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AGENDAAGENDA
12 en 13 sept. Open Monumentendag Bartholomeuskerk
Elke zaterdag 09.30-11.00 uur Open kerk  Hervormde kerk 
Elke woensdag 13.30-15.00 uur Open kerk Bartholomeuskerk
19 sept. 10.00-11.00 uur Boeken-, platenmarkt + creamarkt Hervormde kerk
29 sept. 14.00 uur Jaarvergadering KBO Poeldijk Bartholomeuskerk
29, 30 sept. en 1 okt. 19.30 uur Vrienden Bartholomeus Westland Ontmoet
  (zie pag. 17) 

René Hartman van Vrienden en Eindeloos:

‘Wij zijn ondernemers’
Door Nelly Schouw-Zaat

De schrik zat er goed in toen het kabinet op 15 maart besloot 
dat ‘vanaf vanavond alle horecagelegenheden gesloten wor-
den’. Het zal je maar overkomen als je op dat moment een volle 
tent met gasten hebt! René Hartman van het Poeldijkse party-
centrum ‘Vrienden’ en restaurant ‘Eindeloos’ kan er over mee 
praten. Dát doet hij nu liever niet meer. ‘Wij zijn ondernemers. 
De horecawereld staat natuurlijk op z’n kop, maar wij kijken 
vooruit en gaan er het beste van maken. Er is genoeg reden voor 
optimisme’. Het ziet er in de grote zaal van ‘Eindeloos’ anders 
uit: tafels met niet meer dan vier stoelen, ruimte ertussen en 
veel mooie decoraties die een huiselijke sfeer uitstralen. Het 
nieuwe uitgaansseizoen staat voor de deur.

‘We merken dat er al meer boekingen binnen komen voor het 
restaurant. De mensen willen weer buiten de deur in gezelschap 
met elkaar eten en drinken. Binnen de grenzen die er nu zijn ma-
ken wij dat mogelijk’, zegt René Hartman (58). Hij en zijn vrouw 
Ellen én hun 34-jarige dochter Cynthia vormen het trio dat de 
deuren van het Poeldijkse restaurant en partycentrum wagenwijd 
open zet.

‘Veel geïnvesteerd’
‘We hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten’, vervolgt hij. 
Alles was onzeker.  (lees verder op pagina 5)

Keurslager Marco van der Hout:

In vijf jaar naar speciaalzaak
Door Nelly Schouw-Zaat, foto’s Willem de Bruijn
 
Precies vijf jaar nadat keurslager Marco van der Hout de slagerij 
van Jan van der Maarel aan de Voorstraat in Poeldijk overnam, 
begint de ondernemer nu trots aan een nieuw tijdperk. Twee 
nummers verder kocht hij een pand dat omgetoverd is tot sla-
gerij: Voorstraat 57. Het interieur oogt indrukwekkend en no-
digt uit tot smakelijk eten. Op 1 september 2015 kwam Van der 
Hout naar Poeldijk. Vorige week, 3 september, was de grote dag 
dat hij en zijn medewerkers de deuren van de nieuwe winkel 
wijd openden. In vijf jaar tijd groeide de winkel, die altijd al een 
trouwe klantenkring had in Poeldijk en omgeving, uit tot een 
toonaangevende speciaalzaak waar elke liefhebber van lekker 
en gezond eten terecht kan. (lees verder op pagina 3)
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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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Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Heerlijke verse 
slagroomschnitte
van €8,25 voor €5,99

Gezond 
100% Volkorenbrood 

2e halve prijs

Knapperige verse 
harde broodjes

 3 + 1 gratis

Aanbiedingen geldig van 
woensdag 9 t/m dinsdag 15 september

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

keurslager

7 t/m 12 september 2020 14 t/m 19 september 2020

GRATIS Toetje
bij 350 gram maaltijd 
naar keuze!

GRATIS Toetje
bij 350 gram maaltijd 
naar keuze!

Kip 
cordon blue

3 stuks 500

Malse 
kogelbiefstuk

3 stuks 795

Bij besteding van € 10,–

GRATIS 
stukje grilworst

Boemboe 
Baliballen

3 stuks 399

(Vervolg voorpagina)

‘Bij het uitwerken van mijn plan voor deze stap heb ik me gehou-
den aan het principe: hoge kwaliteit, mooie presentatie, inspira-
tie voor wie van goede maaltijden houdt, schoonheid en hygiëne 
en vooral kijken naar wat de consument graag op tafel zet’, aldus 
Marco, die zich vanaf het begin thuis voelt in Poeldijk. Het re-
sultaat is een eigentijds concept voor een winkelinrichting met 
diverse toonbanken. Vanzelfsprekend is een belangrijke rol weg-
gelegd voor het vlees in al zijn verscheidenheid, verse producten 
uit eigen slagerij tot fijne vleeswaren, worstsoorten en barbecue, 
gourmet en cateringproducten. De nieuwe winkel heeft aparte 
toonbanken met een uitgebreide sortering aan maaltijden, soe-
pen, kazen en wijnen. 

Samenwerking met boeren in de omtrek
‘We hebben vooral aandacht voor de productiewijze van het 
vlees’, zegt Marco. ‘Er wordt samengewerkt met boeren uit de 
omtrek die pluimvee, runderen en varkens met respect en lief-
de laten gedijen in een gezonde omgeving. Met goede voeding, 
zonder antibiotica, dieren hebben een goed leven. Dat komt het 
eindproduct ten goede. Wij werken zorgvuldig met kruiden die de 
smaak van het vlees verhogen en versterken, zonder te overheer-
sen. Ook bieden wij in vegetarisch eten vleesvervangers en maal-
tijden; wij merken dat daar steeds meer vraag naar is’. Komende 
weken kunnen de klanten speciale feestelijke aanbiedingen tege-
moet zien.  

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 ervoor 
vanuit Wateringen uitgezonden; daaraan kan een aantal bewo-
ners op gepaste afstand deelnemen. Ook worden er vieringen 
van de Hervormde Gemeente uitgezonden.
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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

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

Inloopspreekuur 
over het laatste afscheid
Voor al uw vragen rondom een uitvaart

Tijd: 15.30 - 17.00 uur

Waar: 
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/
inloopspreekuur

over het laatste afscheid
rondom een uitvaart

Rijsenburgerplaats 27

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/

15 september 2020

In dankbare herinnering:

Leo van Bergenhenegouwen (84)
Door diaken Ronald Dits 

Op 29 juli is op 84-jarige leeftijd en gesterkt door het H. Sacrament 
van de Zieken, Leonardus Johannes van Bergenhenegouwen 
thuis in Poeldijk overleden. Leo is geboren op 20 november 
1935. Zijn eerste levensjaren waren in Beuningen. In zijn twee-
de jaar verhuisde het gezin, met in totaal 11 kinderen, naar het 
Westland. Leo werkte op zijn 16e al in de tuinbouw. 

Bij toneelvereniging Sint Genesius ontmoette hij Alie met als 
gevolg een huwelijk op 2 mei 1963. Na tijdelijk wonen in de 
Bospolder, werd al snel een woning betrokken aan de Fresiastraat 
en in 1966 werd opnieuw verhuisd naar de Jan Olierookstraat. Het 
gezin werd uitgebreid met Karin en Gerda. Leo was een zorgzame 
vader, altijd positief, leergierig en behulpzaam. Na 16 jaar werken 
in de tuinbouw, ging hij aan de slag bij de gemeente Naaldwijk, 
uiteindelijk als chauffeur op de vrachtwagen. In zijn vrije tijd 
was Leo actief bij EHBO, Jeu de Boules, als vrijwillig chauffeur 
op de ambulance, maaltijden bezorgen in De Witte Brug, maar 
zingen was zijn grote passie. Hij heeft 42 jaar gezongen in het 
parochiekoor Deo Sacrum, waar hij ook een bestuursfunctie had 
en muziekarchivaris was. Voor zijn grote inzet ontving Leo diverse 
onderscheidingen: Lid in de orde van Oranje Nassau in 2017, de 
gouden Gregoriusmedaille voor 40 jaar koorzang en de parochiële 
Bartholomeuspenning. 

Leo genoot van reizen, wandelen, fietsen en bezoekjes van klein- 
en achterkleinkinderen. Eind vorig jaar kreeg Leo klachten, hij 
bleek ongeneeslijk ziek en wilde graag thuis zijn leven voltooien. 
Door de zorg van Alie en zijn dochters was dit mogelijk. Na 
een onrustig levenseinde sliep hij in. De uitvaartplechtigheid 
was op 3 augustus in de H. Bartholomeuskerk, waarna Leo is 
begraven op de parochiële begraafplaats, begeleid door het ‘In 
paradisum’ van het Perosikoor. In dit lied wordt gevraagd of het 
koor van de engelen Leo welkom heet in het hemelse Jeruzalem. 
Dat Leo in dit paradijs uit volle borst mee mag zingen met het 
hemels koor. 
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 10 t/m 12 september

APPELCAKE TAARTJE
Luchtig roombotercake taartje  
met heerlijke frisse appels. 

van 5,95
€4,95

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

(vervolg van de voorpagina)

Niemand wist wat er ging gebeuren, hoe lang de boel stil zou lig-
gen. ‘Wij hadden juist de afgelopen jaren veel geïnvesteerd, voor-
al in energie, koelingscapaciteit, elektrische voorzieningen en LED 
verlichting. Er lag een plan om zonnepanelen te installeren; dat 
moeten we nu even vooruitschuiven. Belangrijker is dat de inrich-
ting aan nieuwe eisen voldoet. We kunnen minder grote groepen 
ontvangen dan eerst. Je merkt dat het toch gezellig is en gasten 
zich op hun gemak voelen’. Toch zal René de vaste evenementen 
jaren missen. Het Carnaval, Rondje Poeldijk, de wekelijkse KBO-
kaartsoos, grote recepties en bedrijfsfeesten. Hij, Ellen en Cynthia 
beraden zich op nieuwe initiatieven, al zijn die nog niet concreet. 
‘Het is een uitdaging om als goede horecaondernemer kansen die 
je krijgt te benutten. We zien nu al dat jonge mensen, de 30ers 
tot 60ers graag in ongedwongen sfeer bij elkaar komen voor een 
hapje en een drankje op een eigentijdse plaats. Niet teveel en 
niet te dicht bij elkaar, ook op 1.5 meter afstand is dat heel goed 
te doen’.

Ieder zijn een vaste zitplaats
Wat voor de oudere gasten wél wennen is: zij moeten bij een 
etentje op hun eigen stoel blijven zitten. Zeker, er moet eens ie-
mand naar het toilet, men komt binnen of vertrekt weer. Even de 
zaal door, naar een andere tafel lopen, met een groep bekenden 
een praatje maken, mekaar op de schouders slaan of omhelzen, 
zoals Westlanders graag doen, nee dát mag niet! Het wordt wui-
ven op afstand. Hartman merkt dat de noodzakelijke regels een 
stempel drukken. ‘Je verwacht het misschien niet, maar bij ont-
vangsten na een begrafenis is er behoefte aan troost, omhelzing 
en fysiek contact. Dat kan nu niet, dat is onwennig. Als iedereen 
eenmaal een plaats heeft en loskomt van de sfeer van een uit-
vaartplechtigheid, komt de ontspanning, wordt het prettig en 
komen gesprekken los. Voor mij als gastheer is het is altijd weer 
bijzonder dat te zien gebeuren’.

