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AGENDAAGENDA
Elke zaterdag 09.30-10.00 uur Open kerk  Hervormde kerk 
Elke woensdag 13.30-15.00 uur Open kerk Bartholomeuskerk
7 nov. 13.00 uur Krantenactie Deo Sacrum Poeldijk centrum en hoogbouw 
14 en 28 nov. 09.30-11.00 uur Digi-inloop De Backerhof
12 dec. 10.00 tot 13 dec. 10.00 uur Gitaarlesmarathon GitaarLex, Mercurius 10 Poeldijk 

Het laatste woord is geschreven, voor 
Poeldijk Nieuws, althans. Nelly Schouw-
Zaat neemt afscheid als redactielid. 
Vanaf het begin van het nieuwe dorps-
blad in 2016 was zij er als journaliste 
actief bij betrokken. ’t Was eigenlijk 
een grapje’, licht zij toe. ‘Ik schreef een 
kort stukje in de oude Westlandse taal. 
Hoofdredacteur Jan Goeijenbier belde 
mij op. Of ik dat kleine verhaaltje wat 
langer wilde maken en dan voortaan in 
elk nummer’. Nelly bedacht zich geen mo-
ment en dat werd de rubriek ‘Met andere 
woorden’, waarin zij zo’n vijftig columns 
schreef. Later kwamen er talloze, veel-
gelezen interviews bij. Nu is ’t welletjes, 
de jaren gaan tellen. Tijd om de pen aan 
jongeren over te dragen. Jan Goeijenbier 
overhandigde haar als dank namens be-
stuur, redactie en lezers een fraai boeket 
bloemen. 

Koos van Leeuwen, auteur van 
de veelgelezen en ge prezen 
2-wekelijkse rubriek ‘Een  
praatje bij een plaatje’ ver-
diende ook een ruiker. Hij jubi-
leert want schrijft deze maand 
op de kop af 25 jaar “Praatjes 
bij bijzondere plaatjes” in 
Poeldijk Nieuws en voorgan-
ger De Poeldijker. Die ruiker 
is een klein gebaar als wij ons 
realiseren dat Van Leeuwen 
bij elkaar opgeteld meer dan 
650 praatjes schreef. Of opge-
teld: 617.500 woorden. Tot nu 
toe. Poeldijk Nieuws is erg blij 
dat Koos zijn praatjes voort-
zet. “Onverdroten”, zou hij 
zeggen.   

(Foto’s Willem de Bruijn) 

Poeldijk Nieuws bedankt:
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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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2 t/m 7 november 2020 9 t/m 14 november 2020

KEURKOOPJE

4 PEPERSTEAKS
SLECHTS €7,95

VLEESWARENKOOPJE

100 GRAM ROSBIEF
SLECHTS €2,25

KEURSLAGER CULINAIR

PROBEER EENS ONZE 
AMBACHTELIJKE 
WITLOFSCHOTEL, 
GEMAAKT MET VERSE WITLOF, 

HAM, KAAS EN AARDAPPEL-

SCHIJFJES EROVERHEEN. 

KEURKOOPJE

500 GRAM GEHAKT + 
4 HAMBURGERS

SLECHTS €7,99 
VLEESWARENKOOPJE

150 GRAM FRICANDEAU
SLECHTS €2,99

KEURSLAGER CULINAIR

PROBEER EENS 
ONZE HEERLIJKE 
ANDIJVIESTAMPPOT 
MET EEN LEKKERE AMBACHTELIJKE 

BAL GEHAKT EROVERHEEN. 

keurslager

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Heerlijk 
Toscaans brood

2e halve prijs 

Ambachtelijk gemaakte 
Speculaasstaaf

voor €3,95

Verse 
chipolataschnitt

voor €5,99

Aanbiedingen geldig van woensdag 
4 november t/m dinsdag 10 november 

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

24 uur lang: opbrengst naar De Liedjesfabriek 

Gitaarlesmarathon voor goed doel
Ik heb sinds anderhalf jaar een gitaarschool gevestigd aan 
Mercurius 10 in Poeldijk. Zaterdag 12 december geef ik een gi-
taarlesmarathon met mijn leerlingen voor het goede doel. Om 
10.00 uur start ik en ga door tot zondag 13 december 10.00! Het 
idee kwam na een lange lesdag; ik dacht: “is er een record gitaar 
spelen?” Na zoeken kwam ik erachter dat het record op 4 dagen 
staat. Dat leek me wat te machtig.

Maar over les geven kon ik niets vinden, dus ik probeer die op 24 
uur te zetten. Zaterdag start ik om 10.00 uur met gitaar les geven 
tot zondag 10.00 uur. Elke leerling komt een half uur of uur en 
voor de nacht staan de eerste plekken al gereserveerd! Om dit 
voor mij en mijn leerlingen niet voor niets te doen hebben we 
hier een goed doel aan opgehangen: De Liedjesfabriek, een stich-
ting die in ziekenhuizen in Nederland kinderen blij maakt door 
met hen een lied te schrijven, op te nemen en er een videoclip 
van te maken. Dan voelen zij zich een echte ster! Mensen kun-
nen doneren en zo leerlingen en mij (Alex Wijnhorst) sponsoren. 
Doneren kan via: www.geef.nl/nl/actie/gitaarles-marathon/do-
nateurs. Het opgehaalde bedrag gaat naar de Liedjesfabriek.

Half tot een heel uurtje met Fred Louter

Fred nodigt uit voor wandeling
Fred Louter woont al ruim een jaar in een prachtig nieuw ap-
partement in de Voorstraat in Poeldijk. Hij werkt, zeker in co-
ronatijd, vaak vanuit huis en maakt net na de lunch graag een 
wandeling van een half uur tot een uur. 

Vindt u het leuk en gezellig 
om een keer met hem mee te 
wandelen? Neem dan contact 
op met Fred via een telefoon-
tje naar 06-17228437 of stuur 
een e-mail naar fredlouter@
outlook.com. Vertrek is vanaf 
het pleintje bij Bakkerij Van 
den Berg.
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In memoriam:

Jan van der Voort (67)

Jan van der Voort werd op 16 maart 1953 
in Poeldijk geboren in een tuindersge-

zin aan het Wenpad als eerste van 
een reeks van acht kinderen van Kees 
en Bep van der Voort. Broertje Josje 
en zijn zusje Marja zijn beiden vroeg 

overleden. Jan ging naar de Bartholo-
meus lagere school in Poeldijk. Hierna 

volgde de technische St. Paulusschool aan 
de Meppelweg in Den Haag. 

