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AGENDAAGENDA
31 aug. t/m 5 sept. Collecteweek KWF Poeldijk Aan uw voordeur
5 sept. 09.00-13.00 uur Najaarsmarkt Hervormde kerk Fonteinstraat
5 sept. 13.00 uur Deo Sacrum krantenactie Hoog- en stapelbouw dorp
12 en 13 sept.  Open Monumentendag Bartholomeuskerk
Elke zaterdag 10.00-11.00 uur Open kerk  Hervormde kerk 
Elke woensdag 13.30-15.00 uur Open kerk Bartholomeuskerk

Succesrecept Scouting Poeldijk kampweek:

Bloemkoolbom
De Poeldijkse scoutingdeelnemers aan het zomerkamp in juli 
weerden zich kranig in de keuken. Door allerlei corona beper-
kingen was er geen uitgebreid programma buiten het terrein. 
Maar de kookkunst van de scouts maakte dat gemis goed met 
een succesrecept: de bloemkoolbom! Ook proberen? Poeldijk 
Nieuws kreeg het exclusieve recept voor dit kampvuurgerecht.

De bloemkoolbom kan worden bereid in een kogelbarbecue of 
in een ‘Dutch Oven’. Voorbereidingstijd is een half uur, het bra-
den van de bom duurt een uur. Nodig: 1 flinke bloemkool, 500 
gram gehakt, 3 beschuiten, fijn verkruimeld, stukjes oud brood 
kan ook. 1 ei, 100 gram Parmezaanse kaas fijn geraspt, 40 gram 

gehaktkruiden en 150 gram ontbijtspek.

Bereidingswijze
Meng het gehakt met beschuit- of broodkruimels, ei, gehaktkrui-
den en geraspte kaas. Maak de bloemkool schoon: blad en de lan-
ge stronken verwijderen. Houd de kool héél. Bedek de bloemkool 
met een flinke laag gehakt en pak hem dan in met plakjes ontbijt-
spek. Leg de bloemkoolbom op een rooster in de voorverwarmde 
barbecue of  Dutch Oven en als er ruimte is, pofaardappelen er-
bij. Zo wordt het een eenpansgerecht met aardappelen, vlees en 
groente. Na een uur ben je klaar. Serveer er groene salade bij. Zie: 
bloemkoolbom www.kampvuurkok.nl/bloemkoolbom. 
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Bel Elly Hazewinkel (06-21645276), Koos Verbeek (06-
53714151) of Wilfred Bronswijk (06-21253171).
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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. 

Leest u Poeldijk Nieuws liever digitaal? 
Laat het weten via info@poeldijknieuws.nl.

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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Om iedereen toch tijdens de sluitingsdagen te kunnen laten genieten van onze producten 
hebben wij onze verhuistas laten ontwikkelen  met onze heerlijke producten!

Marco van der Hout, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk
Tel. 0174 – 245262
www.marcovanderhout.keurslager.nl

keurslager

PER 3 SEPTEMBER ZIJN WIJ GEVESTIGD IN ONS 
MOOIE NIEUWE PAND AAN DE VOORSTRAAT 57!MOOIE NIEUWE PAND AAN DE VOORSTRAAT 57!MOOIE NIEUWE PAND AAN DE VOORSTRAAT 57!

MAANDAG 31 AUGUSTUS, DINSDAG 1 EN 
WOENSDAG 2 SEPTEMBER ZIJN WIJ GESLOTEN!

WIJ GAAN VERHUIZEN!

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 

Wij gaan het weer doen

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 collectan-
ten 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 herkennen 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 overmaken op: NL23RABO0333777999, t.n.v. KWF 
Kankerbestrijding Amsterdam.

Monsterse Damvereniging

Damliefhebbers in Poeldijk?
Zijn er liefhebbers die Poeldijk Nieuws lezen en willen dammen? 
In Monster is een damvereniging die zowat 100 jaar bestaat. Als 
het coronavirus niet erger wordt hebben we donderdag 3 sep-
tember de Jaarvergadering en starten wij 10 september de on-
derlinge competitie.

De jeugd krijg les van de bekende dammers Gilles van Winkel en 
Frans Boers van 18.30-19.00 uur. Dan spelen ze nog een partij, 
daarna gaan de senioren van start. Rond 19.45 uur hoort u wie de 
tegenstander is (dat doet de computer). Ook zin om  te dammen? 
Wij spelen elke donderdag in Het Vrondel in Ter Heijde. De ver-
eniging heeft 7 jeugd en 32 senior leden. Wij zijn best tevreden, 
maar wat nieuwe leden zou leuk zijn. Hoe meer betekent ook dat 
het gezelliger is. Wilt u meer weten kijk dan op: www.monsterse-
damvereniging.nl en je weet alles. Of bel jeugdleider Frans Boers 
(24 50 11) of voorzitter Ed van der Meer (06-41 517 860).
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Afscheid moeten nemen van iemand 
waar je van houdt is enorm aangrij-
pend, maar uw aanwezigheid, de 
fijne woorden, de mooie kaarten en 
bloemen bij het afscheid van mijn 
lieve man, onze vader, schoonvader, 
opa en overgrootvader

Leo van Bergenhenegouwen
waren voor ons een grote steun. 
Samen met de prachtige uitvaart bewaren wij aan dit 
alles een dankbare herinnering. 

Alie van Bergenhenegouwen-van Lier
Karin en Aad
Gerda en Wilco
Klein-, en achterkleinkinderen

Poeldijk, augustus 2020

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

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
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 27 t/m 29 augustus

ORANJE TOMPOUCE 
SLAGROOM
Heerlijke Hollandse oranje tompouces! 
Beleef de smaak :)

per stuk
€1,50
2 voor

€3,00

Zeg nou zelf.. 
Tranen in de veiling
Door Nelly Schouw-Zaat 

 Aan verhalen over de Tweede Wereldoorlog 
lijkt, 75 jaar na de Bevrijding, geen ein-

de te komen. Uit Canada kreeg ik een 
knipsel toegestuurd door mijn 92-ja-
rige zus. Zij had  dit verhaal uit haar 
papieren van vroeger  opgediept. 
Hoewel het voorval dat beschreven is 

zich niet in Poeldijk maar in Kwintsheul 
afspeelde, bevat het zoveel herken- 

 baars dat ik het de lezers van Poeldijk Nieuws 
niet onthoud. Lees mee: ‘Op 15 februari 1941 schudde de Sint 
Andreaskerk in Kwintsheul op haar grondvesten door bommen 
die op de Mariastichting vielen. Dat gebouw stond aan de over-
kant van de Kerkstraat en raakte zeer gehavend. De bejaarde 
bewoners moesten allen worden geëvacueerd. Ook de kerk 
raakte beschadigd, er was een blindganger (een verdwaalde 
bom) in de kerk blijven steken. Die bom zou alsnog kunnen ont-
ploffen…. 

Kerkdiensten konden niet worden gehouden. Er werd uitgeweken 
naar de veilinghal aan de Bovendijk. Hoe werden de gelovigen 
hiervan op de hoogte gebracht? In een krantenknipsel uit ‘De 
Residentiebode’, later De Westerbode, staat daarover het volgen-
de. ‘De zondagmorgen plechtigheden geleken deze week wel op 
een episode uit de Nederlandse kerkvervolging. Aanvankelijk was 
het plan om zoveel mogelijk naar Wateringen of Honselersdijk te 
gaan waar onze geestelijken zouden lezen, maar naderhand werd 
bekend gemaakt dat de Heulse veiling beschikbaar was gesteld. 
Dat gebeurde niet, zoals in de tijd van de schuilkerken, door ‘klop-
jes’, dat waren mensen die in alle stilte de katholieken in kennis 
stelden dat op een hooizolder of een pakhuis de H. Mis zou wor-
den opgedragen. Nee, het ging luidruchtiger: door de dorpsom-
roeper die met een gong aan zijn fietsstuur door het dorp ging en 
telkens na drie slagen op de gong luid riep: ‘In de Heulse veiling 
om half negen en tien uur Heilige Missen voor de Katholieken!’

Veilingtafel werd altaar 
Het verslag in De Residentiebode vervolgt:  ‘Gelovigen vormden 
een halve cirkel om het altaar, een veilingtafel. Op die tafel was 
nooit iets anders neergezet dan de vruchten des velds en die hou-
ten tafel zou nu de Schepper van Hemel en Aarde mogen dragen. 
Vaal morgenlicht tijdens de eerste mis op die februari-zondag 
drong door de bovenramen van de hal en hulde het grote myste-
rie dat zich daar voltrok in mystieke sfeer. Toen het belletje door 
de grote ruimte ging klinken om bekend te maken dat God op 
een groene roltafel zou gaan neerdalen zoals vroeger in de krib-
be, knielden de Heulenaars neer op de stenen vloer en baden om 
vrede. De Pastoor merkte later op: ‘Geen kuchje werd tijdens de 

plechtigheid gehoord’. Het glazen kantoor in de veilinghal dien-
de voor die gelegenheid als kosterij. De hoofdkeurmeester had er 
voor gezorgd dat de kachel heerlijk brandde. Spontaner en inniger 
dan ooit klonk na de H. Mis driemaal het antwoord op ‘Koningin 
van de Vrede’, het ‘Bidt voor ons’. En menigeen pinkte een traan 
weg op dat moment’, zo eindigt het bericht in ‘De Residentiebode’.

