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AGENDAAGENDA
Elke zaterdag 09.30-10.00 uur Open kerk  Hervormde kerk 
23 okt. 09.30-11.00 uur Digi-inloop De Backerhof
Tot en met 25 okt Stemmen Rabobank ClubSupport   Je vereniging of club
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

Op 3 oktober was het zover: voor het eerst een H-jeugd team 
bij Verburch! Het begon vorig jaar met Nikki, zij kwam als aller-
jongste op de handbal. Al snel nam ze Felicia mee, zij vond het 
ook meteen erg leuk! Na de vakantie, net begonnen in groep 3, 

vertelden ze in de klas over handbal en kwamen er steeds meer 
meisjes en jongens meetrainen.

(Lees verder op pagina 18)

De jongste handballertjes van Poeldijk 

Eerste H-jeugd team Verburch!
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Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.400 thuis bezorgd en 600 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan 
Goeijenbier (hoofdredacteur), Peter van Iersel (penningmees-
ter), Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Etiènne Zwinkels (website en sociale media).
Opmaak en druk: Uitgeverij West Media.
___________________________________________________
Kopij Poeldijk Nieuws 
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Elly Hazewinkel (06-21645276), Koos Verbeek (06-
53714151) of Wilfred Bronswijk (06-21253171).
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken) 
Poeldijk Nieuws is niet aansprakelijk voor gevolgen van 
fouten in advertentieteksten.
___________________________________________________
Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes

___________________________________________________
Staat u ook achter Poeldijk Nieuws? 
Het maken van ons dorpsblad kost geld. Wilt 
u achter ons staan? Maak dan uw bijdrage di-
rect over op NL95 RABO 0343 6024 15 t.n.v. 
Poeldijk Nieuws. Richtbedrag per woonadres 
per jaar is € 27,50. Méér mag natuurlijk ook: 
wij investeren uw geld in uw Poeldijk Nieuws. 

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 06-40737399, 
mail: h.v.d.wijden@vitiswelzijn.nl
Gehandicapten Platform Westland: 06-34959999
Dierenbescherming Westland: 0174-630863
Embrasse uitvaartverzorging: 0174-257474 
Lupine uitvaartverzorging: 0174-270090
Silene Uitvaart: 0174-292926

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: 015-5155000, 
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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19 t/m 24 oktober 2020 26 t/m 31 oktober 2020

KEURKOOPJE

4 HOUTVINKEN
SLECHTS €5,95

VLEESWARENKOOPJE

150 GRAM 
FILET AMERICAIN +
150 GRAM ACHTERHAM

SLECHTS €5,50
MAALTIJDENTIP!

JACHTSCHOTEL MET 

GEGAARD RUNDVLEES, 

GROENTEN, JACHTSAUS 

EN AARDAPPELTOEFJES.

KEURKOOPJE

4 KIPSCHNITZELS
SLECHTS €6,95 

VLEESWARENKOOPJE

150 GRAM KIPROLLADE
SLECHTS €2,95

KEURSLAGER CULINAIR

PEEN EN UIEN, 
HEERLIJK MET 
GEGAARD RUNDVLEES 
EN AARDAPPELPUREE.

keurslager

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

De lekkerste 
saucijzenhapjes

10 stuks voor €5,–

Tijdelijke toppers! 
Najaarsgebak

3+1 gratis

Romige verse 
slagroomschnitte

voor €5,99

Aanbiedingen geldig van woensdag 
21 oktober t/m dinsdag 27 oktober

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

“Suggestieve berichtgeving”

Reactie: drugs in ons dorp
Door Peter van Leeuwen, Sport Stichting Verburch

In de laatste editie van Poeldijk Nieuws (nr. 21), wordt Verburch 
Sportcentrum genoemd als mogelijke plek  van drugshandel. 
Citaat: ‘ik zie zo vier of vijf auto’s staan, verspreid, lichten aan’. 
Even verderop: ‘het beeld blijft in mijn gedachten, voelt niet 
goed’. Wéér wat verder: ‘dat dit wel eens de dealers kunnen zijn 
waar jongere Poeldijkers hun genot, verdoving, geluk kunnen 
halen’. Ook staat er pontificaal een foto bij van het parkeerter-
rein van Verburch, alsof het gaat over het bolwerk van een le-
vendige drugshandel.

Op z’n zachtst gezegd is hier sprake van suggestieve berichtge-
ving. Dus als er auto’s met lampen aan op een parkeerterrein 
staan (en niet direct wegrijden), zou er wel eens van drugshandel 
sprake kunnen zijn. In de loop van een gemiddelde sportavond is 
een dergelijk tafereel meermalen te zien. Hoeft verder niks ach-
ter gezocht te worden. Navraag leert dat het tafereel (een hal-
ve kring van vier of vijf auto’s met lampen aan) op een zaterdag 
rond 12.00 uur werd waargenomen. En dan: op het parkeerter-
rein aan de overkant van de Arckelweg. Ok, zoiets kan achter-
docht wekken, maar toch worden wel erg snel en kort door de 
bocht aannames gedaan. Hoeveel lezers volstaan niet met alleen 
de kop van het artikel te lezen? De foto zien die erbij staat en 
dan  verbanden gaan leggen? Jammer, of eigenlijk: een uitglijder! 
 
Toch drugshandel? Meld het direct!
Aan de andere kant kan niemand van de Verburch-betrokkenen 
hard maken, dat er helemaal geen sprake is van dergelijke drug-
spraktijken. Het gebeurt helaas overal: in de buurt van scholen, 
bij trapveldjes, midden in woonwijken, noem maar op. Maar la-
ten we ervoor waken al te snel te zijn met het trekken van con-
clusies, die gebaseerd zijn op….. Ja, op wat eigenlijk? Als iemand 
onverhoopt ziet dat er toch drugs worden verhandeld op of bij 
het Verburch Sportcentrum, schroom niet en meld het dan bij je 
leider, het bestuur van je vereniging of direct bij de Sportstichting 
(verburch@caiway.nl)!
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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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

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

In waardevolle herinnering: 

Evert Daalman (85)
Door diaken Walther Burgering 
 

Op 24 september  is gestorven op de 
leeftijd van 85 jaar: Evert Daalman, 
hij werd geboren op 30 april 1935. Wij  
zullen hem missen: deze man, die zijn 
sporen heeft verdiend in de zorg voor 
anderen en zijn inzet voor het werk 
bij Weboma, in het verenigingsleven 
(Pius X) en de jaarlijkse viscompeti-
ties. Hij was een zorgzaam mens, be-
gaan en meelevend. Wist altijd waar 
iedereen mee bezig was. Hij stond 
veelvuldig voor anderen klaar, bracht 
vreugde en kluste dat het een lieve 
lust was. 

Dankbaar was hij voor alles dat hij had en hij genoot van zijn ge-
zin om zich heen. Zijn liefde voor Corrie, zijn kinderen en klein-
kinderen was warm en trouw. Een echt familiemens. Evert was 
een verbazingwekkend krachtige man, die alles zelf wilde dragen. 
Nooit klagend, maar wel pijn en beperkingen dragend. Hij stond 
nog volop in het leven toen een tia hem trof en hij langzaam blind 
werd. Een martelgang zou het voor hem zijn geworden, met veel 
verdriet als het nog langer had geduurd. Gelukkig bleef hem deze 
lijdensweg bespaard. Hij  streed ervoor zolang als mogelijk in het 
leven met zijn dierbaren te blijven. Die zijn met hem vergroeid 
en, zeker de laatste tijd, ook veel op hem afgestemd in de zorg 
die hij nodig had op zijn ziek- en sterfbed. Er is heel wat met hem 
gedeeld, maar wij moeten nu verder zonder hem. Moge hij rusten 
in vrede nu zijn levenslicht is gedoofd, maar plaats heeft gemaakt 
voor nieuw hemels levenslicht. 

WSKO basisschool De Nieuwe Weg

Spectaculair 35-jarig jubileumfeest 
Op 16 september 1985, 35 jaar geleden, werd de Mariaschool 
omgedoopt tot basisschool De Nieuwe Weg. Toenmalig leerlin-
gen Menno en Marcha van Benthem en Linda Boeters wonnen 
de prijsvraag met hun ingezonden nieuwe naam voor de school. 
Verschillende spelletjes werden met de kinderen gespeeld om 
‘de geboorte’ van De Nieuwe Weg te vieren. Nu 35 jaar later 
wordt teruggekeken naar dat moment en feestelijk stilgestaan 
bij het jubileum!
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 22 t/m 24 oktober

SAUCIJZENBROODJES
SPECIALITEIT! Onze saucijzenbroodjes worden bereid 
met gehakt van onze lokale slagerij. Te lekker!