Door zijn technische interesse begon Jan zijn werkcarrière vanaf 
zijn 16de bij de Dinfa in ‘s-Gravenzande als instrumentmaker. In 
1972 ontmoette hij Nel van den Nouweland uit Leidschendam in 
het Joko hotel. Nadat hij in dienst is gegaan in 1973 en als opera-
tor voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM ging wer-
ken, trouwde hij met Nel in het gemeentehuis van Leidschendam. 
Zij kochten een stulpje in de Piet Paaltjensstraat in Den Haag. Hier 
kregen zij hun eerste zoon Michel (1978). Zij verhuisden naar de 
Amalia van Solmsstraat in Honselersdijk. Daar kregen zij nog een 
dochter Mariska (1981) en een zoon Eddy (1985). Uiteindelijk ver-
huisde het gezin naar de Poeldijkseweg in Monster. Na een gro-
te hoeveelheid cursussen en projecten (Botlek, Gaag) werd zijn 
functie als pijpleidingbeheerder gestopt en ging Jan op 51-jarige 
leeftijd met vervroegd pensioen. 

Maar Jan was niet het type om stil te zitten. Hij heeft nog zeven 
jaar als vrachtwagenchauffeur bij zijn zwager gewerkt. Hij heeft 
met veel inzet acht jaar in de Brommerschuur gewerkt, waar hij 
de titel ‘brommerdokter’ kreeg. Ook ging Jan als vrijwilliger op 
vakantie met de Zonnebloem mee. In maart 2018 werd er bij Jan 
darmkanker geconstateerd en op 15 oktober is hij in het bijzijn 
van familie overleden. Ondanks zijn ziekte bleef Jan actief, positief 
en vol humor. Een voorbeeld hiervan is dat Jan afgelopen jaar tus-
sen de chemo´s door zijn motorrijbewijs haalde en nog zo’n 9000 
km op de motor getoerd heeft.

Afscheid moeten nemen van iemand waar 
je van houdt is enorm aangrijpend, maar 
uw aanwezigheid, de troostende woorden, 
kaarten en bloemen bij het afscheid van mijn 
lieve man, onze vader en opa

Jan van der Voort

waren voor ons een grote steun en troost.
Wij willen iedereen hiervoor van harte 
bedanken.

Nel van der Voort- van den Nouweland
Michel en Karlijn

Mariska en Steven
Eddy en Leonie

en kleinkinderen

Herinner hem toen hij alles nog kon.

Evert Daalman
Bij het afscheid van onze lieve Evert ontvingen wij veel 
lieve en ontroerende reacti es, in de vorm van kaarten, 
bloemen, telefoontjes, bezoekjes en uw aanwezigheid 
ti jdens het condoleance en de uitvaartdienst in de kerk.

Dit alles heeft  ons goed gedaan en daarvoor willen wij u 
bedanken. U heeft  voor hem en voor ons veel betekend.

Wij missen hem en weten dat we daar niet alleen in staan.

Corrie 
Kinderen en kleinkinderen

Poeldijk, november 2020

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
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“In alles een hele mooie man”

Op zondag 18 oktober 2020 is op de leeftijd van 85 jaar
geheel onverwacht uit ons midden weggenomen
onze zorgzame en liefdevolle vader, schoonvader,

trotse opa en mijn overgrootopa

Loet Rijgersberg
Aloysius Maria

sinds 10 april 2019 weduwnaar van
Dora Rijgersberg-Veerkamp

Hij blijft in onze herinnering de “Patres familias”, oftewel 
de spil van ons gezin die klaarstond voor een ieder 

van ons, hield van gezelligheid, een flinke dosis
humor bezat en altijd veel kon vertellen, maar

daarentegen ook zeer bescheiden was.
Onze held, wat zullen wij hem missen.

Louise en Cees, André in liefdevolle herinnering
 Michelle en Erik, Keet
 Marlowe en Denise
 Iris en Rick
 Remco en Floortje

Yvon en Eugène
 Lois en Sander
 Quin en Manon
 Mees

Sandra en Richard
 Kaylee 
 Jessy
 Scott
 Thom
 Stef
 Thijs

Op vrijdag 23 oktober hebben wij afscheid van Loet
genomen tijdens een besloten samenzijn in het crematorium.

Correspondentie-adres:
Lupine uitvaartverzorging, t.a.v. familie Rijgersberg

Voorstraat 26, 2685 EM  Poeldijk

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

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: 55  t/m 77 oktober

WINTERBANDEN
  Wissel + Opslag

        € 121,00

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

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.

Met zijn woonoppervlakte van maar liefst 145 
m² is dit echt een woning die u van binnen 
gezien moet hebben. Deze woning (6 meter 
breed) is veel ruimer dan u denkt! Daarnaast 
heeft u de beschikking over een GARAGE 
en eigen parkeerplaats. Zo woont u midden 
in het centrum van Monster met uw eigen 
parkeergelegenheid.

Vraagprijs: € 400.000,- k.k.

De Savornin Lohmanlaan 91
2566 AK ‘s-Gravenhage

Herenstraat 37
2681 BD Monster

Volg
ons op:

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



6 4 NOVEMBER 2020

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

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

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

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

Hoe bieden wij dit het hoofd?

Opnieuw leren leven met corona
Door diaken Walther Burgering

 Ik heb het net uit, het boekje van Marinus 
van den Berg, ‘Stap voor stap. Opnieuw 
leren leven na corona’. In zijn onmis-
kenbare, toegankelijke stijl van schrij-
ven neemt hij ons als lezers mee in zijn 
ontmoetingen met mensen in een re-

validatiecentrum: vijftigers en zestigers 
herstellende van het coronavirus. Velen 

dachten goed gezond te zijn, maar gingen 
letterlijk en figuurlijk ondersteboven en kwamen tot stilstand. 
Zij vertellen pastor Van den Berg verhalen over hun angsten, fa-
milie en vragen bij de zin van het (verder) leven. Ze willen weer 
de oude worden en ontdekken dat dit oude er niet meer is. Het 
zijn bijzondere portretten, geschreven als lessen voor ons alle-
maal.