Vader Kees Zaat mogelijk auteur 
Heulenaar Jo van Holsteijn schreef hierover jaren later in een 
jubileumboekje van de parochie: ‘Opmerkelijk dat er geen mel-
ding werd gemaakt van de oorzaak van de verplaatsing van die 
kerkdiensten naar de veilinghal. Door de censuur in de oorlogs-
jaren mocht over de bommen op de Mariastichting niets worden 
geschreven’. Jo vervolgt: ‘Ik kreeg door die bommen werkelijk 
de schrik van mijn leven, want toen die rotdingen vielen zat ik 
als aanstaande bruidegom in de kerk! Mijn meisje en ik zouden 
de woensdag daarop, 19 februari 1941 in het huwelijksbootje 
stappen. Het was toen gewoonte dat bruidsparen op drie ach-
tereenvolgende zondagen vanaf de preekstoel in de kerk werden 
afgeroepen. De drie roepen werden ook wel de drie geboden 
genoemd. Welnu, het derde gebod heb ik in de veiling horen af-
kondigen. Zoals uit het bovenstaande blijkt was het ondanks de 
improvisatie heel sfeervol. En om in veilingtermen te spreken: ik 
ben gelukkig niet doorgedraaid’. Nu die Residentiebode… Het kan 
bijna niet anders dan dat mijn vader Kees Zaat, bijna tachtig jaar 
geleden werkzaam op het kantoor van de Heulse veiling, maar 
ook verslaggever van de krant, dat verslag heeft geschreven. Hij 
moet toen 45 jaar zijn geweest. Ik tik dit verhaal op mijn compu-
ter. Mijn vader schreef zijn kopij handmatig in zijn kloeke ronde 
handschrift en in zijn eigen dichterlijke stijl. Het is dan ook géén 
wonder dat deze week zowel mijn zus in Canada als ik in Poeldijk 
bij het lezen een traantje wegpinkten!
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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

Start nieuw kerkelijk seizoen
Door Els Geelen, pastoraal werker 

 Bij het schrijven van mijn woorden is er een 
ware hittegolf in Nederland. De stranden 

liggen vol met mensen die niet met va-
kantie zijn maar in Nederland zijn ge-
bleven. Ook veel buitenlandse gasten 
liggen te bakken op het strand. Maar 
of overal de 1,5 meter wordt aange-

houden, zeker niet. Ik ben niet te vinden 
op het strand met deze warmte en de vele 

 mensen die er zijn. In Heerde, waar ik een mid-
week met vakantie was, was het gelukkig rustig. Aangenamer 
qua temperatuur, maar jammer genoeg veel regen. Toch heb ik 
mij kunnen opladen voor het nieuwe seizoen. Privé omstandig-
heden kostten mij veel energie, maar ik ga, samen met jullie, er 
weer voor om in september een goede start te maken met het 
nieuwe kerkelijk seizoen. 

Veel bijeenkomsten waren in maart door  het virus gestopt, wij 
gaan proberen het  vanaf september op te pakken . Gelukkig mo-
gen we weer met meer mensen naar de kerk, kunnen de Heilige 
Communie ontvangen en elkaar op gepaste afstand ontmoeten. 
Maandag 14 september ronden we het vormselproject af. Een 

paar maanden later dan gepland maar het kan gelukkig. Wij gaan 
starten met een groep jongeren die zich gaat voorbereiden op het 
vormsel. De werkgroepen Eerste Heilige Communie komen bij el-
kaar om na te denken over voorbereidingen en vieringen volgend 
jaar. Of we dan met meer mensen in de viering mogen zijn, weten 
we nog niet. Regeren is vooruit kijken, dus beter nu gaan plan-
nen en later zaken afzeggen, dan niets geregeld hebben. Koren 
repeteren op gepaste afstand, zingen kan nog niet door alle le-
den. Spijtig genoeg helemaal nog niet door kerkgangers. Ik weet 
hoe moeilijk het is niet mee te zingen. In september starten door-
deweekse vieringen. Pastores hadden afgelopen maanden elke 
werkdag een viering in Honselersdijk, Kwintsheul, Wateringen en  
Monster. Wij zijn de parochies dankbaar dat zij soms 2 keer per 
week meewerkten aan deze vieringen. Hopelijk heeft u weer frisse 
moed. Ik wens ons allen toe dat het een mooi, misschien weer een 
“normaler” seizoen wordt. 

Na twee maanden weer terug 

Hartelijk dank! 
Door pastoor Jaap Steenvoorden 
 
 Na ruim 2 maanden ziekteverlof heb ik eind 

juli mijn pastorale taken weer opge-
pakt. Een ingrijpende periode, maar 
gelukkig heeft de situatie zich positief 
ontwikkeld. Ik heb vier operaties on-
dergaan, waarvan drie onder algehe-
le narcose. De kwaadaardige plek op 

mijn neus heeft de chirurg goed kun-
nen verwijderen. Daarna is de open plek  

 hersteld door huidtransplantatie. Heel knap 
waar de artsen toe in staat zijn. Bij mijn vader (86) in Hillegom 
vond ik een gastvrij thuis; rust was belangrijk voor het gene-
zingsproces. Mijn vader vond het fijn dat ik bij hem verbleef en 
zo konden wij elkaar tot steun zijn.

Ik wil u van harte danken voor het medeleven. Velen hebben voor 
mij gebeden, een kaarsje aangestoken of een mooie kaart ge-
stuurd met bemoedigende woorden. Honderden kaarten kreeg 
ik en ben daar zeer van onder de indruk. Ik heb mijn werk als 
priester in de mij toevertrouwde parochies zeer gemist en was 
blij dat ik weer terug kon keren. Ik kreeg een warm ontvangst in 
de eerste vieringen waar ik weer in voor mocht gaan. Het deed 
mij ook goed om te ervaren dat alles prima is verlopen tijdens 

Royale en karakteristieke vrijstaand herenhuis 
gelegen op een royaal perceel van 1.001 m² 
eigen grond, met hobbykas, ruime dubbele 
garage en voldoende parkeergelegenheid op 
eigen terrein.

Vraagprijs: € 785.000,- k.k.

Ben je op zoek naar een centraal en toch rustig 
gelegen hoekwoning met ruime zonnige ach-
tertuin met de mogelijkheid om de woning 
helemaal in eigen smaak op te knappen? Kom 
dan kijken naar deze ruime woning aan de 
Verburghlaan! 

Vraagprijs: € 300.000,- k.k.

Nieuweweg 57 M
2685 AS POELDIJK

Verburghlaan 26
2685 SZ POELDIJK

Volg
ons op:

Wateringen - Naaldwijk - Monster - Den Haag  - Vlaardingen             T 0174 28 60 80    www.borgdor� .nl
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mijn afwezigheid. Mijn collega’s, secretariaat, besturen en vele 
vrijwilligers ben ik zeer erkentelijk voor hun trouwe inzet in deze, 
ook voor de kerk, niet eenvoudige coronatijd. Gelukkig hebben 
veel mensen de weg naar de kerk weer terug gevonden. De situ-
atie blijft onze voorzichtigheid vragen. In september start na de 
zomer het gewone leven weer. Zolang er geen vaccin is, beginnen 
alle activiteiten nog niet zoals wij dat gewend waren. Wat ver-
antwoord is, pakken wij weer op. Laten wij hopen dat de wereld-
wijde pandemie onder controle komt en wij blijven omzien naar 
elkaar. 

Meld je aan voor Vormsel
Door Els Geelen, pastoraal werker

Hopelijk hebben jullie een fijne vakantie gehad ondanks dat er 
geen afscheidsfeest was van groep 8. Nu gaan jullie naar het 
voortgezet onderwijs, een nieuwe stap, een nieuw begin.  In 
oktober gaan wij ook een nieuw begin maken en wel met de 
voorbereidingen op het  sacrament van het Vormsel in 2021. 
Jongeren uit Monster die in groep 8 zitten, kunnen zich aanmel-
den.

Wat houdt het in? Het vormsel is de bevestiging van de doop en 
de Eerste Heilige Communie. Elke jongere  bevestigt dat hij of zij 
bij de kerk wil horen. Er zijn  8 bijeenkomsten vóór de viering 
van het vormsel en 1 erna. Daarnaast kan er deelgenomen wor-
den aan het AYR-weekend en de Vuurdoop. We starten eind sep-
tember of begin oktober. Natuurlijk hangt dat van de corona af. 
Hopelijk is de viering van het Vormsel in februari 2021.
Aanmelden kan via  https://rkwestland.nl/aanmelden-vormsel 

Collecte Bangladesh
Door Jan van Paassen

Via de Bartholomeusparochie vraagt MIVA aandacht voor goe-
de medische zorg, vervoer en communicatie in Bangladesh. Dit 
jaar vooral voor de vele vluchtelingen op de grens van Myanmar 
en Bangladesh. Normaal gesproken is de MIVA collecte eind au-
gustus. Er zijn wel vieringen in de kerken, maar deurcollectes 
nog niet. 

Miva wil de medische zorg in Bangladesh voor de Rohingya vluch-
telingen financieel steunen door uw financiële bijdrage, die u 
kunt overmaken via: NL 42 INGB  0000 0029 50 o.v.v. Miva col-
lecte 2020. Dank voor uw gift aan deze jaarlijkse collecte in de 
Bartholomeusparochie.

One Spirit Jongerendag brengt: 

Zon, verdieping en ontspanning
Door Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker Alphen a/d Rijn 

Al een aantal maanden 
organiseren de parochies 
Lansingerland, Pijnacker-
Nootdorp, Delft, Midden-
Delfland, Alphen a/d Rijn 
met federatie Franciscus 
op zondag onlinebijeen-
komsten voor jongeren. 

Vanuit huis bidden, zingen en luisteren naar een bemoedigend 
woord. De reacties van jongeren zijn positief. De voorgangers 
leverden hun bijdrage: de pastores Stok (Delft), Lam (Alphen) 
en Burgering (onze federatie). Op 11 juli mochten we gelukkig 
ook weer fysiek bij elkaar komen. En dat deden zij dan ook. 
Parochiehuis Nootdorp en het grasveld waren erg geschikt voor 
de eerste Jongerendag voor de regio. 