3 voor
€4,50

WINTERBANDEN
  Wissel + Opslag

        € 121,00

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

Ondanks het coronavirus besloot de school, in overleg met de 
ouderraad en Circus Tadaa!, dat dit prachtige jubileum niet onge-
merkt voorbij kon gaan. Xander Damen, directeur van De Nieuwe 
Weg is erg blij dat de dag ‘gewoon’ door kon gaan. “We konden 
helaas geen feest vieren met alle (oud-)leerlingen én ouders, 
maar we hebben er in ieder geval een onvergetelijke dag van ge-
maakt voor de huidige leerlingen.” Donderdagavond kwamen alle 
vrijwillige ‘hulpouders’ op school, op 1,5 m, voor instructies door 
Jos Derks van Circus Tadaa!. Een informatieve, vooral humoris-
tische avond. Door de instructie wist iedereen wat er verwacht 
werd en kon het feest beginnen!

Wat een blije en trotse gezichten!
Door slecht weer was het feest in de Verburch-sporthal. Vanaf 
half acht ’s morgens werd met man en macht gewerkt en de hal 
omgetoverd tot circus. DecoImprove zette prachtige ballondeco-
raties neer en vrijwilligers bouwden activiteiten op. De kinderen 

stroomden binnen om half negen, om negen uur barstte het feest 
los! Onder leiding van Circus Tadaa!, 36 vrijwilligers en alle leer-
krachten werden de kinderen opgeleid tot heuse circusartiesten. 
Er werd gejongleerd, op eenwielers gefietst, gebalanceerd en 
meer. Na de lunch verkleedden de kinderen zich en kozen een on-
derdeel om zich in te specialiseren. Door ’s middags in circuskle-
ding extra te oefenen waren zij klaar voor de grote voorstelling. In 
de circustent konden de groepjes, één voor één, laten zien wat ze 
hadden geleerd. Wat een blije en trotse gezichten! Wij kijken  te-
rug op een geslaagde feestdag. Basisschool De Nieuwe Weg heeft 
35 mooie jaren achter de rug. Op naar de volgende 35 jaar!

Tegen domino-effect suikerziekte 

Collecte Diabetes Fonds 
Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes, sui-
kerziekte. Elke dag krijgen zo’n 200 nieuwe patiënten deze diag-
nose te horen. Bijna iedereen kent iemand met diabetes. Geef 
uw bijdrage aan de collectant, voor alle mensen met diabetes. 
De ziekte heeft ook een domino-effect: het leidt vaak tot andere 
ziekten of klachten: hart- en vaatziekten, dementie en proble-
men met ogen, nieren en voeten. 

Het Diabetes Fonds kan zijn werk alleen 
doen dankzij giften. Met uw bijdrage is er 
meer onderzoek om diabetes te voorko-
men en genezen. Geef aan de collectant 
en steun het werk van het Diabetes Fonds. De collecteweek is 
van 26 tot en met 31 oktober. Niemand aan de deur gehad? Maak 
dan geld over op giro 5766 t.n.v. Diabetes Fonds in Amersfoort. 
Voor meer informatie: bel 033 – 462 20 55 of kijk op www.diabe-
tesfonds.nl. Namens iedereen met diabetes: hartelijk dank!
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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

Na persconferentie premier Rutte

Aangescherpte regels
Er mogen maximaal 30 mensen een viering bezoeken, dragen 
van mondkapjes wordt dringend geadviseerd. Reserveren is 
verplicht, dat kan via www.rkwestland.nl. U kunt ons ook, op 
dinsdag en donderdag tussen 10 en 12 uur bellen op: 24 50 58. 
Er wordt alleen door een cantor of enkele zangers gezongen. 
Ook bij zang door kinderen. Samenzang mag niet.

Weekeinde 31 oktober

Allerheiligen
Het feest van Allerheiligen wordt in onze parochie gevierd op 
zaterdag 31 oktober en zondag 1 november.  Allerheiligen is een 
eerbetoon aan alle heiligen in de hemel. Naast de heiligen op 
de kerkelijke kalender zijn er ontelbare naamloze heiligen, die 
in navolging van Christus volledige overgave aan God bereikten.

Vooral ook voor hen viert de kerk het feest van Allerheiligen. U 
bent van harte welkom in een van de twee weekeindevieringen. 
U moet zich hiervoor vooraf aanmelden via: www.rkwestland.nl. 

Maandag 2 november

Allerzielen
Door de coronamaatregelen is het dit jaar onmogelijk u allen 
met Allerzielen in een viering te ontvangen. Maandagavond 2 
november worden  nabestaanden van families die afgelopen 
jaar een dierbare verloren in kleine groepjes in onze kerk uitge-
nodigd voor stilte, woord, gebed en  bemoediging. Na de korte 
viering is er een stille tocht naar de begraafplaats.

Alle overige belangstellenden kunnen even de kerk binnenlo-
pen, bidden of een kaarsje opsteken op maandag 2 november 
15.00-17.00 uur. Onze begraafplaats is de hele dag open om te 
bezoeken. Wij hebben dit besloten zodat niet teveel parochianen 

tegelijk in de kerk of op het kerkhof zijn. Hebt u vragen, bel ons 
dan op dinsdag- of donderdag van 10-12 uur, telefoon 24 50 58 óf 
mail: bartholomeus@rkwestland.nl.

Voor collecte of kaarsje opsteken

Betalen met QR code
Het komt steeds vaker voor dat we geen of weinig contant geld 
op zak hebben. Vervelend als je in de kerk wilt bijdragen aan de 
collecte of een kaarsje wilt opsteken. Er zijn allerlei mogelijkhe-
den voor digitaal  betalen, zoals iDEAL of betaalverzoeken.

Vanaf nu kunt u uw kaarsje bij Maria en uw collectebijdrage beta-
len met de QR-code. Bij het Mariabeeld en de uitgang van de kerk 
staat een standaard met QR-code. Scan die code met uw telefoon 
of bank app, kies dan het bedrag dat u wilt betalen. Extra  voor-
deel van zo betalen: bedragen liggen vast en u hebt een bewijs 
van betaling. Ook makkelijk voor uw belastingaangifte.

Oogstdankdag weer succes
Ondanks corona vierden wij zondag 11 oktober toch Oogstdank-
dag in onze Bartholomeuskerk. Veel  bedrijven en particulieren 
brachten allerlei groente en fruit dat mooi werd uitgestald op 
het priesterkoor. Het was een mooie viering met voorganger 
pastor Max Kwee. Er werd heel mooi gezongen door het koor 
ondanks dat niet veel koorleden mochten  zingen.

Met de kerkgangers zijn de doosjes na afloop van de viering rond 
gebracht bij de ouderen en zieken. Op de maandag erna zijn er 
doosjes in De Terwebloem uitgedeeld aan iedere bewoner. Wij 
danken alle gulle gevers hartelijk voor hun bijdrage aan deze 
Oogstdankdag en hopen dat we in 2021 weer bij bedrijven en 
particulieren mogen aankloppen om de kistjes groente en fruit 
op te halen. Wij maakten er veel mensen blij mee.
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Gebruikte kleding: 1.660 kilo

Geslaagde inzameling
Door Jan van Paassen

Bij de inzameling zaterdag 10 oktober georganiseerd door de 
werkgroep MOV, is 1.660  kg kleding, schoenen en tassen bij-
eengebracht. Dat leverde een mooi bedrag op voor drie projec-
ten die wij financieel steunen. De Butterfly Basket Foundation, 
zwaar gehandicapte kinderen in Hanoi, Vietnam, pater Nico 
Dister in Irian Yaya voor ouderenzorg en zieke kinderen en zuster 
Maria Martha (Kosovo) voor ouderen en zieke bejaarden daar.  
Projecten die onze financiële steun heel hard nodig hebben.

De fa. Onings wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van 
de vrachtauto met chauffeur Vincent en Koos voor hun hulp. De 
volgende inzameling is voorjaar 2021. De MOV-werkgroep roept 
Poeldijkers op: u kunt altijd bellen naar de werkgroep als u kle-
ding wilt inleveren. Wij komen het ophalen. U helpt ons voor 
meer financiële steun aan onze projecten; wij danken u hartelijk 
voor uw enthousiasme bij deze inzameling. Tot komend voorjaar. 
Mieke Janssen (24 65 92) en Jan van Paassen (24 29 22). 
 