Alles in ons leven is anders. Er is een ‘voor’ en een ‘na’ de intrede 
van corona. Niets is meer hetzelfde. Niets wordt meer hetzelfde. 
Ons leven voelt verwoest, gebroken, verarmd en ontregeld aan. 
We zijn in rouw om gemis van veel vanzelfsprekende dingen …. 
We hadden niet gedacht dat dit zo kon zijn. Lessen van deze ont-
regelde tijd, het zijn er vele. In de coronagespreksgroep kwamen 
ze ter sprake. Je gaat zo anders om met ziekte en sterven. Er is zo-
veel onzekerheid, kwetsbaarheid. Waar is de veiligheid? Kunnen 
wij ons overgeven aan onzekerheid? Hoe gaan we om met span-
ningen in het gezin thuis? Alles ligt onder een vergrootglas. Hoe 
bieden we deze voortdurende situatie het hoofd?

Geloof zonder daden is een dood geloof
Het werd als goed ervaren dat er dagelijks kerkelijke vieringen te 
beluisteren zijn via de kerkomroep: iedere dag een mooie start van 
de dag. Ook fijn dat de kerk open is: om een kaarsje te branden 
of gewoon even te zitten. Jammer dat kerkgangers niet mogen 
zingen: we vieren ‘met de rem erop’. Door die 1,5 meter wordt er 
minder samenspel ervaren tussen mensen in de kerk én tussen 
voorganger en kerkgangers. Daarentegen is het goed dat er in de 
St. Jan de Doperkerk camera’s hangen; het biedt mogelijkheden 

tot verbinding, die we eerst niet hadden. Ook spraken we over hoe 
we mensen niet willen vergeten. Het blijft van groot belang dat we 
ons inzetten om naaste te worden, er te zijn voor een ander. Geloof 
zonder daden is een dood geloof. Christen zijn gaat over barmhar-
tigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. Elkaar zien, zoals 
God ons ziet. Elkaar niet laten vallen, zoals God niemand in de 
steek laat. Voor elkaar zorgen, zoals God voor ons zorgt. Zo klon-
ken op 2 november traditiegetrouw de namen van onze dierbare 
overledenen. We bezochten de graven en zijn niemand vergeten. 
We willen er zijn voor elkaar: luisterend en elkaar op het pad van 
zinvolheid en geloof gaande houden. Een oplossing voor dit wereld-
wijde probleem komt langzaam. In onze relatie met God mogen we 
ontdekken welk een kracht er schuilt in onze kwetsbaarheid. Welk 
een kracht bidden kan geven en ontmoeting brengt. Ook online. 
Doorheen alles mogen we op God vertrouwen. Juist in alle misère, 
met al het verdriet en in alle gemis. Als het volk van Israël trekken 
we door de woestijn, met uitzicht op het Beloofde land.

Een parochiaan dichtte: 
Ik kan er niet tegen als de kerk dicht is –
God verborgen blijft achter glas.
De wereld huilt, is ziek. Ik kan er niets aan doen, 
het gaat door merg en been, inderdaad. 

Zeg me dat het goed komt, God.
Leg Uw hand in mijn hand.
Leer me hoe hiermee om te gaan.

Dit kan ik alleen maar beamen. Opnieuw leren leven met corona 
vraagt om gesprek, luisterend oor en gebed. Moge dat op ons 
toekomen en gaande houden in de maanden die zich voor ons 
uitrollen. 

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/

17 november 2020
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Blauwe en gouden kraal..

Voorbereiding vormsel gestart 
Door Els Geelen, pastoraal werker

Omdat dit jaar anders is dan anders, zijn 
de voorbereidingen van het Vormsel ge-

start met een bijeenkomst op 1 oktober 
in de Bartholomeuskerk Poeldijk. De 
ouders en 16 vormelingen waren aan-
wezig. Na een korte kennismaking met 

de regiopastores diaken Walther Burge-
ring, mij en werkgroepleden is gekeken 

naar een filmpje over het Vormsel door pas-
toor D. van Klaveren (youtube.com/watch?v=lBPVdT2pR4U) 

In de pastorie kregen de vormelingen hun werkboek. Wij stonden 
stil bij wat bidden is en of er wel eens gebeden wordt. Voor bid-
den kan je een hulpmiddel gebruiken, een gebedssnoer, gemaakt 
door vormelingen van 7 verschillende kralen. Wij namen de blau-
we kraal in de hand. Die staat voor je dromen. Waar droom je van. 
Wij vertelden elkaar over onze dromen. Daarna gingen de vorme-
lingen terug naar de kerk waar de ouders met diaken Walther 
een geloofsgesprek hadden over het Bijbelverhaal uit Johannes 
3,1-21 de nachtelijke ontmoeting tussen Jezus en Nikodemus. We 
hebben gezamenlijk afgerond met gebed en het Onze Vader. 

Door de coronaregels ging het plan om in groepjes van 5 á 6 vor-
melingen thuis samen te komen, niet door. De vormelingen kon-
den thuis met hun ouders via Zoom de bijeenkomsten volgen, 
zonder groepsopdrachten helaas. Die eerste bijeenkomst was 
op 8 oktober. Toen de vormselkaars was aangestoken, konden 
de vormelingen thuis een kaars aansteken. Van het gebedssnoer 
namen wij we de gouden kraal in de hand. Die staat voor andere 
mensen. Mensen aan wie je speciaal op dat moment denkt, bij 
wie je even stil wilt staan. 

‘Petje op, petje af’
Vooraf was aan de vormelingen gevraagd om een petje klaar te 
hebben liggen. Met dit petje maakten wij nader kennis met el-
kaar. Petje op als je al iets weet over het vormsel, petje af als dat 

niet zo is, was één van de vragen. We eindigden met de vraag 
petje op als je voor een lokale sportclub kiest, of petje af als je 
kiest voor een landelijke club, zoals PSV. Daarna is de overstap 
gemaakt naar het artikel waaraan je kunt zien waar je bij hoort. 
Zoals een ID-kaart laat zien bij welk land je hoort. Sommige voor-
werpen zoals balletschoenen waren duidelijk te herkennen. Er 
was ook een vormeling die een blaaspijp liet zien, die hoorde bij 
een doedelzak. 
De vormelingen hebben in hun werkboek ingevuld van één groep 
waar zij bij horen. Wat is er leuk aan om bij die groep te horen en 
wat is er minder leuk aan. Daarna is de overstap gemaakt naar 
het Bijbelverhaal van Jezus en Nikodemus uit Johannes 3,1-21. 
We keken naar een filmpje op YouTube en praatten hierover. 
Nikodemus wilde bij Jezus horen en stelde Hem vragen….welke 
vragen heb jij voor Jezus? Iedereen mocht vragen stellen en die 
wij probeerden te beantwoorden. Het is wennen deze bijeen-
komsten via Zoom, maar zo  kunnen we doorgaan met voorberei-
dingen. Helaas gaat de voorstellingsviering met de huidige regels 
niet door. We zijn nog aan het nadenken hoe we die toch kunnen 
laten doorgaan. 

