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AGENDAAGENDA
31 aug. t/m 5 sept. Collecteweek KWF Poeldijk Aan uw voordeur
Elke zaterdag 10.00-11.00 uur Open kerk  Hervormde kerk Fonteinstraat
Elke woensdag 13.30-15.00 uur Open kerk Bartholomeuskerk

Oud Poeldijker Janus van Tol:

‘Mooie tijden beleefd met mijn maatje Leo Duyndam’
Door Nelly Schouw-Zaat

De berichten over de herdenking van de dertigste sterfdag van 
Westlands bekendste wielrenner aller tijden, Leo Duyndam, zet-
ten oud Poeldijker Janus van Tol (68) stevig aan ’t denken. ‘Mijn 
herinneringen gaan niet terug naar de laatste trieste jaren van 
Leo’s leven. Liever denk ik aan de gloriejaren van zijn wielercar-
rière en de prachtige wedstrijden die ik samen met hem mocht 
rijden. Profrenner worden is een vak dat iemand anders je niet 
kan leren. Dat moet je zélf doen. Maar zonder Leo Duyndam 
was het me nooit gelukt’. In zijn huis in Naaldwijk gaat Janus er 
voor zitten als Poeldijk Nieuws hem er naar vraagt.  

‘Hoe het is begonnen? Mijn vader had een fietsenzaak in 
Poeldijk. Ik was een kind uit een gezin van dertien kinderen. Na 
de lagere school fietste ik dagelijks naar Den Haag waar ik op 
de Ambachtsschool aan het Lamgroen voor loodgieter leerde. 
Maar feitelijk was school helemaal niks voor mij. Toen kwam 
Leo Duyndam die in Honselersdijk aan de Nieuweweg woonde 
in Poeldijk aan de Vredebestlaan wonen. Die kwam natuurlijk bij 
mijn vader in de zaak en dan ging het over fietsen en wielrennen. 
Leo was toen al volop aan zijn carrière bezig. Ik hing aan zijn lip-
pen als ie er over vertelde.  (lees verder op pag. 3) 

Janus van Tol deed op 1 april 1973 mee aan de Westlandse wielerronde. Tussen De Lier en Westerlee werd Janus (links vooraan) 
als leider van de kopgroep ingehaald door Leo Duyndam (midden) die op de motor langszij kwam om zijn maat Janus moed in te 
spreken. Tegen de regels van het motorbegeleidingsteam… (Foto ANP)
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Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes___________________________________________________
Staat u ook achter Poeldijk Nieuws? 
Het maken van ons dorpsblad kost geld. Wilt 
u achter ons staan? Maak dan uw bijdrage di-
rect over op NL95 RABO 0343 6024 15 t.n.v. 
Poeldijk Nieuws. Richtbedrag per woonadres 
per jaar is € 27,50. Méér mag natuurlijk ook: 
wij investeren uw geld in uw Poeldijk Nieuws. 
Poeldijk Nieuws digitaal
Wilt u Poeldijk Nieuws liever digitaal ontvangen? Dat kan, laat 
het ons weten via info@poeldijknieuws.nl en u kunt ons dorps-
magazine elke 14 dagen online lezen.
Privacy
Poeldijk Nieuws respecteert de privacywetgeving (AVG) en stelt 
nooit data van haar lezers aan derden beschikbaar.

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

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

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

marcelingrid@kpnmail.nl. Tel. 06-13243733

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

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

Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

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

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

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

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

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

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

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

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

Geldig van 10 t/m 15 augustus Geldig van 17 t/m 22 augustus

KEURKOOPJE
4 RUNDERHAMBURGERS

SLECHTS € 4,99

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM GEGRILDE 
BOTERHAMWORST

SLECHTS € 1,95

KEURKOOPJE
4 SAUCIJZEN + 
4 KIPBURGERS

SLECHTS € 8,95
VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM ACHTERHAM

SLECHTS € 3,25

keurslager

VACATURE

Voor onze nieuwe te open Versspeciaalzaak per 3 
september 2020 zijn wij op zoek naar full-time en 

part-time medewerkers. 
  

We zijn een jonge, moderne en ambachtelijke 
Keurslagerij, met verstand van lekker eten! 

  
Ben jij die enthousiaste, vlotte verkoper met liefde 
voor lekker eten? Aarzel dan niet langer en stuur je 
CV per email info@marcovanderhout.keurslager.nl 

naar ons toe. Uiteraard mag je ook bellen of gezellig 
langskomen in de winkel. 

W
E W

ANT YOU!

(vervolg van voorpagina)  
‘Dat wil ik ook’ dacht ik toen. In plaats van naar school gaan reed 
ik op zaterdag liever met Leo naar Antwerpen waar hij wedstrij-
den moest rijden. Later, bij alle zesdaagse wedstrijden was ik zijn 
hulpje en loopjongen. Zorgen voor eten en drinken van renners, 
kijken of er masseurs en verzorgers in de buurt waren. Materiaal 
in de gaten houden en tussendoor kijken naar de wedstrijden. 
Zelf trainen, parcours leren kennen, je conditie op peil houden en 
luisteren naar de adviezen van ervaren renners’.

‘De blonde Pijl’
Leo Duyndam was binnen en buiten de wielerwereld bekend als 
een jonge Romeinse atletische god met zijn blonde haar en zijn 
gespierde lijf. Populair bij de ‘misses’, die graag een bloemen-
krans om zijn bezwete schouders hingen met de bijpassende zoe-
nen. Een Romeinse atleet met een Westlandse kop! ‘De blonde 
Pijl‘ werd ie genoemd. Twee keer zo sterk als elke andere renner 
en daardoor in staat om twee wedstrijden op één dag te rijden. 
En dan ook winnen!  De sportredacteuren van alle kranten voch-
ten om een interview.
                                                 
Miljonair op z’n Italiaans
‘Ik was natuurlijk net zo ambitieus als hij‘ vervolgt Janus van Tol, 
‘ik wist van mijzelf dat ik nooit dat hoge niveau zou halen. Maar 
het doet toch wel wat met je als je in Milaan samen met Leo de 
Zesdaagse wint, terwijl je een jaar daarvoor nog bij diezelfde pis-
te bezig was met de verzorging als nieuweling! Daar sta je dan… 
als 18-jarige, een jongetje uit een Poeldijks gezin van dertien kin-
deren in Milaan en je wordt toegejuicht door duizenden mensen. 
Dat is echt kippenvel, hoor! Van de ene dag op de andere was ik 

miljonair, maar dan wel op z’n Italiaans. Je krijgt een pak papieren 
geld in lires in je handen gedrukt, maar terug in Nederland was ’t 
drie keer niks…’ Van Tol had intussen zijn meisje gevonden. Bregje 
werd zijn vrouw en samen kregen zij een gezin. ‘Ik ben daarom in 
1974 gestopt als profwielrenner. Het was een mooie tijd waarin 
ik met veel bijzondere wielrenners heb gefietst. Gerben Karstens, 
Peter Post, Eddy Merkx, noem maar op. Maar ik wilde niet dat 
mijn huiselijk leven er onder ging lijden. Na mijn wielertijd ging ik 
werken in een café in Hoek van Holland: heel wat anders.  Daar 
begon ik te werken om tien uur ’s avonds, zo’n beetje de tijd dat 
ik als wielrenner al naar bed moest. Daarna ging ik in de tuin-
bouw werken. Ook weer heel anders. ’s Morgens om vier uur sla 
snijden, daarna in de paprika’s en weer later in de planten en het 
asparagusgroen.  Bregje en ik woonden aan de Groenelaan. Later 
kozen we voor dit huis aan de rand van Naaldwijk’. 