Om 13.00 uur kwamen we bij elkaar en begon de middag met 
twee kennismakingsspellen. Er was direct een ontspannen sfeer 
en iedereen deed enthousiast mee. De workshop ‘mediteren’ was 
op voorhand al populair en bleek een goede zet. Lizette Romijn 
nam de jongeren mee in een christelijke meditatie en hielp hen 
na te denken over hun verleden, heden en toekomst. Na een pau-
ze workshops ?? van diaken Walther Burgering over de heilige 
Geest: welke vruchten van de Geest herken je in jezelf en welke 
‘niet’. Met veel aandacht en openheid gingen jongeren hierover 
met elkaar en hem in gesprek. De workshop sport en spel (Sjoerd 
Zuidersma) had verschillende onderdelen. Jeu de boules gaf een 
‘competitie spirit’, er werd veel gelachen (waar ligt dat balletje 
nu, ik weet niet waar ik naar toe moet gooien…). Ook voetvol-
ley met een strandbal gaf veel plezier en jongeren groeiden naar 
elkaar toe. Toen een sfeervolle eucharistieviering met pastor 
Eli Stok, muzikaal ondersteund door Min Thu Ko en familie. Tot 
slot vertelde Sander Verschuur over de Wereldjongerendagen in 
Lissabon. Deze heel ontspannen Jongerendag is zeker voor herha-
ling vatbaar! (Foto’s Cees van Swieten)

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

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

Pastoraat tijdens corona
Door pastoraal werker Els Geelen en diaken Walther Burgering

Hoe ging u om met de ‘ontregeling’ in de coronacrisistijd? Wat 
zijn pijnpunten en heeft het u iets nieuws of positiefs opgele-
verd? Wat vond u van de rol van de kerk en van uw geloof? Zijn 
die veranderd? Dit soort vragen komt aan bod bij ‘pastoraat 
tijdens corona’. Het pastoraal team houdt vanaf 14 septem-
ber groepsgesprekken over wat we met elkaar hebben mee-
gemaakt. Alle regio’s van onze federatie komen aan bod. Els 
Geelen en Walther Burgering begeleiden de eerste drie bijeen-
komsten.

Gestart wordt met een groep op 15 en 16 september. U bent van 
harte welkom. Aanmelden tot 7 september bij het secretariaat: 
info@rkwestland.nl. Er is aandacht voor de persoonlijke, sociale, 
maatschappelijke en de geloofskant. Groepen zijn niet groter dan 
8-10 personen in een grote ruimte met ventilatie in Wateringen.

Het ergste voorbij? 
We weten niet of we het ergste van de coronacrisis gehad heb-
ben, maar het lijkt hoog tijd om met elkaar van gedachten te wis-
selen over wat die voor ons betekent. Wij willen goed luisteren 
naar wat we allemaal hebben meegemaakt, gemist of juist von-
den. Zo brengen we alle verhalen tot een paar thema’s, waar we 
in de twee volgende bijeenkomsten langer bij stil staan. Het kan 
zijn dat een thema, zoals verstoring van rouw om een apart aan-
bod vraagt. Dat organiseren wij dan ook. Bijeenkomsten zijn co-

ronaproof: vooraf aanmelden, groepen niet groter dan 10 perso-
nen én 1,5 meter afstand. Na aanmelding krijgt u een bevestiging 
met de plaats van de bijeenkomsten. Dinsdag 15 (20.00-21.30), 
woensdag 16 (10.00- 11.30), dinsdag 6 oktober (20.00-21.30), 
woensdag 7 (10.00-11.30), woensdag 21 (10.00-11.30) en dins-
dag 27 oktober (20.00-21.30 uur). 

Start 2 september:

Tienergroep Rock Solid 
Na een succesvol seizoen met, ondanks corona, toch geregeld 
‘volle bak’, gaan we op 2 september om 19.15 uur weer fris van 
start in de pastorie van de OLV Goede Raadkerk in Honselersdijk 
aan de Dijkstraat 25. Het slotfeest gaf 14 jongens en meiden een 
feestelijke slinger om tevreden met vakantie te gaan. Wij zien 
alle 14 jongeren weer terug op de eerste avond. Maar ook nieu-
we tieners… Ben je nog nooit geweest?

Wat kun je verwachten? Enthousiaste leiders: Margrit en Walther. 
Spetterende spelletjes met beweging. Een serieuze noot (uitleg 
Bijbelverhaal). Gezellige, open leeftijdgenoten. Snoep en drankjes 
tussendoor. Wij volgen  het programma van Rock Solid: thema-
tisch met doldrieste spelletjes. Vaak wordt er vreselijk gelachen 
tijdens onze tieneravonden. Avonden voor jou zijn - vanaf 11 jaar 
- als je op weg bent naar je vormsel, het vormsel gedaan hebt of 
het gewoon leuk vindt om met een vriend of vriendin een avond 
mee te komen. De eerste woensdag van de maand staan de Rock 
Solid Tienergroepdeuren open, van 19.15-20.45 uur. Meld je snel 
via tienergroep@rkwestland.nl of app Margrit Stijger (06-17 509 
151) of Walther Burgering (06-29 562 865). 

Kerkberichten 
Weekeinde 29 en 30 augustus
Zaterdag 29 augustus: geen viering, er is een viering in de Heilige 
Machutuskerk Monster.
Zondag 30 augustus 09.00 uur: woord- en communieviering met 
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastoraal werker J. Batist. Inten-
ties: Toos van der Valk, overleden familie Van der Loos-van Leeu-
wen, Wil Barendse, Astrid Duyvesteijn, Ineke Gardien, overleden 
ouders Gardien-Laurier.
Weekend 5 en 6 september 
Zaterdag 5 september 19.00 uur: woord- en Communieviering 
met volkszang en cantor. Voorganger: diaken Walther Burgering. 

MONDKAPJES OOK VOORRADIG!
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Intenties: Henk van der Voort en Corrie van der Voort-van der 
Klugt.
Zondag 6 september 09.00 uur: eucharistieviering met Bartho-
lomeuskoor. Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: overle-
den familie Gardien-Verbeek, overleden familie Willemsen en 
Mutsaers, Bep Witkamp- Zuiderwijk, Gerard Goeijenbier en Riet 
Goeijenbier-van Kester. 
Zondag 6 september 13.00 uur: doopviering Jonas Somo.

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-
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 27 augustus 19.00 uur: Woord- en Communieviering 
Donderdag 3 september 19.00 uur: Rozenkransgebed met Koos 
van Leeuwen.
Donderdag 10 september 19.00 uur: Woord- en communievie-
ring 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).

Bridgeclub No Smoke: 

Start competitie uitgesteld
Het bestuur van Bridgeclub No Smoke heeft besloten voorlopig 
niet te starten met de speelavonden op maandag. Zij vindt het 
risico op besmetting met het coronavirus te groot, ondanks de 
geldende maatregelen én  de onzekerheden over verspreiding 
van het virus.

Het bestuur wil als het verantwoord is weer starten met de speel-
avonden, maar het is nog onduidelijk wanneer dat kan. Leden 
worden hierover zo goed mogelijk op de hoogte gehouden. Dit  
betekent helaas ook dat de vervolgcursus bridge niet in novem-
ber start. Ook de algemene ledenvergadering wordt uitgesteld en 
gehouden als bridgeavonden weer starten. Voor lidmaatschap of 
informatie, secretaris J. Samwel (tel.: 29 58 21).
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voordelig en doeltreff end!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim 3.400 privé- 
én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. Ook zijn er bijna 500 digitale 
abonnees, die het magazine elke 2 weken ontvangen. Poeldijk Nieuws 
bewijst zich als een waardevol advertenti emedium voor de bovenlokale 
consumenten- én zakelijke markt! Als u nieuwe klantcontacten zoekt, is 
adverteren in Poeldijk Nieuws voordelig en doeltreff end! 

Vraag vrijblijvend om alle informati e en tarieven:
Bel naar: 0174-700263 of
Elly Hazewinkel: 06-21645276 of
Koos Verbeek: 06-53714151 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171
Info bij: advertenti es@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl

Elly Hazewinkel: 06-21645276 of
Koos Verbeek: 06-53714151 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171
Info bij: advertenti es@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl

Adverteren in
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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

In de schaduw
Door ds. J.W.J. Guis

‘Wil jij in de schaduw?’ Op het terrasje 
naast ons is een tafeltje leeg en er ko-

men nieuwe mensen aan. Daarom de 
vraag aan elkaar wie in de schaduw 
wil, want niet iedereen kan onder de 
parasol. Het is een vraag die je deze 

dagen vaker kunt horen. Het is fijn 
dat de zon schijnt, maar met de warmte  

 van de afgelopen tijd zoeken we ook graag 
de schaduw op. Althans, ik wel.

Plotseling valt mij op dat in de Bijbel schaduw wordt verbon-
den met God. In Israël kan het nog veel warmer zijn dan hier in 
Nederland. Een verzengende hitte in de zomer. Dan is het heerlijk 
als je de schaduw kunt opzoeken. In de Psalmen wordt meerde-
re keren gesproken over de schaduw van Gods vleugels. God die 
beschermt en een plekje voor ons heeft waar het koel is en waar 
je beschut bent. Schuilen bij God is je hart voor Hem uitstorten. 
Je zorgen en zonden voor Hem neerleggen. Om van Hem rust te 
ontvangen. Er is geen pasklaar model voor hoe dat precies werkt. 
Maar er zijn wel beelden die het beschrijven. Terwijl de hitte 
brandt, een schaduwplekje vinden bij Hem. Ik denk nog even aan 
de vraag op het terras: ‘wie zou er niet in de schaduw willen?’

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 30 augustus 
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, ook via livestream.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, ook via livestream.
Zondag  6 september   
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, via livestream.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, ook via livestream.

Kinderoppas en -nevendienst: tijdens de morgendienst is er op-
pas voor kinderen van 0-4 en nevendienst voor kinderen van de 
basisschool.

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. 06-14 899 952.

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 
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. 

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. 

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?
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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.