Bibliodrama kerstverhaal
Door Els Geelen, pastoraal werker

Kort betekent bibliodrama: het spelen van een Bijbelverhaal. 
Of: het lijfelijk in beweging brengen van een Bijbelverhaal. De 
afgelopen twee jaar volgde ik de opleiding tot professioneel be-
geleider en nu bibliodrama begeleiden. Het kerstverhaal is een 
verhaal dat wij allemaal kennen. Hoe ervaar je het verhaal als 
je de rol op je neemt van Maria, Jozef of misschien wel de Os 
en de Ezel? 

Maandag 14 december van 20.00-22.00 uur kan je dit ervaren. 
Wij komen samen in de parochiezaal De Kolenkit, Dr. Schaep-
manstraat 10 Wateringen. In verband met corona houden we ons 
tijdens bibliodrama aan de volgende regels:
- Als je verkouden bent of koorts/verhoging hebt of andere coro-
na-gerelateerde klachten vertoont, mag je niet komen. 
- We houden ons aan de 1,5 meter regel. 
- Tijdens het spel werken we met mondkapjes. Neem je eigen 
mondkapje mee.
Opgeven kan tot 4 december bij geelen@rkwestland.nl of 06-
36286952.

Kan ook met de QR-code

Doneer digitaal aan kerk
2020 is een bijzonder jaar: het coronavirus houdt ons allemaal 
danig bezig. Voor onze kerk en vieringen betekent het dat er 
vanaf half maart geen of nauwelijks vieringen met parochianen 
in de kerk mogelijk waren. Dit heeft veel invloed, niet alleen 
op de kerkvieringen, ook op bruiloften en uitvaarten die alleen 
in aangepaste vorm konden plaatsvinden. Na tijdelijke verrui-
ming van maatregelen, moeten wij helaas door het explosief 
verspreiden van het virus terug naar maximaal 30 parochianen 
bij een viering. 

Door  corona is al die tijd niet of beperkt gecollecteerd. Daarom 
vragen wij u digitaal aan de kerk te doneren. Dat kan door een 
(periodieke) overschrijving naar: NL91 RABO 0142 2063 34, t.n.v. 

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 
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H. Bartholomeusparochie Poeldijk. U kunt ook uw kaarsje bij Ma-
ria en uw bijdrage betalen met de QR-code. Bij het Mariabeeld en 
de uitgang staat een QR-code. Scan die met uw telefoon of bank-
app en kies een bedrag. Extra voordeel van zo betalen: bedragen 
liggen vast en u hebt een bewijs van betaling. Ook makkelijk voor 
uw belastingaangifte.

Kerkberichten 
Weekeinde 7 en 8 november  
Zaterdag 7 november 19.00 uur: geen viering in onze kerk, er is 
een viering in de Machutuskerk Monster.
Zondag 8 november 09.30 uur: Eucharistieviering met Bar-
tholomeuskoor. Voorganger: pastor Berry Lansbergen. Inten-
ties: Jaargetijde Herman van den Ende, Overleden familie Gar-
dien-Verbeek, Dora Moen-Zuidwijk, Gerard Goeijenbier en Riet 
Goeijenbier-van Kester, Theodorus Bentvelzen, Josephina Bent-
velzen-Dolmans en hun kleindochter Sofie Kerklaan, Rien van 
Kester, zoon Wim en overleden familie Van Kester en Duyvestein.
Weekeinde 14 en 15 november
Zaterdag 14 november: Eucharistieviering met Bartholomeus-
koor. Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Janus Brabander, 
Kees van Leeuwen.
Zondag 15 november 09.30 uur:  woord- en communieviering 
met cantor. Voorganger: pastoraal werker Els Geelen. Intenties: 
Toos van der Valk, Francien Onings, Kees Rijgersberg, 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 of er gewoon even te zijn.

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

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 12 november 19.00 uur: woord- en communieviering. 
Voorganger: Hans Rouw.
Donderdag 19 november 19.00 uur: Rozenkransgebed. Voorgan-
ger: Koos van Leeuwen.

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).

Oude en gebruikte kleding
U kunt het hele jaar door bellen naar de werkgroep MOV als u de 
kleding eerder wilt inleveren. Er wordt dan een afspraak gemaakt 
om uw kleding op te halen. Mieke Janssen (246 592) en Jan van 
Paassen (24 29 22). 

In een maanmannetjespak

Coronababy, anno 2035
Door Astrid Reitsma*

“Jij was onze coronababy, zegt mama Loes tegen Hugo. Jaahaaa, 
klinkt het vanaf de bank, dat hoor ik al mijn hele leven, al 15 
jaar, mam, nu weten we het wel. Coronababy? Vraagt het jon-
gere zusje van Hugo. Mam, vertel eens, wat is dat? Vanaf de 
bank klinkt een langdurige zucht. Nou zegt mama Loes, een co-
ronababy is een baby die verwekt of geboren is in 2020 toen er 
een afschuwelijk virus over de hele wereld raasde en heel veel 
slachtoffers heeft gemaakt. Ja en? Wat heeft dat met baby’s te 
maken?” 