‘Parochie zie ik als onderneming’
Poeldijk is in de afgelopen vijf jaar sterk uitgebreid. Er zijn veel 
nieuwe wijken of ze worden afgebouwd. Nu is het centrum aan 
de beurt. Wat zijn René Hartman’s ideeën daarover? ‘Van belang 
is dat de Voorstraat autoluw wordt, wel op voorwaarde dat er in 
de directe omgeving veel parkeerruimte komt. Daar is behoef-

te aan. De rij woningen achter de Voorstraat aan de Gantelkant 
moet wat mij betreft plaats maken voor parkeren. Dat is gunstig 
voor de Bartholomeuskerk en de winkels in de Voorstraat. Zeker 
als het Dario Fo gebouw een andere bestemming krijgt. Ik heb er 
een hard hoofd in als in het Dario Fo gebouw beneden dienstver-
lening en boven woonappartementen komen. In de officiële visie 
van de gemeente moeten dat betaalbare appartementen voor se-
nioren of jongeren zijn. Die woningen worden dan erg duur, want 
ze moeten de rest van het gebouw rendabel maken. Ik denk niet 
dat een ontwikkelaar daar brood in ziet’. René Hartman is adviseur 
van Vrienden Bartholomeus, die de herinrichting van het gebouw 
begeleidt zodat de kerk in de toekomst bewaard blijft. ‘Ik wil mee-
denken om plannen te realiseren en doe dat vooral als onderne-
mer. Er moet een goede verhouding zijn tussen kosten en baten. 
Ik zie de parochie ook als een onderneming met een beleid dat te-
gemoet komt aan religieuze behoeften van kerkgangers.  Dat moet 
dan wel economisch verantwoord en uitvoerbaar zijn’. 

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) 



6 9 SEPTEMBER 2020

H. Bartholomeus  
Voorstraat 111
2685 EK Poeldijk
Telefoon: 0174-245058
Banknummer: NL 91 RABO 01422 06 334

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

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

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

Meld je aan voor het Vormsel 
Door Els Geelen, pastoraal werker

Hopelijk hadden jullie, jongeren uit Wate-
ringen, Kwintsheul, Poeldijk, ’s-Graven-

zande, Heenweg/Hoek van Holland, 
een fijne vakantie ondanks dat er 
geen afscheidsfeest was van groep 8. 
Nu gaan jullie naar het voortgezet on-

derwijs, een nieuwe stap, een nieuw 
begin. In oktober maken wij ook een 

nieuw begin: met de voorbereidingen op 
het sacrament van het Vormsel in 2021. Jongeren uit Monster in 
groep 8, kunnen zich aanmelden.

Wat houdt het in? Het vormsel 
is de bevestiging van de doop en 
de Eerste Heilige Communie. Het 
bevestigt de jongere dat hij/zij 
wil horen bij de kerk. Er zijn 8 bij-
eenkomsten vooraf aan de viering 
van het vormsel en 1 bijeenkomst 
erna. Ook kan er deelgenomen 
worden aan het AYR-weekend en 
de Vuurdoop. We willen met de 

bijeenkomsten starten eind september of begin oktober. Natuur-
lijk afhankelijk van corona en de RIVM-regels. Hopelijk is de vie-
ring van het Vormsel in februari. Aanmelden: https://rkwestland.
nl/aanmelden-vormsel 

Brief H. Ignatius van Loyola 
Dierbare mensen op aarde, ik zie dat jullie het moeilijk hebben 
een juiste houding te vinden bij het coronavirus. Dat is niet 
vreemd. In tientallen jaren heeft de wetenschap zo’n vooruit-
gang geboekt, dat jullie zijn gaan geloven dat binnen de kortste 
keren voor elk probleem een oplossing is. Wereldwijd wordt 
duidelijk dat dit een illusie is. Voor velen onder jullie is dit be-
hoorlijk verwarrend.

Ik heb ruim dertig jaar gekampt met een chronische ziekte. Als 
algemeen overste van de snel groeiende jezuïetenorde werd ik 
vijftien jaar lang dag in dag uit geconfronteerd met alle mogelijke 
en onmogelijke problemen. Ik wil jullie graag vier tips geven om 
deze barre tijden goed door te komen. Ze zijn ontleend aan mijn 
eigen ervaring.

1.Gehoorzaam tijdens dit coronavirus artsen, wetenschappers en 
overheden als was het aan God zelf. Ook al ben je het niet met 
hun besluiten eens of snap je ze niet goed, heb de nederigheid 
om te aanvaarden dat het de moeite loont te vertrouwen op hun 
kennis en ervaring. Het zal je een gerust geweten geven en je toe-
laten jouw bijdrage te leveren tot de oplossing van de crisis.
2.Hoed je voor angst. Angst komt nooit van God en leidt niet naar 
God. De angst fluistert je vaak alle mogelijke redenen in waarom 
je bang zou moeten zijn. Veel daarvan is waar. Alleen, je hoeft er 
geen angst voor te hebben. De Heer zorgt ook nu voor jullie. Dat 
weet ik uit goed ingelichte hemelse bron. De ervaring leert dat Hij 
recht schrijft op de kromme aardse lijnen. Durf daarin te geloven.
3.In tijden van crisis heb je niet minder, maar juist meer baat bij 
gebed. Gun het je, je te laven aan zijn liefde. Het is het beste gif 
tegen de angst. Je kunt bidden met een podcast die mijn mede-
broeders elke dag aanbieden. 
4.Ten slotte, vergeet bij dit alles niet te leven en te genieten van 
het leven. Wat er ook gebeurt, elke seconde die je gegeven wordt, 
is een enig en kostbaar geschenk. Daar kan het coronavirus niets 
aan veranderen.
Met jullie verbonden in onaflatend gebed, vanuit de hemel, + Ig-
natius (blog van Nicolaas Sintobin sj)
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Kerkberichten 
Weekeinde 12 en 13 september:
Zaterdag 12 september 19.00 uur: geen viering in onze kerk. Er is 
een viering in de Machutuskerk Monster.
Zondag 13 september 09.00 uur: woord- en Communieviering 
met dames en heren Bartholomeuskoor. Voorgangers: VOLT-
groep Poeldijk. Intenties: Theo van der Elst, Corry Barendse-Da-
men, Aad van Leeuwen, Corrie Duijvesteijn-Vonk.
Weekeinde 19 en 20 september:
Zaterdag 19 september: Eucharistieviering met dames en heren 
Bartholomeuskoor. Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: 
Jaargetijde Riet van Leeuwen-Zwinkels, Janus Brabander, Riet de 
Kok-Meinderts.
Zondag 20 september 09.00 uur: woord- en communieviering 
met cantor. Voorgangers: VOLT-groep Naaldwijk. Intenties: Henk 
van Kester en Leny van Kester-Grootscholten, Francien Onings, 
Kees Rijgersberg, Tinus van Dijk.

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, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vervoer naar vieringen in de kerk
Poeldijkers vragen om vervoer naar en van de kerk. Wij maken 
dat graag mogelijk. Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk 
kunt komen: wij halen u op en brengen u thuis. Bel Jan van Dijk, 
tel: 06 - 40 917 565.

Doopvieringen
Aanmelden voor een doopviering gaat digitaal. Op www.rkwest-
land.nl staat onder Contact ‘Formulieren’. Het formulier ‘aan-
melden Doop’ ingevuld digitaal bezorgen bij het parochiesecre-
tariaat. Zij zorgen dat het door de juiste mensen in behandeling 
genomen wordt.

Vieringen in de Backerhof.
Donderdag 17 september 19.00 uur: Rozenkransgebed met Koos 
van Leeuwen.
Donderdag 24 september 19.00 uur: Woord- en Communievie-
ring met Trees van der Sande-van Rodijnen.

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).

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  

 1718 JANUARI 2017

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

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

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

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

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

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

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

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

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

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

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

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

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

fleurige arrangementen. 

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

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

Pure flower verkoopt bloemen! 

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

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

rouwbloemwerk en trouwbloemwerk. 

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

Adres: Slachthuiskade 4 

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

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

Niets is veilig
Door ds. J.W.J. Guis 

‘Niets is nog veilig’ zeiden mijn vrouw en 
ik tegen elkaar, aan het einde van ons 

gesprek. Misschien denkt u nu dat we 
een betrokken gesprek hadden over 
thema’s als inbraak in de kerk of ge-
weld in de samenleving. Maar daar 

ging het niet over. Gelukkig was ons 
onderwerp minder ernstig, maar wel 

dichter bij huis. Niets is nog veilig, sinds 
onze dochter haar bereik vergroot heeft. Ze kan bij bijna alles 
wat op tafel staat; en ze kan kastjes openmaken. Ze verzamelt 
onderzetters en haalt boeken uit de boekenkast.

Dat is natuurlijk mooi. En leuk om te zien hoe ze alles verkent. 
Maar er zijn ook risico’s die ze moet leren kennen. Thee is warm. 
Als je een lade dicht doet kan je vinger ertussen komen, en zo 
meer. Fijn als ze luistert! Lastig als ze haar eigen gang gaat. U zult 
er misschien om lachen, maar als beginnende ouders is het een 
echte uitdaging. 

Het is wel zo dat je een Bijbeltekst weer anders leest door de din-
gen die je meemaakt. Petrus roept in zijn brief gelovigen op om te 

zijn als gehoorzame kinderen. Laat je niet meevoeren door je ei-
gen begeerten, maar richt je op de goede woorden van God en op 
wat Jezus gedaan heeft. En plotseling ben ik zelf een kind dat van 
alles wil, ook dingen die eigenlijk niet goed voor mij zijn. Gelukkig 
is er iemand die voor mij zorgen wil. Al ben ik niet altijd gehoor-
zaam en weleens eigenwijs. Ik noem dat geloofsopvoeding. Dat is 
nodig op elke leeftijd.

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 13 september 
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, viering Heilig Avondmaal. 
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, viering Heilig Avondmaal.
Zondag  20 september   
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, Opening van het winterwerk.
19.00 uur: ds. D. van Vreeswijk, Zevenhuizen.
Tijdens de morgendienst is er oppas voor de kinderen van 0-4 
jaar en nevendienst voor 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.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan 
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u gehaald 
met de auto en weer thuisgebracht. Contactadres is: dhr. A. Koen,  
tel. 06-26 010 480.