Kerkberichten 
Weekeinde 24 en 25 oktober
Zaterdag 24 oktober 19.00 uur: geen viering in onze kerk, er is 
een viering in de Machutuskerk Monster.
Zondag 25 oktober 09.00 uur: woord- en communieviering met 
dames en heren Bartholomeuskoor. Voorgangers: VOLT-groep 
Monster. Intenties: voor alle zieke parochianen.
Weekeinde 31 oktober en 1 november: Allerheiligen
Zaterdag 31 oktober 19.00 uur: Eucharistieviering met 
Vrouwenschola. Voorganger: pastor Max Kwee. Intentie: Henk 
van Kester en Leny van Kester-Grootscholten.
Zondag 1 november 09.30 uur: Eucharistieviering met cantor. 
Voorganger: pastor Berry Lansbergen. Intenties: Bep Witkamp-
Zuiderwijk, Trees Duijndam-Kuijpers, Nico van Kester en familie, 
Koos Grootscholten, Theo van Zijl.
Zondag 1 november 13.00 uur: Doopvieringen Ian van Velden, 
Siem Voskamp en Sid Zuidgeest.
Maandag 2 november: Allerzielen 
Intenties: Aad van Leeuwen, Dolf Barendse en Ploon Barend-
se-van der Klugt, Roos van der Elst, overleden ouders Braban-
der-Greve, Martha Brabander en overleden broers, zussen, 

zwagers en schoonzussen van de familie Brabander. Jopie Ver-
beek-van Leeuwen, Bert Wensveen.

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 dopen gaat digitaal. Dit kan op www.rkwest-
land.nl onder Contact ‘formulieren’. Het formulier ‘aanmelden 
Doop’ ingevuld digitaal bezorgen bij parochiesecretariaat. Dan 
behandelen de juiste mensen het.

Vieringen De Backerhof
Donderdag 29 oktober 19.00 uur: Rozenkransgebed met Koos 
van Leeuwen.
Donderdag 5 november 19.00 uur: Rozenkransgebed met Koos 
van Leeuwen.

Huisbezoek
Het is fijn 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).
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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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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

MONDKAPJES OOK VOORRADIG!

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 25 oktober 
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. A. Vastenhoud, Dinteloord.
Zondag 1 november  
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Woensdag 4 november, Dankdag voor gewas en arbeid.
19.30 uur: ds. J.W.J. Guis
Kinderoppas en –nevendienst: tijdens de morgendienst is er op-
pas voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar.

Collecten in deze tijd
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.

Maximaal 30 mensen

Kerkdiensten aangepast
Wat waren we dankbaar dat we weer op mochten schalen met 
het aantal kerkgangers, helaas blijkt het van korte duur. Wij 
gaan nu na het dringende advies van het kabinet weer terug 
naar 30 kerkgangers per dienst.

Zoals u weet werken wij met vaste plaatsen. We gaan zien hoe 
we dat in de komende weken kunnen invullen  voor de morgen- 
en avonddiensten. Als we allemaal meewerken moet het lukken 
iedereen die wil tenminste één dienst per zondag in de kerk te 
verwelkomen. We vragen daarom dringend als u op een zondag 
géén of met minder aanwezigen gebruik maakt van uw plaats in 
de kerk dat vóór vrijdag 19.00 uur te melden. Als u geen vaste 
plaats heeft en u wilt naar de kerk komen: informeer dan op za-
terdag van 19.00-20.00 uur of en wanneer er plaats over is. Aan- 
of afmelden kan bij: J. Bogaard (06-14 899 952) of: bogaardij@
hotmail.com.

Kerk open voor meditatie en gebed
Elke zaterdag van 09.30 tot 10.00 uur is de kerk open voor per-
soonlijke meditatie en gebed. Ds. Guis of een ouderling is aanwe-
zig waarmee u of jij in gesprek kunt.

Oliebollen
Wie kent ze niet? De overheerlijke dagelijks versgebakken olie-
bollen ontbreken ook dit jaar niet. Wees er wel snel bij of bestel 
de oliebollen vooraf (via: bogaardij@hotmail.com), want de erva-
ring leert dat zij snel op zijn. De verkoop is geopend op vrijdag 30 
en zaterdag 31 oktober van 09.00-16.00 uur

Op 30 en 31 oktober

Digitaal Rad van Avontuur
Die dagen is er ook kaartverkoop voor het digitale Rad van 
Avontuur dat 31 oktober van 20.00-22.00 uur via de live stream 
draait. Er wordt een aantal rondes gedraaid met een groot aan-
tal prijzen. Rondes van € 1,00, € 5,00, € 10,00 en € 15,00 per lot. 
Prijzen: rondvaart door het Westland voor tenminste 10 perso-
nen, een fiets, luxe koffiemachine, fruitbakken, bonnen om te 
gaan karten, allerlei cadeaubonnen, taarten en worsten. 

Kaarten zijn te koop door geld over te maken op: NL25 RABO 
0342 9076 03 t.n.v. Bazaarcommissie Herv. Gem. Poeldijk o.v.v. 
aantal gewenste loten, bedrag van de ronde, uw (e-mail)adres en 
telefoonnummer. Voorbeeld: u maakt € 50,00 over en vermeldt: 
2x € 5,00; 1x € 10,00, 5x € 1,00 en 1 x € 15,00. Loten worden bij 
u thuisbezorgd. Gewonnen prijzen kunnen op 2 november van 
19.30-20.30 uur worden opgehaald in de kerk.
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KBO Vakanti eweek 12 tot 19 mei
Het lijkt nog wel heel ver weg, maar onze reiscommissie heeft  
natuurlijk al een locati e voor ons gereserveerd. Vanaf de dag dat 
Poeldijk Nieuws uitkomt (18 januari) kunt u zich weer opgeven 
bij de leden van de reiscommissie. Dat zijn: Corrie van der Voet-
van der Bogaert, Irenestraat 104, (tel. 247608) en Lida Zuiderwijk, 
Beatrixstraat 119, (tel. 06 19038168). We blijven dit keer weer in 
Nederland. We gaan naar Zorgvliet, hotel Villa Nova. De vakanti e-
week is van vrijdag 12 tot 19 mei. Van de deelnemers wordt ver-
wacht dat zij redelijk zelfredzaam zijn. Onze reisbegeleiders zijn 
heel aardig, maar geen verzorgsters/ verpleegkundigen. Nadere 
gegevens over deze reis volgen nog. 
                                                 
Behoud vitaminen in verzekerd pakket
Houd vitaminen in het verzekerd pakket. Dat schrijven KBO-
PCOB, het Experti secentrum Pharmacotherapie bij Ouderen en 
KNMP aan minister Schippers (VWS). Zij reageren op het ad-
vies van het Zorginsti tuut Nederland om diverse recept plich-
ti ge vitaminen, mineralen en paracetamol 1000mg uit het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te laten stromen. 
De organisati es geven aan dat dit 1,7 miljoen mensen zal tref-
fen, veelal chronische pati ënten. Ook maken zij zich zorgen om 
pati ënten die zorg mijden. Zij vinden dat het Zorginsti tuut voor-
bijgaat aan kwetsbare chronisch zieke pati ënten die vitamines, 
mineralen en paracetamol gebruiken. Juist voor hen is adequate 
medicati ebewaking van groot belang. 
KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa: ‘Hierdoor worden veel 
oudere pati ënten getroff en. Voor mensen met osteoporose, ern-
sti ge nierinsuffi  ciënti e en aandoeningen waarvoor corti costero-
iden nodig zijn, kan dit tot bontontkalking, spierzwakte, meer 
botbreuken en ziekenhuisopnames leiden. Dit voorstel willen wij 
absoluut met minister Schippers bespreken. Het Zorginsti tuut 
vindt dat middelen niet in het pakket thuishoren als er een na-
genoeg gelijkwaardig geneesmiddel of voedingssupplement vrij 
verkrijgbaar is. Zij wil dat deze middelen hetzelfde behandeld 
worden als zelfzorggeneesmiddelen en adviseert de minister deze 
middelen uit het GVS te halen. De minister besluit in het voor-
jaar of zij het advies van het Zorginsti tuut opvolgt. De Tweede 
Kamer bespreekt dan de samenstelling van het basispakket 2018. 
Verwachti ng is dat eventuele maatregelen over vergoeding van 
vitamine D, mineralen en zware paracetamol per 2018 ingaan.

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

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

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

 

 

 
 
 
 
 

De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

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

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

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 

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.

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) 

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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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
Stemmen voor de Rabo Club Support, tot en met 25 oktober.
Zaterdag 7 november, 13.00 uur: krantenactie in Poeldijk 
Centrum, hoogbouw.
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  
 groepen 1 t/m 3.
    16.00-17.00 uur: zingen voor kinderen  
 vanaf groep 4
Elke donderdag, 20.00-22.00 uur: repetities Popkoor Fine Tuning 
 en Kamerkoor Couleur Vocale.
Elke vrijdag,  vanaf 19.30 uur: repetitie dames en heren 
 Bartholomeuskoor.

