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AGENDAAGENDA
Elke zaterdag 09.30-10.00 uur Open kerk  Hervormde kerk 
9 en 23 okt. 09.30-11.00 uur Digi-inloop De Backerhof
10 okt. 09.00-11.00 uur Inzameling gebruikte kleding Kerkplein
Tot en met 10 okt. Collecte Brandwondenstichting Aan uw voordeur 
Tot en met 25 okt Stemmen Rabobank ClubSupport Je vereniging of club
17 okt. 10.00-11.30 uur Boeken- en creamarkt Hervormde kerk  
Elke woensdag 13.30-15.00 uur Open kerk Bartholomeuskerk
26 tot en met 31 okt. Collecte Diabetesfonds Aan uw voordeur

Maak uw vrijwillige bijdrage van € 27,50 over 
aan Poeldijk Nieuws! Heel simpel met deze 
QR-code of naar: NL95 RABO 0343 6024 15

Biljartvereniging ‘Het Witte Paard Senioren’ in Poeldijk wil het 
ledental uitbreiden en voor nieuwe leden een extra middag re-
serveren. Dat is onlangs besloten, nu de club sinds januari van 
dit jaar over een mooie eigen plek beschikt. Tot nu toe is er op 
maandag- en woensdagmiddag gelegenheid om te spelen. Plan 
is ook op vrijdagmiddag de biljartruimte open te stellen. ‘Dat 
doen we vooral om nieuwe leden aan te trekken’, zegt het be-
stuur. ‘Wie zich aanmeldt kan kiezen uit libre, één band en drie-
banden. We weten dat daar veel vraag naar is’.

De biljartclub moest na een succesvolle start in de oude 
Bartholomeusschool de bezetting volledig herschikken, vanwege 

corona. In het klaslokaal waar de leden als jonge knapen les in de 
vierde volgden, staan twee biljarts. Op maandag- en woensdag-
middag kunnen dan driemaal vier biljarters hun keutje leggen, elk 
precies anderhalf uur. Dan moeten zij vertrekken, biljarts schoon-
gemaakt en dan komt de volgende ploeg van vier. ‘ In de eerste 
maanden van de coronacrisis is het biljarten helemaal gestopt. 
Toen op 1 juli de regels versoepeld werden zijn we, natuurlijk mét 
de beperking van vier spelers per keer, veel ventilatie, voldoen-
de afstand, ieder de eigen keu en krijt, weer van start gegaan. 
Jammer dat we geen competitie kunnen spelen. Er zijn ons ook in 
het afgelopen half jaar enkele leden ontvallen en enkelen kunnen 
door hoge leeftijd en (lees verder op pagina 3)

“Vrijdagmiddag is voor nieuwe leden”

Biljarters willen uitbreiden
Door Nelly Schouw-Zaat, foto’s Willem de Bruijn
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Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.350 thuis bezorgd en 500 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
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Koos Verbeek (voorzitter), Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan 
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___________________________________________________
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Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Elly Hazewinkel (06-21645276), Koos Verbeek (06-
53714151) of Wilfred Bronswijk (06-21253171).
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
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Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken) 
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fouten in advertentieteksten.
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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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5 t/m 10 oktober 2020 12 t/m 17 oktober 2020

KEURKOOPJE

4 HOUTHAKKERSTEAKS

SLECHTS €6,95

VLEESWARENKOOPJE

150 GRAM GRILLHAM

SLECHTS €3,25

KEURSLAGER CULINAIR

ABRAHAMS 

MOSTERDSCHOTEL

KEURKOOPJE

ROOKWORSTEN
ELKE TWEEDE GRATIS! 

VLEESWARENKOOPJE

100 GRAM ROSBIEF + 
100 GRAM GEBRADEN 
GEHAKT

SLECHTS €3,75

KEURSLAGER CULINAIR

CAPTAINS DINNER

keurslager

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Woudkorn, met 

zonnebloempitten of meergranen

2e halve prijs

Ambachtelijk gebakken 
Krentenwegge

pakje voor €1, 95

Heerlijk vers appel-
kruimeltaartje

voor €5,99

Aanbiedingen geldig van woensdag 
7 oktober t/m dinsdag 13 oktober

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

(vervolg van de voorpagina)

broze gezondheid niet meer komen. Daarom zoeken wij nieuwe 
leden; voor hen wordt de vrijdagmiddag gereserveerd’.

‘Verhuizing is geweldige vooruitgang’ 
“Het Witte Paard Senioren’ be-
staat 32 jaar. De leden zijn blij 
met hun nieuwe behuizing en 
willen niet al te lang stilstaan bij 
de gevolgen van corona. Zij ho-
pen vooral door te kunnen gaan 
op de manier van spelen, zoals 
zij dat graag doen. ‘De verhuizing 
naar de school is een geweldige 
vooruitgang. Wij hebben veel 
medewerking van de eigenaar 
van het pand en gastheer Wim 
Scholtes is een geweldige steun-
pilaar. Hij houdt de boel schoon, 
zorgt voor koffie, doet de inkoop 
en zorgt dat de deur op tijd open 
en dicht gaat. Dat allemaal als vrijwilliger. Nu nog wat ledenaan-
was,- dan zijn we klaar voor de toekomst’.

Rabobank Club Support

EHBO Poeldijk
Jaarlijks doet de EHBO vereniging St. Albertus Poeldijk mee aan 
de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank be-
palen door middel van stemmen welke vereniging een bijdrage 
krijgt en hoe hoog dit bedrag is. Hoe meer stemmen een ver-
eniging krijgt, hoe hoger het bedrag. Dit jaar stelt Rabobank 
Westland ook weer een totaalbedrag beschikbaar! 

De stemperiode is van 5 
tot en met 25 oktober. Laat 
uw stemmen niet verloren 
gaan en denk bij het stem-
men aan EHBO vereniging 
St. Albertus. Leden van 
Rabobank Westland ontvangen begin oktober een brief met per-
soonlijke stemcode. Het bestuur hoopt weer op veel stemmen. 
Met het geld worden de EHBO-posten in het dorp aangepakt. Zo 
zal ervoor gezorgd worden dat ze goed gevuld zijn met het nieuw-
ste verbandmateriaal. Ook kunnen de kosten voor de opleidings-
cursus laag gehouden worden. Stemmen dus! Bij voorbaat dank.
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Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij 
het overlijden van onze lieve zorgzame moeder

Grar van Dijk-Marée 
Uw aanwezigheid bij de condoleance, de uitvaart 
en de crematie, evenals alle andere blijken van 
deelneming, zijn ons tot steun bij het verwerken 
van dit verlies. 

Jos van Dijk
Trudy Hess-van Dijk

Wilbert van Dijk

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/

20 oktober 2020

In dankbare herinnering: 

Grar van Dijk-Marée (92) 
Door diaken Walther Burgering

Gerarda Henriëtte – van Dijk – Marée was een vrouw, die 
wist van geven en delen, attent was en vaak niet het mid-
delpunt was. Een vrouw die na het overlijden van haar man 
moést doorgaan. Haar man had zich altijd op haar kunnen 
verlaten en was nooit teleurgesteld. Zij móest sterk zijn, juist 
toen hij ruim 30 jaar geleden stierf. Grar werd geboren op 18 
mei 1928 en overleed op 92-jarige leeftijd op 10 september. 
 
Haar geloof was hierdoor danig op de proef gesteld. Het haalde bij 
haar twijfel en boosheid naar boven tegenover Degene die hiervoor 
verantwoordelijk wordt geacht. Waarop kon zij hopen? Op wie nog 
vertrouwen? Grar had nog wel ‘ontzag voor de Heer’ en het besef 
dat er meer is tussen hemel en aarde, maar haar vertrouwen dat er 
Iemand is die over ons waakt, was op de proef gesteld en geschaad.  

Haar man Wim had zich lange tijd ingezet voor de kerk, maar 
wat had het háár opgebracht? Toch bleef zij liefde geven, uit-
delen en vertelde in de opvoeding dat iedereen gelijkwaardig is. 
Christelijke normen en waarden die belangrijk zijn voor een goed 
leven. Zij gaf aan aan het leven te hangen en wel 100 te willen 
worden; ze wilde het ook goed doen, mede doordat Wim had ge-
zegd: ‘Je moet doorgaan.’ Dat heeft ze ook gedaan. Het gemis 
echter bleef groot. Hij was voor haar nog regelmatig aanwezig: 
“Pa zou gezegd hebben ….” Als we geloven dat doodgaan niet het 
einde is, dan vertrouwen we erop dat het weerzien gaat gebeu-
ren. Moge dit voor ons een troost zijn: dat ze – na al deze jaren 
alleen - herenigd is met haar man Wim.

Rijsenburgerweg 34 Poeldijk Tel.0174-245609 michelvistweewielers.nl

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

Michel Vis
E-Bikes - Fietsen

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

van Nederland en Duitsland
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www.bakkerijvdberg.nl

AMBACHTELIJK 
APPELTAARTJE
Puur genot, roomboter appeltaartje met 
kruimige bodem en zoete appelstukjes.

van 5,95
€4,95

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 8 t/m 10 oktober

Van een persoonlijk
afscheid naar een

dierbare herinnering

Natascha
van Zeijl - Vis

Herckenrathstraat 1 te Monster
24/7 bereikbaar via 0174 - 257474

info@embrasseuitvaart.nl | www.embrasseuitvaart.nl

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze moeder en oma

Ada Veerkamp-Vogelaar
Eenieder koos hiervoor een eigen manier, in de 
vorm van woorden, bloemen, praktische hulp of 
een luisterend oor. Dit heeft het afscheid en de jaren 
voorafgaand, voor ons bijzonder gemaakt.
Bedankt daarvoor!

In het bijzonder bedanken wij Firma Onings voor 
hun vrijgevigheid. We bedanken de huisartsen  
dr. Schijen en dr. Verweij evenals de medewerkers 
van Pieter van Foreest, van Fysiotherapie Barendse 
en van afd. 15a van het Hagaziekenhuis Leyweg.  
Samen zijn zij met haar de strijd aangegaan.
                                                              

Willem Veerkamp
Kinderen en kleinkinderen

Poeldijk, oktober 2020   

In memoriam 

Ada Veerkamp-Vogelaar (59)
Op 30 maart 1961 werd, in de Abeelstraat in 
Monster, een klein meisje geboren genaamd 
Ada Vogelaar. Haar ouders hadden in de be-
gin jaren hun handen vol aan haar. Op weg 
naar huis liep zij altijd even bij het politiebu-
reau langs om daar wat te kletsen. Dit zorg-
de ervoor dat haar ouders de klos waren en 
haar op moesten komen halen. Op 6-jarige 

leeftijd verhuisde Ada naar Poeldijk, omdat haar vader daar een 
tuin met woning had gekocht aan de Vredebestlaan. De lagere 
school heeft zij aan de Dr Weitjenslaan (Mariaschool) gevolgd 
onder het toezicht van twee nonnen, die daar het hoofd van de 
school waren.