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-

Westland Verstandig: Bouwen, bouwen, 
maar wel voor starters, senioren en de 
inwoners van Westland. Er is genoeg 
aanbod duurdere huizen
Westland heeft vooral behoefte aan goedkopere woningen -zowel 
koop als huur- voor onze starters, senioren en inwoners die snel een 
woning nodig hebben. Die behoefte is er al jaren, maar ook deze coali-
tie van CDA, LPF, VVD en CU-SGP roept veel, maar doet weinig. Het ge-
makkelijkst is het natuurlijk geschikte bouwgronden (de gemeente is 
eigenaar van heel veel bouwgronden in met name de zgn. Westlandse 
Zoom) aan te wijzen voor deze woningen. Den Haag deed dat wel bij 
de Madeweg en Vroondaal op haar gronden. Dan los je achterstand op. 
Westland Verstandig bracht dat in bij de stemming over de Woonvisie, 
maar met name CDA, LPF, VVD en CU-SGP wilden dat niet. Zij weiger-
den mee te werken. Geen daden dus en enkel maar woorden. Jammer, 
een gemiste kans om dit vraagstuk op te lossen. Westland Verstandig 
blijft gaan voor meer starters- en seniorenwoningen. Hebt u daar ook 
ideeën en gedachten over, laat het ons weten.

U kunt ons altijd bellen op 06-53401068 
of mailen naar info@duijsens.net.

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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Oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van 23 tot en met 26 sep-
tember op: Monsterseweg 112, Poeldijk (naast hotel-restaurant  
Unicum-Elzenhagen).

Loten grote verloting
De loten kosten € 1,00 per stuk kosten en er zijn 4500 loten. Er 
zitten 15 loten op een boekje. Een boekje loten kost € 15.00. 
We hopen dat er weer veel gemeenteleden zijn die een of meer 
boekjes voor hun rekening nemen om te kopen of aan anderen 
door te verkopen.

Loterij Fiets
Door rijwielhandel Michel Vis is een fiets ter beschikking ge-
steld die we apart mogen verloten. Hiervoor zijn 200 loten van 
€ 5,00 per stuk. U kunt loten bestellen bij: J. Bogaard tel. 242570 
email: bogaardij@hotmail.com of bij M. van der Pot, 24 02 82 
email mirja@hetnet.nl. U kunt ook het bedrag wat u aan loten 
wilt ontvangen overmaken op: NL25 RABO 0342 9076 03. Tnv. 
Bazaarcommissie Herv. Gem. Poeldijk. Vermeldt er bij welke lo-
ten u wilt hebben.

Weer zingen op 23 september! 
We zijn als bestuur bij elkaar geweest en willen dolgraag weer 
met elkaar zingen, want we zijn uiteindelijk allemaal lid van ons 
koor “Immanuël”. Daarom hebben we het volgende met elkaar 
besproken. Wij komen onder bepaalde voorwaarden vanaf 
woensdag 23 september van 19.45-20.30 uur weer bij elkaar. 

We volgen natuurlijk ook de richtlijnen en verdere berichten van 
het RIVM. Voor nieuwe leden geldt dat zij van harte welkom zijn 
maar wel vragen wij u om eerst even te melden dat u komt aan 
onze secretaresse Mw. C. de Kiewit tel. 06-11242045 of dhr. J. 
Bogaard tel. 24 25 70.

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. 

Kerk open
Vanaf zaterdag 12 september is de kerk elke zaterdag van 09.30-
10.00 uur open voor meditatie en gebed. Ook zal dan ds. Guis 
en/of een ouderling aanwezig zijn waarmee u of jij eventueel in 
gesprek kunt.

Open kerk
Op 19 september hopen we dan weer te beginnen met de “Open 
Kerk”.  Elke eerste en derde zaterdag van de maand is de kerk 
open van 10.00 -11.30 voor ontmoeting en koffie. Niet meer in de 
gang vanwege de 1,5 meter regel maar in de ontmoetingsruimte. 
Ook is er deze zaterdagen weer boeken-, platen- en creamarkt.

Live stream
In eerste instantie was de kerkenraad van plan om het uitzenden 
van de diensten af te gaan bouwen. Nu de pandemie aanhoudt 
en een aantal gemeenteleden vanwege de gezondheidsrisico’s 
nog niet naar de kerk durft te komen heeft de kerkenraad beslo-
ten om voorlopig toch nog door te gaan met uitzenden.

Uitbreiding team livestream
Nu we voorlopig nog doorgaan met livestream is het nodig dat 
het team dat dit verzorgt wordt uitgebreid zodat afwezigheid en 
ziekte kan worden opgevangen. We zoeken daarom dringend ie-
mand die helpt de uitzendingen mogelijk te maken. Ziet u dat zit-
ten of wil je er meer van weten bel dan even met dhr. H. Katsman 
tel. 62 37 84.

Chr. gemengd koor
“Immanuel” Poeldijk
opgericht 20 maart 1976
secr. Monsterseweg 112, 2685 LL Poeldijk
Tel. 0174-244012
Bank: NL26 INGB 0003 5061 02

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.
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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

Agenda
Elke dinsdag: 19.00-19.45 uur, repetitie Vrouwenschola. 
20.00-22.00 uur, repetitie Concertkoor.
Elke woensdag, in de middag: bijeenkomsten kinderkoor in  
verschillende leeftijdsgroepen.
Elke donderdag: 20.00-22.00 uur, repetitie Popkoor Fine Tuning, 
repetitie Kamerkoor Couleur Vocale.
Elke vrijdag, vanaf 19.30 uur: repetitie dames en heren 
Bartholomeus koor.

In de kerk
Zaterdag 12 september, 19.00 uur: geen viering.
Zondag 13 september, 09.00 uur:  dames en heren 
Bartholomeus koor zingen tijdens de viering.
Zaterdag 19 september, 19.00 uur: dames en heren 
Bartholomeus koor zingen de Thomasmis van Jan Raas.
Zondag 20 september, 09.00 uur: viering met cantor.

Start nieuw koorseizoen
Door Toos de Vreede

De periode na de zomervakantie is altijd dé gelegenheid om met 
een nieuwe hobby te starten. Bij álle koorgroepen kijken we uit 
naar nieuwe leden. Met zoveel nieuwe inwoners in Poeldijk 
hopen wij  op nieuwe aanwas. Hieronder de mogelijkheden bij 
onze vereniging. Voor elke leeftijd is er ruimte om de stem te 
laten horen en te ontwikkelen. 

Kinderkoor Westland
Muziek is belangrijk voor communicatie, stem-
beheersing en taalontwikkeling van een kind. 
Samen zingen in koorverband voegt daar 
nog een sociaal element aan toe: teamspi-
rit! Zingen is leuk, dat doe je bij Kinderkoor 

Westland. Geïnteresseerd? Kom een keer kijken, luisteren en 
meezingen. Bijeenkomsten op woensdagmiddag. Heb je belang-
stelling of wil je meer weten: mail: kinderkoorwestland@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 even contact met ons op!

Kamerkoor Couleur Vocale
Kamerkoor Couleur Vocale repeteert wekelijks op donderdag van 

20.00-22.00 uur. Geschoolde stemmen 
zijn van harte welkom. Er is momenteel 
plaats bij elke stemgroep. Tenoren en 
bassen zijn méér dan welkom. 

Bartholomeuskoor
Dit koor verzorgt vieringen met 
Nederlandse, Latijnse en Gregoriaanse 
gezangen door gemengd- of herenkoor, 
met als muzikale hoogtepunten de ver-
zorging van de feestelijke Hoogmissen 

op Paasmorgen en Kerstmorgen met medewerking van orkest. 
Wekelijks repetitie vrijdag vanaf 19.30 uur.

Uitvaartkoor
Het uitvaartkoor is onderdeel van het Bartholomeuskoor en richt 
zich specifiek op uitvaartdiensten, waarbij wordt gevraagd om 
Nederlands- of anderstalige muziek. Leden van andere koorgroe-
pen of projectleden kunnen hier aan deelnemen. De mogelijk-
heid bestaat om uitsluitend lid van het uitvaartkoor te zijn.

Vrouwenschola
De Vrouwenschola verzorgt kerkelijke vie-
ringen, optredens met Gregoriaanse ge-
zangen, 4 á 5 x per jaar dienst in kerk, en 
optredens buiten de eigen kerk. Wekelijkse 
repetitie op dinsdag van 19.00-19.45 uur.

Perosikoor
Verzorging uitvaarten door herenkoor in 
Poeldijk en de Westlandse parochies en daar-
buiten met uitvoering van het Requiem van 
Don Lorenzo Perosi. Repetities enkele keren 
per jaar op de zaterdagochtend of middag.

Concertkoor Westland
Concertkoor Westland gaat weer wekelijks 
repeteren op dinsdag vanaf 20.00 uur. Heb 
je belangstelling: Stuur een email naar con-
certkoorwestland@gmail.com 

Heeft u er weleens over gedacht om te gaan zingen? Twijfel niet 
langer en probeer het eens. Vanwege de coronaregels vragen we 
belangstellenden contact met ons te zoeken via email: zangko-
ren@deosacrum.nl of deosacrumpoeldijk@gmail.com. We kun-
nen dan afspreken waar en wanneer je een kijkje kan komen 
nemen bij één van de bijeenkomsten. Niet alle bijeenkomsten 
zijn in het repetitielokaal. Bijeenkomsten van het koor worden 
gehouden volgens de richtlijnen die nu gelden. De zangers staan 
op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Het is belangrijk dat we 
vóóraf weten met hoeveel mensen we rekening moeten houden. 

Correcties & aanvullingen
In Poeldijk Nieuws nummer 18 heeft de redactie twee foute 
correcties aangebracht in de ‘Motivatie Carin Bom’ (pag. 21). 
Haar man is de oudste zoon van oud-directeur Piet Bom (dus 
niet van Aad Bom) van de Bartholomeus-school/Verburch-hof. 
De juiste naam van het koor in Wateringen waar Carin zingt 
is: Between. 
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Verburch Sportcentrum: 

Verenigd in beweging!
Scholen beginnen weer en ook een aantal sporten start een 
nieuw seizoen, voor sommige ook na een lange corona-sabbati-
cal. Uiteraard hopen we met elkaar dat het deze keer wél goed 
blijft gaan en dat deze keer wél het hele seizoen uitgespeeld 
kan worden. Door de verenigingen worden er richtlijnen gecom-
municeerd aan hun leden. Wij hopen dat iedereen die opvolgt, 
zodat we allemaal kunnen blijven sporten en elkaar kunnen blij-
ven zien; alleen samen komen we hier doorheen! 