Nieuwe racefiets uit de Poelek
De wielrensport blijft in de familie. Zijn broer Theo van Tol die als 
jongen ook profwielrenner was,  is naar Vancouver geëmigreerd. 
De fietsenzaak Van Tol in het centrum van Poeldijk, geleid door 
een neefje, blijft in een hoge versnelling gaan. Het bewijs daarvan 
staat bij Janus van Tol in de berging: zijn eigen nieuwe schitteren-
de racefiets. ‘Jazeker, die komt uit de Poelek…’ Helaas is Bregje 
zes jaar geleden overleden. De kinderen zijn de deur uit. Na enige 
aarzeling: ‘Ik vul mijn dagen wel. Fiets nog twee keer per week, 
liefst alleen. Dan kan ik opstappen en afstappen wanneer ik wil. Ik 
houd nog steeds van sport: fietsen, hardlopen, schaatsen. Maar 
als je mij nou vraagt: mis je de Tour de France dit jaar niet? Dan 
zeg ik nee. Ik kijk alleen televisie tijdens het laatste half uur van 
een etappe’.

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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Afscheid met hart en zielAfscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

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

Tanqplus schenkt en Baatje brengt diesel 

Sponsoring Strandrups 
 
De Strandrups zorgt voor een onvergetelijk tochtje over het 
strand voor mensen die moeilijk ter been zijn. Vrijwilligers van 
Platform Gehandicapten Westland (PGW) nemen de organisatie 
van de strandrups voor hun rekening, maar zijn ook afhankelijk 
van sponsoren. 

Kelly van Rijn-van Tol van Tanqplus, exploitant van het Argos 
Tankstation Monster schonk 250 liter diesel, verkoopwaarde € 
319,74, Grondverzet bedrijf A. Baatje zorgde dat de diesel te-
recht kwam in de voorraadtank van de strandrups op het strand. 
Aanwezig waren Rien Zeeman, Eric Heuveln, Wim Bronswijk na-
mens PGW, Aad Baatje van A. Baatje Grondverzet en Kelly van 
Rijn-van Tol namens Tanqplus Argos Monster.

Wij gaan het weer doen 31 augustus - 5 september:

KWF collecte in Poeldijk
Het zijn bijzondere tijden dit jaar door het coronavirus, maar 
met de goede maatregelen gaan ook dit jaar weer de KWF col-
lectanten op pad. Dat kan op de volgende manieren: aanbellen 
met de collectebus, waar de mensen contant of met de QR-label 
een gift kunnen doen. Aanbellen als u een donatiekaart in de 
bus heeft gedaan en de aanwezige erop attendeert dat zo ook 
gedoneerd kan worden. Als niemand thuis is stopt de collectant 
een donatiekaart in de brievenbus.

Dat met de 1.5 meter afstand, misschien zijn er collectanten met 
een mondkapje ter bescherming van zichzelf en voor u. Eén van de 
49 Poeldijkse collectanten komt namens KWF Kankerbestrijding 
tussen 31 augustus en 5 september weer bij u aan de deur. Elke 
collectant kan zich legitimeren. KWF Kankerbestrijding is te her-
kennen aan het rood-wit-blauwe logo met de krab. Heeft u nog 
vragen bel dan het KWF Collecteteam Poeldijk. Jos Oosenbrug 
(06-23 819 312), Els Duijnisveld (06 – 54 745 922 of Adrie 
Vellekoop (06 -23 252 558). Wie de collectant mist, kan geld over-
maken op: NL23RABO0333777999, t.n.v. KWF Kankerbestrijding 
Amsterdam.
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 13 t/m 15 augustus

LUXE BORRELBROOD
Luxe krokante borrelbroodjes, met huisgemaakte 
kruidenboter. Thuis in de oven en smullen maar!

van 4,25
€3,25

Plannen bekend op Westland Ontmoet

Voortgang Vrienden Bartholomeus
Nu de stichting Vrienden Bartholomeus 
een feit is, bespreekt het bestuur maan-
delijks het voortbestaan van onze prach-
tige Bartholomeuskerk. In de vergadering 
van eind juli is ook gesproken over de vele 
positieve en motiverende reacties die we 
kregen over de oprichting en doelstelling. 
De behoefte aan veranderingen in het gebouw blijkt groot. Zo 
wordt een kleinere liturgische ruimte breed ondersteund en is 
men positief om het andere deel van de kerk geschikt te maken 
voor meerdere doelen, uiteraard met respect voor het gebouw 
en zijn blijvende rol als gebedshuis.

Het bestuur is druk bezig met het ontwikkelen van plannen om 
de Bartholomeus al op korte termijn te gebruiken als gemeen-
schapsgebouw en evenementen. Het bedenken en opzetten van 
deze plannen willen we samen doen met enthousiaste vrijwilli-
gers. Tijdens de week van Westland Ontmoet (van 24 septem-
ber tot 4 oktober) willen we avonden organiseren om iedereen 
uit Poeldijk en omgeving, maar vooral de nieuwe bewoners van 
Poeldijk, uit te nodigen in de Bartholomeus en onze plannen te 
presenteren. Op het programma staan meerdere Westlandse ar-
tiesten en talenten. Ben je een van die avonden bereid om ons te 
helpen met bezoekers ontvangen en koffie schenken, dan horen 
wij dat graag. 

Wij zoeken iemand voor ons team als administratief medewerker. 
Een man of vrouw die zorgt voor post, ledenadministratie, boek-
houdwerk en 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 
uit te solliciteren. Mail je brief naar de voorzitter, Koos Verbeek: 
vriendenbartholomeus@gmail.com. Meer informatie? Bel Koos: 
06 – 53 71 41 51. Je komt in een stimulerende werkomgeving met 
ruimte voor eigen initiatief. Je kunt aan je verbondenheid met 
onze unieke Bartholomeuskerk vorm en inhoud geven.

Ronald Grootscholten motiveert zijn deelname
“Mijn opa vertelde mij dat hij als tiener stiekem de steigers had 
beklommen tijdens de bouw van de kerk, 76 meter hoog. Het uit-
zicht was ongelooflijk, zei hij. Dat verhaal intrigeerde me als klei-
ne jongen en ook nu nog. Komen we terug uit het buitenland dan 

voelt het zien van de kerktoren als thuiskomen. Vanaf elke plek in 
Poeldijk is de kerktoren te zien, centraal in het dorp. Maar, steeds 
minder neemt de kerk een centrale plaats in. Wachten we af dan 
kunnen we de uitkomst voorspellen, terwijl er genoeg kansen zijn 
het gebouw weer volop en midden in het leven van de Poeldijkers 
en de Westlanders te krijgen. Een pracht gebouw waar altijd be-
weging is, allerlei evenementen plaatsvinden, ruimte is voor zin-
geving, cultuur met een grote C en een kleine c én goede horeca 
is. Of je nu 13, 23 of 73 jaar bent, je gaat er graag naar toe. Zeker 
niet alleen het gebouw redden omdat het een icoon is. De centra-
le rol, anders ingevuld, weer terugbrengen. Dat vind ik een mooi 
perspectief en daar werk ik graag aan mee.”
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk, ikwilvriendworden-
van@debartholomeus.nl. Tel: 06-53 714 151.
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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

Zondag 23 augustus

Bartholomeusfeest 2020
U komt toch ook naar de kerk op ons 
Bartholomeusfeest? Zondag 23 augustus 
om 09.00 uur is er een feestelijke eucha-
ristieviering waarin pastor Max Kwee en 
pastoraal werker Els Geelen voorgaan. 
Thema is “Met elkaar, voor elkaar”. Het 
Bartholomeuskoor luistert de viering mu-
zikaal op en er wordt een trouwe vrijwilli-
ger in het zonnetje gezet.

Helaas kan er na afloop geen koffie worden 
geschonken vanwege de coronamaatrege-
len. Ook is er dit jaar geen fietstocht. Na wijs 
beraad moesten wij de knoop doorhakken, 
omdat het voor uw en onze gezondheid en 
veiligheid het beste is, ook door berichten 
over toenemende besmettingen.

Zaterdag 12 en zondag 13 september

Open Monumentendag 
Zaterdag 12 september is het landelijke Open Monumentendag. 
De Bartholomeuskerk in Poeldijk is dan traditiegetrouw weer 
open. Dit jaar kunnen niet alle monumenten meedoen. De 
Bartholomeuskerk kan dat wel, aangepast volgens de RIVM-
richtlijnen. Zondag 13 september zet de kerk de Monumentendag 
voort.