Na de basisschool volgde nog een opleiding van 4 jaar aan de 
huishoudschool. Ook deze drempel werd genomen, zodat ze op 
16-jarige leeftijd klaar was met al dat leren en kon gaan werken 
bij haar vader in de fresia’s. Die bloemen, dat was haar lust en 
haar leven. Jaren gingen voorbij, in deze tijd leerde zo ook haar 
man kennen en er volgden twee prachtige dochters. Haar broers 
hadden inmiddels het bedrijf over genomen. Zij besloten in 2007 
het bedrijf te verkopen aan een projectontwikkelaar. Ada moest 
toen op zoek naar ander werk. Dat vond ze in de gerbera’s. Waar 
ze ook met plezier in heeft gewerkt. Na twee keer een contractver-
lenging was ze weer werkeloos en besloot zij het over een andere 
boeg te gooien. Geen bloemen meer, maar huishoudelijk werk, 
bij oudere mensen die wel wat hulp konden gebruiken. Ze werd in 
2009 aangenomen bij Pieter van Foreest en in datzelfde jaar werd 

ze voor het eerst oma. Alles leek voor de wind te gaan. Totdat 
ze in 2011 te horen kreeg dat ze ziek was. Slechte jaren werden 
gevolgd door goede jaren. Ze werd nog een keer oma en genoot 
weer volop van het leven. Alles leek onder controle, maar in 2018 
werd bij haar een tumor gevonden die niet meer te genezen was. 
Ondanks dat nieuws heeft ze hard gevochten en zette ze alles op 
alles om haar kleindochter geboren te zien worden. Helaas heeft 
ze na twee jaar de strijd op 15 september 2020 verloren. Wij als 
gezin hebben Ada gekend als een sterke vrouw, een lieve moeder 
en een nog lievere oma.
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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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Zondag 11 oktober: 

Oogstdankdag
 
Zondag 11 oktober om 09.00 uur is er wegens Oogstdankdag 
een eucharistieviering met het dames- en heren  Bartholomeus-
koor. Voorganger in de viering is pastor Max Kwee. Thema van 
deze oogstdankdag ‘Genodigd zijn’. In natura ontvangen gaven 
voor Oogstdankdag worden na de viering bij de zieken en oude-
ren van onze parochie thuis of in het ziekenhuis of verpleeghuis 
bezorgd.  

Wij vragen hen die bloemen, groenten en fruit beschikbaar willen 
stellen, hun gaven donderdag 8 oktober  tussen 17.00-18.00 uur 
af te geven in het kerk-
portaal. Ze kunnen ook 
bij u worden opgehaald.  
U kunt hiervoor bellen: 
Martien van Ruijven, 
(06- 42 040 6090 of 
onze koster Ted Barend-
se (06- 12 913 964). Zij 
die niet in natura kun-
nen bijdragen kunnen 
dankbaarheid tonen door een geldelijke bijdrage na afloop van 
de vieringen bij de uitgang. De opbrengst van de collecte komt 
ten goede aan activiteiten van de M.O.V.-werkgroep. Namens de 
hele parochie vragen wij ieders inzet en danken u voor uw mede-
werking. De werkgroep Oogstdankdag.

Eerste Heilige Communie 

Meld je nu aan!
Door Els Geelen, pastoraal werker

Helaas konden dit jaar de vieringen voor de Eerste Heilige Com-
munie niet doorgaan. Kinderen die aangemeld waren, zijn har-
telijk welkom bij de voorbereidingslessen die begin 2021 gaan 
starten. Kinderen in groep 4 van de basisscholen kunnen worden 
aangemeld via de website van onze parochiefederatie. Kinderen 
doen in hun eigen parochiekerk de Eerste Heilige Communie. 

In Wateringen, Kwintsheul, Poeldijk, Monster, ’s-Gravenzande, 
Heenweg/Hoek van Holland wordt gebruik gemaakt van het pro-
ject “Ik ben bij je”. Er zijn 7 voorbereidingslessen vooraf, 1 les 
erna. Aanmelden: www.rkwestland.nl onder ‘contact’ en dan 
‘formulieren’. Aanmelden kan tot 1 december. Daarna krijgt u 
begin december informatie over tijd en plaats van de lessen. De 
Eerste Heilige Communie vieringen zijn: Wateringen 18 april en 
25 april, Kwintsheul 18 april, ’s-Gravenzande 30 mei, Hoek van 
Holland 30 mei, Monster 6 juni en Poeldijk 6 juni. Voor meer in-
formatie: pastoraal werker Els Geelen, geelen@rkwestland.nl of 
06-36296952.

Wereldmissiemaand

Missio: 17 en 18 oktober
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV 

In de campagne voor de Wereldmissiemaand wil Missio twee 
stemmen van de Vredestichters in West-Afrika laten horen: zus-
ter Marie Catharine Kingbo (Niger) en bisschop Stephen Manza 
(Nigeria). Bij de problemen  honger, armoede, terreur en coro-
na in West- Afrika, wil Missio stemmen van hoop laten horen. 
Kerkelijke medewerkers zetten zich actief in voor vrede tussen 
christenen en moslims en etnische groepen. Alleen samen kan 
men de problemen het hoofd bieden. Missiezondag is vooral 
het feest van de solidariteit.

Wij vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap 
van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Missio 
is financieel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van parochies en 
donateurs en krijgt geen overheidssubsidie. Op Missie zaterdag 
en zondag 17 en 18 oktober wordt over de hele wereld in de ka-
tholieke kerken gecollecteerd voor het pastorale werk van paro-
chies in de Derde Wereld. Omdat er geen collectes met mandjes 
zijn, staat er na de vieringen bij de uitgang een collecteschaal; 
daarin kunt u het werk van Missio steunen. U kunt ook bijdragen 
op: NL 65 INGB 0000 OO15 66 Missio Wereldmissiemaand Den 
Haag. Mét u hopen wij het werk van Missio een succes te maken 
en solidariteit te tonen met de Derde Wereld.
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Zaterdag 10 oktober

Inzameling gebruikte kleding
Er is een inzameling van gebruikte kleding zaterdag 10 okto-
ber op het Kerkplein aan de Voorstraat in Poeldijk van 09.00 
tot 11.00 uur. Leden van de MOV-groep staan klaar met een 
vrachtauto om uw kleding, schoenen, gordijnen, in ontvangst 
te nemen. Heel graag de plastic zakken goed dichtgebonden in-
leveren. 

Opbrengst van de inzameling gaat geheel naar projecten van mis-
sionarissen, ontwikkelingswerkers uit Poeldijk, Butterfly Basket 
Foundation zwaar gehandicapte kinderen in een weeshuis (Hanoi 
Vietnam), zuster Maria Martha (Kosovo) voor arme en zieke be-
jaarden zonder inkomen en het project van pater Nico Dister (Irian 
Jaya). Als u kleding niet kunt brengen, bel ons en het wordt opge-
haald. Volg de coronaregels op het kerkplein: houd afstand van 
elkaar. Mieke Janssen (24 65 92) of Jan van Paassen (24 29 22). 
  
Marialof in St. Andreaskerk Kwintsheul
Zondag 18 oktober om 19.00 uur is in de St. Andreaskerk Kwints-
heul een Marialof ter gelegenheid van de Mariamaand. Alle pa-
rochianen van de tien parochies van de federatie Sint Franciscus 
zijn uitgenodigd het lof mee te vieren. Pastoor Jaap Steenvoor-
den gaat voor en er worden bekende Marialiederen gezongen. 

Kerkberichten 
Weekeinde 10 en 11 oktober: Oogstdankdag.
Zaterdag 10 oktober 19.00 uur: er is een viering in de heilige Ma-
chutuskerk in Monster.
Zondag 11 oktober 09.00 uur: Eucharistieviering met dames en 
heren Bartholomeuskoor. Voorganger: pastor Max Kwee. Inten-
ties: jaargetijde Riet de Kok-Meinderts, Toos van der Valk, Corry 
Barendse-Damen, pater Arie van der Elst, Kees Rijgersberg.
Weekeinde 17 en 18 oktober
Zaterdag 17 oktober: woord- en communieviering met cantor. 
Voorganger: pastoraal werker Els Geelen. Intenties: Henk van der 
Voort en Corrie van der Voort-van der Klugt, Bep Witkamp-Zui-
derwijk, Janus Brabander.
Zondag 18 oktober 09.00 uur:  Eucharistieviering met dames en 
heren Bartholomeuskoor. Voorganger: pastor Ab Vijftigschild. In-
tenties: Frans en Marie Grootscholten-van der Klugt en Peter en 
Ben Grootscholten, Francien Onings, Gerard Goeijenbier en Riet 
Goeijenbier-van Kester, Tinus van Dijk.

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

Vervoer naar vieringen in de kerk
Poeldijkers vragen ons om vervoer naar en van de kerk. Wij ma-
ken 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 ‘aanmel-
den Doop’ ingevuld digitaal bezorgen bij het parochiesecreta-
riaat. Zij zorgen dat het door de juiste mensen in behandeling 
genomen wordt.

Vieringen De Backerhof
Donderdag 8 oktober 19.00 uur:  Woord en Communieviering 
Hans Rouw.
Donderdag 15 oktober 19.00 uur: Rozenkransgebed met Koos 
van Leeuwen.
Donderdag 22 oktober 19.00 uur: Woord en Communieviering 
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).

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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Wat is wijsheid?
Door ds. J.W.J. Guis

Een vraag om wijsheid is vaak heel prak-
tisch. Je moet kiezen, je moet iets doen, 

maar je weet niet waar je goed aan 
doet. Je hebt de grote problemen van 
deze tijd. Bijvoorbeeld over de inzet 
van coronamaatregelen. Wat is daar-

in wijsheid? Je hebt ook de kleine pro-
bleempjes van elke dag. Bijvoorbeeld,  

 hoe krijgen we de groente er vanavond wel 
in bij ons dochtertje? En ook dan kun je werkelijk om wijsheid 
verlegen zijn.

Wijsheid zou dan alles zijn wat goed uitpakt. Maar dat weet je 
van tevoren natuurlijk niet. Vorige week was ik bezig met een 
stukje uit de Bijbel waarin dat omgedraaid wordt. Wijsheid als 
basishouding. Eerst bedenken wat echt belangrijk is en dan pas 
naar de praktijk. God vertrouwen en dienen is dan het beginsel 
van wijsheid in de Bijbel. Welke wijsheid vormt de basis van mijn 
leven?