Brute inbraak
Donderdag 13 augustus troffen vrijwilligers die de kerk wil-
den gaan schoonmaken een enorme puinhoop aan. Kasten 
stonden open en waren overhoop gehaald. Snel bleek dat 
ongenode gasten de kerk binnen gedrongen waren. Naast 
de puinhoop bleek ook dat ook (van diverse gemeenteleden 
geleende) apparatuur waarmee we sinds de coronacrisis de 
kerkdiensten uitzenden via YouTube was meegenomen. 

Juist de mensen die gedwongen zijn door ziekte of ouderdom 
thuis te blijven zijn daarmee het hardst getroffen.Dankbaar 
zijn we voor alle positieve reacties die wij kregen in de vorm 
van giften en mensen die ons opnieuw apparatuur wilden le-
nen. Zo konden wij zondag 16 augustus gewoon weer uitzen-
den.

Zaterdag 5 september 

Najaarsmarkt
Wij hebben vergunning om zaterdag 5 september tussen 09.00 
en 13.00 uur in en rond de Hervormde kerk aan de Fonteinstraat 
een Najaarsmarkt te houden. Daar kunt u terecht voor goede 
tweedehands artikelen zoals kleding, kleine meubels en elektri-
sche apparaten.

Ook zijn er veel boeken, platen en cd’s binnen gekomen dus ook 
daar keuze genoeg. De creagroep heeft haar best gedaan en veel 
leuke en nuttige dingen zijn te koop voor een redelijke prijs. Er 
zijn veel materialen om zelf aan de slag te kunnen gaan. Planten, 
groenten en fruit zijn ook te koop. Vanaf 12 uur kunt u voor € 5,00 
een tas kopen die u geheel mag vullen met artikelen van diver-
se tafels. De Najaarsmarkt is van 09.00-13.00 uur mét de RIVM-
regels. De opbrengst van de markt gaat naar de renovatie van het 
dak van de kerk.

Maandag 31 augustus inloophuis Carma

‘Pijn bij kanker… praat erover’
 
Stichting Pijn bij Kanker nodigt u uit voor de bijeenkomst ‘pijn 
bij kanker… praat erover’ in Inloophuis Carma. Iedere patiënt en 
naaste krijgt te maken met enige vorm van pijn bij kanker. Soms 
licht en tijdelijk, soms zwaar en lang. De Stichting Pijn bij Kanker 
deed onderzoek onder patiënten en hun naasten en zij willen de 
uitkomsten presenteren en hierover met elkaar praten. 

De resultaten uit de gesprekken, over de ervaringen en verbete-
ringen bij pijn bij kanker, helpt deze stichting om gerichte aan-
dacht te besteden aan belangrijke verbeteringen in voorkomen, 
bestrijden en onder controle krijgen van pijn bij kanker. Uw in-
breng is belangrijk. De bijeenkomst is maandag 31 augustus van 
19.30-21.00 uur. Inloophuis Carma, Dijkweg 21 in Naaldwijk. 
Meldt u vooraf aan via info@inloophuiscarma.nl. 

Rijsenburgerweg 34 Poeldijk Tel.0174-245609 michelvistweewielers.nl

P r e m i u m E - B i k e C e n t e r

Michel Vis
E-Bikes - Fietsen

Gazelle - Kalkhoff 
Kom langs voor een proefrit op de beste E-Bikes 

van Nederland en Duitsland

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
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Het jaar 2020 ontkomt in meerdere opzichten niet meer aan het 
predicaat ‘abnormaal’. Ten eerste hebben we nog steeds met 
het alom rondwarende en afschuwelijke coronavirus te maken. 
Om controle op de situatie te houden, zullen we de maatrege-
len strikt in acht moeten nemen. Nalatigheid daarin zal jong en 
oud duur komen te staan! Door de pandemie moest een groot 
deel van de bevolking maandenlang (deels) huisarrest accepte-
ren. Het leek de goede kant op te gaan, we konden ons buitens-
huis wat meer permitteren. Nu hebben veel oudere mensen 
last van de hittegolf en kunnen zij voor de tweede keer dit jaar 
nauwelijks hun neus buiten het venster steken. Als nu misbruik 
wordt gemaakt van herwonnen vrijheden, maakt het virus haar 
retourtje zonder de minste twijfel te gelde. 

Dan gaan we een derde periode in waarbij alles en iedereen een 
pas op de plaats moet maken. Als we nu samen een vuist maken, 
is de kans groot dat we in 2021 aan het strand weer foto’s kunnen 
maken zoals het toppertje dat u nu onder ogen heeft. Dat wil zeg-
gen: zonder de plicht zo’n 1,5 meter van elkaar en zonder mond-
kapje te genieten van alles wat stranden ons te bieden hebben. 
Ontmoetingsplaatsen die sinds jaar en dag miljoenen mensen uit 
binnen- en buitenland naar de kusten weten te lokken. Dit jaar 
was mei bijzonder mooi, de omstandigheden waren echter van 
dien aard dat massaal strandbezoek uit den boze was. Met wat 
gematigde temperaturen gaven juni/juli, met de nodige regenval, 
het beeld van een ouderwetse Hollandse zomer. Het bleek stilte 
voor de storm; de hittegolf waarop augustus ons trakteerde brak 
een aantal records waarop beslist niet iedereen zat te wachten. 

Multifunctionele badpakken
Zo vallen we dit jaar met enige regelmaat van de een in de an-
dere verbazing. Over verbazing gesproken; het strandtenue was 
zo’n negentig jaar geleden bijzonder multifunctioneel. Ouders en 
kinderen laten op het plaatje zien dat hun ‘badpakken’ geschikt 
waren om ter kerke en naar school te gaan, bruiloft te vieren, 
schaatsen te rijden én een bezoekje aan het Scheveningse strand 
te brengen. In de zomer werd vaak gekozen voor de beroemde 
badplaats omdat er dan na afloop nog wat vertier aan het strand-
bezoek kon worden toegevoegd. Westlandse stranden hadden 
in de eerste helft van de vorige eeuw slechts enkele kleine tent-
jes om een al of niet verfrissende versnapering te bekomen. In 
Scheveningen stonden strandtenten en stoelen al voor de oorlog 
mannetje aan mannetje, men kreeg er meer dan in het Westland 
het echte vakantiegevoel. Het recreëren werd in hoofdzaak ge-
zocht in het zoeken naar verkoeling bij de schuimende golven, 
een zeewindje of licht briesje. Daarbij bewezen de indrukwek-
kende rieten, half overdekte strandstoelen, vooral de wat oude-
ren grote diensten. Stoelen die zo werden geplaatst dat de zon 
weinig vat kon krijgen op degene die er zetelde. In dat opzicht 
was het aan de Westlandse stranden allemaal wat eenvoudiger. 
In de Monsterse krant (ook voor de oorlog al meerdere jaren van 
de partij) werd er reclame gemaakt voor het Monsterse en het 
Heijdse strand. 

Niet aanstootgevend
Overigens waren de gehanteerde normen en eisen in het 
Westland van dien aard dat meerdere gezinnen toch maar liever 
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een dagje naar een grotere badplaats gingen. Tot 1930 stond er 
bij de entree van het strand in Ter Heijde een waarschuwings-
bord met de mededeling: ’het is voor personen boven de leeftijd 
van veertien jaar verboden zich in badkleding op het strand te 
begeven’. Men liet het dan ook, op straffe van een boete, wijse-
lijk uit het hoofd om in aanstootgevende kledij het strand op te 
gaan. Het geld lag in de grote gezinnen nergens voor het opra-
pen, vandaar dat men zich wel degelijk gedeisd hield. Hoewel de 
hier poserende families Van Leeuwen op een mooie zomerdag 
Scheveningen boven ter Heijde verkozen, hadden zij qua outfit 
gemakkelijk dichtbij huis kunnen blijven. Hun badkledij was denk 
ik voor de politie geen reden een waarschuwende vinger op te 
steken. Veel meer dan zicht op een viertal knieën, enige armen en 
wat aardige smoelwerkjes werd een eventuele voorbijganger niet 
gegund. De hoofddeksels van de meisjes verraden echter dat zij 
zich, via de toen in zwang zijnde badkoetsjes, op een later tijdstip 
mogelijk nog richting branding hebben laten vervoeren. Het in de 
zon ‘bruinbakken’ was in die tijd bijna niet aan de orde. Tot op 
de dag van vandaag behoren plekjes dichtbij de waterlijn, niet in 
het minst door de temperatuur, tot de meest aangename van het 
strand. Terwijl links een niets vermoedende buurman (in pak één) 
het laatste nieuws tot zich neemt, hebben de strandgasten hun 
koppies richting fotograaf gewend. We zien vooraan vanaf links 
in vol ornaat: Netty, Truus Cd., Lenie, Annie Jd., Annie Cd. en To 
van Leeuwen Jd. De drie jongens achter hen zijn: Wim Jzn., Nico 
en George Czn. van Leeuwen. Vier jongere meisjes herkennen we 
als Truus en Annie Jd., To en Corrie, Cd. De stoelen blijken voor 
de ouders te zijn gereserveerd. Het heeft ertoe geleid dat Jan en 
Jaantje (Adriana) Van Leeuwen-van Paassen en Kees en Marie 
van Leeuwen-van der Drift vanaf links volop genieten van deze 
‘reünie’. Een samenkomst die door vrij noeste arbeid van twee 
ouderparen, wonend nabij de Blauwebrug te Poeldijk, gestalte 
heeft kunnen krijgen. Al met al een schitterende herinnering aan 
een tijd dat er op het strand nog weinig smeermiddelen aan te 
pas kwamen…

‘Volop gezelligheid aan het strand,  
prima voor de onderlinge band.
Een vrolijke boel,
ouders in de stoel,
de grote groep in het droge zand’. 