Sporten is gezond, je krijgt er energie van en je maakt vrienden. 
Je vindt alles onder één dak aan de Arckelweg 20 in Poeldijk. Er 
is voor ieder wat wils. Jaarrond is er voor elke leeftijd een leuke 
sport: Volleybal, Voetbal, Tennis, Handbal, Turnen, Jeu de Boules 
en Handboogschieten. Naast de sporten, buiten en binnen in de 
sporthal, zijn Wouter de Kok Fysiotherapie en Sportbegeleiding 
en Gym Fitness Poeldijk in het sportcentrum gevestigd. Ook zijn 
er faciliteiten voor een hapje en een drankje. De Businessclub 
Vrienden van Verburch ondersteunt de verenigingen en er is een 
platform voor regionale ondernemers. We hopen dat het virus 
onder controle blijft en dat veel sporten deze maand starten. 
Contactloze sporten startten al eerder, zij beginnen het winter-
seizoen. Sport je nog niet bij Verburch? Doe ook mee, kies een 
sport en zie de mogelijkheden op www.verburch.nl. Wij wensen 
iedereen veel succes met de opstart na de zomervakantie en veel 
sportplezier. Het Verburch PR-Team.

Hans Onings ontvangt Parochiepenning

Viering Bartholomeusfeest 
Op 23 augustus vierden wij ons 
jaarlijkse Bartholomeusfeest. 
Een aantal leden van het 
Bartholomeuskoor zong tijdens 
de feestelijk viering waarin pastor 
Max Kwee en pastoraal werker Els 
Geelen voorgingen. Aan het eind 
van de viering werd, zoals we al 
jaren gewend zijn, een trouw vrij-
williger met een parochiepenning 
verrast. Dit keer was dat Hans 
Onings. Hans is al sinds 1995 de 
man van het onroerend goed in 
ons bestuur. Eerst als bestuurslid 
en daarna als adviseur. 

(Foto’s Kees van Leeuwen)

Wij denken dan vooral aan onze grote kerk, maar ook aan de pas-
torie en het kerkhof. Hans heeft in de loop der jaren veel kennis 
en contacten opgebouwd. Voor het onderhoud van zo’n groot 
gebouw als onze kerk zijn veel specialistische bedrijven nodig en 
ook moet er goed contact zijn met het bisdom, dat voor onder-
houd toestemming moet verlenen. 

Doordachte en duidelijke inbreng
Het is niet gemakkelijk om voor zo’n bestuursfunctie iemand te 
vinden, daarom vroeg het bestuur een aantal jaren geleden of 
Hans dit werk als adviseur voor onze parochie wilde blijven doen. 
Hij reageerde daar gelukkig positief op en doet dit werk nog altijd 
met veel betrokkenheid en enthousiasme. De laatste tijd is het 
liturgisch centrum veel aan de orde in de bestuursvergadering 
én de wens om een deel van de kerk multifunctioneel te gaan 
gebruiken. Ook daarin heeft Hans altijd een doordachte en duide-
lijke inbreng. Het bestuur is hem heel dankbaar voor alle inspan-
ningen en pastor Max Kwee overhandigde hem dan ook graag 
de parochiepenning. Een mooi boeket bloemen voor Ineke, zijn 
vrouw. Ook Max Kwee kreeg een boeket, omdat hij die week zijn 
60e verjaardag vierde.

Maak uw vrijwillige bijdrage 
van € 27,50 over aan 

Poeldijk Nieuws!
Heel simpel met deze QR-code of 
naar: NL95 RABO 0343 6024 15

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

Vraagprijs: € 785.000,- k.k.

In populaire woonwijk gelegen verrassend 
ruime en goed onderhouden levensloop-
bestendige patiowoning met slaapkamer en 
badkamer op de begane grond en zonnige 
patio. 

Vraagprijs: € 349.500,- k.k.

Nieuweweg 57 M, 
2685 AS Poeldijk

Eliasdreef 77, 
2685 RP Poeldijk

Volg
ons op:

Wateringen - Naaldwijk - Monster - Den Haag  - Vlaardingen             T 0174 28 60 80    www.borgdor� .nl
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

De vele afgelastingen van evenementen ten spijt, hebben we in 
ons land nog steeds voldoende ruimte voor een aantal vormen 
van ontspanning. Kijken we naar de ons omringende landen 
komen wij er nog ‘genadig’ vanaf. Een goede reden om zuinig 
om te springen met wat we nu binnen handbereik hebben. Dat 
is waarachtig best de moeite waard, iets om te koesteren. Dat 
laatste moeten we vooral ook doen bij het deze keer aangebo-
den plaatje. Terwijl wij het Varend Corso moeten missen, zal dit 
prachtige alternatief ongetwijfeld herinneringen oproepen aan 
de Druiven en (later) Oogstfeesten van weleer. Feesten in 1952 
in het leven geroepen om het Westland en druiven/bloemen in 
het bijzonder (inter)nationaal te promoten. 

Varen door Westlandse wateren bleek in de praktijk vooralsnog 
een brug te ver te zijn. Tal van lage kwakeltjes, over het water 
hangende fruitbomen en andere zaken brachten onoverkomelij-
ke problemen met zich mee. Het was al heel wat dat er relatief 
kort na de gruwelijke oorlogsjaren op zo’n grote schaal een feest 
kon worden georganiseerd. Laten we niet vergeten dat, hoewel 
we in 1945 de bevrijding vierden, de wederopbouw in de jaren 
erna enorm veel tijd en energie heeft gekost. Daarbij waren in 
1950 sommige levensmiddelen, zoals  koffie, nog steeds op de 
bon en dus zeer beperkt te verkrijgen. In dat licht bezien is het 
bewonderenswaardig dat schrijver/journalist Piet Bot en Johan 
Steenks al in 1951 een plan beraamden voor een jaarlijks zomer-
feest voor alle Westlanders. Beramen is echter net wat anders 
dan uitvoeren. Om een groots op te zetten feest financieel haal-
baar te maken, klopte het duo Bot/Steenks aan bij de besturen 
van alle Westlandse fruit-, groente- en bloemenveilingen. De 

bestuurders stonden over een financiële bijdrage eerst niet te 
springen. Ook het bestuur van het overkoepelende orgaan van de 
veilingen, destijds bekend als de ‘Bond Westland’, liep niet over 
van enthousiasme. 

De aanhouder wint
Dat de aanhouders het uiteindelijk toch voor elkaar kregen, 
mag als een grote verdienste worden beschouwd! Gevolg was 
dat begin september 1952 een imposante stoet praalwagens de 
Westlanders verraste. Een keur van groenten, bloemen en fruit 
vormden één grote expositie over de weg. Het initiatief van het 
tweetal werd, met duizenden belangstellenden bij de dorpskom-
men, rijkelijk beloond. Een tot feesttent ingericht warenhuis op 
het Wilhelminaplein werd vijf dagen lang een knotsgek café. 
Live muziek, hapjes en nog veel meer drankjes brachten de be-
zoekers bijkans in extase. Daarbij nam ook het druiven smullen 
(vooral de rassen Frankenthaler en Golden Champion) een be-
langrijke plaats in. De heren Bot en Steenks hebben met hun in 
1951 geboren idee onbewust de basis gelegd voor een feest dat 
voor de Glazen Stad vele jaren een begrip was. Bestuurlijk ge-
zien kwam de organisatie van het feest enige tijd later in han-
den van de ‘Broederschap van de Blauwe Druif’, onder supervisie 
van Chr. Nannings. Ook niet-Westlanders kwamen in de feest-
week  steeds meer een kijkje nemen bij de te kust en te keur 
getoonde streekproducten. De Naaldwijkse Jopie Steenks beet 
in 1952 het spits af als Westlands Druivenkoningin. Een titel die 
in relatie tot het Koningshuis zeer gedurfd was en het jaar erop 
dan ook werd vervangen door Vrouwe van Naaldwijk. Dat bleek 
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onvoldoende draagvlak te hebben. Het gevolg was dat in 1954 de 
titel ‘Druivenprinses’ werd geïntroduceerd, een blijvertje. Leuk 
te kunnen vermelden dat al in 1955 de Poeldijkse Tiny van der 
Knaap (Nieuweweg) een week lang als Druivenprinses fungeerde 
en twee jaar later (1957) Tootje Delfgaauw (Voorstraat) eenzelfde 
periode de scepter over het Westland mocht zwaaien. 

Alle dorpen deel van de keten
Aardige anekdote; Tootje Delfgaauw werd bij haar benoeming 
door genoemde Broederschap onder druk gezet om haar roep-
naam Tootje een week te vervangen door To of Toke. Zwichten 
daarvoor stond evenwel niet in haar vocabulaire. ‘Ik ben Tootje 
en blijf Tootje, zoek anders maar een nieuwe prinses’. De 
Broederschap haalde bakzeil en moest zich er uiteindelijk bij 
neerleggen. De taak van de Druivenprinses en haar gevolg was, 
met officiële ceremoniën, bezoeken aan ziekenhuizen en ande-
re instellingen, zeer veelzijdig. Evaluatie van de feestelijkheden 
leerde dat het totale gebeuren wat te veel op Naaldwijk was 
gericht, een doorn in het oog van Naaldwijks burgemeester S. 
Hoogenboom (1947-1958). Hij sprak bij het eerste lustrum van 
het Druivenfeest (1957) dan ook de wens uit dat de festiviteiten 
‘nimmer een Naaldwijks onderonsje mogen worden’. Alle dor-
pen dienden deel van de keten uit te maken. De meer dan zestig 
jaar oude opname laat ons één der vele praalwagens zien, ver-
vaardigd door een Westlandse veiling. De naamaanduiding zal 
achterop de wagen staan. Vandaar dat het niet helder is welke 
veiling deze wagen heeft ‘aangekleed’. Niet getreurd; een in gala 
gehulde Westlandse jongedame stelt uit een soort ‘hoorn des 
overvloeds’ Westlands Roem rijkelijk ten toon. Meloenen, perzi-
ken en een schat aan bloemen maken er een tafereel van dat tot 
de verbeelding spreekt. Het mag dan langs de Nieuweweg rustig 
zijn, bij de dorpskommen was het een enorme drukte. Op de ach-
tergrond zien we dat zich op de kruising bij de veiling een zee van 
mensen is samengekomen. Wie onder de hoed van de chauffeur 
plaats nam, kon door de schaduw helaas niet worden achter-
haald. Wel bekend is dat rechts de kwekerijen van de families Van 
der Knaap (witte woning) en Van den Broek zijn gevestigd. Tussen 
die woningen door voeren schippers af en aan door de schilder-
achtige Gantel. Voor het overige richten we ons vizier op serres, 
warenhuizen, schoorstenen, pomphuisje, muurkas en rails van de 
stoomtram. Veel Westlandser kan haast niet…..           

‘Het is bijna 70 jaar geleden,
dat men met gegronde reden,
druiven en bloemen,
steeds meer ging roemen.
Het ging gepaard met heerlijkheden’.

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
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Ik pak de pen op 
Prachtige nieuwbouw
Door Mirelle Schoumans

Mijn naam is Mirelle Schoumans-Bol, 45 jaar. Met mijn man 
Bram (54) en onze kinderen Danique (20) en Tiësto (14)  ben 
ik in april dit jaar in Poeldijk komen wonen. In januari kregen 
we de sleutel van onze prachtige woning in de nieuwe wijk De 
Hoven. Wonend in een te druk gedeelte van de wijk Wateringse 
Veld in Den Haag, waren we op zoek naar een nieuwe woon-
plaats. Mijn broer woont in Poeldijk en Tiësto volgt onderwijs 
bij ISW Poeldijk. Zo kwam Poeldijk op ons netvlies.