Zo’n omdraaiing geeft verdieping. Je moet er even voor gaan zit-
ten. Het roept op tot bezinning. Het lost niet alle vragen op. Maar 
het geeft een stukje rust als ik weer besef dat wijsheid meer met 
vertrouwen te maken heeft, dan met enorm veel kennis. Zelfs, 
terwijl het groenteprobleem voor vanavond nog niet is opgelost. 
Maar misschien heb ik daar ook wel geen wijsheid voor nodig, 
maar enkel wat meer geduld.

Kerkdiensten
Diensten via YouTube. Inloggen: 
youtube.com/channel/UCtcrrKqY1H_B77A-MmthPqQ
of inloggen via:Youtube: herv.gemeente Poeldijk, of via www.
Hervormd Poeldijk onder corona.
 
Zondag 11 oktober  
10.00 uur: ds. G. Lugthart, Katwijk aan Zee
19.00 uur: ds. P. Wijnbergen, Bergambacht
Zondag 18 oktober   
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis
Kinderoppas en –nevendienst: bij de morgendienst is er oppas 
voor kinderen van 0-4 jaar en nevendienst voor kinderen van de 
basisschool.

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

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-
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. 

Eerste avond: 19 oktober 

Uitnodiging aan iedereen
De komende tijd houden we in de kerk enkele avonden over 
de inhoud van het geloof en waar het in de kerk om draait. De 
avonden zijn informatief en hebben een vrijblijvend karakter. 
Er is ruimte voor onderling gesprek. Hebt u vragen over het ge-
loof? Wilt u meer weten over de Bijbel? Maar bent u geen kerk-
ganger? 

Dan zijn deze avonden misschien iets voor u. Door de corona-
maatregelen is het fijn als u zich aanmeldt met een mailtje naar: 
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jwjguis@icloud.com. De eerste avond is gepland op 19 oktober 
om 19.45 uur. Dan gaat het vooral om de Bijbel en waarom die 
centraal staat in het geloof. U bent van harte welkom!

Kerk open voor meditatie en gebed
Elke zaterdag van 09.30-10.00 uur is de kerk open voor persoon-
lijke meditatie en gebed. Ook is ds. Guis en/of een ouderling aan-
wezig waarmee u of jij in gesprek kunt.

Open kerk, boeken en creamarkt
Zaterdag 17 oktober is er “Open Kerk”.  Zoals elke eerste en der-
de zaterdag van de maand is de kerk open van 10.00-11.30 voor 
ontmoeting en koffie. Ook is er op deze zaterdagen boeken- en 
creamarkt.

Bijbelkring Jacobus
De Bijbelkring over de brief van Jacobus was voor de eerste keer 
bij elkaar; wij waren met acht mensen. Het was een fijne en leer-
zame avond. U en jij kunt natuurlijk de volgende keer aansluiten. 
De volgende avond is donderdag 8 oktober om 20.00 uur in de 
grote zaal van de kerk.

Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober

Bazaar 2020
Het is voor de bazaarcommissie een hele opgaaf om dit jaar nog 
een bazaar te organiseren. Aan de ene kant moeten we alle re-
gels zeer goed in acht nemen, aan de andere kant zijn de inkom-
sten van de bazaar ook van wezenlijk belang voor onze gemeen-

te. Na veel wikken en wegen hebben we daarom het volgende 
plan. Dat  natuurlijk voor zover de regelgeving dit toelaat.

Donderdag 29 oktober: geen activiteiten.
Vrijdag 30 oktober, 13.00-16.00 en 19.00-21.00 uur: verkoop van 
planten, gebak, oliebollen en crea-artikelen in de ontmoetings-
ruimte van de kerk.
Van 19.30-22.00 uur Bingoavond in de grote zaal met maximaal 
aantal personen en vooraf aanmelden. Kosten: € 25,00 p.p. inclu-
sief koffie met wat lekkers.
Zaterdag 31 oktober, 09.00-16.00 uur: verkoop van planten, ge-
bak, oliebollen en crea-artikelen in de ontmoetingsruimte van de 
kerk.
Van 19.30-22.00 uur pub quiz in de grote zaal. In teams van 1 
tot max 4 personen en maximaal aantal deelnemers met voor-
aanmelding. Kosten: € 30,00 per team inclusief koffie met wat 
lekkers.
Van 22.00-23.00 uur: Rad van Avontuur met voorverkoop van de 
kaarten, uitzending via livestream. Beperkte aanwezigheid van 
het aantal bezoekers met vooraanmelding. Er worden drie ron-
den gedraaid met een groot aantal prijzen. Een ronde van € 5,00; 
€ 10,00 en € 15.00 per kaart. Een greep uit de prijzen: luxe kof-
fiemachine, rondvaart door het Westland voor tenminste 10 per-
sonen, een fiets, fruitbakken, cadeaubonnen, taarten. Kaarten 
voor deze rondes kunnen voor en tijdens de bazaardagen worden 
gekocht.
23.00 uur: trekking van de grote verloting en van de verloting van 
de fiets. Ook via livestream te volgen.
Tijdens de bazaardagen indien mogelijk vanwege het weer en de 
maatregelen horecatent naast de kerk.

Prijzen beschikbaar stellen?
Nadere informatie over de activiteiten volgt. Op dit moment zijn 
we nog op zoek naar mensen die prijzen voor de attracties be-
schikbaar kunnen en willen stellen. Bedrijven die de bazaar willen 
sponsoren met geld of in natura. Gemeenteleden die willen hel-
pen met het bakken van taarten, cakes of koek zodat die kunnen 
worden verkocht tijdens de verkoopdagen. Wilt u meedoen laat 
het dan a.u.b. zo snel mogelijk weten aan: Miriam van der Pot (24 
02 82, e-mail mirja@hetnet.nl) of Jan Bogaard (24 25 70, e-mail 
bogaardij@hotmail.com. Met alle beperkingen hopen we dat het 
toch een goede en geslaagde bazaar wordt.

Zangvereniging Immanuel
Onze eerste repetitie zit er op, het was spannend. Hoewel we 
met een half koor waren en we 35 minuten repeteerden was 
het goed om bij elkaar te zijn. Als de maatregelen het toestaan 
hopen we dit de komende weken voort te zetten waarbij na-
tuurlijk altijd blijft gelden:

Kom op tijd en ga direct op uw plaats zitten; neem zo nodig 
zelf iets te drinken mee. Na de repetitie bij vertrek 1,5 afstand 
houden. Bij gezondheidsklachten niet naar de repetitie komen. 
Wij komen op woensdag van 19.45 - 20.30 uur bij elkaar in het 
Hervormd Kerkelijk Centrum, Fonteinstraat 6 Poeldijk. Wilt u of 
wil jij een keer komen kijken, natuurlijk van harte welkom, graag 
eerst aanmelden bij: famdekie@online.nl 

Rabo clubsupport
Wilt u bij de RABO Club Support één of meer stemmen op ons 
koor uitbrengen? Daarvoor hartelijk bedankt.
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Bartholomeuskoor zingen tijdens de viering.
Zaterdag 17 oktober, 19.00 uur: viering met cantor. 
Zondag 18 oktober, 09.00 uur: dames en heren 
Bartholomeuskoor zingen tijdens de viering.

Uw stem is geld waard

Rabo Club Support
Met Rabo Club Support investeert de Rabobank in de samen-
leving en ondersteunt clubs en verenigingen. Als lid bepaal jij 
welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Stem jij ook 
op onze club? Breng je stem uit op onze club: Zangkoren Deo 
Sacrum Poeldijk.

Ben je lid van Rabobank Westland? Dan kun je van 5 t/m 25 ok-
tober stemmen op je favoriete vereniging en natuurlijk hopen 
we dat wij dat zijn. Door je stem op ons uit te brengen bepaal 
je mee welk bedrag Deo Sacrum ontvangt voor de clubkas. Die 
financiële steun kunnen we in deze moeilijke tijd meer dan ge-
bruiken. Mogen wij ook op uw en jouw stem rekenen? Hoe kun je 
stemmen? Log in de app of website van de Rabobank. Kies ‘Zelf 
regelen’ en ‘Mijn Lidmaatschap’. Klik dan op Rabo Club Support. 
Zie ook: www.rabobank.nl/clubsupport

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
Maandag 5 oktober: start stemmen voor de Rabo Club Support, 
tot en met 25 oktober.
Elke dinsdag 
19.00-19.45 uur: repetitie Vrouwenschola.
20.00-22.00 uur: repetitie Concertkoor.
Elke woensdag
15.00-15.30 uur: zingen voor kinderen groep 1 tot en met 3.
16.00-17.00 uur: zingen voor kinderen vanaf groep 4.
Elke donderdag
20.00-22.00 uur: repetitie Popkoor Fine Tuning en Kamerkoor 
Couleur Vocale.
Elke vrijdag, vanaf 19.30 uur: repetitie dames en heren 
Bartholomeuskoor.

In de kerk 
Zaterdag 10 oktober, 19.00 uur: geen viering.
Zondag 11 oktober, Oogstdankdag 09.00 uur: dames en heren 

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.

Vóór 15 oktober aanmelden

Westlandse Uitblinkers gezocht
De gemeente is trots op Westlandse uitblinkers: jongeren die zich 
veelbelovend of onderscheidend inzetten voor de Westlandse 
samenleving. Met de ‘Uitblinker’ zetten we hen in het zonnetje. 
Zo worden ook andere jongeren gestimuleerd vrijwilligerswerk 
te doen en het verschil te maken. Uitblinkers kunnen vóór 15 
oktober voor de waarderingsprijs voorgedragen worden. 

Kent u een jonge held die belangeloos de vereniging helpt en voor 
mensen in de eigen omgeving zorgt? Zich  veel inzet voor een an-
der? Meld hem of haar dan vóór 15 oktober aan via: www.uitblin-
kerwestland.nl. Een jury beoordeelt de inzendingen. Daarna kunt 
u stemmen op de genomineerden. De 3 winnaars van Uitblinker 
2020 worden later bekend gemaakt.

Criteria
Je wordt niet zomaar een Uitblinker. Om daarvoor in aanmerking 
te komen gelden bepaalde regels. U mag alleen jongeren aan-
melden die tussen 6 en 23 jaar zijn, in het Westland wonen, zich 
belangeloos inzetten en niet eerder met een prijs beloond zijn. 
Ook moet hij/zij aan één of meer van de criteria voldoen: De jon-
gere zet zich vrijwillig in of deed dat voor een ander, door werk 
of mantelzorg. De jongere verrichtte een (helden)daad. De jon-
gere neemt goed initiatief voor de Westlandse samenleving. De 
jongere heeft uitzonderlijk talent en onderneemt activiteiten die 
anderen inspireren.
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Eind september hebben beweeg- en sportaanbieders, onderwijs, zorg- en maatschappelijke organisaties én gemeente het Lokaal 
Sportakkoord Westland bij Quintus in Kwintsheul ondertekend. Hoofddoel is nog meer Westlanders met plezier te laten sporten en 
bewegen. Sportformateur Karin Pannekoek: “Het akkoord is juist voor mensen voor wie er drempels zijn in beweging te komen.”  
(Foto Rolf van Koppen) 

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 

Meld je voor 15 oktober aan
en ontvang een goodiebag!