Westland Verstandig: 
Betere winkelstructuur gewenst 
De gemeente laat nu door een bureau weer de zoveelste visie opstel-
len. Dit keer een detailhandelsvisie Westland. Na de leegstandsma-
kelaar en een inmiddels weggegooid rapport, nu dit weer. Het is 
natuurlijk weer tekenend om net in de vakantieperiode om input van 
inwoners en ondernemers te vragen. De oplossing lijkt natuurlijk 
eenvoudig: de winkels moeten in de centra in daarvoor aangewezen 
straten zijn. Er moet een goede mix gevonden worden tussen trek-
kers, horeca en leuke speciaalzaken. De centra moeten fleurig en leuk 
zijn voor jong en oud. Om dat te zien is geen visie nodig. Aan de slag 
en geen onnodige tijd en geld verspillen.
Ons Burgerkantoor in ’s-Gravenzande aan het Marktplein 10 is in 
augustus op de vrijdagmiddagen open tussen 13.00 uur en 15.00 
uur en op de maandagavonden tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Ons 
Burgerkantoor in Naaldwijk is in augustus op de woensdagavonden 
open tussen 19.00 uur en 21.00 uur. 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

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

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

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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In de kerk 
Zaterdag 29 augustus 19.00 uur: geen viering.
Zondag 30 augustus 09.00 uur: leden van het Bartholomeuskoor 
zingen tijdens de viering.
Zaterdag 5 september 19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 6 september 09.00 uur: Bartholomeuskoor zingt Messe 
brève no. 7 in C van Charles Gounod.

Start nieuw koorseizoen
Door Toos de Vreede

Wat zijn we toch verwend met deze fantastische zomer. Hopelijk 
kon u er op gepaste wijze van genieten, want alles is toch anders 
dan anders. Misschien was u nog op vakantie, maar ook dichtbij 
huis was het geen straf. In de vakantieperiode konden wij een 
paar vieringen in de kerk muzikaal ondersteunen. Wij zingen nu 
in een kleinere bezetting met koorleden die dat willen en kun-
nen. Wat zijn we blij dat we weer wat kunnen zingen. Het was 
een feestje om dat te kunnen doen.

De tijd na de zomervakantie is dé gelegen-
heid om met een nieuwe hobby te star-
ten. Álle koorgroepen zien uit naar nieu-
we leden. Met zoveel nieuwe inwoners 
in Poeldijk hopen wij natuurlijk op nieuw 
zangtalent. Er is voor elke leeftijd ruimte 
om de stem te laten horen en te ontwikkelen. Muziek is belang-
rijk voor communicatie, stembeheersing en de taalontwikkeling 
van een kind. Samen zingen in koorverband voegt daar nog aan 
toe: teamspirit!  Zingen is leuk….. zingen doe je bij Kinderkoor 
Westland. Geïnteresseerd? Kom een keer kijken, luisteren en 
meezingen op de woensdagmiddag. Meer informatie, mail: kin-
derkoorwestland@gmail.com.

Popkoor Fine Tuning
Elke donderdag van 20.00-22.00 uur oefent 
Popkoor “Fine Tuning”. Wil je ook kennis maken 
met al die leuke zangers en zangeressen van het 
Popkoor en de leuke muziek die zij zingen? Neem 
contact met ons op.

Couleur Vocale
Kamerkoor Couleur Vocale repeteert wekelijks op donderdag 
van 20.00-22.00 uur. Geschoolde stemmen zijn van harte wel-
kom. Er is op dit moment plaats bij elke stemgroep. Tenoren en 
bassen zijn méér dan welkom. 
 

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

Het kamerkoor verzorgt vierin-
gen met Nederlandse, Latijnse en 
Gregoriaanse gezangen door ge-
mengd koor of herenkoor, met als 
muzikale hoogtepunten de verzor-
ging van de feestelijke Hoogmissen 
op Paasmorgen en Kerstmorgen met medewerking van orkest. 
Wekelijks repetitie op de vrijdag om 19.30 uur.

Uitvaartkoor
Het uitvaartkoor is onderdeel van het Bartholomeuskoor en 
richt zich specifiek op uitvaartdiensten met Nederlands- of an-
derstalige muziek. Leden van andere koorgroepen of projectle-
den kunnen hier aan deelnemen. Je kunt ook uitsluitend lid van 
het uitvaartkoor zijn.

Verzorging kerkelijke vieringen, op-
tredens met Gregoriaanse gezangen 
4 á 5 x per jaar dienst in kerk, en 
eventueel overige optredens buiten 
de eigen kerk. Wekelijkse repetitie 
op dinsdag van 19.00-19.45 uur

Perosikoor
Verzorgt uitvaarten door herenkoor 
in Poeldijk, de Westlandse parochies 
en daarbuiten met uitvoering van 
het Requiem van Don Lorenzo Perosi. 
Repetities enkele keren per jaar op de za-
terdagochtend of middag.

Concertkoor Westland
Concertkoor Westland repeteert wekelijks 
op dinsdag om 20.00 uur. Heb je belang-
stelling: mail naar concertkoorwestland@
gmail.com 

Komen kijken?
Heeft u er weleens over gedacht om te gaan zingen? Twijfel niet 
langer en probeer het eens...Door de nog steeds geldende maat-
regelen rond COVID-19 vragen wij belangstellenden ons te mai-
len. Dan spreken wij af waar en wanneer je een kijkje kunt komen 
nemen bij één van de bijeenkomsten. zangkoren@deosacrum.nl 
of deosacrumpoeldijk@gmail.com.
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‘Mét elkaar de wereld ontdekken’

Monumentendag: 75 jaar Scouting
Door Nelly Schouw-Zaat

Dit jaar staat het 75-jarig bestaan van Scouting Poeldijk cen-
traal bij de Open Monumentendagen op 12 en 13 september in 
Poeldijk. Met een grote tentoonstelling wordt hun geschiedenis 
in beeld gebracht. Poeldijk Nieuws mocht een paar weken terug 
al een kijkje nemen. Op de koffie bij Cora van Dalen en haar man 
Jos van Kester én Gerard van der Elst, de man die als ’t ware de 
scouting in- en uitademt. ‘Ik ben nu 62 jaar en ik was 7 jaar toen 
ik bij de welpen kwam’, aldus Gerard. ‘Dus ik heb heel wat zien 
gebeuren in de scouting-beweging van Poeldijk’. Jos van Kester 
herinnert zich zijn oom Dirk Min, die uit Bergen aan Zee kwam 
en in Poeldijk met kapelaan Van der Plas en Jan Zuiderwijk (‘3-
J’) op 24 juli 1945 het eerste spoor uitzette in de oprichtingsver-
gadering. Scouting Poeldijk groeide in rap tempo.

Bij het eerste lustrum in 1950 waren al enkele honderden 
Poeldijkse jongeren, tussen de 8 en 17 lid. Foto’s uit die tijd to-
nen leiders met hun grote verkennershoeden en welpenleidsters. 
Jong en oud, in uniform, kaki of groen, gekleurde groepsdas, in-
signes en de vlag. Leiders en leidsters gingen de Poeldijkse jeugd  
voor, door lessen over de natuur en vriendschap, en met elkaar 
de wereld te ontdekken. Nog altijd is de scouting Poeldijk een 
jonge levendige organisatie, gestoeld op het principe ‘jezelf red-
den met zo weinig mogelijk middelen en er met elkaar het beste 
van maken. Leren van elkaars ervaringen en oog hebben voor je 
naasten’.

‘Hoor graag ontbrekende namen!’
Het is Jos van Kester die de tentoonstelling heeft voorbereid 
waarvan heel Poeldijk op de Monumentendagen kan genieten. 
Op 25 grote panelen in de Bartholomeuskerk zijn foto’s en tek-
sten te zien die herinneringen aan veel mooie jaren levendig hou-
den. De foto’s komen uit logboeken van bivak- en kampeereve-
nementen. Uit voorbije jaren én het recente verleden. Juweeltjes 
van handgeschreven boekjes met wetenswaardigheden kreeg 
Jos. Hij ontleende er tal van teksten aan en maakte de zwart wit 
kiekjes digitaal. ‘Sommige groepsfoto’s zijn zo groot en er staan 
zoveel verkenners, gidsen, welpen, kabouters, voortrekkers en pi-
oniersters op dat wij moeite hadden om hun namen te achterha-
len. We zijn er, hoop ik in geslaagd  maar als Poeldijkers zich nog 
mensen herinneren van wie wij de namen niet weten, hoor ik van 
hen graag de namen’, zegt Jos.
                     
Een verhaal van lief en leed
En ja, het valt niet te ontkennen voor hen die 75 jaar scouting 
Poeldijk aan zich voorbij zien gaan. Veel liefdes en verkeringen 
zijn ontloken in de Scouting Poeldijk. Trouwbeloften mondden uit 

in gezinnen waar de kinderen werden grootgebracht volgens de 
bekende principes. Gerard van der Elst is er één van. Hij leerde 
zijn meisje Rosemarie van Zijl ‘op’ de scouting kennen, trouwde 
met haar en zij stichtten een gezin. Gerard rouwt nog om het 
overlijden van zijn Rosemarie, drie jaar geleden. ‘Ik weet nog 
dat de scouting na tien jaar onderhandelen met de gemeente 
eindelijk het groene licht kreeg om een nieuw clubhuis te gaan 
bouwen. Dat was twee dagen voor Kerstmis. Op 2 januari ging 
de eerste paal de grond in. Feitelijk was er geen schriftelijke toe-
stemming, dus wij zeiden dat de heipalen verticaal opgeslagen 
waren. De dag dat het kant en klaar gefabriceerde gebouw zou 
worden opgetrokken was 17 mei, onze trouwdag. Rosemarie was 
niet blij dat ik de hele dag op dat bouwterrein in touw was, maar 
’t kon niet anders. ’s Avonds stónd het clubhuis er. Iemand reed 
er langs, wist niet wat ie zag keek nog even om en reed pardoes 
de sloot in’.