Het landelijk thema dit jaar is 
‘Leermonument’. Een kerk, voor-
al de Bartholomeuskerk, kent veel 
boodschappen  bedoeld om leer-
momenten te creëren. Er worden 
kunstobjecten getoond die normaal 
niet te zien zijn. Ook is er een fo-
to-expositie over 75 jaar Scouting 
Poeldijk. Op zaterdag zijn er kleine 
concerten en is er een vaartocht 
naar en bezoek aan de Historische 
Druivenkwekerij Sonnehoeck in 
Kwintsheul. Ook op zondag is er een 
klein concert. Er is een routebeschrij-
ving beschikbaar voor een verrassen-

de wandeling langs bijzondere panden en objecten in Poeldijk. 
De Bartholomeuskerk, Voorstraat 109 Poeldijk. Zaterdag 12 sep-
tember van 10.00-17.00 uur en zondag 13 september van 10.30-
17.00 uur is de kerk open voor Open Monumentendag. 

Kerkberichten
Weekeinde 15 en 16 augustus
Zaterdag 15 augustus 19.00 uur: geen viering in onze kerk, er is 
een viering in de Machutuskerk in Monster.
Zondag 16 augustus 09.00 uur: woord- en communieviering met 
koorzang. Voorganger: diaken Walther Burgering. Intenties: Ge-
rard Goeijenbier en Riet Goeijenbier-van Kester, Koos Grootschol-
ten.
Weekeinde 22 en 23 augustus
Zaterdag 22 augustus: geen vieringen in de regio.
Zondag 23 augustus 09.00 uur: Bartholomeusfeest, feestelijke Eu-
charistieviering met het Bartholomeuskoor. Voorgangers: pastor 
Max Kwee en pastoraal werker Els Geelen. Intenties: Jaargetijde 
Ria Barendse-Batist, jaargetijde Bep Greve-de Wijs, levende en 
overleden familie Van Paassen-Van Kester-Oosterveer, Koos Kes-
ter, Francien Onings, Riet de Kok-Meinderts. 

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

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-

Westland Verstandig opent haar 
BURGERKANTOREN ook in de avonduren 
Onze BURGERKANTOREN worden erg druk bezocht en voorzien in 
een duidelijke behoefte van onze inwoners, verenigingen en onder-
nemers. Alleen al in 2019 ontvingen wij meer dan 1.000 personen. 
Vandaar dat met ingang van 1 augustus we ook te bezoeken zijn op 
de maandagavonden tussen 19.00 uur en 21.00 uur in ‘s-Gravenzande 
(Marktplein) en op de woensdagavonden tussen 19.00 uur en 21.00 
uur in Naaldwijk (Pr. Julianastraat 43a). Westland Verstandig gaat 
vanaf september ook weer de boer op en bezoekt bedrijven, inwoners 
en verenigingen om zo korte lijnen te hebben en mogelijke sug-
gesties/wensen te ontvangen voor gewenste zaken 
voor de komende jaren. U kunt ons altijd bellen op 
06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

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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melden Doop’ ingevuld digitaal bezorgen bij het parochiesecre-
tariaat. Zij zorgen dat het door de juiste mensen in behandeling 
genomen wordt.

Vieringen De Backerhof
Donderdag 20 augustus 19.00 uur: Rozenkransgebed met Koos 
van Leeuwen.
Donderdag 27 augustus 19.00 uur: Rozenkransgebed met Trees 
van der Sande-van Rodijnen.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd indien u ons attent maakt op mensen, 
die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het ziekenhuis lig-
gen, of ziek en aan huis gebonden zijn (tel. 24 50 58).

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

In de kerk
Zaterdag 15 augustus 19.00 uur: geen viering.
Zondag 16 augustus 09.00 uur: Hoogfeest van Maria ten 
Hemelopneming; leden Bartholomeuskoor zingen tijdens de vie-
ring.
Zaterdag 22 augustus 19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 23 augustus 09.00 uur: Bartholomeusfeest. Tijdens de 
viering zingen leden Bartholomeuskoor de Missa Pontificalis van 
Don L. Perosi.

Snel een nieuwe datum

Onderlinge Vriendschap
Ook wij van Onderlinge Vriendschap zijn geraakt door de coro-
na. We moesten voortijdig stoppen en weten nog niet wanneer 
wij de startdatum van het volgende seizoen kunnen vaststellen. 
Hopelijk zo snel als mogelijk is.

Wij proberen u op tijd te voorzien van informatie en volgen de 
ontwikkelingen op de voet, zodat wij weer gezellig kunnen kla-
verjassen en jokeren. Tot ziens, tot dan en tot horens, Cor Mol.

Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28
.com

Voordelig en snel via

Nieuw: Zakelijk
boodschappen doen

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

Code geel, oranje of rood?

Reisadvies
Door ds. J.W.J. Guis

Aandachtig volg ik de reisadviezen van de 
overheid. Heel wat gebieden zijn geel, 

sommige oranje, andere zijn rood. In 
deze vakantietijd denk ik dat heel wat 
mensen net als ik om de paar dagen 
kijken of de kleuren nog dezelfde zijn. 

Voor de meeste landen wel. Al zijn 
sommige inmiddels weer van geel naar 

oranje gegaan. En dan kun je maar beter 
thuisblijven.

Vorige week zondag lazen we in de kerk van een reisadvies dat we 
in de Bijbel tegenkomen. De apostel Paulus wordt als gevangene 
vervoerd op een schip. Ze zijn op weg naar Rome. Maar de tijd 
breekt aan dat er veel stormen zijn en Paulus waarschuwt dat ze 
maar beter een haven kunnen opzoeken. Dat gebeurt niet en al 
snel komen ze in zwaar weer. Een reisadvies moet je dan ook niet 
zomaar in de wind slaan. In het geval van Paulus en alle anderen 
op het schip is er toch redding. En Paulus erkent de bewaring van 
God. Dat laatste geeft rust. Als mensen hebben we onze verant-
woordelijkheid, maar we kunnen ook heel veel niet overzien. Dan 
geeft het rust om te weten dat God bij je is. Thuis en ver weg. 
Dat is voor mij belangrijker dan welke kleur ook. Tegelijk houd 
ik internet goed in de gaten. Gelukkig, ons land van bestemming 
staat nog op geel.

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 16 augustus 
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, ook via livestream.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, ook via livestream.
Zondag 23 augustus   
10.00 uur: ds. P.B. de Groot, via livestream.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, ook via livestream.
Tijdens de morgendienst is er oppas voor de kinderen van 0-4 
jaar en nevendienst voor de kinderen van de basisschool.

Collecten tijdens deze periode
Veel mensen kijken nu diensten mee via YouTube. Als u een bij-
drage wilt geven aan de “gemiste collecten” dan is uw bijdrage 
welkom op rekening: NL09 RABO 0135 3652 36 t.n.v. Kerkv. Herv. 
gemeente Poeldijk. Vermeldt u er ‘gemiste collecten’ bij. Wij ver-
delen deze bijdrage tussen diaconie en kerkvoogdij op basis van 
de op deze zondagen gehouden collecten in 2019. Bij voorbaat 
dank voor uw bijdrage

U bent van harte welkom in de kerk!
Iedereen is weer van harte welkom bij de kerkdiensten, natuurlijk 
met inachtneming van de coronaregels. Bent u al enige tijd of nog 
nooit bij een kerkdienst geweest? Weet u en weet jij je echt van 
harte welkom!

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. 06-14899952.

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 
bij de avonddienst die 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. 

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.

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-
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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.: 24 02 82 email 
mirja@hetnet.nl. U kunt ook het bedrag voor het aantal loten dat 
u wilt overmaken op: NL25 RABO 0342 9076 03. Vermeldt er bij 
welke loten u wilt. Voorbeeld: u maakt € 50,00 over en vermeldt 
‘3 boekjes en 1 fietslot’. We hopen met de hulp van eenieder snel 
deze klus geklaard te hebben.