Vakantie Bijbel Week
Monster

voor 4 t/m 10 jarigen

n

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.

30 jaar juf Joke bij peuters Poeldijk
Op 17 september 1990 startte Joke Hendriks als peuterleid-
ster bij Peuteropvang Hummeloord in Poeldijk. Deze maand 
vieren we dat Joke maar liefst 30 jaar in het vak zit! In al die 
jaren heeft zij heel veel kinderen begeleid in hun ontwikkeling 
van peuter naar kleuter. De start was in de Leuningjes, nu biedt 
Hummeloord peuteropvang in de Bernardolaan. 

Joke is daar leidinggeven-
de en zorgt met haar team 
voor het reilen en zeilen 
van de peuteropvang. Dat 
doet zij met veel verant-
woordelijkheidsgevoel, cre-
ativiteit en liefde voor kin-
deren. Hummeloord is met 
Peuteropvang De Kabouters 
onderdeel van Kinderopvang 
Simba. Samen bieden zij 
professionele kinderopvang 
(dagopvang, peuteropvang 
en BSO) in een huiselijke sfeer. Het team van Simba en Kabouters 
feliciteert Joke van harte met dit jubileum!
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Ondanks dat de druiventeelt beroepsmatig geheel is verdwe-
nen, worden we van augustus tot november  regelmatig gecon-
fronteerd met het product waarmee onze streek vanaf pakweg 
1915 wereldfaam verwierf. Een roem die niet meer dan een hal-
ve eeuw stand hield, alvorens bijna geheel te verdwijnen. Waar 
is de tijd gebleven dat toeristen, ook uit het buitenland, met re-
gelmaat het Westland aandeden met als belangrijkste doel een 
bezoek aan één van de ruim tien fruit- en groenteveilingen die 
de glazen stad rijk was? Dat zij na een bezoek aan een veiling 
ook graag een kwekerij ‘van binnen’ wilden zien, spreekt voor 
zich. Een blik op de producten in een veilinghal, vonden toeris-
ten vanzelfsprekend prachtig. Serres waarin de oorsprong van 
de vruchten te zien was, waren voor bezoekers meestal ‘de kers 
op de taart’. Leuke bijkomstigheid daarbij was dat kwekers aan 
mensen, die een kijkje kwamen nemen, vaak ook een kilootje 
(of meer) druiven verkochten. 

Lang niet elke kweker was echter gecharmeerd van pottenkijkers, 
menig ondernemer leefde toen nog in een eigen wereldje. Het 
klinkt raar: de crisisjaren kwamen in dat opzicht voor burgers en 
buitenlui als geroepen. Door de voor kwekers magere dertiger 
jaren, in samenhang met de zeer lage prijzen aan de veilingen, 
kwam de ‘Bond Westland’ (de paraplu boven alle veilingen) met 
het voorstel om druiven en andere vruchten op een beperkt 
aantal tuinen privé te verkopen. Geen ‘zwarte handel’, verkopen 
moesten keurig via veilingbesturen worden geregeld. Het bete-
kende de nodige administratieve rompslomp voor kwekers, die 

het voorstel van de  Bond omarmden en het nuttigen van druiven 
op de tuin mogelijk maakten. 

Eetgelegenheden aan regels gebonden
Wel werden er regels opgesteld waaraan een druiveneetgele-
genheid diende te voldoen. Belangrijkste: een legale verkoop (via 
de eigen veiling) en een kwekerij aan de openbare weg. Door de 
regelgeving van de veilingbesturen vielen er direct al honderden 
niet ontsloten bedrijven af. Ook had van de kwekerijen niet ieder-
een trek! Kwekers die slechts via water te bereiken waren, visten 
achter het net. Enkele tientallen tuinders zagen mogelijkheden 
in het idee van hun Bond en maakten een gedeelte van hun be-
drijf geschikt voor het eten en kopen van druiven. De kwekers 
lieten niets aan het toeval over om dat deel van het perceel zo 
gezellig mogelijk te maken. Aan de openbare weg werd, om de 
eetgelegenheid te promoten, een vlag en een poster geplaatst, 
voorzien van een tros druiven plus kwekersnaam. In Poeldijk wa-
ren er verscheidene bedrijven waar men zich te goed kon doen 
aan ‘Westlands Roem’. De deuren van de kwekerijen van de fa-
milies Van Paassen, Eussen en Van den Berg stonden vanaf au-
gustus open voor dagjesmensen. Hoewel men voor de druiven 
niet veel meer ontving dan aan de veilingen, werd het voor een 
aantal kwekers toch een succes. Vooral omdat er soms volle au-
tobussen het terrein op kwamen rijden en er zo’n dertig á veertig 
toeristen in de gerieflijke ruimten plaatsnamen. Zo ook op een 
mooie zomerdag, halverwege de jaren dertig, toen een peloton 
lilliputters het bedrijf van Jan van den Berg aandeed. Hij had op 
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de hoek dr Weitjenslaan/Nieuweweg een van de meest bekende 
eetgelegenheden van de streek. 

Versierde tafels, gemaakt met schragen 
Van den Berg mocht tal van gezelschappen begroeten, binnen en 
buiten konden gasten worden ontvangen. Een serre was met een 
grote tafel, gemaakt met schragen, ingericht voor grote gezel-
schappen. Aan beide zijden van de tafel namen de gasten plaats 
om zich lekker te laten verwennen door een der bedienden. Iets 
dat meestal goed lukte met de heerlijkheden die Van den Berg en 
co aanbood. Voor druivenmuur en poster, ’T  IS  NU DE TIJD VOOR 
WESTLANDSCHE DRUIVEN’, namen Jan van den Berg en echtge-
note Margaretha van den Berg-van der Knaap plaats. De namen 
van de ‘dwergen’ en hun verzorgers moeten we schuldig blijven, 
omdat we ons dan op wel erg glad ijs wagen. Ongetwijfeld de-
den de dametjes en heertjes zich tegoed aan de vitaminerijke 
vruchtjes alvorens huiswaarts te keren. Lilliputter is synoniem 
voor klein mens. Mensjes die door een groeistoornis toch een 
lengte van anderhalve meter weten te bereiken, zijn aardig uit 
de kluiten gewassen. Wereldberoemd is het achttiende-eeuwse 
boek ‘Gullivers Reizen’ van de Ierse schrijver Jonathan Swift. Hij  
beschrijft dat op het fictieve eiland Lilliput alleen kleine mensen 
wonen. Mensjes die over de ganse wereld zijn uitgezworven en 
zich ook bij ons af en toe laten zien. Anno 2020 wordt er maar 
wat graag gebruik gemaakt van de gaven der dwergmensjes. Zij 
maken zich onder meer verdienstelijk als entertainment, ook bij 
familiefeestjes zijn ze populair. Overigens gaan lilliputters, begrij-
pelijk, het liefst door het leven als ‘kleine mensen’. Mensjes die 
dan wel kleiner zijn dan de doorsnee mens, maar qua intelligentie 
niet voor hen onderdoen. Dat schrijver dezes zulke kleine mensen 
tegenwoordig op ‘gelijke hoogte’ te woord kan ‘staan’ is, gezien 
het verleden, toch wel een beetje verrassend….      

‘Lilliputters bij Jan van den Berg,
respectvoller klinkt evenwel dwerg.
Mensen volwaardig,
meestal zeer aardig,
ook ‘kleine mens’ vinden zij niet erg’.

Op 23 september ontving Historische Druivenkwekerij 
Sonnehoeck een ‘makelaar’ uit 1898. Vroeger een handelsmerk 
van kassenbouwers.  Op de makelaar, of windvaan, zijn de 
Bijbelse Jozua en Kaleb afgebeeld met trossen druiven. De ma-
kelaar is 122 jaar geleden gemaakt door kassenbouwer en smid 
Van den Bosch uit Schipluiden. Tot 1972 prijkte deze op de kas 
van Van Wingerden in Kwintsheul. Van Wingerden (88) en zijn 
familie dragen Sonnehoeck een warm hart toe. Het pronkstuk is 
bevestigd op de nok van de Maroc kas.  

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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Heulse schuit passeert nieuwbouw Poeldijk (Foto’s Willem de Bruijn)  

Veeteelt Nieuweweg Poeldijk 

Poeldijk in beeld
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Met Westland Ontmoet

Poeldijkers geven Vrienden ideeën  
Stichting Vrienden Bartholomeus nam het initiatief met 
Westland Ontmoet tot drie avonden waar mensen uit verschil-
lende delen van Poeldijk voor waren uitgenodigd. We troffen 
het slecht dat wij van start gingen op het moment dat het kabi-
net strenge maatregelen afkondigde om elkaar juist niet te ont-
moeten en vooral thuis te blijven. Jammer, maar dat overviel 
iedereen. De avonden stonden onder leiding van Ed van Kester.

Koos Verbeek vertelde over het ontstaan 
van de kerk en hoe we in de toekomst ons 
gebouw willen en hopen te behouden voor 
de Poeldijkse gemeenschap. Niet allen voor 
de gelovigen, maar voor alle Poeldijkers. Om 
het gebouw duurzaam te bewaren voor de 
generaties die na ons in Poeldijk leven. Ook 
werd uitgelegd aan welke plannen we denken bij het combineren 
van liturgie en meervoudig kerkgebruik. Een intieme ruimte ach-
terin als foyer voor koffiedrinken na vieringen én voor leuke avon-
den met muziek, dans, theater, creativiteit, cultuur en exposities 
met daarna een prettig samenzijn. Die ruimte is dan ook geschikt 
als foyer na grote muziek- en zangbijeenkomsten. Maar ook te 
gebruiken voor leuke avonden voor en door Poeldijkers. Zoals het 

Mijn jaarlijkse bijdrage:   
O  € 25,=
O € 50,=
O € 100,=
O  Een hoger bedrag, nl.   € ______,=       (door u zelf in te vullen)

Hierbij machtig ik de Stichting Vrienden Bartholomeus om het 
bovenvermelde bedrag jaarlijks van mijn rekening af te schrijven, 
tot wederopzegging.

Handtekening: ________________________________________

U kunt dit formulier opsturen naar ‘Stichting Vrienden 
Bartholomeus, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk’ of mailen naar 
ikwilvriendwordenvan@debartholomeus.nl.

