Schouw-Zaat

Bloemkwekers Kees, Aad en Marcel Zwinkels aan de 
Vredebestlaan in Poeldijk zien met een zucht van verlichting dat 
hun fresia’s en zantedeschia’s nu weer goed aan de prijs zijn. 
Maar hun voorjaarsproductie van half maart tot half juni bracht 
slechte prijzen op. De corona trof hun bedrijf diep in de porte-
monnee. ‘Maar’, vertrouwt Kees Zwinkels (67), de oudste van 
de drie broers, Poeldijk Nieuws toe: ‘gelukkig hoefden wij geen 
bloemen te vernietigen. Te zien dat je planten en bloemen in 
de container verdwijnen en de grond weer omgeploegd moet 
worden, dat lijkt me iets verschrikkelijks’. Half juli noteerden 
de meeste snijbloemen alweer heel goede opbrengsten. Iedere 
kweker hoopt dan ook dat de corona niet terug komt. Alleen 
dan zal de afzet het komende halfjaar normaal verlopen.  

Zwinkels: ‘Juist het feit dat de crisis in het voorjaar begon, met 
Pasen, Moederdag en andere piekdagen in het vooruitzicht, trof 
onze sector buitengewoon hard. Het bedrijfsresultaat van elke 
kweker wordt in de eerste zes maanden bepaald. In de tweede 
helft van het jaar wordt geleidelijk aan minder geoogst. Wij heb-
ben tijdens de crisis een omzetverlies geboekt van meer dan 30%. 
Dat hakt er in, maar we konden gebruik maken van de overheids-
steun voor ondernemers. Ik moet zeggen dat dit bijzonder goed 
was voor onze sector. Wij moesten bloemen blijven oogsten, 
want zo’n plant groeit door en de loon- en energiekosten moes-
ten ook worden betaald. Tegelijk moesten wij ook nieuwe fresia-
knollen aanplanten. Wij hebben  in de fresia’s niet minder nieuwe 
aanplant dan gebruikelijk. In de sierteelt zijn veel bedrijven terug-
geschakeld naar lagere productie. Nu pakt dit gunstig uit want er 
is schaarste in aanbod, waardoor de prijzen hoger zijn’.

‘Weinig vraag uit landen als Dubai’
Zwinkelsflowers in Poeldijk is lid van Unicum, een kwekersvereni-
ging van fresia’s. De kwekers regelen samen de afzet en stemmen 
productie, kleuren en variëteiten af op elkaar. Dat zorgt jaarrond 
voor een evenwichtig aanbod. De gebroeders Zwinkels telen al 
40 jaar fresia’s. Sinds 25 jaar is de zantedeschia een aantrekkelijk 
tweede product. Het aanbod van zantedeschia’s (‘calla’s) loopt 
van 1 april tot 1 november. De broers Zwinkels zetten deze snij-
bloemen zelf af via de gebruikelijke markt. De calla is een mooie 
snijbloem in uiteenlopende kleuren. Vooral bij feestelijke ge-

legenheden is het een geliefde bloem door zijn elegante vorm. 
‘Juist door de crisis waren er geen feestjes en grote partijen. 
Daarom was er weinig vraag uit landen als Dubai, waar men nog-
al dol is op spectaculaire evenementen. Eerst was het voor ons 
heel gewoon als er zeer grote bestellingen kwamen uit die regio. 
’t Maakt niet uit hoeveel als het maar veel is en vooral kleurrijk’, 
aldus Zwinkels. ‘De coronacrisis heeft daar een rem op gezet’.

Een echt familiebedrijf
De drie broers Zwinkels werken samen op de kwekerij, die al door 
hun opa Van der Voort (van moederskant) aan de Vredebestlaan 
is gesticht. Later kwam Martin Zwinkels erbij, de vader van Kees, 
Aad en Marcel. Het begon met de gebruikelijke druivenserres. Die 
werden vervangen door warenhuizen waarin groenten werden 
geteeld volgens het vertrouwde recept in die dagen: sla, tomaten, 
komkommers en in het najaar chrysanten. Martin en zijn zonen 
schakelden vervolgens over naar bloemen: trosanjers en fresia’s. 
Het areaal trosanjers is in Nederland sterk teruggelopen. De fre-
sia begon aan een heropleving doordat het gewas werd veredeld 
en het een mooie sterke bloem werd in zwaardere kwaliteit en 
in tal van kleuren. ‘Wij kweken ruim 40 jaar fresia’s. Er is altijd 
vraag naar, via onze telersvereniging kunnen we zorgen voor een 
goede, overzichtelijke afzet. Het is nog altijd een arbeidsintensie-
ve teelt met veel handmatig werk. We hebben vijftien mensen 
in dienst’. Als oudste van de drie broers denkt Kees na over een 
stap terug in de onderneming. Hij is nu 67 jaar en werkt al een 
dag minder per week. ‘Volgend jaar zal ik waarschijnlijk stoppen. 
Aad en Marcel zijn allebei een stuk jonger. Die gaan nog heel wat 
jaren mee’.

Zomer in Poeldijk

(Foto Willem de Bruijn)



29 JULI 2020 19

MONDKAPJES OOK VOORRADIG!

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

Vrijstaande woning met vrij uitzicht en 
parkeergelegenheid voor 2 auto’s op eigen 
terrein met een achtertuin van maar liefst 
32 meter!

Vraagprijs: € 450.000,- k.k.

Met zijn woonoppervlakte van maar liefst 145 
m² is dit echt een woning die u van binnen 
gezien moet hebben. 

Vraagprijs: € 400.000,- k.k.

Haagweg 157
2681 PD Monster

Herenstraat 37
2681 BD Monster 

Volg
ons op:

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

Het Gantelhuys nadert voltooïng

(Foto boven Koos Verbeek. Foto onder Kees van Leeuwen)
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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

R 1 3 5 

2 4 6 

R 1 3 5 

2 4 6 

R 1 3 5 

2 4 6 

R 1 3 5 

2 4 6 

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

 
Autobedrijf Hans Kleiss                  0174-24 27 92  
Jupiter 6               info@autohanskleiss.nl  
2685 LR Poeldijk                www.autohanskleiss.nl 

  
  

  
-   APK   
-   Reparatie   
-   Onderhouderhoud   
-   Nieuwe/Gebruikte auto’s 