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

Zwanenpaar met twee jongen. Half mei zijn drie van de zes eie-
ren op het nest op de hoek De Backerstraat en Ottoland uitgeko-
men. De zwanenkuikens zijn nu bijna drie maanden oud en een 
stuk gegroeid. Het echtpaar en twee van hun zwanenjongen 
komen af en toe nog terug naar het nest. (Foto’s Harry Stijger)
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Omdat het aantal nieuw geregistreerde coronabesmettingen 
veel mensen angst inboezemt, doen jong en oud er goed aan 
terdege rekening met elkaar te houden. De crisis houdt ons 
op enigerlei wijze in een wurggreep en creëert omstandighe-
den die zich niet lenen om te leven zoals we gewend waren. 
Enerzijds waren het voor veel mensen uitermate moeilijke 
maanden, anderzijds hadden we geluk dat het weer in de lente 
behoorlijk meewerkte. Met een uitnodigend zonnetje naar bui-
ten gaan, beleven we ondanks de beperkingen nu als een groot 
goed. Juist voor hen die door de omstandigheden wat somber 
zijn gestemd, is plaatsing van een vrolijk kiekje iets waar naar 
wordt uitgekeken. Een foto gemaakt op een mooie zomerdag 
in augustus 1959, een zomer die geboekt staat als een van de 
warmste van de vorige eeuw. 

Hoewel er omstreeks 1960 voorzichtige stappen werden onder-
nomen op weg naar wat langere vakanties, ‘normaal’ was het 
allerminst. De gewone man had hoogstens een weekje vrijaf, ze-
ven dagen die hij veelal gewoon thuis doorbracht. Wekenlange 
gezinsvakanties waren voor de meeste gezinnen onhaalbaar. 
Ouders die in de (financiële) positie verkeerden er met hun kin-
derschaar een dagje tussenuit ‘te piepen’, grepen die kans na-
tuurlijk met beide handen aan. Het bleef meestal beperkt tot 
één, hoogstens twee dagen per jaar. Een bezoek aan dierentuin 
Blijdorp of Wassenaar, speeltuin Drievliet, een dagje strand Ter 
Heijde of Scheveningen, het waren in de omgeving jarenlang dé 
trekpleisters. Het vervoer ging, al naar gelang het reisdoel, per 

fiets of autobus. Auto’s waren nog allerminst gemeengoed, waar-
door er qua vervoer minder keus was. 

Varend naar een attractie
Wacht eens even; ‘een beroepsschipper een dagje charteren om 
met zijn motorschuit naar bijvoorbeeld Drievliet of Blijdorp te va-
ren, was voor jong en oud uiteraard helemaal het einde’. Dat is nu 
precies datgene wat deze foto ons op een originele manier laat 
zien. Om zo’n reisje in financieel opzicht te doen slagen waren er, 
teneinde het scheepje aan de vracht te kunnen krijgen, meerdere 
gezinnen nodig. De vaartocht moest vanzelfsprekend betaalbaar 
zijn. Verwijzend naar het aloude adagium; ‘hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd’, lijkt het die dag goed gelukt te zijn. Op zulke mo-
menten wordt het grote voordeel van een in het leven geroepen 
buurt of wijkvereniging weer eens ervaren. Wat dat betreft was 
(en is) het bestaan van soortgelijke comités in dorpen en steden 
zeer waardevol. Decennia geleden hadden de bewoners van 
de Bloemenstraat en directe omgeving ‘het samen verzet men 
bergen’ al hoog in het vaandel staan. Onder meer waren Kees 
Daalman sr. en Karel Coenradi sr. uit de Bloemenstraat meerdere 
jaren actief bij het organiseren van een buurtfeest. Zij zullen in 
die tijd ook het dagje varen wel in hun portefeuille hebben ge-
had. Om op tijd de plaats van bestemming te bereiken, werd met 
het inschepen van de passagiers al rond 09.00 uur begonnen. 
Zodra iedereen aan boord was, liet de schipper zijn motor dat-
gene doen waarvoor ie was ingebouwd. Dat het aan boord een 
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Eerlijke vindster meldt verlies portemonnee 

Eerlijke mensen bestaan zeker nog!
Door een blije Poeldijkse

Natuurlijk bestaan er eerlijke mensen, ik hoop een heleboel! 
Enkele weken geleden verloor ik mijn portemonnee met geld, 
pasjes, rijbewijs en alles wat een mens in z’n portemonnee 
stopt, op het Poeldijksepad. Thuisgekomen merkte ik het pas 
en dus, toch wel in een zekere paniek, meteen de bank en de 
politie gebeld. 

Doordat dat soort telefoontjes tegenwoordig erg lang kan duren, 
was ik een tijd aan de telefoon. Toen ik die  neer legde werd er 
gebeld….. Een Poeldijkse mevrouw had mijn portemonnee ge-
vonden! Met een mooie bos bloemen en envelopje ging ik blij 
mijn portemonnee bij haar ophalen! Lieve mevrouw, nogmaals 
ontzettend bedankt! 

en al gezelligheid was, behoeft geen nader betoog. Van klein tot 
groot; iedereen was die dag in de stemming om van het uitje iets 
onvergetelijks te maken. Heden ten dage doen ook jongens op 
de zogenoemde ‘zuipschuiten’ hun uiterste best het leven zoveel 
mogelijk te vieren. Met alle respect, dat varen kan toch (nog) niet 
tippen aan de onvervalste folklore die u middels dit feestelijke 
gebeuren onder ogen heeft.

Dansend aan boord
U krijgt traditiegetrouw zoveel mogelijk namen van hen die zich 
aan boord van het motorschip ‘Vier Gebroeders’ bevinden. Niet 
alle gasten op het achterschip kunnen foutloos worden vermeld, 
iets dat ook op sommige ‘dwarskijkers’ van toepassing is. Wel 
bekend is dat Riet van Leeuwen-Kouwenhoven uiterst rechts 
haar plekje heeft ingenomen. Naast haar ontfermt vader Jaap 
Kouwenhoven zich over de anno 2020 zo bekende Poeldijkse 
ondernemer Huub van Leeuwen. Vervolgens zien we de popu-
laire, plaatselijke accordeonist Jan van Zijl (Wateringseweg), het 
dwars staande meisje is Lia van Leeuwen (later mevrouw Van 
Benten), het lachende meisje is Annemiek met broertje Kees van 
Leeuwen, mevrouw met bril is Cor Nederpelt, Geert van Leeuwen 
is het jongetje voorbij haar (met lolly), terwijl links Leo van Geest 
zijn achtergevel laat bewonderen. De dansende Karel Coenradi 
en zijn echtgenote vrolijken, mogelijk door een foxtrot, het bal tot 
ongekende hoogte op. Of met enige regelmaat het changer door 
het ruim schalde, kon niet meer worden achterhaald. Rechts van 
het dansend paar staat een dame, gekleed in een bont gekleurde 
japon. Zij draaide haar hoofd zodra er mevrouw Van Geest werd 
geroepen. Dochtertje Nellie wordt tot boven haar hoofd getild. 
Met uitstekende arm op tafeltje staat dochtertje Toos van Geest 
voor haar. De mevrouw met zonnebril bleef tot nu naamloos, 
het jongetje voor haar is Kareltje Coenradi jr. Achteraan stuurt 
schipper André Wooning zijn schuit behendig naar het beoogde 
doel. Hij hield gelijktijdig overzicht terzake de situatie aan boord. 
Het gezelschap bevond zich tijdens deze opname in de buurt van 
Loosduinen, dat lijkt welhaast zeker. Even zeker is dat u weer 
veertien dagen zal moeten wachten op een nieuw babbeltje…   

‘Op niet al te woelige baren,
was het des zomers heerlijk varen.
Met schipper André,
voer men wat graag mee.
Hij wist de klus als steeds te klaren’.

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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Gonny Bol van 75-jarig Scouting Poeldijk

‘Een jaar van improviseren’
Door Nelly Schouw-Zaat

In de zomer van 1945 werd in Poeldijk de katholieke vereniging 
van de Verkennerij opgericht. Dat wat nu Scouting Poeldijk heet, 
is daarmee de oudste naoorlogse vereniging. Jong gebleven en 
zeker in het jaar van het 75-jarig bestaan volop van deze tijd. De 
viering van het jubileum was begin dit jaar al in gang gezet met 
activiteiten die de verenigingskas moesten spekken. Maar het 
evenement in juni, een groot gezamenlijk feestkamp voor zo’n 
honderd Poeldijkse leden, moest worden afgeblazen wegens 
corona. Dat wordt nu volgend jaar op 11, 12, en 13 juni. ‘Maar’, 
vertelt Gonny Bol van Scouting Poeldijk aan Poeldijk Nieuws, 
‘Dit jaar doen wij waar we vooral goed in zijn: pionieren en im-
proviseren. Dat hoort bij ons’.