Ja, ik word vriend van de Bartholomeus! De heer/mevrouw 
 
Voorletters: __________________________________________

Achternaam: _________________________________________

Postcode: ____________________________________________

Woonplaats: __________________________________________

Mailadres: ___________________________________________

Telefoonnr.:  __________________________________________

Bankrekeningnr.:  ____________________________________ 

vooral de jongeren aan ons willen en moeten binden. Géén jeugd, 
géén toekomst. Dat geldt ook voor onze Bartholomeuskerk. Ook 
werd gevraagd lid te worden van Stichting Vrienden en bij giften 
en legaten aan de Stichting te denken. Zie de bon op deze pagina. 
Onze stichting heeft een Culturele ANBI-Status en giften zijn voor 
125% aftrekbaar. Daarvoor zijn extra investeringen nodig, die óók 
rendement op moeten gaan leveren. Contact? Mail naar: ikwil-
vriendwordenvan@debartholomeus.nl. Postadres: Voorstraat 
111, 2685 EK Poeldijk.

vieren van jubilea en afscheid, 
dan hebben wij een ruimte die 
warmte, liefde, intimiteit en ge-
negenheid biedt. Het bestuur 
van de Stichting Vrienden denkt 
met het parochiebestuur na de 
foyer in de kerk vorm en inhoud 
te geven.

‘Geen jeugd, geen toekomst’
Tijdens de bijeenkomsten gaven 
jong en oud én ondernemende 
Poeldijkers hun mening over de 
toekomst. Wij kwamen onder 
meer tot de conclusie dat wij 
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Ons Dorp
De visie van CDA Westland:

“Nieuwe kansen Poeldijk”
In de rondgang van Poeldijk Nieuws langs Westlandse politie-
ke partijen in dit nummer het  CDA Westland aan het woord 
over Poeldijk. “Poeldijk is één van de kleinere dorpen van het 
Westland; een dorp met een rijk verenigingsleven, met name 
bij Verburch. Dat is belangrijk voor de sociale samenhang bin-
nen het dorp. We denken graag mee in ontwikkelingen van het 
sportcomplex. Centraal in Poeldijk staat de Bartholomeuskerk. 
We volgen met grote interesse de ontwikkeling van de Vrienden 
van de Bartholomeus om ons Bartje ook in de toekomst een ge-
meenschapsgebouw, als evenementenlocatie te laten zijn. Het 
is zonde dat Dario-Fo in de Voorstraat al lang leeg staat, wij 
hopen dat daar spoedig appartementen gerealiseerd worden. 
Dat geldt ook voor de voormalige Verburch-hofschool aan de 
Verburchlaan.” 

“Dit voorjaar is het Centrumplan voor Poeldijk vastgesteld. 
Daarmee is een koers uitgezet voor het centrum. Het autovrij 
maken van Poeldijk heeft niet onze voorkeur, omdat dit ten koste 
gaat van de klandizie voor de winkels. We zijn blij met jonge on-
dernemers die het dorp een impuls geven, zoals de Keurslagerij 
Van der Hout, Bakkerij Van Malkenhorst en Byna Conceptstore. 
Winkels zijn van levensbelang voor levendige dorpskernen. We 
vinden het jammer dat Poeldijk niet meer beschikt over een ei-
gen drogist en Post NL punt. Binnenkort komt het college met het 
detailhandelsplan waar wellicht ook nieuwe kansen voor Poeldijk 
in staan. 

‘In De Witte Brug: zorgwoningen en verpleegbedden’ 
Op het gebied van woningbouw groeit Poeldijk eigenlijk tegen 
Den Haag aan. Een verbinding met het Westland is essentieel. 
Het CDA maakt zich hard voor een lightrail verbinding en een 
metropolitaans fietspad. Ook denken we mee in de plannen voor 
uitbreiding van de Wippolderlaan. Met de Groene Kreken en 
Poeldijkerhout zijn er veel nieuwe Poeldijkers bij gekomen. Voor 
senioren zijn Gantelzicht en weldra Het Gantel Huys gerealiseerd. 
De Terwebloem is een modern woonzorgcentrum. Onze voorkeur 
is dat de voormalige Witte Brug ontwikkeld wordt met zorgwo-

ningen, verpleegbedden en levensloopbestendige woningen. Het 
CDA zet in op diversiteit aan woningen in Poeldijk. 

‘Bieb en Vitis in Huis van de Buurt’
Zorgen voor elkaar is belangrijk, zeker in deze onzekere tijd dat 
het coronavirus onze bewegingsvrijheid beperkt. Het CDA is voor 
een actief beleid tegen eenzaamheid. Wij zijn voorstander van 
het combineren van Bibliotheek en Vitis Welzijn tot Huis van de 
Buurt om elkaar te kunnen ontmoeten. Ook is er blijvende aan-
dacht gewenst voor plek in de openbare ruimte voor alle leeftij-
den, o.a. voor sport en recreatie. We steunen dan ook het idee 
een haventje langs de Gantel te realiseren, wellicht met meer ho-
reca. Glastuinbouw is een economische motor van het Westland. 
Zo ook voor Poeldijk. We willen het areaal aan duurzaam glas be-
schermen en zien dat het ABC-terrein wil uitbreiden. Een goede 
ontsluiting is daarbij van belang. Zeker in relatie tot het verkeer 
naar  school en sportpark Verburch. Ook zijn er diverse geother-
mieprojecten in en rond Poeldijk: goede initiatieven voor een 
duurzame toekomst.” 

Jongerenraad Westland:

“Weg met wegwerpcultuur”
Jongerenraad Westland richt zich in september en oktober op 
duurzaamheid, vooral op wegwerpplastic. De raad probeert 
het Westland met praktische oplossingen schoner te maken en 
deed eind september mee aan “World Clean Up Day”. Resultaat 
één rondje Prinsenbos in Naaldwijk: 6 zakken drankflessen, 
plasticbekers en heel veel plasticafval. De Jongerenraad wil af 
van de wegwerpcultuur en probeert Westlandse jongeren via 
sociale media, schoolbezoeken en adviezen van dit gedrag be-
wust te maken. 

De twee adviesstukken, waarin zij de gemeente vragen om op 
Westlandse evenementen over te stappen van plasticbekertjes 
naar herbruikbare ecologische bekers en om afvalbakken en 
openbare toiletten te plaatsen langs vaarroutes, liggen bij wet-
houder Snijders. Binnenkort praat de raad met hem. De jongeren-
raad gaat met  Westlandse jongeren kennis opdoen over duur-
zaamheid op een evenement waar gastsprekers vertellen over 
hoe je met kleine en praktische initiatieven grote successen kunt 
bereiken. “Wij moeten het samen doen”, stelt de raad en zij roe-
pen op twee keer extra na te denken als je iets weggooit. Op naar 
een schoner Westland!
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MKB Westport Notarissen Ondernemersprijs 

Poeldijks bedrijf genomineerd 
Na uitvoerig beraad heeft de jury van de MKB Westport 
Notarissen Ondernemersprijs een keuze gemaakt uit ruim 50 
voorgedragen bedrijven. Deze lijst was mede samengesteld 
door publieksinzendingen. De jury staat onder leiding van voor-
zitter Lars Boellaard, notaris en managing partner bij Westport 
Notarissen. Uit de drie genomineerde bedrijven wordt uiteinde-
lijk dé winnaar van de ondernemersprijs in Westland gekozen. 
Haar- en huidinstituut Westland uit Poeldijk is een van de geno-
mineerde bedrijven.

Genomineerd zijn: Big Green Egg Europa, niet weg te denken bij 
restaurants en in de tuin; de Big Green Egg. Alle Big Green Eggs in 
Europa worden verkocht vanuit De Lier. Een sterk merk, met een 
Westlands randje. Buitelaar Metaal (ook in De Lier), voor dit me-
taalbedrijf is geen uitdaging te gek. Met klanten als Ben & Jerry’s, 
Jumbo en Red Bull. Haar- en huidinstituut Westland, beautysalon 
tegenover de Bartholomeuskerk in Poeldijk. Geen standaard sa-
lon, het is gespecialiseerd in protheses en oplossingen voor het 
uiterlijk. 

Winnaar 19 november bekend
Deze maand gaat de jury 
bij de bedrijven op be-
zoek en wordt een mee-
werkstage gelopen. Op 
19 november wordt de 
winnaar bekendgemaakt. Door de coronamaatregelen wordt de 
prijsuitreiking anders gevierd. In de Oude Kerk in Naaldwijk komt 
het maximaal aantal toegestane personen bijeen. Thuis of met el-
kaar op kantoor kan iedereen de prijsuitreiking meemaken, door 
een live uitzending bij de WOS. Zie ook: www.mkbwestland.nl.

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. De woning ligt nabij recreatie-
gebied Madestein en de Uithof.

Vraagprijs: € 785.000,- k.k.

In een gezellige en kindvriendelijke woonwijk 
gelegen ruime hoekwoning van ca. 91 m2. De 
woning beschikt over een extra werkruimte 
op de begane grond, 2 ruime slaapkamers 
op de 1e verdieping, een bergvliering  en een 
zonnige achtertuin met achterom, gelegen 
op zuidoosten. 

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Nieuweweg 57 M, 
2685 AS Poeldijk

Pluvierstraat 31, 
2681 TL Monster

Volg
ons op:

Wateringen - Naaldwijk - Monster - Den Haag  - Vlaardingen             T 0174 28 60 80    www.borgdor� .nl
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Ik pak de pen op 
Voetbal én schrijven
Door Jack Koornneef

Ik ben Jack Koornneef, 27 jaar en geboren in Poeldijk. Laatst 
was ik bij mijn oma en toen kwam ik Annemiek Koremans 
tegen, zo raakten we in gesprek. Na het gesprek vroeg 
Annemiek of ik een stukje over mijzelf wilde schrijven voor 
Poeldijk Nieuws. Als geboren en getogen Poeldijker sta ik 
daar uiteraard voor open en wens ik jullie veel leesplezier! 
Van een dorp met grenzen als water verhuisde ik naar een 
stad met grenzen als water. De Delftse buitenwijk Tanthof, lag 
mij niet, heimwee naar het mooie Westland was definitief. 

Gelukkig kwam er in 2018 een huisje vrij in het mooie Westland 
en ik twijfelde er ook niet aan om weer snel terug te keren, met 
De Lier als eindbestemming. Van eenkamerwoning naar eenge-
zinswoning was erg welkom, vooral na de geboorte van onze 
mooie dochter in 2016. Toen werkte ik al fulltime bij een toma-
tenkwekerij. Toeval of niet, dat is het bedrijf waar mijn vader het 
laatst werkte voor hij overleed, 19 jaar geleden. Tot op de dag van 
vandaag werk ik er, alleen heeft het bedrijf door een fusie tussen 
twee families nu een andere naam. 
 