We zagen veel prachtige nieuwbouw in Poeldijk, hebben ons in-
geschreven en zijn uitgeloot voor ons voorkeur huis. De bouw van 
de woning liet nog anderhalf jaar op zich wachten, maar sinds 
kort maken wij deel uit van de Poelukse gemeenschap. De wo-
ning werd kaal opgeleverd met gekozen sanitair en tegels. Verder 
zelf ingericht naar eigen keuze en mogelijkheden. Daarbij ook nog 
een grote tuin. Kortom ……. ons paleis, met ruimte en privacy mo-
gelijkheden voor ons alle vier.

Gemoedelijke sfeer
Wat ons het meest opvalt is de gemoedelijke en relaxte sfeer in 
onze nieuwe leefomgeving. Wij zijn onwijs blij met de keuze die 
we hebben gemaakt. Ook de kinderen hebben het hier reuze naar 
hun zin. Daniques vriend woont hier om de hoek en Tiësto kent 
door zijn school al nieuwe dorpsgenoten. Van verenigingsleven 
hebben we nog niet zo heel veel gemerkt, waarschijnlijk ook door 
de corona. Tiësto voetbalt bij KMD in Wateringen en blijft daar 
ook voetballen. Hij heeft sinds kort een bootje en vaart door de 
Westlandse wateren met vrienden en familie. Danique werkt in 
Delft en zal in de loop van de tijd haar leven waarschijnlijk voort-
zetten in Scheveningen, waar haar vriend een huis heeft gekocht.

Ondergrondse afvalverzameling?
Ik verwacht naast mijn werk als buschauffeur bij de HTM, in 
Poeldijk vooral rust, gezelligheid en leuke mensen te ontmoeten. 
Bram hoopt in ons dorp dat Gaston van de Postcodeloterij eens bij 
hem aanbelt. Het enige wat wij ouderwets vinden in onze nieuwe 
leefomgeving is de bovengrondse afvalverzameling. Nu nog met 
drie containers, straks vier. Beperkt legen van de containers, met 
deze weeromstandigheden veel maden. Waarom is niet gekozen 
voor ondergrondse afvalverzameling in deze nieuwbouwwijk? Als 
nieuwkomer in Poeldijk heb ik Poeldijk Nieuws gevraagd om de 
pen namens mij door te geven.

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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Ons Dorp
De visie van GemeenteBelang Westland: 

Het kan anders, het moet anders! 
Door Annemiek Koremans

In de rondgang van Poeldijk Nieuws langs Westlandse poli-
tieke partijen in dit nummer de mening van GemeenteBelang 
Westland over Poeldijk. “GBW staat bekend om zijn duidelij-
ke visie op de toekomst van Poeldijk. Al jaren pleiten wij voor 
een gestage groei van Poeldijk, niet een groei ten koste van al-
les. Groei van het dorp zal altijd in combinatie met voldoende 
groen, spelen en parkeren moeten gaan. De afgelopen jaren 
hebben wij daarover voorstellen gedaan en dat blijven wij ook 
in de resterende raadsperiode doen. GBW is voor het behouden 
van de culturele en sportieve faciliteiten in Poeldijk. De kleine 
zaal van De Leuningjes moet snel worden gerenoveerd, zodat 
een gezonde exploitatie mogelijk is.” 

“Voor sportvereniging Verburch is het 
zaak dat zij de aanhoudende groei mo-
gelijk kan maken. Dus gesprekken over 
uitbreiding van het sportpark of herindelen van de voetbalvelden 
met kunstgras, moet de gemeente positief tegemoet treden. GBW 
kijkt altijd kritisch naar de woonbestemmingen in de Westlandse 
Zoom. De plannen waren in eerste instantie gericht op exclusie-
ve villa’s voor expats, later werden dat mooie twee-onder-een 
kappers voor gepensioneerde tuinders, inmiddels zijn dat rijtjes-
woningen voor tweeverdieners geworden. GBW wil niet verder 
omlaag van deze ladder en waakt voor het dreigende bijstand-
stoerisme uit Den Haag. Dat moeten we niet willen!”

Draagvlak beslissend voor verkeer
“GBW is altijd voorstander van een florerende economie in de 
dorpen. Dat de winkeliersverenigingen een belangrijke stem heb-
ben in de visie op het dorp is logisch en dat het College van B&W 
dan iets anders besluit heeft niet onze instemming. Ook in de uit-
werking van de plannen zullen wij hier aandacht voor hebben. 
Uitbreiding ABC Westland staat allang in de planning en moet 
mogelijk zijn. Hoe de verkeersstromen eruit komen te zien, is be-
slissend voor draagvlak in Poeldijk. GBW heeft al jaren het credo 
‘Zorg Dichtbij’ en dat is ook ons streven voor Poeldijk. Voldoende 
plekken voor de Poeldijkse inwoners. Nog te vaak horen we dat 
mensen in De Terwebloem een plekje willen, maar er geen plek 
is. Bij de herontwikkeling van De Witte Brug moet hier zeker re-
kening mee gehouden worden. Sluiting van Perspektief zien we 
aan het eind van dit jaar graag, zoals beloofd door de wethouder. 
Begeleiding en handhaving van bewoning in De Gantelhof kun-
nen veel beter, de gemeente moet deze mensen niet aan hun lot 
overlaten.”

Nieuwbouw De Nieuwe Weg bovenaan
“GBW hoopt op het snel oppakken van het verkeersplan van 
Poeldijk. De overlast duurt al te lang en was al te vaak aan de 
orde. Ook de bevoorrading van de Jumbo moet kritisch beke-
ken worden, het blijkt te krap bemeten. Dat er in de toekomst 
steeds meer elektrische auto’s rijden, is duidelijk. Over plaatsen 
waar de oplaadpalen moeten komen, moet de gemeente in ge-
sprek met bedrijven en omwonenden. Verras mensen niet met dit 
soort beslissingen. Het aantal parkeerplaatsen dat hoort bij een 
nieuwbouwwoning kan niet lager. Dit leidt alleen maar tot erger-
nissen en klachten. GBW is voor onderwijs in toekomstbestendige 

gebouwen. Basisschool ‘De Nieuwe Weg’ staat binnen de gehele 
gemeente bovenaan voor nieuwbouw. Plannen om te experimen-
teren met nieuwe vormen van onderwijs, mogen geen excuus 
zijn voor uitstel van nieuwbouw. Laten we dit snel oppakken en 
uitvoeren! Ook zijn wij voor behoud van middelbaar onderwijs in 
Poeldijk. GBW is voor daadkrachtig, duidelijk en ondernemend 
besturen. Dat missen wij bij het huidige College. Het blijft bij visies 
bespreken en als dan uitvoering aan de orde is, ontbreekt ineens 
de zak met geld. Wij hopen dat alle inloopavonden betrokken 
Poeldijkers niet weerhoudt van het geven van hun mening. Maar 
er mag absoluut meer daadkracht worden verwacht van het ge-
meentelijk bestuur. GBW vindt dat het anders kan en anders moet 
voor Poeldijk!” 
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Maximaal 6 bezoekers tegelijk

Schaatsmuseum weer open
Het Westlands Schaatsmuseum in De Lier is weer open op de 
gebruikelijke tijden: elke woensdag van 13.00- 16.00 uur en elk 
eerste weekeinde van de maand op zaterdag en zondag, ook van 
13.00-16.00 uur. Uiteraard  met de nodige coronamaatregelen.

De 1,5 meter afstand wordt 
gehandhaafd en maximaal 6 
bezoekers mogen tegelijker-
tijd in het museum komen. 
Dit geldt voor individue-
le bezoekers en groepen. 
Bezoekers moeten bij bin-
nenkomst hun handen ont-
smetten en hun contactgege-
vens registeren. Als u met een groep naar het museum buiten 
deze openingstijden wilt komen, stuur dan een e-mail naar info@
westlands-schaatsmuseum.nl. Door de coronaregels kunnen 
er geen presentaties op locatie verzorgd worden. Westlands 
Schaatsmuseum, Lierweg 53, De Lier.

Veilig naar de Theater Loods Naaldwijk

Theaterfestival ‘75 jaar vrijheid’!
Theatergroep het Wilde Westen viert alsnog ’75 jaar vrijheid’ 
met een eigen theaterfestival; er worden twee stukken ge-
speeld: ‘Struisvogels op de Coolsingel’, een theatrale herden-
king van het bombardement op Rotterdam in 1940. En ‘Het 
nooit vergeten meisje Anne’, muziektheater in samenwerking 
met Peter van Elswijk.

In ’Struisvogels op de Coolsingel’ komen drama en poëzie weer-
galoos samen. In 7 theatermonologen over de nadagen van het 

bombardement op Rotterdam in mei 1940, worden zeven men-
sen die toen omkwamen, tot leven gewekt. Zij vertellen hun 
aangrijpende persoonlijke verhaal. De auteurs schreven hun 
verhalen op basis van feiten. De tekst won in 2005 de Taalunie 
Toneelschrijfprijs voor beste Nederlandse theatertekst. Regie: 
John Rijsdijk. Speeldata: 17, 18, 19 en 20 september (matinee). 
Aanvang: 20.15 uur, matinee 14.30 uur. Entree: € 17,50 incl. 
drankje (jongeren tot 18 jr € 10,-).

“Het nooit vergeten meisje’
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Anne Frank omkwam in Bergen-
Belsen. Daarom het muziektheaterstuk ‘Het nooit vergeten meis-
je’ van Peter van Elswijk. Twee acteurs vertellen, één gitaar (Peter 
van Elswijk) en één cello (Lidy Blijdorp), het verhaal van Anne, 
zoals zij het in haar dagboek schreef. Ons verhaal stopt niet in 
februari 1945 in Duitsland. Met ‘wat als’ kijken we ook naar ónze 
wereld van vandaag. Vrolijk en verontrustend tegelijk. Auteurs: 
Anne Frank en Maya Katerberg. Regie: Kees Stolze. Speeldata: 24, 
25, 26 en 27 september (matinee). Aanvang: 20.15 uur, matinee 
14.30 uur. Entree: € 17,50 incl. drankje (jongeren tot 18 jr. € 10,-). 

Veilig naar de TheaterLoods
Reserveren? Mail: reserveren@tghetwildewesten.nl. Reserveer 
voor maximaal 2 personen naast elkaar of voor meer mensen 
uit één huishouden. Vermeld dit duidelijk in uw reserveringsmail 
(plus uw telefoonnummer). U krijgt een bevestigingsmail met 
betaalverzoek. Na ontvangst van betaling staat u op onze bezoe-
kerslijst. Per voorstelling zijn er 30 plaatsen, dus reserveer tijdig. 
Onze huisregels in corona-tijd voor veilig theaterbezoek staan op 
onze website: www.tghetwildewesten.nl. Plaats: TheaterLoods 
Westland, Hoogwerf 8c, Naaldwijk.