“Nou, in die tijd moest iedereen zoveel mogelijk thuisblijven om 
niet besmet te worden, dus we moesten met z’n allen thuiswer-
ken. Mama moest haar leerlingen ‘online’ lesgeven en papa deed 
al zijn vergaderingen via Skype.
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Hoefden jouw leerlin-
gen niet naar school? 
Nee, we hebben maan-
den via de computer les gegeven. Zo! Zegt de coronababy , dat is 
cool zeg! Zou ik ook wel willen. Dus, we hadden veel tijd voor el-
kaar en dus… Ja, houd nu maar weer op, mam. Gedver, nu weet ik 
het wel, roept Hugo. Brrrr. Hoe ging dat dan met bevallen mam? 
Nou, heel veel controles gingen telefonisch en toen Hugo geboren 
werd was mama heel erg verkouden en moest de verloskundige 
in een soort maanmannetjespak helpen bij de bevalling. Toch wel 
thuis mam? Anders liep ze voor gek! Ja hoor, wel thuis. Toen ze 
wegging moest ze dat hele pak in de gang uitdoen en zich daar 
omkleden. 

Opa en oma moesten buiten blijven 
Echt? Stond ze daar in haar ondergoed? Nou, ik weet het niet he-
lemaal zeker, want iedereen moest boven blijven op dat moment 
en ze riep ons vanuit de gang gedag, maar ze zeggen het, ja. En 
mochten opa en oma wel komen om Hugo te zien? Ja en nee, 
vertelt mama Loes. Opa en oma moesten buiten blijven staan en 
mama liet Hugo achter het raam zien. Papa had buiten een tafel-
tje neergezet, met een koffiekan en beschuit met muisjes. Heb je 
die verloskundige in dat pak later nog gezien? Nou, een keertje, 
want ze kwam alleen nog voor de hielprik van Hugo, de rest van 
het contact was telefonisch. Ik geloof dat ze inmiddels met pensi-
oen is hoor. Ze is vast zelf oma nu, het is alweer zo lang geleden..” 
* (Astrid Reitsma, oprichtster van Verloskundigenpraktijk In ’t 
Wateringse, schreef deze tekst als blog én voor Poeldijk Nieuws). 
De praktijk houdt spreekuur in Poeldijk op vrijdag van 09.00-12.00 
uur in Gezondheidscentrum Dahlia.

Sneltest voor € 80,00 ex BTW

Coronatest ’s-Gravenzande open
 

Op het terrein van FC ‘s-Gravenzande is sinds 30 oktober een 
corona testcentrum. Daar kan een sneltest worden afgenomen. 
Na twintig minuten is de uitslag bekend en wordt via WhatsApp 
verstuurd. De test kost € 80,- exclusief BTW. De sneltest kan bij 
iedereen worden afgenomen. 

Bij de test wordt met een wattenstaafje slijm uit de neusholte 
afgenomen. De test is goedgekeurd door de overheid. Sportpark 
’s-Gravenzande, Koningin Julianaweg 154, 2691 GH ’s-Gravenzan-
de op het hoofdveld van FC ’s-Gravenzande. Initiatiefnemer is 
Sophie Stam. Afspraak maken kan via: www.coronatestsgraven-
zande.nl. Op de foto: het team van coronatest ’s-Gravenzande. 

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
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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

‘Helemaal kapot’
Door ds. J.W.J. Guis

Niet lang geleden gingen wij een paar 
nachtjes weg naar het mooie zuiden 

van Nederland. Heerlijk bijkomen in 
een rustig hotel. Voor het grootste 
deel lukte dat ook. Op één voorval 
na, ’s nachts rond een uur of vijf. Wij 

werden wakker door een onbekend te-
lefoongeluid. Het bleek het vaste toestel 

van de hotelkamer. 

Je schrikt automatisch. Het was de receptionist. Hij dacht dat hij 
een collega aan de telefoon had. Hij bleek ook vrij moeilijk te over-
tuigen van het feit dat hij toch echt een gast gewekt had. Toen 
dat eenmaal tot hem doordrong zei hij iets bijzonders. ‘Excuses 
meneer, de telefoon waar ik mee bel is geloof ik helemaal kapot’.

De gebruiker geeft de schuld aan het toestel, dat hij toch echt zelf 
bedient. Ergens begrijp ik het wel. Het is heel menselijk om een 
fout af te schuiven en een succes op te eisen, of niet? Toch geeft 
het weinig voldoening. Want we weten allebei beter. Een simpel 
voorval dat illustreert wat veel vaker voorkomt. Eerlijkheid duurt 
het langst. En het lucht ook nog eens op. Dat neem ik zelf weer 
mee van dit nachtelijk gesprekje. Eerlijkheid in kleine en in grote 
dingen. Eerlijkheid naar mensen en naar God

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.

Woensdag 4 november, Dankdag voor gewas en arbeid.
19.30 uur: ds. J.W.J. Guis.
Zondag 8 november 
10.00 uur: ds. D. van Vreeswijk, Zevenhuizen.
19.00 uur: ds. A.J. Molenaar, Woudrichem.
Zondag  15 november 
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Kinderoppas: tijdens de morgendienst is er oppas voor de kinde-
ren 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 per kerkdienst
Nog steeds moeten wij rekening houden met maximaal 30 kerk-
gangers per dienst. Wij werken met vaste plaatsen voor hen die 
er elke week zijn. En een aantal flexibele plaatsen. Wij houden 
ook rekening met gemeenteleden die niet over internet beschik-
ken en niet via de livestream kunnen meekijken. 

Aan- en afmelden
Wij vragen daarom dringend als u op een zondag niet of met min-
der 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 zaterdag tussen 19.00-
20.00 uur of er plaats over is. Aan- of afmelden kan bij: J. Bogaard 
tel. 06-14 899 952 of via: bogaardij@hotmail.com.

 54 JANUARI 2017

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

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk
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Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T (0174) 28 62 00

Duijnisveld & zn b.v.
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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 de bewo-
ners en organiseert sfeervieringen. Op vrijdag 6 november wordt 
in de multifunctionele ruimte de RK viering van Allerzielen uit 
Wateringen uitgezonden. Op 13 november de eucharistieviering 
uit Wateringen van de zondag ervoor. Daaraan kan een aantal 
bewoners op gepaste afstand deelnemen. Ook worden vieringen 
van de Hervormde Gemeente  uitgezonden.

Mondmaskers
Er wordt dringend verzocht tijdens betreden en verlaten van de 
kerk een mondmasker te dragen. Als u op uw plaats zit mag het 
mondmasker af.

Staan tijdens de dienst
Wij gaan niet meer staan in de dienst. Bij votum, groet en geloofs-
belijdenis bij de zegen gaan we wel staan.