Zij woont in een vrolijk ingericht appartement in Naaldwijk. 
Poeldijkse van geboorte Gonny Bol (36) heeft de scouting in haar 
bloedvaten. Geen wonder, haar vader John was er vanaf zijn jon-
ge jaren al bij, gesteund door zijn helaas vorig jaar overleden lieve 
vrouw Carla Bol-Stam. Gonny is al vanaf haar zesde jaar bij de 
Scouting betrokken. ‘Begonnen als kabouter, later bij de gidsen, 
daarna Explorer, Stam en Pivo (de verschillende leeftijdsgroepen 
binnen scouting). Ik was ook lang leidster en heb bestuurswerk 
gedaan. Ik was kookstaflid bij de zomerkampen en nu verzorg ik 
de communicatie. Naast mijn werk op de administratie van een 
kantoor, vult de Scouting een groot deel van mijn leven’. De doel-
stelling van de padvinderij, of verkennerij, in de allereerste jaren 
in Engeland en later wereldwijd, was het begeleiden van jonge 
mensen in hun groei naar volwassenheid. Het samen werken in 

groepen, leren van vaardigheden, respect voor elkaar en voor de 
natuur, daar ging het om en dat is nog altijd maatgevend voor 
de scouting-gedachte. ‘Er groeien vriendschappen voor het leven 
uit. Je leert als kind hoe je omgaat met elkaar op een kamp, spo-
ren moet volgen, opdrachten uitvoeren, letten op aanwijzingen 
om je heen, richting bepalen en vooral elkaar vertrouwen en hel-
pen. Het begint spelenderwijs, maar het zijn eigenschappen van 
blijvende waarde. Ook in deze tijd. Scout zijn daagt je uit om jezelf 
te redden, als individu en in een groep’.

Zomerkamp: ‘een geweldige week’
Juist nu, als niets meer vanzelfsprekend lijkt en er voortdurend 
moet worden overgeschakeld naar andere maatregelen, is het 
naar de mening van Gonny nuttig je oude vaardigheden van pi-
onieren en improviseren te gebruiken en zo je doel te bereiken. 
Zo waren de scouts deze zomer toch op kamp, al was het anders 
dan voorheen. De leiding heeft direct de draad opgepakt toen er 
versoepelingen in juni werden afgekondigd. Eerst bekijken waar 
je met een niet te grote groep heen kunt. Programma maken, 
zonder zeker te weten of het allemaal door kan gaan. Wel met 
inachtneming van beperkende maatregelen. Niet naar een druk 
zwembad maar je kamp opslaan op een open veld. Weten hoe 
de sanitaire accommodatie is. Gesprekken voeren met de ouders 
van jonge scouts, dus de bevers, de kleine en de grote welpen. 
Gonny ging met een groep van elf kinderen, vijf leiders en zijzelf 
en een collega als kookstaf naar Roosendaal. ‘Het werd een ge-
weldige week’, zegt zij met voldoening. 

Grote expositie in de kerk
Het plan voor de grote viering volgend jaar juni staat nu al vast. 
De acties om extra geld in te zamelen gaan dan ook door. ‘Ik weet 
niet hoe oud de traditie is van het oliebollen bakken op Oudjaar’, 
lacht Gonny. ‘Maar het gaat al sinds jaar en dag. Aanvankelijk 
werden de bollen door de Scouters in De Schakel gebakken, later 

bij een professionele bakker. Die oliebollenactie is een blijvend 
hoogtepunt van december in Poeldijk. Verder is er ook een fles-
seninzameling gehouden die een flink bedrag heeft opgeleverd. 
Half februari konden Poeldijkers genieten van een stamppot 
maaltijd. Allemaal bronnen van extra inkomsten voor het feest 
van volgend jaar’.
Natuurlijk zijn de scouts ook van de partij tijdens de Open 
Monumentendagen, wél anders dan gebruikelijk. Want een 
bouwwerk maken op het kerkplein is leuk, maar coronamaatre-
gelen maken dat onmogelijk, net als het beklimmen van de toren 
van de Bartholomeuskerk. Maar binnen in het kerkgebouw is een 
grote expositie te zien over de 75 jaar dat Scouting Poeldijk nu 
bestaat. Zie ook Poeldijk Nieuws pag. 6. 

Zo was het in 1950, vijf jaar na oprichting van de Verkennersgroep 
St. Paulus in Poeldijk. Voor ’t eerst waren  dames leidsters van 
de welpen. De meisjes als kabouters en de oudere meisjes als 
gidsen kwamen later.

In de winter van 2010 werd het 100-jarig bestaan herdacht van 
de wereldwijde Scouting. De Poeldijkse groep kwam op een 
koude winteravond buiten bijeen om dit feest te vieren.

In 2015 bestond Scouting Poeldijk 70 jaar. Jong en oud vierde 
dit feest mee. 
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Ons Dorp 
De visie van CU-SGP Westland:

Poeldijk, vitaal Westlands dorp
Door Annemiek Koremans 

In de rondgang van Poeldijk Nieuws langs Westlandse poli-
tieke partijen in dit nummer de mening van ChristenUnie-SGP 
Westland over Poeldijk. “Na een lang traject is eindelijk een 
centrumplan voor Poeldijk  vastgesteld. Over het tot stand ko-
men hiervan heeft u al veel kunnen lezen in Poeldijk Nieuws. 
Wij geven graag onze visie op het centrumplan en de toekom-
stige ontwikkelingen. In de eerste plaats zijn we blij dat er keu-
zes gemaakt zijn. We realiseren ons dat nooit aan alle wensen 
tegemoet gekomen kan worden. Voor sommigen zal dat teleur-
stellend zijn, voor anderen juist positief. Daarnaast vinden we 
dat nu snel actie ondernomen moet worden op realisatie van 
het plan.”   

“De fractie ChristenUnie-SGP Westland ondersteunt de voor-
keursvariant van het college van B&W. Wij verwachten dat een 
Huis van de Buurt in de Voorstraat zorgt voor levendigheid en 
versterking van de detailhandel. De begane grond van het voor-
malige Dario Fo, een prachtig monumentaal gebouw, is daarvoor  
prima geschikt. Een autovrije Voorstraat vinden wij ongewenst. 
Ook minder valide en/of oudere Poeldijkers moeten gemakkelijk 
bij de bakker of de slager hun inkopen kunnen doen. Deze win-
kels zijn juist in de Voorstraat. Wie parkeert bij regen zijn auto 
niet graag voor de winkeldeur? Wij pleiten voor een autoluwe 
Voorstraat! Wij zijn het eens met het parochiebestuur van de 

Bartholomeuskerk dat een kerkgebouw een belangrijke pijler in 
een dorp is. Het is daarom belangrijk dat de gemeente zo snel mo-
gelijk met het kerkbestuur in contact treedt om samen de moge-
lijkheden voor toekomstig gebruik te bespreken. Wij hebben ken-
nis genomen van het plan van de initiatiefgroep Hart van Poeldijk 
om een deel van het kerkgebouw om te bouwen in een zalencen-
trum voor sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten.” 