‘Mis het dagelijks hijsen van de vlag’
Scouting Poeldijk, 75 jaar midden in de Poeldijkse samenleving. 
Gerard: ‘Dit jaar ging door corona de jaarlijkse boottocht naar 
Drievliet niet door. Maar we voeren met een stel jonge scouten 
in een paar kleine bootjes het Westland rond. Kinderen keken 
hun ogen uit; ‘Waar benne we nou?’ klonk tientallen keren’. Ook 
de bedevaart die heel populair was behoort tot de geschiedenis. 
Het jaarlijkse Palmpasenfeest van de scouting was er dit jaar niet. 
Gerard hoopt dat die traditie niet verdwijnt. Hij beseft dat tijden 
veranderen, maar hecht aan goede gebruiken. ‘Onze oudere 
scouts waren op reis naar Polen en bij bijeenkomsten daar. Het 
trof mij dat in Polen nog dagelijks de scoutingvlag gehesen wordt. 
‘Diep in mijn hart mis ik dat nu in Nederland…’
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Ons Dorp
De visie van PvdA Westland:

Poeldijk, kind van de rekening
Door Annemiek Koremans

In de rondgang van Poeldijk Nieuws langs Westlandse politieke 
partijen in dit nummer de mening van de Partij van de Arbeid 
Westland over Poeldijk. “Na brede inspraak werd vijf jaar gele-
den een breed gedragen visie voor Poeldijk gepresenteerd. Deze 
visie was breder dan de Voorstraat en ging uit van het onder-
brengen van alle publieksfuncties bij de Voorstraat en het ver-
dwijnen van het al gesloten Cultureel centrum De Leuningjes. 
Gebruikers van De Leuningjes waren al naar elders uitgeweken 
en de Openbare Bibliotheek zou  met Vitis naar het centrum 
komen. Het kleinere zalencentrum ging naar nieuwbouw bij de 
Bartholomeuskerk en De Witte brug. De PvdA was enthousiast 
en zag zelfs mogelijkheden van een park op de plaats van de 
Leuningjes.”

“Helaas werd de visie door de gemeenteraad onder aanvoering 
van de LPF getorpedeerd door gereserveerd geld te gebruiken 
om De Leuningjes tijdelijk voor 10 jaar te redden. Miljoenen die 
aan het centrum van Poeldijk besteed hadden kunnen worden. 
Ondertussen verloedert het centrum van Poeldijk verder. Het hui-
dige college met de LPF zegt nu wat voor Poeldijk te willen doen. 
Opnieuw is een visie opgesteld. Minder gedragen dan de vorige 
gezien de reacties van de winkeliers en de kerk. Een beperkte visie 
ook, want alleen nog maar over het centrum. Nog steeds moeten 
de publieksfuncties naar het centrum. De gevolgen voor het voort-
bestaan van De Leuningjes (De Veiling), de Bartholomeuskerk en 
de oude Verburch-Hofschool zijn niet meegenomen (liggen niet 
in het centrum). PvdA Westland heeft er weinig vertrouwen in.”

Gemeente moet zorgen voor publieksfuncties
“In haar Perspectiefbrief voor 2021-2024 schrijft het college dat zij 
voor de ontwikkelingen van de centra van Wateringen, Monster 
en Poeldijk samen 5 miljoen uit de gemeentelijke schatkist wil ha-
len. Voor Poeldijk lijkt dit wederom besteed te worden aan het 
verder opknappen van De Veiling, het inrichten van de Voorstraat 
en extra parkeerplekken op grond van de kerk (ondanks bezwa-
ren van het parochiebestuur). Alle andere ontwikkelingen moe-
ten door particulieren worden betaald. Die moeten het Dario Fo 
gebouw en De Witte Brug maar kopen en alle wensen voor de 
publieksfuncties realiseren. In Wateringen en ‘s-Gravenzande is 
dit al mislukt. De huren die daar in de oude gemeentehuizen ge-

vraagd worden maken vestiging van 
Bibliotheek en Vitis onmogelijk. PvdA 
Westland vindt dat Poeldijk beter ver-
dient. De gemeente moet zelf zorg dra-
gen voor de huisvesting van de publieks-
functies. Aankoop en ontwikkeling van 
het Dario Fo gebouw en De Witte Brug 
horen daarbij. Via het bestemmings-
plan kan de ontwikkeling van een carré 
met kleine winkeltjes en horeca worden gestimuleerd. Door de 
inrichting van de openbare ruimte, waaronder het parkeren bij 
de Jumbo kan de Voorstraat met de Jan Barendselaan worden 
verbonden. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk centrum waarin 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, leren en recreëren. En aan het 
eind van de levensduur van De Veiling een mooi park op die plek.”

Dinsdag 1 september in De Backerhof

Repair Café start weer 
 
Iets defect, snoer te kort, lekke band, knoop eraf, kacheltje ka-
pot? Laat het nazien bij het Repair Café. Onze vrijwillige repara-
teurs zitten op u te wachten! Het Repair Café leert mensen dat 
er alternatieven zijn voor weggooien en dat repareren vaak een 
hele goede optie is. Het maakt mensen enthousiast en waarde-
volle praktische kennis wordt overgedragen. Dinsdag 1 septem-
ber van 13.30-15.30 uur.

Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee of 
gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Voor het Repair 
Café hoeft u zich niet aan te melden, u kunt binnenlopen en u 
natuurlijk ook houden aan de RIVM-regels. Met een scoringsper-
centage boven de 50 is het altijd het proberen waard. U bepaalt 
door een vrijwillige bijdrage wat het u waard is. Reparaties wor-
den, onder voorbehoud, aangenomen tot 15.30 uur, wij gaan 
door tot 16.00 uur om af te ronden. Elke eerste dinsdag van de 
maand in De Backerhof. Contact: rcwestland@outlook.com of 
www.repaircafe.org.

onze openingstijden: 
ma-vr 06.00 tot 21.00 uur 
za 07.00 tot 21.00 uur 
zo 09.00 tot 21.00 uur 

Wij maken zelf 
lekkere verse 

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

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

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

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

 

 

 
 
 
 
 

De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

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

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

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 

KBO Poeldijk
Start bridge- en klaverjasseizoen uitgesteld

Voorlopig niet kaarten
Onze bridge- en klaverjasleden weten het: wij hebben te maken 
met een opleving van coronabesmettingen in Nederland. Vooral 
ouderen lopen de grootste gezondheidsrisico’s. Er was overleg 
met het KBO-bestuur, de bridge- en klaverjasleiding en René 
Hartman (Vrienden) over de start van het kaartseizoen 2020-
2021. Regels van het RIVM en Koninklijke Horeca Nederland 
waren bepalend.

We moesten constateren dat de 1,5 meter afstand-regel ons te 
grote problemen bezorgt. Het binnenkomen in Vrienden en weg-
gaan, van grotere groepen in een beperkte ruimte mag niet. Ook 
wisselen van plaats, zoals bij bridgen gebruikelijk, vijf keer per 
middag voor allen, is niet toegestaan. En er wordt door meer 
mensen met dezelfde kaartspellen gespeeld. Wij hadden het 
graag anders gezien, maar gezien onze verantwoordelijkheid en 
de risico’s, hebben wij besloten tot Kerstmis van een start van 
het bridge- en klaverjasseizoen af te zien. Uiteraard volgen wij 
berichten over het coronavirus en de maatregelen nauwlettend. 
Als dit aanleiding is voor een positieve wending dan hoort u di-
rect van ons.

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Als je alles op een rijtje hebt, hoed je dan voor het domino-ef-
fect.”
“Succes is het vermogen om keer op keer te falen zonder je en-
thousiasme te verliezen.” (Winston Churchill)

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 

Splinter Chabot, Ellie Lust en Erica Terpstra

Nieuwe brochure bieb én VU
Het complete programma en cursusaanbod van Bibliotheek en 
VU Westland staan in een brochure die op twee manieren te le-
zen is. Vanaf september start het programma volgens de RIVM-
regels. Er geldt een maximaal aantal bezoekers of deelnemers 
en men moet zich vooraf aanmelden, want vrije inloop mag 
niet. Op het programma staan Frans Bromet, Splinter Chabot, 
Ellie Lust en Erica Terpstra. 

Zij komen naar Bibliotheek Westland 
om hun boeken te promoten of over 
hun werk te vertellen. Ook documen-
tairemaker Frans Bromet is te gast met zijn documentaire ‘Leve 
de organen’ over de donorwet. In het aanbod van de VU cursus-
sen zoals talen, fotografie, computervaardigheden en yoga. Het 
aanbod is uitgebreid met actuele, nieuwe cursussen zoals klussen 
voor vrouwen, mindful opvoeden, relaties: hoe doe je dat? en 
een spoedcursus ontspannen. Op 2 september is de Open Dag 
van VU Westland, Julianaweg 158 in ’s-Gravenzande. Docenten 
beantwoorden dan vragen. Aanmelden via www.vuwestland.nl.



18 26 AUGUSTUS 2020

Nieuwe leden altijd welkom 

Verburch ‘97 Jeu de Boules 
Door Piet de Quaasteniet

Het is gelukkig weer wat beter met de temperaturen. In augus-
tus waren binnen- en buitenbanen 11 dagen dicht. Boven de 28 
graden is het niet mogelijk om Jeu de Boules te spelen. Wij moe-
ten rekening houden met onze gezondheid die is voor iedereen 
belangrijk. Probleem is dat we niet eerder in het bestaan van 
onze vereniging zoiets hebben meegemaakt.