Zingen tijdens de diensten
Uit de rekentool van de PKN blijkt dat ons kerkgebouw qua ven-
tilatie en inhoud veilig is om te zingen. Wij  houden ons toch aan 
het advies het zingen te beperken. Er kan ‘fluisterend’ worden 
meegezongen en één of twee gemeenteleden zingen bij een on-
bekend lied iets luider. Er is geen gezongen amen na de zegen en 
geen kinderlied. Ook de protocollen over looproutes, vaste plaat-
sen en afstand houden blijven van kracht. Net als de oproep om 
bij gezondheidsklachten thuis te blijven.

Ventilatie
Het is belangrijk dat de kerk goed wordt geventileerd voor, tijdens 
en na diensten. Daarom staan tijdens de dienst enkele ramen 
open. Nu het wat frisser wordt is het ook in de kerk wat frisser 
dan u gewend bent. Doe daarom uw jas aan of neem een sjaal 
mee. Punten van aandacht: ga, als u de kerk binnen komt direct 
naar uw plaats, neem uw jas mee en ga direct zitten. Een ‘goede 
morgen of avond’ is altijd goed maar vermijd beslist gesprekken 
als u langs iemand loopt. Neem, zo ver mogelijk uw eigen lied-
boek en Bijbel mee maar gebruikt u deze van de kerk laat die dan 
op uw plaats liggen. Na de dienst volgt u de aangegeven route 
en verlaat u met 1,5 meter afstand houden de kerk. Er is geen 
groepsvorming in de kerk of in de hal toegestaan.

Geschrapt
De komende weken zijn alle kringen, catechese en kerkelijke bij-
eenkomsten geschrapt.

Kerk open
De kerk is elke zaterdag van 09.30-10.00 uur open voor persoon-
lijke meditatie of gebed.

Meditatie op woensdag
Elke woensdag kunt u vanaf 19.30 uur weer een meditatief mo-
ment volgen via livestream. Ds. Guis hoopt dit weer te gaan ver-
zorgen. U kunt dit eventueel ook later nog bekijken.

Open kerk, boeken en creamarkt
Tot nader order is er geen open kerk, boeken-, platen- en 
creamarkt.

Bazaar 2020
Normaal gesproken zou deze week bol staan van de activiteiten 
rondom de bazaar. Helaas moeten wij na de nieuwe maatre-
gelen de bazaar opschorten en hopen wij eind november een 
nieuwe kans te krijgen. Er is ook geen verkoop van crea-arti-
kelen, bloemen, planten en oliebollen. Het digitale Rad van 
Avontuur wordt ook verschoven.

De verkoop van kaarten voor het digitale Rad van Avontuur gaat 
wel gewoon door en komt al aardig op gang. Er wordt een aantal 
rondes gedraaid met een groot aantal prijzen. Rondes van € 1,00, 
€ 5,00, € 10,00 en € 15,00 per lot. Prijzen: rondvaart door het 

Westland voor tenminste 10 personen, een fiets, luxe koffiema-
chine, fruitbakken, kartbonnen, cadeaubonnen, taarten en wor-
sten. Kaarten kunt u kopen 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 € 40,00 over en 
vermeldt: 2x € 5,00; 1x € 10,00, 5 x € 1,00 en 1 x € 15,00. De loten 
worden enkele dagen voor de bazaar bij u thuisbezorgd. 

Van Pastorale Raad De Terwebloem

Afscheid Trees van der Sande 
Trees van der Sande-van Rodijnen gaf in de laatste vergadering 
van de Pastorale Raad te kennen dat zij wil stoppen als assisten-
te bij de vieringen in De Terwebloem. Vanaf mei 2011 is Trees 
betrokken bij de Pastorale Raad. De eerste maanden in de kapel 
van De Witte Brug en vanaf oktober 2011 in de multifunctionele 
ruimte van De Terwebloem. (Foto Kees van Leeuwen)

Trees zette zich als assistente bij de vieringen jarenlang ten vol-
le in, met vaak een mooie tekst of gedicht ter afsluiting van een 
viering. Als dank voor haar jarenlange inzet kreeg Trees uit han-
den van de voorzitter van de Pastorale Raad, Leny van Leeuwen 
de Paaskaars 2019 en een boeket bloemen overhandigd. De 
Pastorale Raad is blij dat Trees zich in blijft zetten voor de vie-
ringen en rozenkransgebed in De Backerhof op donderdagavond.
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

In een tijd dat een grote minderheid van de bevol-
king zich soms geroepen voelt om ambulancemede-
werkers, politieagenten, brandweerlieden, boa’s en 
ziekenhuispersoneel te dwarsbomen leek het mij 
een goede reden een boekje open te doen over één 
van hen. Zonder uitzondering zijn zij, elk op hun ei-
gen wijze, dagelijks betrokken bij ons welzijn. Zij staan 
klaar om (eerste) hulp te verlenen, brand te blussen of het 
verkeer in goede banen te leiden. Kortom; waar nodig ingrijpen, 
handhaven en dienstbaar zijn aan hen die hulp niet kunnen mis-
sen. Ondanks dat politie en boa’s wel eens impopulaire maat-
regelen moeten nemen, ligt dat meestal niet aan hen. Let wel; 
meestal! Tv-beelden en foto’s laten zien dat ook politiemensen 
soms gruwelijk de fout in kunnen gaan. 

We mogen er echter van uitgaan dat de volledige ‘zorgsector’ 
zich inspant voor iedereen die hulp nodig heeft. Tóch zullen zorg-
verleners in deze coronatijd ook moeten beseffen dat burgers, 
door alle maatregelen, ook soms gespannen of angstig kunnen 
reageren. Of van politiezijde daarmee voldoende rekening wordt 
gehouden, is wel eens aan twijfel onderhevig. Maar het is de 
ondankbaarheid ten top dat politie en hulpdiensten tijdens hun 
arbeid soms zelfs worden belemmerd. Sterker nog; hun eigen ha-
chje in de waagschaal moeten stellen. 