Verburch-hofschool verbouwen in woningen 
“Dit brengt ons meteen bij De Veiling. Onze fractie is altijd voor 
het open houden van De Veiling geweest, maar niet tegen elke 
prijs. Wij hebben het voorstel om De Veiling tijdelijk te renoveren 
dan ook niet gesteund. Wat ons betreft komt er op de plek van 
De Veiling woningbouw en meer groen. Het nieuwbouwproject 
tussen De Gantel en de Rijsenburgerweg nadert de eindfase en 
ziet er prachtig uit. Graag ziet onze fractie dat er voortvarend te 
werk wordt gegaan met de aanpak van De Gantelhof. De frac-
tie ChristenUnie-SGP Westland vindt het belangrijk dat een dorp 
haar eigen karakter behoudt. Daarom hebben wij in de raadsver-
gadering op 8 juli de motie over de toekomst van de voormalige 
Verburch-hofschool aan de Verburchlaan mede ingediend. Het is 
een prachtig pand dat heel goed verbouwd kan worden tot wonin-
gen voor bijvoorbeeld starters, ouderen en/of zorg. De wethouder 
heeft toegezegd hierover in gesprek te gaan met de huidige eige-
naren. Wat ons betreft wordt nu voortvarend aan de slag gegaan 
met de verdere uitwerking van het centrumplan. Uiteraard zul-
len we ‘druk op de ketel’ houden. Wij wensen alle inwoners van 
Poeldijk een prettige woonomgeving toe en een goede zomerperi-
ode.” Fractie ChristenUnie-SGP Westland (Ad van Harmelen, voor-
zitter, Arij de Bloeme, raadslid, Ton van Spronsen, steunraadslid 
en Anja Muilwijk-van der Hoeven, steunraadslid).

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist
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Reddingsbrigade Monster

Vernieuwde statuten
In een ledenvergadering stemden de leden van Reddingsbrigade 
Monster in met wijziging van de statuten van de vereniging. 
De notariële akte is bij Westport Notarissen in Naaldwijk ge-
passeerd. Onder toeziend oog van notaris Arjan Verrijp teken-
den voorzitter Roel Batelaan en bestuursleden Carola Poeze-
Grootscholten en Irene Zuijderwijk de papieren.

“De statuten dateerden van 2007, sindsdien stond de wereld niet 
stil. Er was behoefte aan een actuele versie van ons belangrijkste 
reglement.” licht Batelaan toe. “Er is gekeken naar privacy, digi-
talisering en elektronisch stemmen bij ledenvergaderingen. Toen 
we dit voor het eerst op papier zetten, was er nog geen corona-
virus. Nu zie je hoe actueel je moet blijven bij veranderende om-
standigheden.” Andere kleine wijzigingen zijn het reguleren van 
familiebanden in het bestuur, het minimum aantal leden bij sta-
tutenwijziging en het aantal algemene ledenvergaderingen per 
jaar. “We houden al jaren een ledenvergadering in het voor- en 
najaar, maar dat stond nog niet in de statuten. Nu sluiten ze aan 
bij de praktijk en kunnen wij een paar jaar vooruit. We bedan-
ken onze leden voor het meedenken en het notariskantoor voor 
de begeleiding.” (Op de foto v.l.n.r. brigadeleden Carola Poeze-
Grootscholten, Irene Zuijderwijk, Roel Batelaan en notaris Arjan 
Verrijp) 

Zeg nou zelf…
1937, nieuwe oogst: aubergine

Westlandse aubergine geboren
Door Nelly Schouw-Zaat 

‘Hoe oud bent u?’ vroeg een kloeke zestiger 
mij onlangs. Ik antwoordde naar waar-

heid: ‘82’. De man, die klaarblijkelijk  
jong genoeg was om zich niet te re-
aliseren dat het niet lang geleden 
hoogst ongepast was als een heer een 
dame naar haar leeftijd vroeg, zei als 

rechtgeaarde Westlander: ‘Knap hoor’ 
met een licht verbaasde ondertoon om- 

 dat ik nog wel eens een stukje schrijf,- en dat 
op zo’n leeftijd… Wijlen Joop Landré, directeur van de Tros, ver-
zorgde toen hij al rond of boven de zeventig was, een program-
ma ’De duvel is oud’.  

Ik kende hem nog uit de jaren ‘60 toen hij van tijd tot tijd het ad-
vocatenkantoor waar ik werkte bezocht. Joop dribbelde met een 
kort gedrongen postuur moeiteloos de trap op naar boven in het 
Haagse pand en pufte even uit bij een kopje koffie alvorens hij 
met mijn baas, die secretaris van het Tros-bestuur was, in overleg 
ging. Het credo van Landré over de duvel die oud is, was duidelijk. 
Ook als je op jouw leeftijd de werkvloer ontgroeid bent kun je nog 
wel wat presteren. En als je de kans krijgt moet je die ook aangrij-
pen. Joop Landré was het levende bewijs van de juistheid van die 
stelling en gelukkig zijn velen diezelfde mening toegedaan. 

Voor het eerst aubergines aangevoerd
Ik ben 82 jaar, daar 
wind ik geen doek-
jes om. Een tijdje 
terug bladerde ik in 
oude jaargangen 
van de Westlandsche 
Courant. Natuurlijk 
snuffelde ik in jaar-
gang 1937, mijn ge-
boortejaar. Laat ik 
daar nou een opzienbarend bericht tegenkomen. ‘Op de veiling 
in ‘s-Gravenzande zijn vandaag voor het eerst aubergines aan-
gevoerd. Het is een volkomen nieuw product dat nog niet eerder 
in Nederland werd geteeld. Het Proefstation in Naaldwijk heeft 
deze groente uit een speciale zaadselectie ontwikkeld en goed 
genoeg bevonden om het in Nederland onder glas te kweken’. 
Welke prijs de aubergines aan de veilingklok deden is niet ver-
meld. De redactie van de Westlandsche Courant vond deze pri-
meur terecht de moeite waard om wereldkundig te maken: de 
geboorte van de Westlandse aubergine in 1937 was een feit. Er 
lag de vruchtgroente een lang leven in ‘t verschiet. Westlanders 
waren vooral gewend aan komkommers, peen, bonen,  tomaten, 
spruiten en sla. Dat kwam ook meestal op tafel. Toch was er dui-
delijk vraag naar iets nieuws. Handelaren hadden er misschien al 
over gehoord. Aubergines behoren oorspronkelijk tot de groen-
ten die vooral in mediterrane landen, zoals Griekenland, gegeten 
worden. Nu zijn ze in alle groentewinkels, op markten en in de su-
permarkt te vinden. Mijn geboortejaar 1937 staat óók officieel te 
boek als geboortejaar van de Nederlandse aubergineteelt. Moge 
de aubergine mij ruimschoots overleven. 

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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Wat de jeugd nu nauwelijks nog doet 

Spellen en spelen
Door Mart van der Knaap

Laten we bij het begin beginnen. Jongens en meisjes speelden 
nooit met elkaar. Dat kwam later vanzelf, als je begrijpt wat ik 
bedoel. Het begon al in de kerk: je had de mannen- en vrouwen-
kant. Dus ook de jongens- en meisjeskant. Iedere dag om half 
acht de schoolmis, die werd keurig netjes vermeld op het maan-
delijks schoolrapport. Daar stond op hoeveel keer je geweest 
was. Er was een speciale meisjesschool gerund door  nonnen. 
En natuurlijk de jongensschool, in de eerste klas een juf en ver-
der meesters. Nu zijn schoolmeesters in het basisonderwijs een 
zeldzaamheid.

Maar goed, wat speelden de meisjes? Met poppen. Touwtje 
springen met ballen in de kring, tegen de muur of stuiteren. De 
jongens maakten een vlieger en gingen vliegeren. In de mobili-
satie, vlak voor de oorlog, soldaatje spelen. Iedere straat had z’n 
eigen cluppie en die vochten tegen elkaar; dat ging er soms fel 
aan toe. Verschillenden werden geraakt door een pijl en raakten 
een oog kwijt. Bokkie springen, tollen, knikkeren zoals putje knik-
keren en planken. Hoe mooier de glazen knikker was hoe meer 
afstand van de tegels. Lessie, vangertje, landverovertje op een 
vierkant stuk grond. Hoepelen met een fietswiel zonder spaken. 