In de kerk 
Zaterdag 24 oktober, 19.00 uur: geen viering.
Zondag 25 oktober, 09.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor 
zingen tijdens de viering.
Zaterdag 31 oktober, Allerheiligen.
19.00 uur: de Vrouwenschola zingt het Gregoriaans van 
Allerheiligen tijdens de viering.
Zondag 1 november, Allerzielen, 09.30 uur: viering met cantor.

Allerheiligen

Vrouwenschola zingt Gregoriaans 
Door Toos de Vreede

Zaterdag 31 oktober om 19.00 uur zingt de Vrouwenschola in de 
Eucharistieviering in de Bartholomeuskerk zingt het Gregoriaans 
van Allerheiligen. U bent van harte uitgenodigd bij deze viering 
en (hernieuwd) kennis te maken met Gregoriaanse muziek, die 
eeuwenlang klonk én klinkt in katholieke kloosters en kerken. 

Rabo ClubSupport 

Uw stem is geld waard
Met Rabo ClubSupport investeert 
Rabobank in de samenleving door clubs 
en verenigingen te ondersteunen. Als 
lid bepaal jij welke club een financiële ondersteuning krijgt. 
Breng je stem uit op onze club, Zangkoren Deo Sacrum Poeldijk?

Lid van Rabobank Westland? Stem tot 26 oktober op je favoriete 
vereniging. Natuurlijk hopen we dat wij dat zijn. Door je stem op 
ons uit te brengen bepaal je welk bedrag Deo Sacrum voor de 
clubkas krijgt. Die steun kunnen we in deze moeilijke tijden goed 
gebruiken. Zie ook: www.rabobank.nl/clubsupport.

Het zijn
weer Kinder-
spaarweken
Met Zilvervloot Sparen en JongWijs regelt u het in één keer 
goed voor uw kind. Met Zilvervloot Sparen spaart u een mooi 
startkapitaal voor uw (klein)kind bij elkaar. JongWijs is voor 
uw kind zélf. U bent welkom op ons kantoor.

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

Kom 

sparen en 

krijg een leuke 

verrassing*

* O
nze actie loopt van 1 oktober 2020 tot 16 novem

ber 2020. V
raag ons naar de voorw

aarden.

WELKOM!
EN ONTMOET ONS

ENTHOUSIASTE TEAM:

* geldig t/m 30 november 2020

Nu met 
50% korting

op de opstart-
kosten!*

Een huis kopen of verhuren? Of je huis verkopen?
Met ons sta je sterker! Wij zorgen dat jouw huis in de schijnwerpers

staat. Deel jouw wensen met ons en neem contact met ons op. 

Maak een vrijblijvende afspraak en 
ontvang een gratis waardebepaling!

Ons adres: Herckenrathstraat 52, 2681 DG Monster
0174 - 730 179  -  www.directmakelaar.nl  -  info@directmakelaar.nl
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Donderdag 1 oktober 
openden wij de jaarlijkse 
Kinderboekenweek geheel in 
stijl, in het thema ‘en toen..’ 
Alle juffen waren verkleed 
als een karakter van vroeger. 
Er was een jonkvrouw uit de 
Gouden Eeuw, een holbe-
woner uit de Steentijd, en 
ook Napoleon en Cleopatra 
waren er. De kinderen kon-
den ook kennismaken met 
Anne Frank en een astro-
naut. Een leuke en leerzame 
opening; leerlingen kregen 
de opdracht ieder karakter 
in de juiste tijd te plaatsen. 
Daarna gingen zij aan de slag 
met babyfoto’s van leerkrach-

ten en hun favoriete kinderboeken. Welke juf of meester 
was dat op de foto? Welk kinderboek was hun favoriet?  

Daarna gingen alle klassen op hun eigen manier door met het 
thema. Groep 1-2 stond geheel in het teken van dino’s, en volgde 
de midden- en bovenbouw veel geschiedenislessen. Ook las er 
iedere middag een leerling van de bovenbouw voor in de onder-
bouw. Wat kunnen de kinderen daar met elkaar van genieten! 
Maandag 5 oktober stond er een crea-middag op het program-
ma, ook met het thema ‘en toen..’ 

Het verhaal van de school
Leerlingen konden een activiteit kiezen: van vertelstenen maken 
tot dino’s kleien. Mondriaan schilderijen maken, schrijven met 

Van holbewoner tot Mondriaan

Kinderboekenweek op Daltonschool 

een ganzenveer, holbewoners knutselen, ouderwets weven of pa-
pier maken. Een hele gezellig middag waarbij groep 1 tot en met 
8 knutselden. Vrijdag 9 oktober sloten we de Kinderboekenweek 
af. De kinderen mochten een boek uitkiezen op de boekenmarkt 
in school, en meester Ton las ‘het verhaal van de school’ voor. 
Iedere klas had er zijn aandeel in; met elkaar maakten we er een 
fantastisch verhaal van. Wat hebben we deze Kinderboekenweek 
veel met en van elkaar geleerd. 
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

In oktober, de eerste volledige herfstmaand, zeggen we de zo-
mer van 2020 definitief vaarwel. De herfst brengt ons vanaf de 
nacht van 24 op 25 oktober, bij het verzetten van de klok, weer 
lange donkere avonden. Vijf lange maanden dienen we het met 
de wintertijd te doen. De avond valt weer een uurtje eerder. 
Hoewel oktober in de Gregoriaanse kalender bekend is als de 
tiende maand van het jaar, was dat niet altijd zo. De kalender 
van de Romeinen laat october als achtste maand zien. Juist 
het cijfer acht is doorslaggevend, het Latijnse octo staat voor 
acht. Had alles te maken met onze jaartelling; tot zo’n ander-
halve eeuw geleden begon ons nieuwe jaar op de eerste maart. 
October was toen de achtste maand van het jaar. Het zou tot ver 
in de twintigste eeuw gaan duren alvorens bij ons deze maand 
vaker met een ‘k’ werd geschreven. 

Reden om oktober ook zo in de Woordenlijst der Nederlanden 
op te nemen (1954). Was de Romeinse kalender gehandhaafd, 
dan zou dit niet zo gemakkelijk zijn geweest. Dan zou vervanging 
van de c door een k een vervalsing betekenen. Weliswaar interes-
sant om dit soort wetenswaardigheden uit te dokteren, de mas-
sa van u zal oktober wellicht liever benoemd zien als wijnmaand 
bij uitstek. De maand van de ‘vallende bladeren’ als, vooral in 
Zuid-Europese landen en Duitsland, op grote schaal wijnfeesten 
worden georganiseerd. Wijnfeesten die niet zelden in samen-
hang met andere festiviteiten worden gevierd. Veel van dat soort 
feesten mogen dan in oktober zijn, ook de zomermaanden doen 

er tegenwoordig vrolijk aan mee. Natuurlijk wordt er zomers in 
hoofdzaak wijn uit voorgaande jaren geoffreerd. 

München, Walhalla van wijnfeesten
Dat kon niet anders omdat wijn van het lopende jaar niet eer-
der voorhanden is. Pas na de oogst van druiven kan het bereiden 
van wijn starten. Als in Duitsland de oktoberfeesten losbarsten, 
wordt er met mate wijn van enkele maanden daarvoor geoogste 
druiven aangeboden. In menig Duitse stad weet men, ook buiten 
het topseizoen, wel raad met een goed glas wijn. In steden als 
Koblenz en Cochem wordt iedereen hartelijk welkom geheten. 
Het Walhalla der feestelijkheden is en blijft natuurlijk München, 
de oude moederstad van onze oosterburen. Waren een hal-
ve eeuw geleden wijngaarden vrijwel altijd voorbehouden aan 
buitenlandse kwekerijen, die tijd is definitief voorbij. Om te zeg-
gen dat wij ineens een land met volop wijnboeren zijn, gaat wat 
ver. Wel zijn wijngaarden, vooral in Gelderland, Noord-Brabant en 
Limburg, volop in opmars. De wat warmere zomers van de laatste 
jaren zijn ongetwijfeld van invloed op die toename. Waar tot de 
jaren tachtig de in het Westland gekweekte tafeldruiven overal 
werden geroemd, lijkt de druiventeelt definitief te zijn overge-
waaid naar Oost en Zuid-Nederland. Niet om als consumptiedruif 
te worden gepromoot in etalages, hotels en restaurants, maar om 
er wijn van te produceren. 