Geen vrouwen bij de politie
Bijgaande opname laat zien dat de mannen van Hermandad (pa-
troon van de politie) dit keer centraal staan. Tot ver in de twintigste 
eeuw had een vrouw in een politiekorps niets te zoeken. Mogelijk 

hadden dames in het verleden best de ambitie voor 
een job bij de politie, maar ontbrak hen de moed tot 
solliciteren omdat ze zich bij voorbaat kansloos ach-
ten. Het houdt in dat de Poeldijkse ‘stuurman’ Schets 
op de motor en collega Wapenaar in het zijspan zich 

in een mannenwereld waar moesten maken. De vo-
rige eeuw was al behoorlijk gevorderd toen de eerste 

dames hun intrede deden bij de politiekorpsen. Het korps 
Rijkspolitie was van kort na de Tweede Wereldoorlog tot het be-
gin der jaren negentig onderdeel van onze politie. Dit korps was 
in hoofdzaak werkzaam in plaatsen waar geen Gemeentepolitie 
was. Er was decennia lang een splitsing Rijks- en Gemeentepolitie. 
Een onderscheid dat na een grote reorganisatie in 1994 aan de 
geschiedenisboeken kon worden toegevoegd. De twee onder-
delen gingen dat jaar op in 25 regionale politiekorpsen en het 
Korps landelijke politiediensten, met autonomie voor elk korps. 
De ontwikkelingen stonden niet stil wat Nieuwjaar 2013 leidde 
tot de oprichting van de Nationale politie. Aanvankelijk had de 
gemeente Monster ook een eigen politiekorps. De later ingevoer-
de landelijke regelingen golden uiteraard ook voor Monster (later 
Westland), zodat ook hier geen gemeentepolitie meer is. Toen 
deze foto rond 1950 werd gemaakt, was de oude situatie in de 
gemeente Monster nog van kracht. Een gemeente waar een klei-
ne eeuw geleden de agenten van politie Witteman, Zuijderwijk 
(lange Toon), Cornel, Stam, Apperloo en Struijk bekende gezich-
ten waren in Monster, Poeldijk en Ter Heijde. Agenten die, aan 
de veiligheid in de gemeente jarenlang hun steentje bijdroegen. 
Door het vorderen der jaren van de oude garde werden geleide-
lijk nieuwe mensen binnengehaald. 
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Nieuwe lichting dient zich aan
Ouderen zwaaiden af, terwijl de agenten Wapenaar, Van Asten 
en Schets het korps weer op oorlogssterkte brachten. De familie 
Schets-van Leeuwen woonde in de Poeldijkse Julianastraat, ook 
collega Van Asten woonde in ons dorp. Vandaar dat de meeste 
dorpelingen hun ordebewakers redelijk goed kenden. Vooral om-
dat, in tegenstelling tot nu, de heren zich dikwijls fietsend of zelfs 
stiefelend door de straten van Poeldijk begaven. Het gaf, alleen al 
door hun zichtbaarheid, een binding. Zo kregen velen een niet te 
onderschatten gevoel van veiligheid en respect voor hen. Nu rijdt 
er soms een politieauto door het dorp, zonder dat we kunnen 
zien wie of wat er in de wagen zit. Agenten nu blijven daardoor 
voor de bevolking volstrekt onbekend. Het lijkt mij dat het tijd-
perk Pieter W. Schets politieagenten ofwel  koddebeiers bepaald 
meer voldoening gaf dan hun vakgenoten van nu. 

Tragisch einde 41-jarige Pieter Schets
‘Koddebeiers’ waren in overgrootvaders tijd jachtopzieners. Zij 
mochten schieten op dieren als er door vreterij aan gewassen 
van landeigenaren schade was berokkend. Later gingen ook veld-
wachters en politieagenten regelmatig door het leven als kod-
debeier. Pieter Schets was als agent én als burger een populaire 
figuur in Poeldijk. Mede dankzij zijn gezin zagen we hem soms 
in uniform, een andere keer in burger door Poeldijk gaan. Het 
sloeg dan ook bij menigeen in als een bom toen op 18 december 
1953 bekend werd dat Pieter Schets tussen Rijswijk en Delft een 
ongeluk met de motor had gehad. Daarbij kwam de sympathieke 
politieman in het harnas, op slechts eenenveertigjarige leeftijd, 
aan een tragisch einde. Oudste dochter Ria sprak haar vader tien 
minuten voor het ongeval nog. Wat zijn dood met haar en het 
gezin deed, laat zich raden. Pieter Schets liet een jonge echtge-
note en jong gezin achter. Nu, na zoveel jaren, zijn er nog steeds 
Poeldijkers die zich de politieman in hart en nieren niet alleen 
herinneren als een uitstekend agent, maar vooral als aimabel 
mens. De prachtige foto is een dierbare herinnering aan een man 
die zich tijdens zijn carrière onvergetelijk maakte.

‘Mannen van Hermandad, het is waar,
staan, als het nodig is, voor ons klaar.
Als het er om gaat,
krijgt u goede raad.
Vreemd gedrag; dan bent u de sigaar!’

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.

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



14 4 NOVEMBER 2020

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
Zaterdag 7 november, 13.00 uur: krantenactie in Poeldijk cen-
trum, 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 tot en met 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 7 november, 19.00 uur: geen viering.
Zondag 8 november, 09.30 uur: Eucharistieviering met koorzang.
Zaterdag 14 november, 19.00 uur: Eucharistieviering met koorzang.
Zondag 15 november, 09.30 uur: viering met cantor.

Plek voor nieuwe leden

Kinderkoor
Door Toos de Vreede

Bij het kinderkoor Deo Sacrum is er plaats voor nieuwe leden. 
Voor de herfstvakantie zijn we al voorzichtig begonnen, nu die 
voorbij is willen we weer graag met een leuke groep kinderen 
gaan zingen. 

Elke woensdag is er gelegenheid om samen de allerleukste liedjes 
te leren. Om 15.00 uur zijn de kinderen van groepen 1, 2 en 3 
welkom tot 15.30 uur. Om 16.00 uur is er zingen voor kinderen 
vanaf groep 4, tot 17.00 uur. Kom jij ook... ? Meer informatie: 
kinderkoorwestland@gmail.com. Tot woensdagmiddag!

Mooie entree van het dorp vanuit Den Haag?

Kleur op smoel Poeldijk
Door Peter van Leeuwen 

Via de website van de gemeente 
Westland heb ik plannen voor Poeldijk 
centrum doorgenomen. Dat klinkt 
alsof dat even tussen neus en lippen 
door gaat.. De stukken zijn lijvig en 
de taal zo wollig en ambtelijk dat het 
velen zal ontmoedigen daar ooit aan 
te beginnen. Je moet behoorlijk wat tijd 
nemen om al die stukken door te ploegen. 
Inspraak en meedenken zijn een groot goed, maar werpen op 
deze manier ook barricades op. Of feitelijk: inspraak en mee-
denken worden ontmoedigd…. Ik klom in de pen en schreef het 
college van B&W een brief. De redactie van Poeldijk Nieuws 
vroeg mij een kopie. Daar gaan we..  