Dominospel van 150 jaar oud
Luciferdoosjes en daar iets van bouwen. Kattenkwaad uithalen, 
belletje trekken. In de Sutoriusstraat hadden de voordeuren twee 
knoppen naast elkaar. Die twee knoppen knoopte je aan elkaar 
en op die tweede trok je aan de bel. En dan kijken hoe het er aan 
toe ging. Heel veel jongens hadden achter op de ‘wurft’ (werf) 
wel een hok met een of meer konijnen. Dat hok maakte je zelf van 
glaskisten plankies. Thuis hadden jongens niet zo veel te doen. 
Domino spelen of zwartepieten. Slootje springen met of zonder 
stok. Vissen met een sleepnet stekel- en roodbaarsjes vangen. 
Kikkerdril in een pot en kijken hoe daar kikkertjes uit groeiden. 
Toen was er ‘s winters nog veel ijs. Je maakte dan een prikslé-
tje en ging met een stel vrienden moppen halen in Vlaardingen. 
Tegenwoordig heb je geen winters meer. En zo is er veel meer ver-
dwenen. Ooit had je in het Westland vier vogelverenigingen met 
speciale jeugdafdelingen. Nu is er nog maar een. Biljarten doet 
de jeugd niet meer. Ook het kaarten, zoals klaverjas en bridge 
wordt weinig meer gedaan door jongeren. Nu is het mobiel, com-
puter of televisie en hebben kinderen meer technische vaardig-
heid. Laatst heb ik met mijn kleinkinderen Dean en Lois domino 
gespeeld met het  spel nog van mijn opa, 150 jaar oud. Hij kreeg 
dat toen als jochie van een jaar of vijf. En verdomd ik heb het nog 
steeds.

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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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. 

Puzzel
Woordzoeker: vakantie
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 puzzel of er zelf een maken?  Van harte wel-

kom! Dan is ons blad echt 
van en voor alle Poeldijkers.

Uitslag woordzoeker aan 
het strand (Poeldijk Nieuws 
nr. 15): ‘genieten op af-
stand’. Van de 51 inzenders, 
die het allemaal goed had-
den, is de gelukkige win-
naar Nel van Kleef, op de 
foto met haar slagroomsch-
nitt.
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92,5 x 130 mm, Poeldijker

Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, Telefoon 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

Vergelijkt u
onze prijzen gerust 

eens met die van 
nieuwe sieraden.

Ook unieke 
eigentijdse 
sieraden  

Ik pak de pen op..
Voor ons was Hohne een soort disco 

Bikkelharde opleiding
Door Jaco Zuiderwijk

Bedankt… voor de uitnodiging om een stukje in Poeldijk Nieuws 
te schrijven. Mijn naam is Jaco Zuiderwijk, geboren in de 
Sutoriusstraat, zoon van Tinus Zuiderwijk en Jo Dekkers. Toen ik 
een jaar of vijf was zijn we verhuisd naar de Vredebestlaan, toen 
nog een winkelstraat. Wij woonden tussen Nol van Koppen, de 
melkboer en Guus Vogels, de kruidenier en tegenover ons huis 
bevond zich Bakker Wubben. Alle boodschappen kunnen doen 
binnen vijfentwintig meter en honderd meter verder, op de hoek 
van de Bloemenstraat nog een tweede kruidenier. Prima plekkie 
dus.

Na mijn schooltijd heb ik op de veiling gewerkt, eerst in de kleine 
loodsen tegenover de oude fustloods, de helaas verdwenen ijs-
baan, waar later de hal van PontMeyer gebouwd is en later werk-
te ik in de loods waar Heuchemer zich vestigde. Sommigen zullen 
zich nog herinneren dat de hal door een grote brand voor 95% 
werd verwoest, wonder boven wonder was de hoek waar onze 
kratten en dozen stonden gespaard gebleven.

100% score Russen tegenhouden
De hal waar de tomaten en sla gebracht werden werd ook ge-
bruikt als noodkerk en voor wedstrijden door de handbalsters 
van Verburch, die toen in de hoogste klasse speelden. In 1967 
verhuisde de veiling naar Westland Noord waar diverse dorpsvei-
lingen samenkwamen, geen aanvoer meer door schuiten maar 
met vrachtwagens. Hier heb ik nog zo’n 11 jaar gewerkt in het 
verpakken van groenten en fruit, een beroep dat langzaam ver-
dween omdat de tuinders hun groenten zelf gingen verpakken. In 
1972 ging ik zestien maanden in dienst, een hele belevenis. Eerst 
twee maanden chauffeursopleiding in Bergen op Zoom, toen 
twee maanden koksopleiding in Leiden waarna Ik chauffeur-kok 
was in Hohne. In de Tweede Wereldoorlog was Hohne Bergen 
Belsen. Voor ons Nederlandse soldaten was het een soort disco 
terwijl de Engelsen die daar ook waren gelegerd een bikkelhar-
de opleiding kregen om klaargestoomd te worden voor Ierland, 
tijdens de oefeningen werden er zelfs bakstenen naar hun hoofd 
gegooid. In de schoolvakanties gingen we met de kinderen van 
de beroepsmilitairen mee naar Beieren, het Zwarte Woud en de 
Lüneburger Heide maar voor ons hoofddoel, het tegenhouden 
van de Russen scoorden we 100%. In 1977 ben ik getrouwd met 
Karin en in Monster gaan wonen, bleef Poeldijks georiënteerd en 
in 1984 toch weer naar Poeldijk verhuisd.

Elk jaar een Rock en Roll avond 
In 1979 ben ik als chauffeur bij WPK Koos van Leeuwen gaan 
werken, Koos was net zo sportgek als ik dus volop bedrijfsvoet-
bal en op woensdagavond tien kilometer hardlopen bij weer en 
wind. Later sloot ik mij nog aan bij de hardloopgroep van Mart 
van Marrewijk een gedreven man die veel Westlandse lopers 
begeleid heeft. Tegenwoordig vermaak ik mij bij tennisvereni-
ging Verburch en bij Gym Fitness, ook bij Verburch gehuisvest. 
Met mijn tennisvrienden organiseer ik ieder jaar een rock en roll 
avond waarvan de opbrengst naar  Rolbus Westland gaat, waar 
ik vrijwilligerswerk doe. Deze avond is dankzij veel sponsors uit 
Poeldijk echt succesvol ook omdat de vrijwilligers onderling een 
echte vriendengroep zijn geworden. Ook leuk dat in de begintijd ik 

met Koos Terlouw de bananenbus ondersteunde en chauffeurs en 
klanten samen de Cultuurschuur bezochten. Begin 2021 bestaat 
de Rolbus 10 jaar en op www.pgwestland.nl kunt u zien hoe een 
en ander gegroeid is. Ook  met mijn twee kleinkinderen (Katja 
getrouwd met Martijn Bol wonen inmiddels in ons oude huis) die 
graag computerspelletjes doen ga ik gelukkig ook graag schaat-
sen, skeeleren en fietsen. Ook heel gezellig.

Samen 75 jaar ervaring De Leuningjes
Tot slot heb ik ook nog negen jaar 
bij De Leuningjes gewerkt. In het 
begin rommelig zonder pachter, 
dankzij interim chef René Hartman 
een pur sang horecaman in no time 
weer o.k. Jammer dat wij de laatste 
drie jaar geen Hindoestaanse brui-
loften mochten doen; dat was een 
perfecte aanvulling voor de lege 
zomermaanden. Ik werkte er met 
Willem Scholtes en Theo Sta, samen 
goed voor 75 jaar ervaring in De 
Leuningjes. Ik las in de krant dat dit 
gebouw nu onder een andere naam 
verder gesaneerd wordt. In 2015 
werd er asbest aangetroffen. Het 
heeft flink geduurd maar de politiek gaat nu ‘monitoren’. Mooie 
functie politiek. Gewone burgers kunnen toch niet monitoren of er 
gemonitord wordt en over tien jaar zitten er toch andere mensen 
in de raad? Dus kan bijna niet fout gaan… Ik geef de pen door aan 
Willem Scholtes die met 40 jaar ervaring in De Leuningjes toch 
menig smeuïg verhaal moet kunnen vertellen. 
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Informeel bij elkaar op 22 augustus

40 jaar Jan van der Valksporthal (10)
Door Peter van Leeuwen

Terwijl de bouwactiviteiten aan de sporthal in volle gang zijn, 
werpt de negenkoppige festiviteitencommissie zich op het ope-
ningsprogramma. Als datum is vrijdag 22 augustus 1980 geprikt, 
omdat dan een nieuw seizoen voor de deur staat en de verschil-
lende Verburchafdelingen direct in de nieuwe omgeving kunnen 
gaan trainen. Dan mag er niks tegen zitten, moet er stevig door-
gewerkt worden en de planning kloppen.