Donateursconcert 8 november

Pius X swingt, doe je mee?
Het nieuwe seizoen is begonnen, na een gedwongen periode 
van stoppen door corona en de vakanties. De eerste repetities 
zitten erop en iedereen heeft er weer zin in. Wij bereiden ons 
voor op een corona-proef donateursconcert op zondag 8 no-
vember. Hoe dat er uit gaat zien, laten wij op tijd weten.

Toen wij geen muziek moch-
ten maken zaten we niet stil: 
en hebben nagedacht over 
de toekomst. Alom zien we 
bij muziekverenigingen klei-
nere ensembles ontstaan 
(makkelijker bij  de corona-regels), met hun eigen repertoire en 
instrumentvormen. Ook bij Pius X. Nu hebben we 3 ensembles: 
slagwerk-/ritmesectie, een saxofoongroep en een big band groep.

Muzikanten voor de big band welkom!
Vooral voor de big band kunnen we aanvullingen gebruiken: 
trombone, trompet, bas- en/of slaggitaar. Bespeel je zo’n instru-
ment, of kan je dat bespelen, dan ben je bij ons van harte wel-
kom. Als je geen instrument hebt zoeken we een oplossing. Het 
gewenste niveau is minimaal A/B. De groep repeteert donder-
dagavond in hun eigen repetitielokaal in De Veiling in Poeldijk. 
Wil je eerst komen kijken? Stuur dan een e-mailtje naar voor-
zitter@piusxpoeldijk.nl en we nemen zo snel mogelijk contact 
met je op.
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Gelukkig met alle sponsors! 

Verburch ’97 Jeu de Boules 
Door Piet de Quaasteniet

Gelukkig zijn we met al onze sponsoren in deze rumoerige 
tijd, waar we toch nog kunnen boulen. Daarom bedanken wij 
hen: Westdijk-reclames, Jack Meyer-catering, Meyer-Poeldijk, 
Michel Vis-rijwielen Poeldijk, Tankplus-Poeldijk, Wubben Bauer 
Assurantiën Monster, Vis Diamantzagen Poeldijk, Rabobank 
Westland, Heineken, Hans Kleiss Autobedrijf Poeldijk, Venvo 
Zonwering Naaldwijk, Gasrent Westland, Van der Vlist Poeldijk, 
Sleegers Hovenier Honselersdijk, Frans van den Boogaart 
Timmerbedrijf Poeldijk, De Zeeuw  Bouwcenter Imago Poeldijk, 
Jumbo Boere Supermarkt Poeldijk, Van der Valk tuinmeubels 
Monster, Treffers snackbar Honselersdijk, Van Malkenhorst bak-
kerij Poeldijk, Van der Valk Schilders Poeldijk, Wim de Voeght 
metaalhandel Honselersdijk, Van der Valk & De Groot, rioolex-
pert Poeldijk, Huub van Leeuwen agrariërs Westland, Van der 
Vlis Loodgieter Honselersdijk en Westland-tandprothese ’s-Gra-
venzande.

Zij zorgen door reclameborden in de 
speelhal, dat Jeu de Boules ook bij 
slecht weer en in de wintertijd door 
kan spelen. Ook willen we de bedrij-
ven die op ons dorpsfeest Rondje 
Poeldijk voor de prijzen zorgden 
bedanken en hopen dat zij volgend 

jaar weer mee kunnen doen. Wij willen doorgroeien als vereni-
ging en verwelkomen nieuwe leden. Voor meer informatie www.
verburch.nl.

v 
/9•� 

verburch 
」EU DE BOULES 

Vrienden Bartholomeus 
houdt 3 bijeenkom-
sten tijdens Westland 
Ontmoet: dan ma-
ken nieuwe en huidi-
ge Poeldijkers kennis 
met elkaar. Vrienden 
Bartholomeus organi-
seert op drie avonden 
een bijeenkomst voor 
jong en oud. Op 29 sep-
tember speciaal voor 
Poeldijk Dorp, de nieuwe 
wijk tussen Rijsenburgweg en Gantel. Op 30 september speciaal 
voor Poeldijkerhout, de nieuwe wijk tussen Dr Weitjenslaan en 
ABC Westland. Op 1 oktober voor alle andere (nieuwe) inwoners 
van  Poeldijk. Het programma start om 19.30, inloop 19.15 uur 
met koffie of thee. Er zijn live optredens van lokale talenten. Er 
wordt iets verteld over de Stichting Vrienden Bartholomeus, de 
Bartholomeuskerk en zijn historie. Een ondernemer vertelt over 
zijn ervaringen in Poeldijk. Vitis Welzijn en verenigingen geven 
uitleg over wat zij voor u kunnen doen. Na afloop is er, met een 
drankje, kennismaking met alle sprekers en kunt u uiteraard 
Vriend worden van de stichting. Vooraf aanmelden niet nodig, 
maar wij houden ons aan de RIVM-regels. Vol = vol!

Vrienden Bartholomeus zoekt enthousiaste vrijwilligers
Het bestuur is druk bezig met ontwikkelen van plannen om De 
Bartholomeus al op korte termijn te gebruiken als gemeenschaps-
gebouw en beter geschikt te maken voor allerlei activiteiten. Het 
bedenken en opzetten van deze plannen willen we samen doen 
met enthousiaste vrijwilligers. Ben je bereid om ons te helpen? 
Dan horen wij dat graag! De functie ‘administratief medewerker’ 
staat nog open. In die rol zorg je voor postverwerking, ledenad-
ministratie, boekhouding en notuleer je bestuursvergaderingen. 
Uiteraard is die functie een mooie kans je verbondenheid met het 
gebouw te laten blijken en met ons te werken en denken over het 
voortbestaan van het kerkgebouw. Wil je de functie, laat het ons 
weten! Binnenkort praten wij met kandidaten. Ben je één dag-
deel per week beschikbaar, kan je goed overweg Outlook, Word 
en Excel, mail dan Koos Verbeek (voorzitter@debartholomeus.
nl). Voor vragen of informatie kan je Koos bellen op 06 – 53 71 
41 51. Voorstraat 111, Poeldijk, algemeen@debartholomeus.nl, 
ikwilvriendwordenvan@debartholomeus.nl. 

Drie bijeenkomsten in week Westland Ontmoet

Vrienden bij Monumentendag
Op Open Monumentendag, 12 en 13 september presenteert de 
stichting zich en praat u bij  over onze plannen en initiatieven. 
Wij horen graag welke ideeën u heeft om De Bartholomeus een 
toekomstbestendig gemeenschapshuis voor iedereen te ma-
ken. Wat betekent de Bartholomeus voor u en hoe kan de kerk 
ook in de toekomst een belangrijke rol vervullen? Ook zoekt 
Vrienden Bartholomeus donateurs voor de stichting. Hopelijk 
zien we u tijdens de Open Monumentendag. 
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Activiteiten in de buurt 

Aanmelden Westland Ontmoet 
 
In ‘WestlandOntmoet’ zijn van 
24 september t/m zondag 4 ok-
tober in alle Westlandse dorpen 
activiteiten. Organiseert u een 
activiteit? Meld deze dan koste-
loos aan op www.westlandontmoet.nl. In de agenda  staan al 
aardig wat activiteiten: schilderen, handwerken en koffiedrin-
ken in de wijkcentra, een workshop ‘Relaties, hoe werkt dat?’ 
In de bibliotheek en de online pub quiz op Burendag. Hoe meer 
activiteiten, hoe groter de kans op waardevolle ontmoetingen. 

Ontmoeten is altijd belangrijk, zeker als veel mensen zich door 
corona nog eenzamer voelen. Ouderen raken in isolement, ook 
alleenstaanden en jongeren. Door de corona zijn we vaker thuis 
en zien we minder mensen. De kracht van écht ontmoeten en 
aandacht voor elkaar is juist nu des te groter. WestlandOntmoet 
daagt inwoners en organisaties uit activiteiten te bedenken en 
te organiseren. Denk klein en eenvoudig: van een kleine groep 
tot twee mensen die elkaar treffen. Een spelletjesmiddag, bui-
ten-bingo of ga met elkaar in de wijk of buurt aan de slag en drink 
na afloop iets met elkaar. Natuurlijk binnen de RIVM-richtlijnen.

Door het hele Westland
WestlandOntmoet staat van 24 september t/m 4 oktober stil 
bij de betekenis van een persoonlijke ontmoeting. Spreek eens 
af met iemand die u normaal niet vaak ziet. Nodig iemand uit 
samen een activiteit te doen. Maak een praatje, maak het ver-
schil. Ook na deze ‘ontmoetingsweek’ blijft contact belangrijk. 
WestlandOntmoet is een initiatief van Bibliotheek Westland, 
Gemeente Westland, Piet van der Valk en Vitis Welzijn.

Voor MKB Westport Notarissen Ondernemersprijs

Wie nomineer jij?  
Donderdag 19 november wordt in de Oude Kerk in Naaldwijk 
voor de dertiende keer de Westlandse Ondernemersprijs uitge-
reikt. Vorig jaar heette deze prijs nog ‘MKB Westland Partners 
Ondernemersprijs’,  vanaf deze editie ‘MKB Westport Notarissen 
Ondernemersprijs’. Een fusie tussen Westland Partners en Van 
Heeswijk Notarissen uit Rotterdam ligt hieraan ten grondslag. 

MKB Westland-voorzitter Shirley Schelkers : “Niemand kon voor-
zien wat er dit jaar op ondernemers af zou komen. Juist nu von-

den wij dat zij een blijk van waardering verdienen. Dus ook dit 
jaar wordt de MKB Westport Notarissen Ondernemersprijs uit-
gereikt, in een nieuw jasje, uiteraard binnen de richtlijnen van 
het RIVM.”

Nomineren tot 15 september
Vanaf nu kunnen bedrijven worden genomineerd; iedereen kan 
een voordracht doen. Uit alle aanmeldingen zal de zeskoppige 
jury, onder leiding van voorzitter Lars Boellaard, drie bedrijven 
selecteren. “Deze drie kunnen een jurybezoek verwachten; twee 
keer. Eén keer mag het bedrijf zich  presenteren, de andere keer 
werken de juryleden een middagje mee in het bedrijf. De WOS zal 
dit in beeld brengen, zodat iedereen de bedrijven leert kennen.” 
zegt notaris Boellaard van Westport Notarissen. Koffiebar en ca-
tering-op-locatie ‘NON’ uit De Lier won in 2019 de prijs. Nu is het 
grote publiek aan zet. Je hebt tot en met 14 september 17.00 uur 
de tijd om een bedrijf te nomineren via: www.mkbwestland.nl.
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Westlands Museum: 13, 17 september en 18 oktober

Workshop botanisch tekenen
Het Westlands Museum organiseert workshops ‘Botanisch teke-
nen’. U tekent planten, bladeren, bloemen en knoppen natuur-
getrouw met potlood, op ware grootte en in de juiste contras-
ten. Dan werkt u het met kleurpotlood of aquarelverf uit. Voor 
het onderwerp en de planten bent u aan het juiste adres. In de 
historische tuin van het museum gaat u aan de slag met de ver-
zamelde planten. Bij minder goed weer worden in de tuin ma-
terialen verzameld en is de workshop in de Hooiberg. Uiteraard 
conform de RIVM-regels.