Arbeidskosten aanmerkelijk lager
Nederlandse wijnboeren hebben dezelfde intentie met de vruch-
ten als hun collega’s in de van oudsher bekende wijnstreken. Het 
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betekent dat we in genoemde provincies steeds grotere perce-
len beplant zien met fraaie rijen druivenbomen. Bomen waaraan 
(bijna) uitsluitend druiven voor wijn worden gekweekt. Bezoekers 
wanen zich soms nog ver buiten onze landsgrenzen. Elke verge-
lijking met de zo populaire Westlandse tafeldruif van weleer gaat 
vanzelfsprekend mank. Het gaat wijnboeren in ons land ook niet 
om Westlands Roem na te bootsen. Voor wijn bedoelde vruchten 
hoeven in dure eetgelegenheden geen tafelgasten te verrassen. 
Gekrent wordt er niet of nauwelijks, vandaar dat arbeidskosten 
veel minder hoog zijn. Bijna zeker dat wijn onbetaalbaar zou zijn 
als druiven in wijnstreken dat arbeidsintensieve karweitje zouden 
moeten ondergaan. 

Glorietijd Westlandse druif 
Bewapend met camera kunnen we in diverse streken nu dezelfde 
plaatjes schieten als in buitenlandse wijngaarden. Een ontwik-
keling die weinig Westlanders halverwege de vorige eeuw aan 
zagen komen. Want, in de jaren vijftig/zestig waren er in onze 
contreien nog vele honderden serres beplant met het product 
waaraan de ‘Tuin van Europa’ haar vermaardheid dankt. Door 
tientallen exposities in binnen- en buitenland, werd het Westland 
op de kaart gezet. Vele papieren herinneringen getuigen van die 
glorietijd der druif. Westlandse kwekers pronkten maar wat graag 
met producten die door hun toedoen tot volle wasdom kwamen. 
Deze schitterende poster met tafeldruiven van rond 1950, is er 
een uitstekend voorbeeld van. De tekening laat zien wat de toe-
komst van druiven uit wijngaarden is. Vaten staan klaar voor de 
ontvangst van het, sinds mensenheugenis, zo in zwang zijnde 
eindproduct. Wijn zal, zolang er mensen zijn, niet verdwijnen!

‘De tafeldruif valt thans in het niet,
bij wat men nu in wijngaarden ziet.
Alles voor de wijn,
bij ons zit de pijn.
Groot was de veer die het Westland liet’.

Ons Dorp
Ulbe Spaans (GroenLinks Westland) over: 

De toekomst van Poeldijk
In de rondgang van Poeldijk Nieuws 
langs Westlandse politieke partijen in dit 
nummer Ulbe Spaans, fractie voorzitter 
van GroenLinks Westland aan het woord 
over Poeldijk. “Er gebeurt veel in de 
Poeluk. Nieuwe wijken gerealiseerd, 
centrumplannen gemaakt, een duur
zame provinciale weg aangelegd en het 
ABCterrein met 16.000 zonnepanelen het duurzaamste indus-
trieterrein van Nederland. Er zijn veel kansen, ook in deze on-
zekere tijden, maar ook bedreigingen. GroenLinks vindt dat de 
centrumontwikkelingen voor Poeldijk te langzaam en versnip-
perd gaan. Als Poeldijk een levendig dorp wil blijven, dan zullen 
we daar samen met de inwoners, ondernemers en belangenor-
ganisaties onze uiterste best voor moeten doen.”

“Een levendig dorp heeft een centrum met lokale voorzieningen 
nodig. Die voorzieningen moeten direct in het centrum worden 
gerealiseerd om het wegtrekken van bezoekers en klanten te-
gen te gaan. Samen met de winkeliersvereniging (BIZ), het MKB 

en de inwoners dient er 
goed gekeken te worden 
naar de lokale behoefte 
en moet de concurren-
tie met het internet het 
hoofd worden geboden. 
Dat kan alleen met lokaal 
maatwerk. Naast een le-
vendig centrum is de leef-
baarheid in de wijken van 
groot belang. GroenLinks 
Westland wil een kli-
maatneutraal Poeldijk. 

Essentieel hierbij is energieneutrale bouw, en bij nieuwbouw en 
renovatie rekening houden met de gevolgen van de klimaatver-
andering. We willen groene daken en groene gevels stimuleren, 
de ‘verstening’ tegengaan, de mogelijkheden voor wateropvang 
in de bebouwde omgeving en het buitengebied onderzoeken, de 
vergroening van tuinen, bedrijventerreinen, straten, buurten en 
speelplaatsen stimuleren. Als verharding noodzakelijk is, dan wa-
terdoorlatende verharding. Energieneutraal wonen is mogelijk en 
zal de standaard worden. Laten we vol inzetten op voorlichting. 
Transparantie in reeds bestaande subsidieregelingen is gewenst 
en deze regelingen moeten waar nodig worden verbeterd, juist 
voor bestaande woningen.”

‘Cultuur kan oppepper gebruiken’
“De sportverenigingen zijn van groot belang voor Poeldijk en 
daarnaast kan ook het culturele leven een oppepper gebruiken. 
Onze motie voor een fonds voor kleinschalige culturele initiatie-
ven is ingevoerd. Per activiteit kunnen inwoners een beroep doen 
op dit fonds. Poeldijk moet bereikbaar blijven. We zijn voor elke 
verduurzaming van het wegennetwerk, ook de autowegen. Wat 
dat betreft is de verduurzaming van de N 211 een goed voorbeeld. 
Een weg die energie geeft. Het kan. Onze inzet is: de fiets centraal, 
maar ook het openbaar vervoer, de deelauto en de elektrische 
auto stimuleren. De gemeente moet zich hard maken voor bereik-
baarheid. We willen leefstraten, waarin buren elkaar makkelijker 
kunnen ontmoeten. Maar we gaan hierover eerst in overleg met 
alle betrokken partijen. Openbaarvervoerverbindingen mogen 
door marktwerking nooit wegbezuinigd worden. We geven hierbij 
een indruk van onze toekomstvisie voor de Poeluk; onze plannen 
en ideeën. Die moeten niet van bovenaf maar samen met u wor-
den gerealiseerd. Uiteraard kunnen we hier niet volledig zijn. Kijk 
voor meer groene en sociale ideeën op onze website. En heeft u 
zelf ideeën? Geef ze aan ons door.” www.westland.groenlinks.nl

Poeldijk

Wilt u helpen ogen en oren 
van Poeldijk te zijn?

Heeft u een uurtje per 
week tijd om mee te 
helpen Poeldijk leefbaar 
en veilig te houden?

Door Poeldijkers voor 
de veiligheid van 
Poeldijkers

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl
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Beste Poeldijkers, ik ben Cees de Brabander, geboren en getogen 
in Poeldijk. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om mijn ver-
ontrusting, visie en opbouwende kritiek uit te spreken, over ons 
voorheen zo mooie dorp. Ik reageer op het artikel ‘Blauwe dorp 
snakt naar groen’ (Poeldijk Nieuws nr. 20). Absoluut niet om ook 
maar iemand tegen de schenen te schoppen. Het begon voor 
mij ongeveer 20 jaar geleden, in een overvolle Leuningjes, bij de 
presentatie van de eerste centrumplannen. Poeldijk moest een 
tweede Wassenaar worden, nou daar zat echt niemand op te 
wachten, als er voor de eigen bewoners geen huis te krijgen is.

Poeldijk, dat juist al een verleden heeft met mislukte ontwikke-
lingen, mede geholpen door voorheen gemeente Monster en nu 
de Westlandse Zoom en Gemeente Westland. Mijn eerste her-
innering gaat naar de plek waar nu De Wittebrug staat. Er was 
toen al weerstand, maar het was het belang van onze Poeldijkse 
wethouder, die kwam zo mooi van zijn tuin af. Leuk voor onze be-
jaarden, uitkijken op de begraafplaats! De industriewijk aan de 
Rijsenburgerweg, vlak achter de Voorstraat, dat verzin je toch 
niet! De winkels aan de Jan Barendselaan, ook zo’n voorbeeld, als 
er dan zo nodig nieuwe winkels bij moeten komen. Dan onder de 

huizen waar op vrijdag de markt 
staat, dan was er nog enige ver-
binding met de Voorstraat. Zeker 
met de Action erbij. Het Westland 
moet aantrekkelijker worden voor 
toeristen. Klinkt goed, maar dan 
moet je véél zuiniger zijn op je 
historische gebouwen en cultuur. 
Slopen daar zijn we erg goed in. 
Je hoeft niet eens naar Frankrijk of 
Italië, ga eens op vakantie in eigen 
land, dan zie je pas echt hoe arm 
het Westland op dit gebied is. 