De feestcommissie heeft één belangrijke doelstelling voor ogen 
voor de officiële ingebruikneming van de sporthal: alle inwoners 
van Poeldijk moeten er zoveel mogelijk bij worden betrokken, 
want juist de plaatselijke bevolking heeft zich uit de naad ge-
werkt, originele acties bedacht en staat van meet af aan achter 
de plannen en hun financiële consequenties.

Veronica’s Drive-In Show 
En die week hééft het gedaverd in Poeldijk: tijdens de officiële 
opening om 20.00 uur overhandigde judoka Lenie Goemans – 
destijds landelijk bekend vanwege haar twee bronzen (1978 en 
1979) en een zilveren (1980) plak tijdens de nationale kampioen-
schappen – de brandende fakkel aan Verburch-voorzitter Jan van 
der Valk, die vervolgens het ‘Olympisch’ vuur ontstak. Diezelfde 
avond en in de erop volgende feestweek presenteerden alle bij 
Verburch aangesloten sportafdelingen zich. Bejaarden, zieken en 
gehandicapten werden niet vergeten, op zondag een eucharistie-
viering in de Bartholomeuskerk en ‘s middags een editie van de 
jeugdmanifestatie. De week werd afgesloten met feestavonden 
op de vrijdag- en zaterdagavond, toen Veronica’s Drive-In Show 
kwam opdraven. En dat voor een entreeprijs van vijf gulden! 
Vanwege de corona-sores vieren we het 40-jarig bestaan niet 
groots. Misschien volgend jaar... Nu komen we op die bewuste 
22e augustus in informele sfeer bij elkaar met direct betrokke-
nen: de leden van de huidige beheercommissie, het stichtingsbe-
stuur Verburch, besturen van Verburch-verenigingen en de ande-

Na drie maanden weer op de baan

Jeu de Boules ’97 Verburch
Door Piet de Quaasteniet

We zijn alweer bijna een maand aan het boulen, wél moeten 
we ons aan de spelregels houden zoals 1,5 meter afstand, alleen 
spelen met je eigen but en eigen ballen en afblijven van een 
ander z’n ballen. Ik hoor iedereen al lachen, maar dát zijn nou 
eenmaal de regels. Ook moet één speler van het team de stand 
bijhouden. Het was en is nog steeds een moeilijke tijd. Om half 
maart te moeten stoppen en half juni je collega’s boulers pas 
weer te ontmoeten.

Na de eerste week lekker weer om buiten te 
spelen, moesten we de tweede week alweer 
thuis blijven want de buitentemperaturen 
gingen naar 30 graden. Voor veel spelers die 
in een risicogroep zitten is spelen met deze 
temperaturen niet bevorderlijk, dus bij 28 
graden en hoger sluiten we de deuren van 
Jeu de Boules. De derde week was tot nu 
toe heerlijk om te gooien, ondanks de aangepaste regels vonden 
de leden van ’97 Verburch het weer een uitdaging om te komen 
boulen. Wij wensen de spelers en leden die met hun gezondheid 
in deze periode moeilijke tijden hebben moeten beleven, veel ge-
zondheid. We kijken natuurlijk ook uit naar nieuwe leden, zomer 
en het najaar is vaak heerlijk om buiten te boulen. Als het regen 
buiten spelen niet gaat, kunnen we terecht op onze binnenba-
nen. Wij kijken naar jullie uit en kom langs, wij zorgen voor de bal-
len. Wil je meer weten kijk dan op: www.Verburch/jeudeboules.
nl Ook Rondje Poeldijk vervalt wij kijken uit naar 2021!

re gebruikers van de sporthal en vooral ook die paar mensen die 
ruim veertig jaar geleden al meedachten over de plannen en nu 
nóg actief zijn voor Verburch! 
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Meer weten? www.optiflor.nl

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

KBO Poeldijk
Geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt

Bankfilialen sluiten 
ING en Rabobank gaan versneld filialen sluiten. Volgens de 
banken zijn er minder kantoren nodig, omdat klanten sinds de 
coronacrisis steeds meer zaken online regelen. Een ontwikke-
ling die seniorenorganisatie KBO-PCOB betreurt. KBO-PCOB ziet 
helaas de serviceverlening bij de banken zoals ING, ABN AMRO 
en Rabobank zienderogen veranderen, met gevolgen voor met 
name de kwetsbare, niet digitale klant. Manon Vanderkaa, di-
recteur KBO-PCOB: ‘Wij roepen de banken op om juist voor die 
mensen, waaronder heel veel ouderen, een passend aanbod te 
maken en hun maatschappelijke gezicht te laten zien’.

Volgens KBO-PCOB wringt de schoen 
vooral in het begeleiden van klanten 
die behoefte hebben aan persoonlijk 
contact. Banken investeren in het 
digitaliseren van klantprocessen en 
service, en zeggen dat een klant niet 
langer naar een kantoor hoeft te komen. Hoewel de banken zeg-
gen persoonlijke service te blijven bieden ziet de klant daar wei-
nig van. De sluiting van kantoren is daar een sprekend voorbeeld 
van. Vanderkaa: ‘Heel veel senioren melden zich bij ons over 
de belabberde dienstverlening. Zij weten niet bij wie ze terecht 
kunnen, omdat filialen gesloten worden of al dicht zijn. Banken 
moeten het persoonlijke contact in stand houden. Als dat niet 
kan met filialen dan moeten er goede alternatieven zijn. Zijn die 
er? Helaas zien veel oudere klanten die niet. Dus wij roepen de 
banken op: laat zien dat je er ook bent voor de niet digitale klant.’

Tien regels om elke dag een beetje gelukkiger te worden
1. Lach minstens een paar keer per dag. Vrolijke mensen hebben 

een beter immuunsysteem. Ze zijn minder bevattelijk voor 
ziektes.

2.  Sta en loop rechtop. Dan zie je er socialer en opener uit.
3.  Denk positief. Richt je in iedere situatie op wat goed is.
4.  Zorg voor regelmaat. Daardoor blijf je in balans.
5.  Begin een dagboek aan te leggen en kom in contact met je 

eigen gevoelens.
6.  Accepteer dat je fouten maakt. Van fouten leer je. Wees wel 

mild voor jezelf.
7.  Durf kwetsbaar te zijn. Anderen durven dan zichzelf te zijn te-

genover jou.
8.  Zorg goed voor jezelf. Doe dingen die je energie geven.
9.  Pieker niet. Bedenk vijf dingen waar je blij van wordt.
10. Zeg ook eens “nee”. Als je iets niet wilt, doe het dan ook niet.

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Als je iemand niet uit je gedachten krijgt, dan hoort “ïe” daar 
misschien.”
“Je moet altijd proberen winst te halen uit je verlies, dan heb je 
nooit echt verloren.” (Sjaak Bral)

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

Annalena Hoyer geeft in De Terwebloem aandacht aan bewoners 
en organiseert kleine sfeervieringen. Op vrijdagen wordt in de 
multifunctionele ruimte op TV de RK viering van de zondag er-
voor vanuit Wateringen uitgezonden; daaraan kan een aantal be-
woners op gepaste afstand deelnemen. Ook worden er vieringen 
van de Hervormde Gemeente uitgezonden.

KBO Poeldijk
Katholieke Bond van Ouderen
Secr. Kees van Leeuwen, Zeereep 45,
2681 XD Monster, tel. 0174 – 24 57 89,
e-mail: kees@keesenleny.nl 
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 54 JANUARI 2017

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

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T (0174) 28 62 00

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk
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(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.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
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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

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 

Royale en goed onderhouden hoekeenge-
zinswoning met dakkapel, garage en ruime 
zonnige achtertuin. De woning ligt op steen-
worp afstand van het strand en de duinen!

Vraagprijs: € 400.000,- k.k.

Gelegen aan de rand van het ontwikke-
lingsgebied van Westmade Noord, vlakbij 
beschermd natuurgebied Solleveld en 1 km 
van strand en duinen, 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.

Taets van Amerongenstraat 5
2681 EG Monster

Haagweg 157 
2681 PD Monster

Volg
ons op:

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