Het coronavirus speelt nog steeds een grote rol in veel sport-
verenigingen, bij de Jeu de Boules is het niet anders, we merken 
ondanks dat we voorzichtig zijn met de regels die we proberen 
zo goed mogelijk na te leven, toch  veel leden liever niet komen 
spelen. Wij respecteren jullie allemaal en hopen op betere tij-
den om te spelen. Interne toernooien staan helaas ook niet op 
de kalender. Wat er met de Westlandse Club Kampioenschappen 
in seizoen 2020-2021 gebeurt weten we nog niet. Er zijn diverse 
Westlandse verenigingen die niet genoeg ruimte hebben om te 
spelen. Donderdag 27 augustus om 13.30 uur in de kantine van 
de Jeu de Boules is onze  jaarvergadering. Graag aanmelden bij 
Christien of Yvonne, per telefoon of mail. Nieuwe leden zien we 
ook nu graag. Op maandag, donderdag en zaterdag 13.15 uur zijn 
ze welkom, of dinsdag 19.15 uur. Voor ballen zorgen wij; 3 keer 
gratis kennismaken met Verburch ’97 Jeu de Boules. Zie: www.
verburch.nl/jeudeboules.

v 
/9•� 

verburch 
」EU DE BOULES 

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.

Verburch Jeu de Boules, Wim Heskes

Vrijwilliger in het zonnetje
Een vereniging zonder vrijwilligers is ondenkbaar. Bij de Jeu 
de Boules zijn heel veel vrijwilligers die er voor zorgen dat al-
les gladjes verloopt, zodat de leden zonder zorgen aan het spel 
kunnen beginnen. Dit keer is  vrijwilliger van de maand: Wim 
Heskes. Jeu de Bouler én vrijwilliger Wim Heskes woont in 
Poeldijk, is 73 jaar en getrouwd met Anneke. 

Omdat Wim gepensioneerd is en 
meer vrije tijd kreeg, leek het hem 
leuk om voor de Jeu de Boules klus-
jes te doen en toch nog lekker bezig 
te zijn. Dit doet hij al zo’n 12 jaar. 
Wim pakt zowat alles aan wat er te 
doen valt, zoals het repareren van 
het hekwerk, tegelwerk, schuurtje bouwen en verven. Hij doet dit 
meestal samen met Jan Verheul; ook een Bouler van Verburch. 
Hij heeft er plezier in en ziet het ook als onderdeel van zijn hob-
by’s. “Je bent lekker onder de mensen” zegt Wim. “Als we met 
een ploegje ’s-morgens aan het klussen zijn komt Anneke er ook 
bij om voor ons een heerlijk bakkie koffie te zetten.” Wim raadt 
het iedereen aan om, indien mogelijk - denk aan gezondheid - 
iets van vrijwilligerswerk voor de vereniging te doen. “Je ziet vaak 
blije gezichten als er weer iets opgeknapt is, er een BBQ georga-
niseerd wordt of onderlinge toernooitjes georganiseerd worden.” 
Buiten de hobby bij de Jeu de Boules heeft hij er nog een paar. 
Wim vindt het ook fijn om in de tuin te werken, lekker te fiet-
sen, om vogelhuisjes te maken en…. hoe kan het anders, Jeu de 
Boules-toernooien bij andere verenigingen te spelen. Zolang zijn 
gezondheid goed blijft gaat Wim door, want het geeft hem veel 
voldoening om zo lekker bezig te zijn. Wil je ook als vrijwilliger 
meedoen binnen de Jeu de Boules?  Geef je op een bestuurslid of 
stuur een mail naar secretariaatverburch97@gmail.com.
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Van 300 naar 850 leden 

Verburch Tennis 40 jaar!
 
Op 4 juni was het precies 40 jaar geleden dat Tennisvereniging 
Verburch is opgericht, met als aanleiding de nieuwe sporthal 
en de mogelijkheden voor tennisbanen in de hal. Op 2 februari 
1980 komen Dick Kamp, Kees Duyvesteijn en Piet Grootscholten 
op uitnodiging van het hoofdbestuur van Verburch bijeen, om 
te praten over de vraag, of oprichting van een tennisafdeling 
haalbaar is. Een enquête in de Poeldijker levert binnen één 
week 60 geïnteresseerden op. Op 4 juni 1980 is de oprichtings-
vergadering.

Het bestuur bestaat uit voorzitter Dick Kamp, penningmeester 
Theo Verbeek, secretaresse Janny van Bergenhenegouwen, tech-
nische commissie Piet Grootscholten en jeugdcommissie Kees 

Duijvesteijn. Op 2 september 1980 wordt de eerste bal geslagen 
in de hal door leden van de tennisafdeling. Dan zijn er 300 leden: 
230 senioren, 40 junioren en 30 jeugdleden. Al snel wordt men 
het eens over buitenbanen. Op 4 juli 1981 worden 5 buitenba-
nen naast de sporthal aan het Wenpad feestelijk geopend door 
burgemeester Stolwijk. Het is dat jaar nog niet druk op het park, 
zo’n 50 leden spelen intensief en hebben alle banen voor zich. 
Voor consumpties wordt een thermoskan of koelbox meegeno-
men. Andere zaken, zoals toiletten zijn in de sporthal. Anno 2020 
hebben wij een schitterend tennispark met 9 smashcourt-banen 
inclusief baanverlichting, oefenhok en sfeervol clubhuis. Zo’n 
850 leden, jong en oud tennissen vrijwel dagelijks, overdag en 
’s-avonds op Verburch Sportcentrum. Het jubileumfeest op 6 juni 
kon helaas niet doorgaan door het coronavirus. Wie weet lukt dat 
volgend jaar. Zie: www.verburchtennis.nl. 
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In pak de pen op…. 
Niet thuis, dan in De Leuningjes

Natuurlijk de horeca
Ik ben Willem Scholtes uit Poeldijk, een echte Poeldijker, be-
kend van De Leuningjes. Geboren in Delft 1952 in een gezin 
van 9 kinderen. Mijn ouders zijn Gerard Scholtes en Diena van 
Velzen. Mijn vader was tuinderarbeider bij Koos Kester van de 
Wateringseweg. Ik zat op de kleuterschool aan de Voorstraat-
Schoolstraat bij juf Wil. Daarna ging ik in Eindhoven op school, 
lager onderwijs voor slechthorenden, want mijn gehoor was 
niet 100%. Deze school was een van de beste van Nederland.

Daar werd ik ook opgevangen bij een pleeggezin. In de school-
vakantie mocht ik naar huis in Poeldijk. Deze school heb ik 10 
jaar doorlopen en een fijne jeugd gehad. Daarna ging ik naar de 
LTS aan de Meppelweg in Den Haag. Op deze school zaten veel 
Westlanders. Na de LTS ging ik werken op Veiling Noord bij Frans 
van der Linden. Daar ging ik  al koffie zetten voor het personeel 
buiten je werk (horeca). Mijn wens was natuurlijk de horeca. Ik 
stond al bij Soos ‘67 achter de bar. In 1975 werd De Leuningjes 
geopend en Leo Droog vroeg naar personeel voor in de horeca. 
Ik gelijk er achteraan en ik werd aangenomen: binnen 14 dagen 
beginnen. Frans van der Linden gebeld, hij vond het goed, want 
hij wist dat ik graag in de horeca wilde. Dat waren mooie tijden 
met André  Disco parade, grote bands en Radio Veronica. Ook 
hadden we grote feesten met o.a. kommersupermarkt Brinkman, 
Onderwater.

Nieuwe uitdaging: biljarten
We deden ook bruiloften, koude en warme buffetten. De laatste 
jaren had de stichting het hele pand in beheer.
In oktober 2014 werd de Leuningjes genoodzaakt te sluiten door 
asbest. Vier personeelsleden werden ontslagen. Dat was voor mij 
een klap terwijl ik al 40 jaar had gewerkt. Het was  mijn twee-
de huis: ben ik niet thuis dan ben ik in De Leuningjes. Toen ben 
ik de WW in gegaan, ik was 64 jaar en stil zitten kan ik niet dus 
vrijwilligerswerk bij de Backerhof. Nu met het coronavirus ligt De 
Backerhof een beetje stil en is de keuken dicht. Maar ik heb een 

Westlands veilingbestuurder van formaat 

Jan Reincke overleden
Door Jan Goeijenbier, hoofdredacteur

In zijn woonplaats Helmond 
is Jan Reincke (90) op 15 
augustus overleden. Jan 
Reincke was jarenlang tuin-
der aan de Heulweg in 
Kwintsheul en ontwikkelde 
zich ook als bestuurder. Hij 
was onder andere voorzitter 
van veiling Kwintsheul en 
voorzitter van fusieveiling 
Westland-Noord in Poeldijk. 
Reincke speelde een bepa-
lende rol in het fusiegeweld 
van de Nederlandse groen-
ten- en fruitveilingen in de 
jaren ‘90. Kort na de Tweede 
Wereldoorlog telde Nederland meer dan 100 veilingen, sommi-
ge dorpen hadden katholieke en protestantse veilingcoöpera-
ties. Bij de fusie tot The Greenery verdwenen de veilingen. 

“Jan toonde zijn bestuurlijke kracht in onderhandelingen met de 
gemeente Den Haag. De belangen van de Wateringse tuinders 
die hun grond moesten afstaan waren bij Reincke in goede han-
den”, zegt Leo Zwinkels, oud-voorzitter Raad van Toezicht van 
Groenteveiling Westland-Noord in Poeldijk. “Jan had een heel 
rustige en doordachte uitstraling, was zeer betrouwbaar en ge-
noot groot gezag bij bestuurders. Hij diende de belangen van ‘zijn 
tuinders’ heel goed. Jan, altijd minzaam lachend, zocht zijn eigen 
weg en werd, uiterlijk althans, nooit boos. Zijn grote invloed liet 
hij ook zien door de Heulse veiling lang buiten fusies te houden,” 
zegt Zwinkels.