‘Plannen voor de kerk juich ik toe’
Poeldijk heeft nog zijn oude Groenteveiling, hotel Verburch, 
Bartholomeusschool, Dario Fo gebouw en de kerk. Vroeger ook 
nog een bloemenveiling, die had historisch gezien niet veel waar-
de, maar werd voor veel geld omgetoverd tot De Leuningjes. 
Laatst zijn er nog weer vele miljoenen in gepompt. De plannen 
voor de kerk juich ik toe, die mag natuurlijk nooit gesloopt wor-

Goed bedoelde plannen, tót er geld op tafel moet komen

‘Slopen zijn we erg goed in’
Door Cees de Brabander

(Foto Ruud Scheffers)

Opinie
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Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

.com

Dowload de app en bestel

Wij bezorgen nu
bij jou thuis

NIEUW

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG T/M ZATERDAG

08:00 – 21:00 UUR
     

ZONDAG
09:00 – 20:00 UUR

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

den, had daar het geld voor gebruikt. Ik zat jarenlang in aller-
lei werkgroepen, maar ben daar wat gefrustreerd mee gestopt, 
iedereen met goed bedoelde plannen, tót er geld op tafel moet 
komen. Als je echt iets wil, kost dat nou eenmaal geld; het welzijn 
van een mens is onbetaalbaar.

Aanmeren voor boodschappen Jumbo?
Ik zal een opsomming doen van mijn ideeën, die ik ooit heb ge-
opperd. Sloop van De Leuningjes, daarvoor in de plaats, hofjes-
woningen voor starters met heel veel groen. Op de plaats van 
de oude gymzaal, een parkje, parkeerplaats en de mogelijkheid 
van uitbreiding van het Dario Fo gebouw. Voor het gebouw zelf, 
mogelijkheid tot terras, géén parkeren en veel groen, zoals het 
vroeger was. De Bartholomeusschool had verbouwd moeten 
voor de huisartsen, apotheek, fysio, wijkdiensten en consultatie-
bureau. Sloop van De ‘oude’ Wittebrug waar nu Perspektief zit. 
Zet er een mooi gebouw voor terug, een stuk naar achter, met 
een parkeerterreintje en een mooie groene laan naar de begraaf-
plaats. Er waren mooie plannen voor het Pleintje in de Voorstraat, 
is zo goed als niets van over gebleven, als je nu het resultaat ziet. 
Die plannen moesten ook zo breed mogelijk gedragen worden, 
met inspraak van winkeliers en bewoners. Winkeliers kan ik nog 
inkomen, maar de bewoners gaat erg ver, de helft bestaat tegen-
woordig uit onze Poolse inwoners. Prima, mogen en moeten ook 
kunnen wonen maar niet meebeslissen hoe Poeldijk eruit moet 
gaan zien, want de meesten zijn passanten. Herinrichting rond de 
kerk, géén auto’s, wél veel groen met terras, als je deels een an-
dere bestemming wil van de kerk. Voormalig schaatsbaantje, had 
natuurlijk moeten blijven, wel met veel meer groen, bankjes en 
kleine horeca. Wat heeft anders een haventje voor zin, aanmeren 
om boodschappen te doen bij de Jumbo? En nu? Staat er een lelijk 
gebouw op die plaats vóór onze Dom. Laten we nadenken over 
mooie bestemmingen voor de voormalige Groenteveiling en hotel 
Verburch. Jammer dat het Popmuseum niet doorging, ik zag dat 
persoonlijk wel zitten.

‘Onze politici: laat jullie horen!’
Het centrum is, mede door de nieuwbouw overvol, parkeren is een 
drama. Kijk eens bij de Jumbo, of als er wat te doen is in de kerk en 
straks dus helemaal als Het Gantel Huys bewoond is. Er is nog één 
laatste kans voor een oplossing; sloop van de aanleunwoningen 
aan de Rijsenburgerweg, bouw daar alsjeblieft niets terug. Maak 
daar een parkeerterrein van, de oplossing voor de kerk, Jumbo, 
Het Gantel Huys, Poeldijksevaart en het Pleintje. Ik heb mijn hoop 
nog gevestigd op onze plaatselijke politieke vertegenwoordigers, 
laat jullie eens horen!
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Vrienden Bartholomeus:

Denken in mogelijkheden
Met een goed gevoel kijken we 
terug op de drie avonden die 
wij bij Westland Ontmoet orga-
niseerden. Nieuwe bewoners, 
“ras Poelukkers”, ondernemend 
Poeldijk en mensen die zich inzet-
ten voor de Poeldijkse gemeen-
schap kwamen samen om over 
ons dorp te praten. Dit leverde 
tal van nieuwe inzichten en idee-
en op. Nu is het zaak er iets mee te doen en te kijken hoe De 
Bartholomeus als plek er een rol in kan vervullen.

Het is hartverwarmend 
om te zien hoe veel men-
sen met ons meedenken. 
Iedereen is het erover 
eens dat de  kerk behou-
den moet blijven en voor 
liturgisch gebruik alleen 
geen toekomst heeft. 
Aantrekken van activi-
teiten en aanschaf van 
materialen kunnen De 
Bartholomeus nieuwe 
kansen geven. Talloze ker-
ken, meer of minder in 
dezelfde situatie, onder-
gingen een metamorfose. 

Mogelijkheden zat, nu de middelen
Helaas redden we het niet met 
alleen ideeën. Er is actie en daad-
kracht nodig; wij zijn hard bezig 
om vanuit alle hoeken (financiële) 
steun te krijgen, zoals kerk, ge-
meente, potentiële gebruikers en 
uiteraard u als Poeldijker. Zonder 
de Poeldijkers lukt het ons nooit 
van De Bartholomeus een echt 
huis van onze  gemeenschap te 
maken. Adres: Voorstraat 111, 
2685 EK Poeldijk, (06-53 714 151), 
algemeen@debartholomeus.nl 
of ikwilvriendwordenvan@debar-
tholomeus.nl. Bank: NL90 RABO 
0356 5021 47.

Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl

Geopend wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur en za 11.00 - 17.00 uur.

www.chrisvanwaes.nl

Wilt u goud of  
zilver verkopen?

Chris van Waes is gediplomeerd  

juwelier en antiquair.  

Hij koopt uw goud en zilver,  

voor een goede prijs.

Uw vertrouwen waard
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KBO Poeldijk 
Rabo ClubSupport  

Hoe u kunt stemmen
Door de landelijke actie Rabo ClubSupport ondersteunt 
de Rabobank clubs en verenigingen. Als u lid bent van de 
Rabobank bepaalt u welke verenigingen een financiële onder-
steuning ontvangen. U kunt tot 26 oktober stemmen op uw 
favoriete vereniging en natuurlijk hopen wij dat u ook kiest 
voor ons: KBO afdeling Poeldijk. Door ons uw stem te geven 
bepaalt u hoeveel KBO Poeldijk ontvangt voor de verenigings-
kas. Mogen wij op uw stem rekenen? Hoe kunt u stemmen? 

Als u niet digitaal uw financiën regelt, krijgt u een brief van de 
Rabobank met code en aanwijzingen. Zo nodig   kunnen wij u 
helpen, bel gerust de secretaris, voorzitter of penningmeester. 
Werkt u digitaal dan gaat het zo: Log in met de app op uw tele-
foon of website van de Rabobank. Kies ‘Zelf regelen’, dan ‘Mijn 
lidmaatschap”. Klik dan op Rabo Clubsupport. Let op: de naam 
van sommige KBO- afdelingen is moeilijk te vinden. Wij staan er 
met onze complete naam; “Poeldijk” staat helemaal achteraan.  
Kies dan uw favoriete clubs; u kunt uw 5 stemmen verdelen, maxi-
maal 2 stemmen per vereniging. Wij danken  u voor uw stem.

Gemiddeld 55 minuten per dag

Veel senioren aan de wandel
Senioren zijn echte wandelaars: ruim 60% wandelt elke dag min-
stens één keer, onderzocht KBO-PCOB. Een kwart wandelt elke 
week meerdere keren. Vier procent wandelt niet meer. Gusta 
Willems (KBO-PCOB): “veel senioren zijn ondernemende en 
actieve mensen met wandelbenen. Ouderen die dagelijks wan-
delen, lopen gemiddeld 55 minuten; alle ouderen 37 minuten. 
Belangrijkste redenen minder te lopen of zelfs te stoppen, zijn 
klachten, zoals pijn, evenwichtsproblemen, artrose of hernia.”

Willems: “De gemiddelde leeftijd dat mensen stoppen met wan-
delen is 71 jaar. Wij vinden dat aan de ‘jonge’ kant.” Verreweg 
de meesten wandelen voor hun gezondheid en om ergens te ko-

men, zoals de supermarkt. Ook om te genieten van de natuur, het 
hoofd leeg te maken en voor de gezelligheid. Willems: “Wandelen 
is gezond en je houdt het langer vol als het ook leuk is. Daarom 
blijft KBO-PCOB wandelen stimuleren. In de eigen omgeving, co-
ronaproof, met anderen, wel zo gezellig.”