De activiteit wordt drie keer georganiseerd, op zondagen 13 
en 27 september, en 18 oktober. Van 14.00-16.00 uur. Bedoeld 
voor beginners en gevorderden. Begeleider is Miranda Pronk van 
Creatief centrum ‘t Atelier. Door  financiële ondersteuning van 
de Regeling Kleine Culturele Initiatieven zijn de kosten beperkt: 
€ 10,00, inclusief toegang tot het museum en koffie of thee. Per 
workshop maximaal 12 mensen. Vooraf aanmelden is nodig via 
www.westlandsmuseum.nl. (Kijk bij Agenda).

Omdat Scheltema 
soms met schilderij-
en in natura betaalde 
en vaak dorpsgeno-
ten portretteerde, 
is er mogelijk onbe-
kend werk van hem in 
Westlands particulier 
bezit. Het museum 
komt graag met deze 
mensen in contact. U 
kunt contact opnemen 
met het Westlands 
Museum (621084, 
info@westlandsmuseum.nl) of gastconservator Maarten van der 
Schaft (06 – 53 626 272). 

Westlands Museum zoekt: 

Schilderijen Leendert Scheltema
Het Westlands Museum zoekt Westlanders die een schilderij 
van Leendert Scheltema hebben. Van april tot en met septem-
ber 2021 is er, mede op initiatief van stichting Kunstmuseum 
Westland, een expositie over Scheltema en zijn werk. Ook ver-
schijnt er een catalogus, waarin werk van Scheltema opgeno-
men wordt.

Leendert Scheltema (1876-1966) woonde en werkte lang in 
Wateringen en woonde aan een zijlaan van het Oosteinde. Hij 
was leerling van Jan Toorop en Vilmos Huzsar en maakte voor-
al landschappen en portretten. Een groot deel van zijn nalaten-
schap kwam terecht in het Fries Museum en in zijn geboorte-
dorp Ameland. Ook het Westlands Museum heeft werk van hem. 

Zeg nou zelf… 
 ‘Tijd een ijsje voor mij te gaan kopen’     

Brandend zand
Door Nelly Schouw-Zaat 

Tijdens de hittegolfweken van augus-
tus gingen mijn gedachten terug naar 
vroeger tijden. Weliswaar niet zo 
lang geleden als mijn collega Koos 
van Leeuwen in Poeldijk Nieuws be-
schreef, maar toch zo’n 65 jaar terug. 

Plaats van handeling: het strand van 
Kijkduin. Er was sprake van een prille 

vage en vooral trage verkering. De weder-
partij was een wat slome streekgenoot die op zo’n warme dag 
wel van de zee hield, maar voor de afkoeling liever een blikje 
bier bij de hand had. 

Eenmaal aan de kust op een handdoek gelegen viel hij dan ook 
in diepe slaap. Ik gunde hem de rust. Hij was misschien die mor-
gen bij het eerste hanengekraai al door zijn vader de tomaten 
ingestuurd omdat het later op de dag in ’t warenhuis niet uit te 
houden was. Maar toen de knaap hardnekkig bleef doorslapen 
besloot ik tot actie over te gaan. Het werd zoetjesaan tijd dat hij 
voor mij een ijsje ging kopen. Het wakker maken moest tactisch 
aangepakt worden. Heel voorzichtig drukte ik een teder kusje op 
zijn voorhoofd. Zo’n soort zoentje dus, dat tegenwoordig al niet 
eens meer door de corona-autoriteiten wordt toegestaan.

Gewoon: ‘Nou dág’
Het effect was niet wat ik verwachtte! Van kwaadheid stond ie 
op en beende naar onze fietsen. Meteen naar huis. Maar zijn 
fiets had een platte achterband. Hij stapte op mijn damesfiets. Ik 
mocht, op de bagagedrager zittend, zijn wiebelend rijwiel vast-
houden terwijl wij de weg terug reden. Wég verkering! Geen ro-
mantisch afscheid. Hij bracht mij niet netjes naar mijn ouderlijk 
huis, maar fietste naar zijn eigen voordeur. Ik mocht in mijn eentje 
op mijn rijwiel de weg naar huis vervolgen. Geen ‘hartelijk dank’ 
of zo.  Gewoon ‘Nou dág’. Toen ik jaren later aan een jeugdvrien-
din het verhaal vertelde over die kus op een mannenhoofd raak-
te zij een beetje buiten adem. ‘Hoe reageerde hij op die zoen?’ 
vroeg zij met glinsterende ogen en wapperende wimpers. Mijn 
antwoord: ‘als door een wesp gestoken!’
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Puzzel
Invulraadsel: Schoeisel 
Door Bep Stijger

Bedoeling is uit alle lettergrepen 17 verschillende soorten schoei-
sel te vormen. Er mag niets overblijven. Probeer het samen met 
de kinderen, misschien weten zij er aardig wat van. De eerste en 
de laatste letters staan er al, soms nog wat meer. De gevraagde 
letters naast elkaar zijn de oplossing. Stuur die in en maak kans 
op een heerlijke slagroomschnitt. Oplossing met naam, adres en 
telefoonnummer binnen 14 dagen naar puzzel@poeldijknieuws.
nl of Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Reacties 
zonder telefoonnummer dingen niet mee naar de prijs. Suggesties 
voor een leuke puzzel of er zelf een maken? Van harte welkom! 
Dan is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.

BAL  -  BERG  -  BOOTS  -  CAS  -  DA  -  EN  -  FELS  -  HAK  -  
JES  -  KAP  -  KEL  -  KEN  -  KERS  -  KLOM  -  LAAR  -  LAAR  -  
LAAR  -  LAARS  -  LEN  -   LIES  -  MO  -  NAALD  -  NEN  -  NEN  
-  NEN  -  NEN  -  NEN  -  NIS  -  O  -  PAN  -  PEN  -  PERS  -  RIJ  
-  SAN  -  SCHOE  -  SCHOE  -  SCHOE  -  SCHOE  -  SCHOE  -  
SINS  -  SLIP  -  SNEA  -  SNOW  -  SPORT  -  TEN  -  TOF  -  VER  
-  VOET  -  ZEN  -  ZEN  -  ZEN 

1. E  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   S  11e letter
2. S   N   .   .   .   .   .   S   3e letter
3. N   .   .   .   .   .   .   .   .   .   N  4e letter
4. M   .   .   .   .   .   .   .   S   2e letter
5. V   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   N 2e letter
6. S   L   .   .   .   .   .   S    4e letter
7. P   .   .   .   .   .   .   .   .   S   4e letter
8. L   .   .   .   .   .   .   .   .   .   N  3e letter
9. O   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   N  4e letter
10. K   .   .   .   .   .   .   .   .   N   8e letter
11. T   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   N  10e letter
12. K   .   .   .   .   .   N   4e letter
13. S   .   .   .   .   .   .   N   7e letter
14. S   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   N  10e letter
15. S   .   .   .   .   .   .   .   S   4e letter
16. R   .   .   .   .   .   .   .   N   8e letter

17. B   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   N  4e letter 

Uitslag woordzoeker Vakantie uit Poeldijk Nieuws nr. 17: ‘week-
endje naar Vlieland’. Van de 53 inzenders, die het bijna allemaal 
goed hadden, is de gelukkige winnaar Fiep Duijvesteijn, op de 
bovenste foto met haar gewonnen slagroomschnitt.

Patricia Diepenveen won de puzzelstrijd, maar Poeldijk Nieuws 
kreeg geen contact met haar. Toen kreeg Fiep Duijvesteijn de 
schnitt. Maar wat bleek: Patricia beviel dat weekeinde van haar 
eerste zoon Reef en daarna belde op met de melding, “ik ben 
weer bereikbaar met onze gezonde baby”. Op de foto Patricia 
met zoon Reef én slagroomschnitt. 
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Kwaliteit voor binnen & buiten

Alphons Diepenbrockhof 29 - 30   •  Winkelhof Waldeck  2551 KC Den Haag   •  www.jellehomestyle.nl  •  070-4041585

Behang 
Wandbekleding
Vloerbedekking 
PVC vloeren
Laminaat 
Gordijnen 
Vitrage 
Novilon 
Zonneschermen 
Screens
Markiezen
Rolluiken
Rolgordijnen

Horizontale jaloezieën
Verticale jaloezieën
Vouwgordijnen
Paneel gordijnen 
Plissé en duo plissé
Raam- en deurhorren
Badmatten
Douchegordijnen

Vakkundige behangers
en vloerenleggers
beschikbaar Ook voor al uw schilderwerken !!
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10 4 JANUARI 2017

Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

Wie van jullie hep Stove Mietje nog gekend? Niemand zeker. 
Nou, ik herinner me nog toen ik as heel klein meissie hele ver-
hale over d’r hoorde. Stove Mietje was feitelijk d’r bijnaam. Dat 
was in de Poelek heel gewoon, al die bijname. Nou nóg trou-
wes met zoveel mense die dezelfde achternaam hebbe. Mietje 
was zo’n oud wijffi  e dat erreges achteraf woonde. Ze was nogal 
kerks, dus dikkels doordeweeks maar zeker alle zondage liep ze 
bij weer en wind naar de kerk. Niet dat Mietje nou zo vroom 
was, dat gloof ik nie. ’t Ging haar meer om ’n paar cente te ver-
diene. Ze liep met stove.

Een stoof was een vier-
kant soort houte kissie, 
an ene kant geopend 
en an de bovekant vijf 
gate d’r in. Je ziet die 
dinge nou nog wel es 
in anti ekwinkels en zo. 
Mietje zett e ’n klein 
ijzeren vuurpotje in 
de stoof. Dat dee ze in 
het kerkportaal. Daar 
stopte Miet een paar 
houtskooltjes in ’t pot-
je en stak die an. Van 
lieverlee begonne die 
kooltjes te gloeie en 
zo had Mietje een rij 
warme stove in het portaal. Tege de ti jd dat de kerkklok werd 
gelooie kwamme de mensen naar de kerk. Je had toen nog haast 
geen auto’s. De meeste  mense ware  lopes, andere op de fi ets en 
je hatt er ook die met de paardewagen of met de sjees kwamme 
angereje. Kwesti e van standsverschil. Maar één ding hadde ze al-
lemaal met de winterdag: kouwe tene!