‘Altijd correct en integer’
Poeldijker drs Cees Arkesteijn, oud-directeur van het Kwaliteits 
Controle Bureau, ziet Jan Reincke nog zitten: op een stoel, le-
zend voor zijn huis aan de Heulweg. “Reincke was heel gedegen, 
een lezer en denker. Hij trad niet zo op de voorgrond zoals an-
dere voorzitters, zijn invloed was des te groter.” Oud-Poeldijker 
Ir Harry Barendse, jarenlang actief voor Westlandse veilingen en 
het Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen CBT: “Jan Reincke, 
altijd in het pak, altijd correct, altijd integer, keek breed naar de 
problemen in die tijd. Door zijn bescheidenheid wist hij meer 
voor elkaar te krijgen dan luidruchtige collega’s. Ook als hij ver-
schillende belangen moest dienen: als voorzitter van Westland-
Noord en CBT-bestuurder. Jan was natuurlijk voorzitter van de 
grootste veiling en speelde desondanks een constructieve rol in 
de haat-liefdeverhouding tussen Bleiswijk en het Westland.” 
De hoofdredacteur van Poeldijk Nieuws verliest een dierbare ach-
terneef; rust in vrede goede Jan.

nieuwe uitdaging: biljarten. De Witte Paard Senior speelt in de 
voormalige school Verburch-hof. Ik zorg voor de koffie, drankjes 
en het schoonhouden van biljarttafels. Intussen ben ik al twee 
jaar met pensioen. Zo kun je zien hoe het horecaleven is. Heerlijk. 
Verder zit ik bij carnavalsvereniging De Blauwkonters en bij de 
KBO kaarten klaverjassen. Nu geef ik de pen door aan Mireille 
Schoumans.
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Ook in week van Westland Ontmoet 

Vrienden Bartholomeus op Open Monumentendag 
Op Open Monumentendag 12 en 13 sep-
tember werven wij leden van Vrienden 
Bartholomeus. Met folders en posters 
presenteren wij onze activiteiten en in-
vesteringen die wij willen doen om de 
Bartholomeuskerk toekomstbestendig te 
maken. Een uitgelezen kans om dan al uw 

vragen te stellen of suggesties te doen die onze stichting verder 
helpen.

Het bestuur maakt plannen om de kerk op korte termijn als ge-
meenschapsgebouw te gebruiken en beschikbaar te maken voor 
evenementen. Bedenken en opzetten van plannen willen wij met 
enthousiaste vrijwilligers samen doen. Door het gebouw en de 
ruimte eromheen, kunnen er vele activiteiten gehouden worden, 
binnen én buiten. Als coronaregels het toelaten willen we in de 
week Westland Ontmoet op 29 en 30 september en donderdag 1 
oktober iedereen in en rond Poeldijk en nieuwe Poeldijkers uitno-
digen in De Bartholomeus om dan onze plannen te presenteren. 
Ook van de partij zijn dan Westlandse artiesten en talenten. Wil 
je ons een van die avonden helpen met bezoekers ontvangen en 
koffie schenken? Dan horen wij dat graag! 

Vacature administratief medewerker nog open 
Je draagt zorg voor postverwerking, ledenadministratie, boek-
houding en woont bestuursvergaderingen bij als notulist. Deze 
functie is een mooie kans om je verbondenheid met het gebouw 
te tonen en je in te zetten om met ons te werken en te denken 
over het voortbestaan van de kerk. Wil je meedingen naar de 
functie, laat het ons dan snel weten! Binnenkort starten gesprek-
ken met kandidaten. Ben je 1 dagdeel per week beschikbaar en 
kan je goed overweg met Microsoft Word en Excel, mail dan Koos 
Verbeek via voorzitter@debartholomeus.nl. Voor vragen of meer 
informatie kan je hem ook bellen op 06 – 53 71 41 51. 

Motivatie Carin Bom
“Als katholiek gedoopt kind deed ik mijn Eerste communie en 
Vormsel in de Sacramentskerk Delft. Als tiener zong ik in het jon-
gerenkoor en zat er op de ‘hobbyclub’: een ontmoetingsplek voor 
jongeren. Voor mijn werk als leerkracht basisonderwijs kwam ik in 
het Westland, trouwde ik met de oudste zoon van oud-directeur 
Aad Bom van Bartholomeusschool/ Verburch-hof, ben hier naar 
tevredenheid komen wonen en zag hier mijn 3 kinderen opgroei-
en. Mijn geloof liep als rode draad door mijn werk op school en 
mijn activiteiten voor de kerkgemeenschap. Ik deed begeleiding 

van communicanten, bezocht 
de kerk met mijn klassen in 
het kader van wereldoriën-
tatie, was contactpersoon 
met de parochie, zat in werk-
groep Basis, was lid van de 
werkgroep Poppenspel voor 
het jonge kind, bracht de 
post rond voor de parochie 
en zong eerst in koor Manna 
(Naaldwijk) en nu InBetween 
(Wateringen). Het geeft mij 
een gevoel van verbonden-
heid, bezinning en uitdaging 

om mijn geloof uit te dragen en in praktijk te brengen. Nu er gro-
te veranderingen in onze samenleving in het algemeen en in de 
kerkgemeenschap in het bijzonder zijn, vind ik het belangrijk een 
plek te creëren voor behoud en vieren van gelovige tradities ge-
koppeld aan nieuwe, eigentijdse activiteiten in ons karakteristie-
ke kerkgebouw (‘kathedraal van het Westland’). Via deze bijzon-
dere kerk kunnen we samen werken aan verbondenheid tussen 
de bevolkingsgroepen: oud en jong, van oorsprong Poeldijks of 
buitenaf, gelovig of niet en zo aan een veilig en prettig leefklimaat 
in ons dorp.”
Adres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Mail: ikwilvriendworden-
van@debartholomeus.nl of 06-53 714 151.

45 jaar actief voor sport, taal en kerk 

Lintje Peter van Leeuwen
Poeldijker Peter van Leeuwen is onderscheiden tot lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Piet  Vreugdenhil 
reikte hem afgelopen zaterdag de versierselen uit ter gelegen-
heid van het 40-jarig jubileum van de Jan van der Valk Sporthal 
in Poeldijk.

Peter van Leeuwen was in 
1976 één van de oprichters 
van Verburch Tafeltennis. 
Tot 2001 als bestuurslid, van 
1986-2001 voorzitter. Vanaf 
de oprichting is hij actief 
betrokken bij de Jan van der 
Valk Sporthal. Peter zat in het 
hoofdbestuur, was avond-
beheerder van de sporthal 
en sinds 2012 voorzitter van 
de beheercommissie van de 
Jan van der Valk Sporthal. 
Ook was Van Leeuwen van 2009-2016 medeorganisator van het 
Poeluks dictee in het Rondje Poeldijk. Sinds 1992 is hij actief bij 
de jaarlijkse kerkenveiling in Poeldijk, voorzitter van de Stichting 
Kerkenveiling Bartholomeusparochie en als veilingmeester bij de 
kerkenveiling. 
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Invulraadsel: ongewerveld diertje
Door Bep Stijger

1. GE   .   .   .   .   SPRIET 1e letter
2. ZUUR   .   .   .   .   ROL 2e letter
3. PEPER   .   .   .   .   THEE 3e letter
4. SPOOK   .   .   .   .   ARREST 2e letter
5. RIDDER   .   .   .   .   .   TREIN 1e letter
6. PIT   .   .   .   .   NAALD 4e letter
7. HAGEL   .   .   .   .   ADER 3e letter
8. GAREN   .   .   .   .   .   NAGEL 2e letter
9. LAS   .   .   .   VET 2e letter
10. WONDER   .   .   .   .   VLEK 2e letter
11. SCHOON   .   .   .   .   .   .   MELK 1e letter
12. WERELD   .   .   .   GEWAS 2e letter
13. BRON   .   .   .   .   .   JUFFER 4e letter
14. RIET   .   .   .   .   .   .   ZIEKTE 6e letter
15. MUIZEN   .   .   .   HELM 1e letter
16. BIER   .   .   .   .   GORDIJN 2e letter
17. SPINNE   .   .   .   .   DOP 2e letter
18. AF   .   .   .   .   .   BEELD 4e letter
19. WEES   .   .   .   .   VRIENDELIJK 4e letter
20. KNAAG   .   .   .   .   PROEF 3e letter
21. GE   .   .   .   .   NAAR 4e letter

Vul op de stippen een woord in, dat is de laatste lettergreep van 
het eerste woord en de beginlettergreep van het tweede woord. 
Bijv. ‘slag room boter’ of ‘strek dam bord’. Zet dan de letters van 
het ingevulde woord naast elkaar. Een ongewerveld diertje. Dat is 
de oplossing. Stuur die met naam, adres en telefoonnummer bin-
nen 14 dagen naar puzzel@poeldijknieuws.nl of Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Reacties zonder telefoonnum-
mer, dingen niet mee naar de prijs. Suggesties voor een leuke 
puzzel of er zelf een maken? Van harte welkom! Dan is ons blad 
echt van en voor alle Poeldijkers.

Uitslag woordzoeker ‘gezelschapspellen’ uit nr. 16: ‘Wat een 
leuk spelletje’. Van de 23 inzenders, die het allemaal goed had-
den, is de gelukkige winnaar Aloysius van Elswijk, op de foto 
met zijn slagroomschnitt.

Jongeren puzzel: Dierenrijk
Door Toos Verbeek

Speciaal voor kinderen tot en met 12 jaar. Zoek de naam van elk 
dier op, neem de bedoelde letter en maak van de letters een zin. 
Stuur de oplossing met je naam, adres en telefoonnummer bin-
nen 14 dagen per mail naar puzzel@poeldijknieuws.nl of Poeldijk 
Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Reacties zonder tele-
foonnummer, dingen niet mee naar de prijs. Wie weet win jij deze 
eerste echte kinderpuzzel!
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Uitvaart in tijden van corona

Opnames van de uitvaartmis van Jeanne Barendse-van Leeuwen (81) op zaterdag 15 augustus. Na haar  begrafenis troffen haar 
familieleden, vrienden en bekenden elkaar in de tuin van de Poeldijkse pastorie (Foto’s Koos Verbeek)
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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

Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28
.com

Dowload de app en bestel

Wij bezorgen nu
bij jou thuis

NIEUW

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG T/M ZATERDAG

08:00 – 21:00 UUR
     

ZONDAG
09:00 – 20:00 UUR

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen

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
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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