Liever in natuur dan stad
Ruim de helft (53%) verkiest de natuur boven de stad. Slechts 
11% geeft de voorkeur aan de stad. Maar 10% gebruikt een hulp-
middel: stok, rollator of Nordic Walking stokken. Ouderen heb-
ben wandelbenen, toch is er ook kritiek. Sommige wandelaars 
hebben last van slecht onderhouden voetpaden, losse tegels en 
missen op bepaalde wandelroutes toiletten of bankjes. Ook op 
het trottoir geparkeerde auto’s zijn hinderlijk.

Citaten, spreekwoorden en gezegden.
“Het probleem is niet dat je niet weet wat je moet doen, maar dat 
je niet doet wat je allang weet.”
“Een kind wordt pas echt groot als het stopt met vragen waar het 
vandaan komt en weigert te vertellen waar het naartoe gaat.”

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 

Westland Verstandig: Komen de wethouders 
Vreugdenhil (CDA) en Van der Stee (LPF) hun 
toezegging na dat Perspektief de Witte Brug 
eind 2020 verlaat? 
“Wat je zegt moet je doen” is ons uitgangspunt in de politiek. 
Vanwege de grote overlast door de Perspektief-bewoners zeiden 
de twee wethouders Van der Stee en Vreugdenhil begin van dit 
jaar toe dat het gebruik door Perspektief uiterlijk eind dit jaar zou 
eindigen. De vraag is het of zij die toezegging gaan nakomen. In-
middels zit er weinig gang in en gevreesd moet worden dat ook 
deze toezegging het College niet nakomt. De zoveelste trouwens. 
Dit klopt niet. Of beloof het niet aan de Poeldijkse bewoners of 
kom de belofte na. Met deze fopspeen is iedereen natuurlijk weer 
aan het lijntje gehouden. Wat zijn beloftes van dit College waard... 

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.
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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.

Op mooie locatie gelegen verrassend ruime 
en lichte maisonnette met balkon aan de 
voor- en achterzijde, privé � etsenberging en 
fraai uitzicht over Natuurpark Wapendal en de 
Bosjes van Pex. De woning is gelegen op korte 
afstand van het strand!

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

Nieuweweg 57 M, 
2685 AS Poeldijk

 De Savornin Lohmanlaan 91, 
2566 AK ‘s-Gravenhage

Volg
ons op:

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

(vervolg van de voorpagina)
Zo sloten ook Jaicy, Esmee, Emy en Fayen aan en het eerste 
H-jeugdteam ooit op Verburch kon starten. Na een maand trai-
nen, was de eerste wedstrijd tegen Stompwijk. Noemi speelde 
ook haar eerste wedstrijd en schoot  gelijk een paar keer op het 
doel! Helaas mochten er bijna geen ouders bij zijn, toch durfden 
deze stoere meiden het aan. Wat een spanning en wat een pret! 
En na afloop een lekker spekje van Silvia. Ben je geboren in 2013 
of 2014 en wil je dit ook? Meld je dan aan via www.verburch.nl/
handbal en kom snel een keer meetrainen!

Poeldijkse handbalsters winnen van oud-trainer

Hellas – Verburch: 22-24
Zaterdag 3 oktober speelden wij onze tweede officiële wed-
strijd, tegen Hellas! Paul, onze oude trainer is nu hoofdtrainer 
bij Hellas Dames 1. Iedereen was gebrand om te winnen om-
dat tegen Hellas altijd spannend is. Maar wij wilden er alles aan 
doen om de punten mee te nemen naar Poeldijk. 

Toen begon de wedstrijd, die verliep al die tijd erg spannend. Wij 
merkten dat Hellas net zo gedreven was als wij om te winnen 
waardoor het moeilijk was. Wij hebben veel druk gezet en mooie 
wissels gemaakt. Onze verdediging stond goed. Na vijftien minu-
ten stonden wij 7-8 voor. En wij gingen de rust in met 12-14. In de 
kleedkamer zei Dennis ons dat we gebruik moesten maken van 
onze ruimte en meer op bepaalde spelers moesten gaan staan. 
De hoeken mochten meer inlopen. Veder hebben we elkaar nog 
meer gemotiveerd en liepen wij de kleedkamers uit.

Veel livestream kijkers
De tweede helft begonnen we goed en liepen we verder uit. Na 
een kwartier stonden wij met 4 doelpunten verschil voor. Met 
veel 2 minutes en spannende scores wisten wij wel dat wij er 
nog lang niet waren en dat we  door moesten gaan. Uiteindelijk 
speelden wij 22-24 en namen de punten mee naar Poeldijk. Wij 
bedanken alle livestream kijkers . Het is leuk om achteraf te zien 
dat zoveel mensen hebben gekeken naar onze wedstrijd. 



21 OKTOBER 2020 19

Handbalsters verslaan Volendam: 26-10

Verburch B1 in het nieuw(s)
Al maanden voor de zomerstop werd een nieuwe trainer-coach 
voor de B1 gevonden, Bert Donker. Tot het nieuwe seizoen gaf 
hij trainingen aan de meiden, tot Bert werd uitgeschakeld door 
een operatie. Gelukkig verzorgden de dames van het eerste de 
trainingen tijdelijk. Hoe onwijs gaaf, bedankt meiden!

Na de zomerstop begon het nieuwe seizoen met een toernooi 
in Nieuwegein en een trainingsweekeinde. Conditie opbouwen, 
techniek inslijpen en met elkaar eten. Op zondag een training 
en een teambuildingsuitje in Bergschenhoek. Met elkaar een 
vlot bouwen, naar de overkant varen, opdrachten uitvoeren, te-
rugvaren en het vlot demonteren. Meer en meer werd het één 
team. Zaterdag 26 september de eerste competitiewedstrijd, 
in de Topklasse. Geheel in het nieuw gestoken door de nieuwe 
sponsor I 4 Care Security. Dat ziet er goed uit! De wedstrijd was 
thuis tegen Volendam, nog met publiek. De meiden lieten vanaf 
het beginsignaal één team zien. Elkaar helpen, samen aanvallen 
en verdedigen, een genot om naar te kijken. Bij rust stond het 
10-4. Daarna  ging Verburch knap verder. Volendam kon weinig 
inbrengen tegen de power van onze meiden, de eindstand was: 
26-10. Een geweldig mooie en terechte overwinning. Ga zo door 
meiden! (Foto: MiXtum by Diana Stijger)

Verburch ’97 Jeu de Boules

Géén boulen…
Door Piet de Quaasteniet

Door de op 14 oktober aangescherpte coronaregels is het voor-
lopig niet mogelijk om te boulen bij onze club.  Als de regels 
veranderen laten wij jullie dat weten. Intussen, blijf gezond en 
vergeet niet je stemmen uit te brengen op de RABO clubactie op 
Verburch ’97 Jeu de Boules. Dat kan tot 26 oktober.

KNLTB-competitie stil, clubhuis dicht 

Verburch Tennis in corona-tijd
 
In de zomer konden we goed tennissen met een hapje en drank-
je na afloop of tussen wedstrijden door. Even leek het alsof er 
niets aan de hand was. Weliswaar ging een aantal grote toer-
nooien niet door en waren er beperkingen, maar iedereen raak-
te daar snel vertrouwd mee. Zo hadden we nog wel even door 
kunnen gaan… Maar: op 14 oktober uur kwamen er wéér nieu-
we maatregelen: er mag niet meer getennist worden in team- 
en wedstrijdverband en de KNLTB Competitie 2020 vervalt. Er 
kan gelukkig nog vrij getennist worden.

De ‘r’ kwam in de maand, al snel werden de corona-cijfers slech-
ter en moest ons clubhuis op 29 september  weer sluiten. Er kon 
nog wel getennist worden en de competitie kon van start. Alle 
teams, jeugd, junioren en senioren gingen op pad en speelden bij 
een andere tennisvereniging of op ons eigen Onings Tennispark. 

Dat ging goed tot 29 september. Compromis was wél tennissen, 
geen gezellig welkom, tussendoortje en géén gezellige afsluiting. 
Devies was: ga meteen na het tennissen naar huis en geen pu-
bliek. Maar, wij bewegen, er wordt gesport en je verlegt zo je 
grenzen in extreme tijden. Wij zullen onze weg er weer in gaan 
vinden, onze gezondheid én die van anderen staat op nummer 1. 

Hopen op betere berichten
Wij kijken uit naar een normaal tennisseizoen, maar dat zal nog 
even duren. Toch mogen we met trots zeggen dat tennis steeds 
als een van de eerste sporten weer aan de ‘slag’ kan omdat het 
geen contactsport is. Dat is  mooi meegenomen. We hopen ie-
dereen weer snel te kunnen informeren over betere berichten, 
gezellige pub-quizzen, een alsnog georganiseerd jubileumfeest, 
grote open toernooien met feestavond en open clubhuis waar 
gezellig een drankje gedronken kan worden en waar wij vooral 
ook weer gezellig samen kunnen zijn.