Kooltjes gloeiden
Dus Mietje verhuurde dan zo’n warme stoof voor ’n paar cente. 
De mense namme de stoof mee in de kerkbank en zett e d’r voete 
derop. Soms werde ze nog onderling gerole. As Pa ze voete warm 
ware krege ze zoontjes naast ‘m die stoof. Met Moeders die in de 
vrouwebank zat met d’r dochters ging ’t net zo. Sommige droege 
klompe, maar die wiere uitgedaan in ’t portaal. Andere ware def-
ti g en hiele d’r mooie lakschoene met gespe an, maar die konne 
de kou toch nie tege houwe. Rond zo’n stoof in de kerk konnie wel 
ruike dat die kooltjes gloeiden, maar geen mens hatt er last an.

Pijptabak
Nou was Mietje een ouwe vrijgezelle vrouw. Wel alti jd vriendelijk 
tege de mense, maar nooit verkering gehad en geen man geroke. 
Dat maakte d’r wel een beetje somber. Maar ze hatt er wat op 
gevonde. Sti ekem dee ze een paar plukkies pijptabak die ze nog 
in haar kast had gevonde van d’r vader zaliger, op die gloeiende 
kooltjes en ja hoor: er steeg een geurige herenlucht op tusse die 
kerkbanke! De mense keke om zich heen. In de kerk hoort ‘t naar 
wierook te ruiken en niet naar ’n rooksalon, zaggie ze denke. 
Stove Mietje blij! Eindelijk was ze weer in de zevende hemel in 
de kerk. Later hep d’r nog es ’n jonge gozer ‘t zelfde kunsie uit-
gehaald, maar die had alleen zware sjek. Nou, niet te harde, die 
lucht…!

Broch Klus, Richard Broch
Poeldijksevaart 1a, 2685 EE Poeldijk
Telefoon: 06 410 14 714
richard@brochklus.nl,   www.brochklus.nl

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

Ruime, uitgebouwde tussenwoning met 
zonnige achtertuin met 4 slaapkamers, 
gelegen in kindvriendelijke woonwijk 
op een woonerf met speelpleintje aan 
de achterzijde.

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

Tot in de puntjes verzorgde eengezins-
woning met aanbouw over de gehele 
breedte van de woning, zonnige achter-
tuin, 4 slaapkamers en nokverhoging.

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:
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Ontwerp 
 

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

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

KBO Poeldijk
Dinsdag 29 september

Jaarvergadering KBO Poeldijk
De leden van de KBO worden uitgenodigd voor de jaarlijkse 
Algemene Leden Vergadering (ALV) op dinsdag 29 september om 
14.00 uur in het achterste gedeelte van de Bartholomeuskerk. 
Oorspronkelijk zou deze  vergadering op 17 maart zijn. Agenda 
met jaarstukken zoals begin maart toegestuurd, zijn ongewijzigd 
van toepassing.

Op dit moment kan de ALV , met meerdere personen en met 
inachtneming van de 1,5-meter maatregel, wel doorgaan. Zo 
kunnen we, nog in het lopende verenigingsjaar, onze leden in-
formeren. Aad van Zeijl, zoon van  scheepsbouwer Martien van 
Zeijl, houdt na de vergadering een interessante lezing over de 
Westlandse schuit. 

Programma
13.40 uur: kerk open
14.00 uur: Algemene Leden Vergadering
14.45: pauze met koffie/thee en iets lekkers. U blijft op uw plaats, 
de consumptie wordt u aangereikt.
15.00: lezing door Aad van Zeijl over de Westlandse schuit. 
Hiervoor wordt een flink daglichtscherm opgesteld.
15.45: Sluiting

Leden die de vergadering bezoeken verzoeken wij vriendelijk zich 
van te voren aan te melden, zodat we de catering hierop kun-
nen afstemmen. Aanmelden kan via de e-mail van onze secretaris 
kees@keesenleny.nl, of 
met de antwoordstrook hieronder, die u kunt bezorgen bij een 
van onze bestuursleden.

-------------------------------------------------------------------------------------
Antwoordstrook

Naam: ……………………………………………………………………….

Bezoekt met 1 persoon /2 personen uit één gezinsverband  
 (doorhalen wat niet van toepassing is)

de Algemene Ledenvergadering van KBO Poeldijk op  
29 september 14.00 uur.
-------------------------------------------------------------------------------------

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Wees zelf de verandering die je wenst te zien in de wereld.”  
(Mahatma Gandhi)
“Het leven is kort. Dus haast je om lief te hebben; en spoed je om 
vriendelijk te zijn.” (Mpho Tutu)

✂

✂

Voor ochtend- en middagdiensten

Kiboe Poeldijk zoekt vrijwilligers 
Ben jij tussen de 14 en 90 jaar en heb je zin en tijd om lekker 
tussen de dieren bezig te zijn? Ben jij een bezige bij? Je werkt in 
weer en wind in de ochtend of middagdienst. Je voelt je verant-
woordelijk voor het welzijn van de dieren. Als je in de ochtend 
het water van de konijnen vergeet is er pas ’s middags iemand 
die hier achter komt. Je steekt je handen uit je mouwen en gaat 
met een tevreden gevoel naar huis, als een enorme dieren-
vriend.

Je neemt de tijd om de dieren aandacht te geven en te obser-
veren. Dit kan tijdens het vegen en voeren, of ga gerust even in 
de wei zitten. Loopt die geit nou mank? Je maakt een filmpje en 
deelt het in de Kiboe app. Heeft de ezel een vies oog? Je maakt 
het netjes schoon en geeft hem een dikke knuffel. Wil je nog meer 
doen? Kom extra helpen tijdens openingstijden op woensdag en 
zaterdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur. Op de Kiboe organiseren 
we regelmatig kinderfeestjes en worden we bezocht door scho-
len en groepen.

Twee tot 4 uur per week
Dit komt neer op 1 of 2 diensten per week. We werken met och-
tend- en middagdiensten. De dieren mogen tussen 07.00 en 
10.00 uur buiten en gaan tussen 16.00 en 19.00 uur naar binnen. 
Hoe laat je komt bepaal jij. Je mag gezellig een vriend of vrien-
din meenemen om te helpen. Wij houden Kiboe draaiend met 
vrijwilligers. Ook beheerders werken naast hun kinderboerderij 
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pen: bijzondere priestergewaden, kazuifels, een baldakijn. Het 
‘afdakje’ bij processies, bijzonder zilverwerk en messing kan-
delaars van Nederlands beroemde eerste industrieel ontwer-
per Theo Colenbrander. Én er is een foto-expositie over 75 jaar 
Scouting Poeldijk. 

Zaterdag 12 september om 10.30, 12.30 en 14.30 uur is er een 
rondvaart vanaf de kerk. Er zijn kleine concerten: van 11.00-11.30 
uur door pianist Leon Endhoven en van 15.00-15.30 uur door or-
ganist Steven van Wieren. Zondag van 11.00-12.00 uur neemt 
Daan de Muinck Keizer u mee op een muzikale orgelreis. In de 
kerk ligt een wandelroute klaar die u langs bijzondere plaatsen 
in Poeldijk voert, zoals het gemeentelijk monument Hotel Saint 
Vincent. Daar is een foto expositie over de geschiedenis en omge-
ving van dit mooie voormalige verenigingsgebouw met Jugendstil 
details. De openingstijden van deze expositie zijn: zaterdag 12 
september 11.00-17:00 uur en zondag 13 september van 11.00-
14.30 uur. De Bartholomeuskerk is open op zaterdag 12 van 
10.00-17.00 uur en zondag 13 september van 10.30-17.00 uur.

taken. Als je een keer niet kunt? Zeg het tijdig. We doen het met 
elkaar, er is altijd ruimte om diensten te ruilen maar vrijwillig is 
niet vrijblijvend.

Wat krijg je ervoor terug?
De dieren zullen je na iedere dienst tevreden aankijken met hun 
lieve kraalogen. Jij gaat met vieze kleren en een goed gevoel na 
je dienst naar huis.
– Je maakt deel uit van een klein gezellig team.
– Mogelijkheid voor eigen inbreng en initiatieven.
– Je mag mee op het jaarlijks teamuitje.
– Kleinigheidje met verjaardagen en feestdagen.
– Herkenbare bodywarmer of T-shirt.
– Werkervaring met dieren en nieuwe sociale contacten.
Sta je al te trappelen? Stuur een email met motivatie naar info@
kiboe-poeldijk.nl t.a.v. Marjolein van der Wilk. Als je aansluit 
op het profiel ontvang je een uitnodiging om kennis te maken. 
Hebben we een klik, dan kan je als snel starten met inwerken 
waarbij je de eerste maand onder begeleiding alles zal leren.

In en om Poeldijkse Bartholomeuskerk 

Veel te zien en te beleven 
Zaterdag 12 september: Open Monumentendag, de 
Bartholomeuskerk is traditiegetrouw voor u open, alles volgens  
RIVM-regels . Er valt veel te zien en te beleven, ook op zon-
dag de 13e. Het landelijk thema is “Leermonument”, passend 
bij Bartholomeuskerk, één en al leermoment. Naast de pracht 
van het gebouw, is er een collectie gebruiks- en kunstvoorwer-

Wethouder Albert Albee bracht een 
kennismakingsbezoek aan Poeldijk. 
Hij besprak het Centrumplan met 
vicevoorzitter Koos Verbeek van de 
Bartholomeusparochie. Ook bezocht 
hij bakkerij Van Malkenhorst, Jumbo 
Poeldijk, Koffie- en cadeauwinkel 
Byna, restaurant Vrienden-Eindeloos 
en tuinbouwbedrijf Huub van 
Leeuwen. Onderwerpen van gesprek: 
ondernemersklimaat, verkeersdruk-
te, kansen voor de tuinbouw en uit-
breiding van het ABC-terrein. (Foto’s 
Koos Verbeek)  
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Puzzel nr. 1
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

Puzzel voor deze week:
Deze week de Nieuwjaarspuzzel, de oplossing heeft  alles te ma-
ken met dit nieuwe jaar. Het is een cijferpuzzel. Bij juiste invul-
ling ontstaat er een aantal cijfers die het nieuwe jaar nog dikwijls 
terugkomen.

1 de laatste is voor de es
2 de laatste komt voor heel kort
3 de soldaat moet salueren
4 de u moet uit de oppergod
5 deel van de voet minder ‘t
6 dit doet men met meel alvorens men er mee bakt
7 dubbel
8 een dier dat door de war is
9 een leuk stel
10 een op hol geslagen beest
11 een rondje van niets
12 enkelvoudig werd langzaam het touw losgelaten
13 geef me de hand
14 geeft  geen aanleiding tot feest
15 het fabelachti g wit paard is zijn hoorn verloren
16 niet zo best op het rekest
17 op de uitkijk staan zonder W
18 tweezijdig nummer waarop u meer dan acht moet slaan.
19 V (Romeinse lett er)
20 zero

Zet de gevonden getallen van de vragen 11, 14, 16, 15, 9, 20, 5, 
6 achter elkaar en stuur het op.

Uitslag van Puzzel nr. 23: Van Sint naar Kerst. Gelukkige winnaar 
is Wil van Os, op de foto met haar welverdiende slagroomschnitt .

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk
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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

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

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 

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