Assistent-scheidsrechter KNVB
Zoals de meeste Poeldijkers wel weten, heb ik ruim 12 ½ jaar vrij-
willigerswerk gedaan in ons mooie dorp. Van misdienaar, hulpje 
tijdens de feestweek tot aan scheidsrechter bij VV Verburch. Van 
alle taken die ik in het mooie dorp gedaan heb, ben ik alleen als 
scheidsrechter doorgegaan en met succes. Tien jaar geleden floot 
ik mijn allereerste wedstrijd voor de KNVB, een kleine zes jaar terug 
maakte ik na een succesvol stagejaar als assistent-scheidsrech-
ter bij Feyenoord O18, de switch van scheidsrechter naar assis-
tent-scheidsrechter. 
Ik ben  actief voor 
de KNVB als landelijk 
assistent-scheids-
rechter in de top van 
het amateurvoetbal. 
Ook heb ik in de af-
gelopen vijf jaar drie 
jeugdinterlands ge-
assisteerd, Supercup 
O19 en bekerfinale 
O17. Daarnaast ben 
ik sinds begin sep-
tember praktijkbe-
geleider scheidsrech-
ter voor de KNVB. 
Naast het assisteren 
van wedstrijden voor 
de KNVB ben ik sinds 
de zomer van 2018 (na vijf jaar’ pauze’) weer actief als beachsoc-
cer scheidsrechter voor Beachsoccerbond Nederland. Naast het 
drukke gezins- en voetballeven bracht de afgelopen jaren twee 
kleine gedichtenbundels uit. Volgend jaar juli hoop ik – 20 jaar na 
het overlijden van mijn vader – mijn derde bundel uit te brengen, 
met volledig eigen werk als ode aan mijn vader. Zodra de bundel 
uitkomt zal ik het nieuws via mijn eigen kanalen naar buiten bren-
gen. Dit was voor nu mijn verhaal, hopelijk tot snel in het mooie 
dorp!

Prinses Beatrix Spierfonds 

Opbrengst collecte: € 1.545,99 
Door Lucia Bekkers, collecte organisator

De collecteweek zit er weer op! Een editie die we niet snel zul-
len vergeten. Door het coronavirus was het nog nooit zo’n uit-
daging om de collecte te organiseren, maar we hebben er met 
z’n allen iets moois van gemaakt! Gelukkig werden de meeste 
collectanten met open armen ontvangen. Er werd volop gedo-
neerd, contant en met QR-code. ‘Gewoon’ collecteren kon ook. 
Ik waardeer ieders inzet en dank alle collectanten van harte. 

Samen hebben we ons weer inge-
zet voor de strijd tegen spierziekten! 
Door vrijwilligers van het Prinses 
Beatrix Spierfonds is er in Poeldijk een 
prachtige opbrengst van € 1545,99 
opgehaald. “De inzet van onze vrijwil-
ligers is onmisbaar. Collectanten en 
donateurs maken het mogelijk dat het 
fonds meer onderzoek naar spierziek-

ten kan financieren”, zegt Joanna van Drongelen, hoofd collecte- 
& vrijwilligers Prinses Beatrix Spierfonds. Heel erg bedankt voor 
uw fantastische inzet, vol goede moed kijk ik uit naar de collecte-
week volgend jaar september.

Collectant gemist? 
Heeft u de collectant gemist en wilt u toch een bijdrage overma-
ken? Doneren kan via de online collectebus: www.prinsesbeatrix-
spierfonds.nl/collectebus en doneer een bedrag naar keuze. 

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



7 OKTOBER 2020 19

Puzzel
Raadsel: meisjesnamen in liedjes 
Door Bep Stijger

Er zijn heel wat liedjes met een meisjesnaam in de titel. Bedoeling 
is de juiste artiesten bij de namen te zoeken. Dan krijg je de oplos-
sing. Stuur die in en win een heerlijke slagroomschnitt. Oplossing 
met naam, adres en telefoonnummer binnen 14 dagen naar puz-
zel@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 ma-
ken? Van harte welkom! Dan is ons blad echt van en voor alle 
Poeldijkers.

ANGIE  -  ANNABEL  -  ANNE  -  CHIQUITITA  -  DIANA  
-  DONNA  -  ELOISE  -  JEANNY  -  JOLENE  -  LAURA  
-  LEA  -  LINDA  -  LOUISE  -  MANUELA  -  MARGOOTJE  
-  MARIJKE  -  MARTINE  -  MICHELLE  -  MONICA  
-  PAMELA  -  ROXANNE  -  SOPHIETJE  -  SUZANNE  -  
VALERIE  -  VERONICA  

Uitslag Invulraadsel Schoeisel uit Poeldijk Nieuws nr. 19: Je 
loopt er zo mee weg. Van de 25 inzenders, die het bijna allemaal 
goed hadden, is de gelukkige winnaar Neletta van Dijk, op de 
foto met haar slagroomschnitt.

1. Hans de Booij
2. Frank Boeijen Groep
3. Leonard Cohen
4. The Beatles
5. ABBA
6. Jan Smit
7. The Rolling Stones
8. Jacques Herb
9. Herman van Veen
10. The Cats
11. Johnny Lion
12. Toto
13. Cornelis Vreeswijk

14. Peter Koelewijn
15. Dolly Parton
16. Falco
17. Louis Neefs
18. Wim Sonneveld
19. Barry Ryan
20. Paul Anka
21. Ritchie Valens
22. Clouseau
23. The Police
24. Amy Winehouse
25. Circus Custers

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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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
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Ons Dorp
Drugs in ons dorp
Door Annemiek Koremans

Niks mis mee om een blowtje te pakken als genotmiddel. Niks 
mis met wietolie als pijnbestrijding. Ik heb het allebei (nog) 
nooit gebruikt. Te bleu. Ik houd het maar bij alcohol. Voel mij 
niets beter of minder dan een gebruiker van een genotmiddel 
van welk soort dan ook. Er zat, zit een vreemd luchtje aan drugs-
gebruik. Ik heb genoeg kennissen, vrienden en vriendinnen die 
het gebruikten. Ze vertelden het mij in vertrouwelijkheid en 
vriendschap. Als intellectuele Westlandse boerentrien, geliefd 
bij Haagse- en Leidse studiegenoten, herken ik de geur van wiet 
nog steeds niet. Het interesseerde mij niet. 

Voor de duidelijkheid: roken vanaf mijn dertiende en alcohol van-
af mijn veertiende. Wie sluit de ogen? Dat geldt ook voor gebruik 
van pepmiddelen en drugs door anderen. In mijn herinnering ge-
beurde het 45 jaar geleden, vooral bij de huishoudschool toen. 
Natuurlijk was er geen school of ouder die het wist. Laat staan 
de politiek.

Beleid gemeente Westland 
Ik hoor steeds meer vanuit mijn contact met de jeugd dat er naast 
alcoholgebruik ook flink geblowd wordt. Wie ben ik mij daar zor-
gen om te maken, maar ik lees zoveel flauwekul beleid gemeente 
over weigering van coffeeshops en de bestrijding van drugs- en 
alcoholgebruik. Zomaar, doordeweekse dag in augustus 2020. 
Ik rijd met mijn vriendje achterop de scootmobiel langs de par-
keerplaats van het Verburch sportpark. Ik zie zo vier of vijf au-
to’s staan, verspreid, lichten aan. Raar en rij door, het beeld blijft 
in mijn gedachten, voelt niet goed. Bedenk in mijn naïviteit dat 

dit wel eens de dealers kunnen zijn waar jongere Poeldijkers hun 
genot, verdoving, geluk kunnen halen. Ik deel mijn zorgen met 
wijkagent, ouders en sportvereniging. Ouders en sportvereniging 
reageren. Van wijkagent geen enkele reactie, terwijl we na een 
akkefietje afspraken hem direct te benaderen?  

Reactie jongeren
Natuurlijk bespreek ik mijn belevingen met de jeugd. Ze ontken-
nen niets, maar verklaren me voor gek. Die ‘mensen’ staan mor-
gen voor je deur, als je er iets over schrijft! Natuurlijk zijn deze 
kinderen, ouders, school en weet ik welke overheid verantwoor-
delijk voor het terugdringen van drank en drugs in het Westland. 
Jammer genoeg staat het Westland naast haar ongelooflijke hard 
werkende en sociale mentaliteit ook bekend als zuipers en gebrui-
kers. Niets mis mee. Gewoon een constatering. Beleid gemeente, 
geen coffeeshops, haal het maar in Den Haag, Delft of Rotterdam! 
Ben ik dom of zijn zij zo dom? Waarom voel ik me onveilig en be-
dreigd als ik iets aankaart?

Tuintjes 
Ondertussen zie ik particuliere tuintjes met meer dan vijf weet-
plantjes. Idealistische kwekers van wiet(olie) ter bestrijding van 
pijn, véél pijn. Ik volg al enkele jaren de alleenstaande strijd van 
René Barendse, die met open vizier en zeer respectabele redenen 
de strijd is aangegaan om wiet te legaliseren voor (zijn) medici-
naal gebruik. Ik heb geen ervaring, maar begrijp er geen donder 
van dat zijn medestrijders, - telers, - ervaringsdeskundigen geen 
enkel geluid lieten horen. Maar wél doorgingen met wietteelt 
voor medicinaal gebruik.

Pijn
Als ik met mijn specialist praat over soms verschrikkelijke pijn, 
vertelt hij over wietplantolie als pijnbestrijding. Ik ben er nog niet 
aan toe, maar denk erover na. Ik verdoof mijn pijn nu met alcohol, 
waar ook niemand blij van wordt. 

P.S.:
Poelukse burgers misten mijn artikelen in Poeldijks Nieuws. 
Uitgangspunten voor mijn artikelen waren positieve berichten en 
niet het kwetsen van mensen. Ik was een tijdje uitgeschreven in  
coronatijd. Heb er weer zin in!

Westlands Schaatsmuseum:

“Westlanders op het ijs”
Vanaf 6 november is in het Westlands Schaatsmuseum een 
nieuwe expositie: “Westlanders op het ijs”. Foto’s van schaats- 
en ijspret tonen de activiteiten van Westlanders op het ijs. 
Vooral aandacht voor de doorsnee liefhebber én natuurlijk voor 
de Westlanders die nationale of internationale roem op het ijs 
oogstten.

Tot 14 oktober is de tentoon-
stelling “200 jaar schaatsfabri-
kanten” te zien. Het Westlands 
Schaatsmuseum in De Lier 
(Lierweg 53) is elke woensdag 
van 13.00-16.00 uur en ieder 
eerste weekeinde van de maand 
van 13.00-16.00 uur, open. In het 
museum gelden de RIVM-regels: 1,5 meter afstand en maximaal 
6 bezoekers worden tegelijk in het museum toegelaten. Als u fo-
to’s heeft die op de thema-expositie niet mogen ontbreken, mail 
dan: info@westlands-schaatsmuseum.nl. Wilt u met een groep 
komen of het museum buiten openingstijden bezoeken, mail 
naar hetzelfde adres. Door de coronabeperkingen zijn er geen 
presentaties.
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In de bibliotheek

11 oktober: uit de kast
Zondag 11 oktober is het nationale ‘coming out day’. In het 
Westland zijn in de week ervoor verschillende activiteiten 
rond die dag. Er worden films vertoond in WestlandTheater De 
Naald, bij het gemeentehuis wappert de regenboogvlag en in de 
bibliotheek is een tentoonstelling en zijn er interessante gasten.