Rabo ClubSupport
Nu we toch allemaal veel thuis zitten, denk aan je punten voor de 
Rabo ClubSupport! Laat geen punten liggen, want die zijn voor 
elke vereniging geld waard. Leuk als jullie daarbij ook aan Verburch 
Tennis denken. Punten geven – hoe en wat – kan rechtstreeks nog 
tot 25 oktober via www.verburchtennis.nl. Stemmen kan al van-
uit je luie stoel via de Rabo App of Rabo Online Bankieren.
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Puzzel 
Woordzoeker: Halloween

Door Toos Verbeek

Streep de gevonden woorden door. Van de letters die overblij-
ven, maak je een zin, dat is de oplossing. Stuur die in en maak 
kans op een heerlijke slagroomschnitt. Oplossing met naam, 
adres en telefoonnummer binnen 14 dagen naar puzzel@

poeldijknieuws.nl of Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK 
Poeldijk. Reacties zonder telefoonnummer dingen niet mee. 
Suggesties voor een puzzel of er zelf een maken? Van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers.

Uitslag woordzoeker Wandelen is gezond uit Poeldijk Nieuws 
nr. 20: ‘dieren op je pad’. Helaas ontbrak het woord Ooievaar, 
excuus daarvoor. Ondanks dat had bijna iedereen het goed. 
Van de 50 inzenders, is de gelukkige winnaar Samantha van 
den Berg, op de foto met haar gewonnen slagroomschnitt.

• AANBELLEN

• DEUR

• DONKER

• DROPJES

• ENG

• FRUIT

• GRIEZELEN

• GROEPJE

• HALLOWEEN

• HEKS

• HEKSENDRANK

• KAARSEN

• KINDEREN

• KLOPPEN

• LICHTJES

• LOLLIES 

• MAAN

• MOND

• NEUS

• OGEN

• OKTOBER

• ORANJE

• POMPOEN

• PUNTMUTS

• RAT

• SCHMINKEN

• SNOEPJES

• SPIN

• SPINNENWEB

• SPOOK

• TANDEN

• VLEERMUIS

• VOORDEUR

Puzzel (blauw woordlogo) 
 

Woordzoeker: Halloween 
Door Toos Verbeek 
 
Streep de gevonden woorden door. Van de letters die overblijven, maak je een zin, dat is de oplossing. Stuur 
die in en maak kans op een heerlijke slagroomschnitt. Oplossing met naam, adres en telefoonnummer binnen 
14 dagen naar puzzel@poeldijknieuws.nl of Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Reacties zonder 
telefoonnummer dingen niet mee. Suggesties voor een puzzel of er zelf een maken? Van harte welkom! Dan is 
ons blad echt van en voor alle Poeldijkers. 
 

T I U R F R U E D R O O V S 
M O N D L I C H T J E S E G 
K N A R D N E S K E H J O T 
R N E O P M O P I E P K A E 
L O L L I E S I J E T N Z H 
S S N N E U S N O O D E A R 
C I P E L A A N B E L L E N 
H G U O L R S E N G L K S N 
M R N M O E R N F O N P E E 
I O T N R K Z W W O I S J P 
N E M E N E R E D N I K P P 
K P U G E A E B I E E E O O 
E J T O T N A L S R U H R L 
N E S R A A K M V T G R D K 

 

            

• AANBELLEN 
• DEUR 
• DONKER 
• DROPJES 
• ENG 
• FRUIT 
• GRIEZELEN 
• GROEPJE 
• HALLOWEEN 
• HEKS 
• HEKSENDRANK 

• KAARSEN 
• KINDEREN 
• KLOPPEN 
• LICHTJES 
• LOLLIES  
• MAAN 
• MOND 
• NEUS 
• OGEN 
• OKTOBER 
• ORANJE 

• POMPOEN 
• PUNTMUTS 
• RAT 
• SCHMINKEN 
• SNOEPJES 
• SPIN 
• SPINNENWEB 
• SPOOK 
• TANDEN 
• VLEERMUIS 
• VOORDEUR 

Uitslag woordzoeker Wandelen is gezond uit Poeldijk Nieuws nr. 20: ‘dieren op je pad’. Helaas ontbrak het 
woord Ooievaar, excuus daarvoor. Ondanks dat had bijna iedereen het goed. Van de 50 inzenders, is de 
gelukkige winnaar Samantha van den Berg, op de foto met haar gewonnen slagroomschnitt. 
 
 
(367 woorden + foto’s puzzelwinnaar Samantha van den Berg)  
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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

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

Coming Out Dag Poeldijk (Foto Koos Verbeek)

Poeldijk in beeld
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Winkelen en boodschappen

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

  13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown 
 

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,  
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:

Groepen

Binnen: max. 30 personen per 
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar). 
Groep van max. 4 personen of  
1 huishouden. 
 
 
Buiten: groep van max. 4 
personen of 1 huishouden. 
 
 
Op doorstroomlocaties,  
bijvoor beeld musea, biblio-
theken en monumenten: groep 
van max. 4 personen of 1 
huishouden. Bezoek is op basis 
van reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
sluiten. 
 
 
Afhaalrestaurants blijven open. 
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
 
 
Verbod op evenementen, met 
uitzondering van onder andere 
markten en demonstraties.

Vervoer en vrije tijd

Reis zo min mogelijk binnen 
Nederland en naar het buitenland. 

 
In het ov is het dragen van een 
mondkapje verplicht.

Sport

Sport met max. 4 personen, op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m  
17 jaar zijn uitgezonderd. 

 
Geen wedstrijden. Topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sluiting van sportkantines, 
douches en kleedkamers.

Thuis

Ontvang max. 3 personen per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb je 

koorts? Dan moeten alle huisgenoten 

thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Winkels sluiten uiterlijk om 
20.00 uur. Supermarkten en andere 
winkels die levensmiddelen 
verkopen, zijn uitgezonderd. 

 
Alcoholverbod na 20.00 uur.  
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en 
nuttigen in de openbare ruimte. 

 
Speciale winkeltijden voor 
mensen met een kwetsbare 
gezondheid.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registreren.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Vermijd drukke 
plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draagt 
iedereen een mondkapje buiten 
de les. In specifieke situaties ook in 
leslokalen.
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EHBO Poeldijk houdt kennis op peil

Geen les, hoe nu verder?
Het bestuur en de instruc-
teur van de EHBO Poeldijk 
stonden in maart voor een 
groot dilemma. Praktisch 
lesgeven op anderhalve 
meter afstand was niet mo-
gelijk. Met goede hoop werden de lessen van maart en mei af-
gelast en in het najaar zouden er extra lessen worden gegeven. 

Inmiddels zijn alle lessen voor dit jaar afgelast en wordt bekeken 
hoe theoretisch lesgeven zo interactief mogelijk kan. Toch moest 
er dit jaar iets gedaan worden, zodat de leden konden aanto-
nen dat zij nog over de benodigde kennis beschikten. Alle leden 
maakten een digitale toets. Het nakijken is begonnen; tot nu toe 
is de toets goed gemaakt. Ook in deze coronatijd probeert het 
bestuur de kennis van de leden op peil te houden. 

 

 

 

Bent u lid van de 
Rabobank? 

 
Stem dan op ons. 

 
Rabobank Clubsupport 

van 5 t/m 25 oktober 2020 

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 

Voedseldropping boven Poeldijk 2 mei 1945
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Arnold Spoelplein 101  •  Mauritskade 61  •  Den Haag  •  070 - 346 84 00
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of kijk op www.korporaalenbertels.nl

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

√   Persoonlijke aandacht
√   Hoog percentage snel verkocht
√   Uitstekende woningpresentatie
√   Eigen website van uw woning
√   Hoge klantwaardering

   Hoog percentage snel verkocht
   Uitstekende woningpresentatie

R 1 3 5 

2 4 6 

R 1 3 5 

2 4 6 

R 1 3 5 

2 4 6 

R 1 3 5 

2 4 6 

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

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

Wegens voortdurende groei van onze organisatie zijn 
we op zoek naar enthousiaste mensen die graag in 
teamverband alle voorkomende productiewerkzaam-
heden willen verrichten. Hierbij kun je denken aan het 
oppotten, uitzetten, stokken, sorteren en afleveren van 
onze Phalaenopsis.

Mail je motivatiebrief en CV naar sollicitatie@optiflor.nl. 
Meer informatie? Bel dan 0174 705 110 en vraag 
naar Marc Grootscholten, operationeel manager.

PRODUCTIE
MEDEWERKER (M/V)
FULLTIME (38 UUR PER WEEK)

HEB J IJ  EEN FLEXIBELE EN POSITIEVE INSTELL ING 
EN BEN JE WOONACHTIG IN HET WESTLAND?