De fototentoonstelling LHBTI-ouderen is tot 11 oktober biblio-
theek De Lier. Op 7 oktober is Ellie Lust in bibliotheek Wateringen 
en 5 november komt Splinter Chabot naar bibliotheek De Lier. In 
bibliotheek Westland is ook een collectie boeken en dvd’s over 
LHBTI, herkenbaar aan de ‘regenboog’ sticker. Meer informatie 
over activiteiten en openingstijden: bibliotheekwestland.nl.

men lief en leed gedeeld in dat mooie land en hebben ze er twee 
mooie dochters groot gebracht. Juist die twee dochters besloten 
in 1977 een werkvakantie in Nederland te houden. En ja, hun 
keuze om voor Nederland, deden Corry en Leo besluiten na der-
tig jaar hun dochters achterna te reizen. Ze namen hun intrek bij 
Opa en Oma Jongmans en kregen zij in 1980 de sleutels van hun 
huis in de Irenestraat. Leo werkte met veel plezier bij de plant-
soenendienst. Zijn gezondheid verliep niet optimaal, na een kort 
ziekbed is hij in 2005 overleden. In de Irenestraat is het dus dins-
dag 13 oktober groot feest. Haar dochters Jacqueline en Yvonne 
kunnen niet wachten hun moeder dan extra in het zonnetje te 
zetten. Een mooi mens heeft een prachtige leeftijd bereikt. Van 
Harte Proficiat! 

Digi-inloop: 9 en 23 oktober 

Repair Café in Poeldijk
 
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. De Digi inloop is op 
9 en op 23 oktober van 09.30-11.30 uur in de computerruimte 
bij de hoofdingang. het eerstvolgende Repair Café is op 3 no-
vember. Ook in De Backerhof.  

Het laatste halfuurtje van de Digi in-
loop ronden we vragen af tot 12.00 
uur. Voor alle boeren, burgers, bui-
tenlui en overige digibeten. Wim 
van Ruijven en Arie Kruijswijk zijn 
uw deskundigen. Voor maar € 2,50 
p.p. per keer! 
Repair Café: wie niets heeft om te 

repareren, neemt koffie of thee of helpt bij een andere reparatie. 
Voor het  Café hoeft u zich niet aan te melden, loop binnen en 
let op de RIVM-regels. Met een scoringspercentage boven de 50 
altijd het proberen waard en met de vrijwillige bijdrage bepaalt u 
zelf wat het u waard is. Welkom vanaf 13.30-15.30 uur. Reparaties 
worden, onder voorbehoud, aangenomen tot 15.00 uur; wij gaan 
door tot 16.00 uur om af te ronden. Contact: rcwestland@out-
look.com of www.repaircafe.org.

Corry de Jong-Jongmans 90!

Van harte proficiat!
Zelf kan ze het nog maar nauwelijks geloven, maar op dinsdag 
13 oktober is het dan toch zover. Dan bereikt Corry de Jong-
Jongmans de mooie leeftijd van 90 jaar. We gaan een hele perio-
de terug in de tijd. Corry, de tweede dochter uit een gezin van 9 
kinderen, zag het levenslicht in het ouderlijk huis. Het “Stikkie” 
was de naam van dat huis, gelegen aan de Gantel. Een groot ge-
zin betekende dat er bergen werk verzet moesten worden. Daar 
draaide Corry haar hand niet voor om. Op latere leeftijd werd 
haar werkplek buiten de deur. Ze koos voor de gezinszorg en 
hielp per dag twee gezinnen, die apetrots waren op hun Corry. 
Niets was haar te veel.

De jaren gingen voorbij, toen de liefde bijna letterlijk op de deur-
mat viel. De voor haar toen nog vreemde Leo de Jong, was in 
de pen geklommen en stuurde een liefdesbrief waar de vonken 
vanaf vlogen. Het “ja ik wil” galmde door het huis. Er zat echter 
een kleine kink in de kabel. Leo kende ze wel, dat was een knappe 
man uit Poeldijk, die het avontuur niet uit de weg ging. Na drie-
enhalf jaar in Indië te hebben gevochten, kon hij zijn draai niet 
vinden. Een cursus Engels was de basis voor zijn grote avontuur: 
emigreren naar Nieuw-Zeeland. Dat op 27-jarige leeftijd; een 
 grote stap.

Love-boot naar toekomstige man
De liefdesbrief was dus in Nieuw-Zeeland op de post gedaan. 
Corry twijfelde geen moment en koos voor de love-boot naar 
haar toekomstige man. Zes weken varen, maar dan heb je wat, 
moet ze ongetwijfeld gedacht hebben. Dertig jaar hebben zij sa-
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Poeldijk in beeld

Bouw nieuw warenhuis voor rozen Van Ruijvenlaan-Leeuwenhorstlaan (Foto’s Willem de Bruijn)

Nieuw brug over de Wen 
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KBO Poeldijk

KBO vergadert in kerk
Door het coronavirus werd de Algemene Leden Vergadering 
(ALV) van de KBO Poeldijk een hele bijzondere. Deze vergade-
ring was eerst dit voorjaar gepland, op 17 maart, maar werd 
afgelast door de corona uitbraak. Heel Nederland kwam ‘vast te 
zitten‘, zoals we ons allemaal nog herinneren. In de loop van de 
zomer ging het met de corona-cijfers steeds beter. Reden voor 
het KBO-bestuur een nieuwe ALV-datum vast te stellen en te 
zoeken naar een grote en veilige ruimte. Die werd gevonden in 
de kerk van Poeldijk.

Op het moment van de uitnodiging in Poeldijk Nieuws op 9 sep-
tember waren bijeenkomsten tot maximaal 100 personen toege-
staan, rekening houdend met de 1,5 meter en handen ontsmet-
ten. Om de bezoekers van de vergadering iets extra  te kunnen 
bieden hadden we Aad van Zeijl bereid gevonden na afloop 
een lezing te houden over de Westlandse schuit. Vanaf zondag 
20 september werden in regio Haaglanden, bijeenkomsten met 
meer dan 50 personen verboden. Toen moesten we dus een aan-
tal mensen teleurstellen. Woensdag 30 september is de lezing 
daarom een keer herhaald.

Contributie automatisch afschrijven
De vergadering verliep vlot. Vicevoorzitter Ben Gardien gaf een 
overzicht van het afgelopen half jaar en herdacht alle, sinds 
Kerstmis 2019 overleden leden. Veel activiteiten werden na 

maart afgelast. Onze  belastingservice kon gelukkig tijdig worden 
voltooid. De nieuwe penningmeester Piet de Vreede loodste ons 
deskundig en vlot door de jaarcijfers. Die gaven geen aanleiding 
tot vragen. De financiële commissie keurde bij monde van Paul 
Zuidgeest de jaarcijfers goed en adviseerde de ALV die te accor-
deren, wat met applaus geschiedde. Ook werd automatisch af-
schrijven van contributie goedgekeurd. Dat scheelt het bestuur 
veel werk.

Lezing Westlandse schuit
Na de pauze met koffie/ thee en iets lekkers kreeg Aad van Zeijl 
het woord. Hij maakte de laatste fase van de geschiedenis van de 
Westlandse schuit van huis-uit mee. Zijn vader Martin van Zeijl 
was eigenaar van een van de een laatste scheepswerven in het 
Westland, van de 19 werven die er ooit in en rond het Westland 
waren. Het was een boeiend verhaal waaraan veel onderzoek ten 
grondslag lag. Van Zeijl schreef er een boekje over dat aan eind 
van dit jaar uitkomt. Aan het eind werd hij door vicevoorzitter 
Ben Gardien bedankt met een cadeaubon en door het publiek 
met een groot applaus.

Rabo Club Support
Ook dit jaar steunt de Rabobank veel verenigingen, ook vereni-
gingen in Poeldijk, zoals de KBO. Met Rabo Club Support vieren 
we de winst van clubs, stichtingen en verenigingen. Mensen sa-
menbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbou-
wen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de maatschappij 
baat bij. Dat moeten we koesteren en steunen. 

Het is een landelijke actie, de lokale banken financieren met 
een eigen spaarpot verenigingen en stichtingen die bij de bank 
rekeninghouder zijn. Daarom geeft de Rabobank als coöperatie-
ve bank ieder jaar een deel van de winst aan verenigingen door 
het hele land. Zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu al doen. 
Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken. Als u assistentie wilt 
bij het invullen, dan helpen onze bestuursleden u graag. U geeft 
dan aan ons op welke verenigingen u wilt steunen. Dat kan naast 
de KBO ook de turnvereniging van uw kleindochter zijn. Tot 25 
oktober kunt u op ons stemmen.

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Liefde is niet eindig. We hebben er geen beperkte hoeveelheid 
van. Ons hart maakt liefde bij als we die nodig hebben.”
“Niemand kan vergissingen vermijden, maar niemand is genood-
zaakt om een fout te herhalen.”

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

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

28 september 2020

Landelijke maatregelen tegen het coronavirus

Binnen en buiten Thuis

Voor bezoek thuis geldt: 
maximaal 3 personen (exclusief 
kinderen t/m 12 jaar).

Binnen totaal maximaal 
30 personen.

Buiten totaal maximaal 
40 personen.

Uitzonderingen gelden voor onder 
andere uitvaarten, detailhandel en 
scholen. Voor culturele instellingen 
kunnen lokaal uitzonderingen 
worden gemaakt.

Op doorstroomlocaties, 
bijvoorbeeld musea en 
monumenten, geldt: bezoek 
op basis van een reservering 
per tijdsvak.

Gezelschappen tot 
maximaal 4 personen, 
zowel binnen als buiten.

Kom je terug uit een gebied 
met een oranje reisadvies 
vanwege corona, dan ga je 10 
dagen in thuisquarantaine. 
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar 
de kinderopvang, school en sport. 

Vermijd drukke 
plekken.

Ben je ook benauwd en/of 
heb je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je handen 
en nies in je elleboog.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Veiligheidsregio’s nemen extra regionale maatregelen. 
Kijk voor actuele informatie op de website van de 

gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Werk

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

30

3

In het openbaar vervoer 
is het dragen van een niet-
medisch mondkapje verplicht. 

Vervoer

Beperk je aantal reizen.

Het aantal besme�ingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal 
contactmomenten sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Sport

Geen publiek bij sport, zowel 
amateur als professioneel.

Sluiting van sportkantines.

Horeca  (eet- en drinkgelegenheden)

Vanaf 21.00 uur geen 
nieuwe bezoekers.

Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

Reserveren (vooraf of aan de 
deur), een gezondheidscheck 
en een vaste zitplaats zijn altijd 
verplicht. Bezoekers worden 
gevraagd zich te registeren.

Sluiting a�aalrestaurants 
uiterlijk om 2.00 uur en 
geen verkoop van alcohol 
na 22.00 uur.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registeren.
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Rabobank Clubactie start 5 oktober

Jeu de Boules ’97 Verburch
Door Piet de Quaasteniet

Er is natuurlijk altijd  iets te beleven bij de Jeu de Boules. Door 
het coronavirus zijn de regels jammer genoeg   aangepast. Wij 
zitten ook nog eens in de risico groep, veel spelers zijn bij ons 
65 +. In plaats van 16 gebruiken we nu binnen en buiten 8 ba-
nen, om de 1,5 meter afstand te houden. Gelukkig kunnen wij 4 
dagen spelen: maandag, dinsdagavond, donderdag en zaterdag-
middag. Zo spreiden we de speeltijd goed over de week.

We zien weer nieuwe spelers en speelsters spelen. Sociale con-
tacten zijn dan ook belangrijk, natuurlijk hebben we respect voor 
de leden die dit willen vermijden. Omdat alle kosten gewoon 
door gaan zijn we blij met onze sponsoren. We vragen onze le-
den en andere liefhebbers van onze Jeu de Boules vereniging hun 
stem in de Rabobank Club Actie uit te brengen op onze club. Op 5 
oktober is de aftrap van de RABO clubactie, waar we al jaren aan 
mee doen. U krijgt als lid van de Rabobank bericht, als u geen lid 
bent staat er informatie op het mededelingenbord bij de kantine 
en de Rabobank website. Mis je het boulen tijdens het Rondje 
Poeldijk? Geen nood, kom gezellig naar de Arckelweg en bezoek 
ons. Wij zorgen voor ballen! Verwen je met een sportieve dag.

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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Wij helpen u deze te realiseren

Westland Verstandig wil dat de gemeente 
meer doet voor Verburch 

Het aantal huizen in Poeldijk stijgt gestaag. Dat betekent meer 
sporters en dus meer voorzieningen. Westland Verstandig diende 
een motie in om te bewerkstelligen dat de gemeente Westland 
Verburch in ieder geval tegemoetkomt door het slechte, blessures 
veroorzakende hoofdkunstgrasveld al in 2021 te vervangen. Dat is 
iets eerder dan normaal, maar steeds repareren van het veld kost 
de gemeente meer. Ook kan het natuurlijk niet zo zijn dat een veld 
niet goed meer is en repareren niet het gewenste resultaat geeft.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 
2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: 
www.westlandverstandig.nl.

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

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

Nazomer in Poeldijk (Foto Koos Verbeek)
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Hoe maakte je als jochie de oorlogsjaren mee?

Vijf en zeventig jaren bevrijd
Door Mart van der Knaap

Het begon met de mobilisatie. M’n vader werd als dienst-
plichtig militair opgeroepen. Hij was sergeant bij de artil-
lerie, gelegerd in Katwijk. Dit ondanks dat hij tuinder 
was. Voor moeder Nel werd het een supermoeilijke 
tijd met vijf kinderen waarvan ik de oudste was. 
Ook in Poeldijk werden soldaten gelegerd in lokalen 
van de jongensschool. Wat inhield dat je verschil-
lende dagen geen school had. Op 10 mei 1940 vielen 
de moffen onverhoeds Nederland binnen. ‘s Morgens 
vroeg werd ik wakker van laag overvliegende vliegtuigen. 
Naar beneden. Maar moeder Nel was al lang bezig in de tuin 
met kasbloemkool. Zich niet van het gevaar bewust. 

Later ging Siem Krijger (de vroegere rozenkransbidder bij over-
ledenen) met de schuit naar de veiling en kwam met de hele 
zooi weer terug, het was geen veiling. Ook geen school. Van lie-
verlee kwamen we er achter wat er werkelijk aan de hand was. 
Het werden ongelooflijk spannende dagen. Hoe zou vader Jan 
het er afbrengen? Op 16 mei kwam er een verlossend telegram. 
Mijn moeder en oom Jacob en ik met de bus en blauwe tram 
via Wassenaar naar Katwijk. Daar waren de soldaten bezig met 
het inleveren van de wapens. Zo maakte je als 10-jarig knulletje 
al heel veel mee. Later vertelde mijn vader dat ze met kanon-
nen de hangars van het vliegveld in brand hadden geschoten. 
Daar kwamen veel parachutisten uit de lucht, verschillenden 
landden in brandende hangars, een gruwelijke dood tegemoet. 
Wij konden weer gewoon naar school. Duitsers kwamen met 
groot vertoon ook in Poeldijk. Ook zij werden ondergebracht in 
de Bartholomeusschool. Wij gingen toen naar school waar maar 
plek was. Later halve dagen en tenslotte helemaal niet meer. Zo 
kwam er bij ons een koopvaardij officier, hij woonde in Den Haag, 
eten halen. Vader Jan wilde niet dat hij betaalde. Geef Mart maar 
Engelse les. Zo had ik thuis Engels en op school verplicht Duits. 

‘Een felle nazi’
Ook het Jozefhuis werd gevorderd. De oudjes werden geëvacu-
eerd naar Voorburg en mijn opoe kwam bij ons. Ook bij parti-
culieren werden Duitsers onder gebracht. Politie Cornell had de 
opdracht adressen te zoeken. Zo kwam hij ook bij ons aan de 
Gantel en vond ons huis groot genoeg voor zo’n mof. Die kwam, 
een felle nazi. Zo ging hij een keer met verlof en kwam terug 
met een protserig buitenmodel uniform. Enkele dagen later, hij 

naar z’n kornuiten. Bij ons had hij niets te zoeken. Een buurjon-
gen wachtte hem op en gooide een sneeuwbal vol met verlopen 
olie en andere rotzooi op zijn rug. Die mof kwam terug met vloe-
ken, groter dan de Poelekse kerk. Moeder Nel heeft van alles ge-
probeerd het schoon te krijgen, wat mooi niet lukte. De andere 

dag kwam die buurjongen mij vragen hoe het afgelopen was. 
Z’n naam heb ik nooit tegen iemand gezegd. Later zijn 

ze naar het oostfront getrokken en daar waarschijnlijk 
gesneuveld.

Met mitrailleurs op het kerkplein
De Jan Barendselaan werd toen aangelegd en er 

werden 2 bunkers gebouwd. Naast de school 2 schuil-
kelders. Terwijl bij de boerderij Van Holst een comple-

te vesting met bunkers en al kwam. Ook het eten werd 
steeds minder, er kwam distributie met bonnen. Sommige dingen 
waren er helemaal niet meer zoals koffie. Zo kwam langzaam aan 
de beruchte hongerwinter. Het is nu niet voor te stellen dat er 
totaal niets meer te eten was. Nu in de supermarkt kom je ogen 
en oren tekort van wat er allemaal is. Er zijn toen duizenden men-
sen gestorven van honger. Huisdeuren werden verstookt voor 
wat warmte, het was een ongemeen strenge winter. Kinderen 
kwamen langs de deur om een beetje eten. Iedereen deed wat 
ie kon. De gedachten waren ‘het zal wel gauw afgelopen zijn’. 
Op het laatst had niemand meer wat. We hadden een fiets in 
huis: om beurten fietsen voor een beetje licht. Er waren kinder-
keukens. Later wierpen geallieerde vliegtuigen voedselpakket-
ten af. Eindelijk was alles voorbij: de Duitsers hadden gecapitu-
leerd. Maar zij hadden op zaterdag 4 mei 1945 in de kerktoren 
toch nog de oorlogsvlag gehangen. Die werd er uitgehaald door 
de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Zondag 5 Mei stonden de 
Duitsers onder de hoogmis met mitrailleurs op het kerkplein. Die 
vlag moest onder de dienst terug, zo niet dan zou er wat gebeu-
ren. Peters hoofd van de BS heeft hem toen met gevaar voor ei-
gen leven terug gehangen. Hoe dan ook, met groot vertoon kwa-
men ze en je wil niet weten hoe armzalig de Duitsers afdropen. 
Jaren later, in 1952 was ik als militair chauffeur in Duitsland. Ik 
was de weg kwijt en vroeg een Duitse vrouw de weg. Wat kreeg 
ik als antwoord? “Ich sprech nicht mit Ausländer, Ich war bei der 
Hitlerjugend. Dit na zeven jaar dat er een misdadigers regiem 
was. Dit zijn mijn jeugdherinneringen aan die lugubere tijd.

In het Westlands Museum

Leerzaam uitje in de buurt
Door Gabrielle Zwinkels-Gardien

Dit jaar herdenken we dat de 
Tweede Wereldoorlog 75 jaar 
geleden tot een einde kwam. 
Sindsdien leven we weer in vrij-
heid, in het besef dat we samen 
verantwoordelijk zijn vrijheid 
door te geven. In het Westlands 
Museum is ruim aandacht voor 
deze oorlog en de consequenties 
voor de bevolking.

De expositie kent twee delen. In 
de tentoonstelling ‘Oorlog. Wat 
zou jij doen?’ wordt aan de hand 
van tien thema’s belicht hoe 

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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de oorlog in het 
Westland verliep, 
van de mobilisatie 
in 1939 en tot de 
bevrijdingsfeesten 
in de late zomer 
van 1945. Andere thema’s zijn de vijf oorlogsjaren, het dagelijk-
se leven in de bezetting, het verzet en de bevrijding. Ook wordt 
belicht hoe de tuinbouw de eerste oorlogsjaren economisch 
vooruitgang boekte, maar in latere jaren weer terug bij af was. 
Bijzonder zijn de acht films van Westlanders die de oorlog mee-

maakten en vertellen over soms desastreuze gebeurtenissen die 
zij beleefden. Het brengt de oorlog heel dichtbij. Ook komen di-
lemma’s aan de orde. De vraag is dan ook: ‘Wat zou jij doen?’

Vaste expositie
Als je toch in het museum bent, neem dan ook een kijkje bij de 
vaste expositie over het ontstaan van het Westland. En vergeet 
ook het buitengedeelte niet, waar je heerlijk kunt rondlopen 
tussen bloemen, groenten en fruitbomen. Je ziet hoe de tuin-
bouw zich ontwikkelde van 1700 tot aan nu. (Bron: Westlands 
Museum)

 54 JANUARI 2017

Puzzel nr. 1
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
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Bent u lid van de 
Rabobank? 

 
Stem dan op ons. 

 
Rabobank Clubsupport 

van 5 t/m 25 oktober 2020 
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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 600 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

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 
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Markiezen
Rolluiken
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Horizontale jaloezieën
Verticale jaloezieën
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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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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  