De ontwikkelingen rond het dorp gaan mij, geboren Poeldijker, 
zeer aan het hart. Mijn ideeën op een rijtje. Ik begin met de ge-
bouwen. Voormalige Verburch-hof, eerder Bartholomeusschool 
aan de Verburghlaan. Bleef  gevrijwaard van de sloopkogel van-
wege de markante gevel, maar gebouw en omgeving verloede-
ren. Wordt nu verhuurd aan uitzendbureau en biljartvereniging. 
Hopelijk is dat tijdelijk. Ooit is geopperd de gevel te laten staan 
en ertegenaan senior- en starterswoningen te bouwen. Dan het 
Dario Fo-gebouw: vol historie aan de Voorstraat, waar vrijwel 
elke Poeldijker wel een herinnering aan heeft. Snel geschikt ma-
ken voor sociale functies: beneden bibliotheek en Vitis-vestiging 
– zoals al wordt gesuggereerd – en boven woonruimte voor star-
ters. Terras er voor aan de Voorstraat. Autovrij! Groen!
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Rijtje aanleunwoningen Rijsenburgerweg: wat een gribus mid-
denin de nieuwbouw! Snel platgooien en parkeerplaatsen, maar 
liever nog groen en terrassen ervoor in de plaats. Wel zorgen voor 
nette alternatieve woningen voor huidige bewoners. Dan de vleu-
gel van bejaardenhuis De Wittebrug langs pad naar het kerkhof, 
nu in gebruik door Perspektief. Het vervallen gebouw moet tegen 
de vlakte en over een herbestemming van de grond nagedacht: 
parkeerterrein voor kerkgangers, nieuwbouw voor senioren en 
starters en groenvoorziening,  Mooie bomenrij langs het pad naar 
het kerkhof! Voor de huidige bewoners moet een nette oplossing 
gevonden worden: die verantwoordelijkheid hebben we ook!

Ik loop door naar Bartholomeuskerk + pastorie: gezichtsbepa-
lend gebouw; door sterk teruglopend kerkbezoek en om sloop te 
voorkomen, moeten kerk en omgeving leidende rol krijgen in het 

dorps- en verenigingsleven. Te denken valt aan een grand café, 
terras, veel meer groen, tentoonstellingsruimte, multifunctioneel 
kerkgebouw. Dit in combinatie met vleugel De Wittebrug. Dan 
voormalige Hotel Verburch, later Kanton Paleis op kruising van 
de Nieuweweg en Voorstraat. In lang vervlogen tijden een blik-
vanger, een architectonisch meesterwerk. En nu? Een bouwval! En 
dat bij de entree van Poeldijk. Volgens berichten is het verhuurd 
aan een uitzendbureau; tot nu toe wordt het ene raam na het 
andere dichtgetimmerd en bladdert de verf er aan alle kanten af. 
Echt een aanfluiting. Valt buiten de huidige plannen, maar neemt 
niet weg dat er actie mag worden ondernomen. Bedrijventerrein 
De Planeten pal gebouwd op de Gantel! Afschuwelijk! Daar had 
toch een prachtige groene strook moeten liggen met wandelmo-
gelijkheden ter opluistering van de Gantel! Dan bedrijven maar 
een meter of tien van de Gantel af! Ook de bedrijven langs de 
Nieuweweg zouden naar een bedrijventerrein moeten. Dus: 
verplaatsen! Mogelijk woningbouw daar? Geluidswal als groen-
strook aanbrengen. 

De infrastructuur in Poeldijk
De Voorstraat, een voor het Westland unieke meanderende 
straat, moet autovrij: tot 12.00 uur gelegenheid om de win-

kels te bevoorraden. Daarna voetgangers- en fietsersgebied. 
Werken met pollen? Vracht- en niet-bestemmingsverkeer hele-
maal weren uit Poeldijk centrum. Omleiden via Nieuweweg en 
Paul Captijnlaan (langs ABC-terrein), zoals overigens van meet af 
aan de bedoeling en toen die weg werd aangelegd ook aan de 
orde was. De héle Jan Barendselaan op de schop: levensgevaar-
lijk voor voetgangers, maar vooral voor fietsers. Waarom geen 
éénrichtingsverkeer als circulatieplan met Rijsenburgerweg, zo-
dat ook ruimte vrijkomt voor fietspaden? De winkelgalerij aan 
de Jan Barendselaan heb ik altijd als een vreemd abces gezien: 
ver uit het dorpscentrum en onhandig te bereiken. Kunnen de 
middenstanders daar niet naar de Voorstraat, zoals het hele be-
drijventerrein aan de Rijssenburgerweg plaats maakte voor wo-
ningbouw? Van vrijgekomen winkels kunnen mooie woningen en 
appartementen worden gemaakt. Een Plein Voorstraat maken 
met café, terrassen, bankjes, gezellige verlichting met vooral veel 
groen en aantrekkelijke doorgang naar nog te realiseren ‘haven’ 
en de Jumbo. Ook de weekmarkt van vrijdag hier een plek geven. 

Idealiter, voor langere termijn
Postkantoor en agentschap: een uit zijn jasje groeiend dorp als 
Poeldijk moet zeker een agentschap hebben. Vrijwel dagelijks 
zijn er op de Vredebestlaan onverkwikkelijke verkeerssituaties. 
Vrachtwagens die honderden meters achteruit moeten rijden 
omdat draaien nergens mogelijk is. Twee vrachtwagens die el-
kaar tegenkomen kunnen sowieso geen kant op. Idee: van de 
Vredebestlaan opnieuw wandel- fietspad maken. De Nieuwe 
Vaart (1 á 2 m.) verbreden: rietkraag en een lange rij bomen 
aanplanten tot de kruising. Zo krijgen wij een prachtige groene 
entree van het Westland vanuit Den Haag en komen we mis-
schien van het imago van minst groene Nederlandse gemeente 
af. Middenweg doortrekken naar Van Elswijkbaan. Misschien De 
Leeuwenhorstlaan bij de plannen betrekken. Van daaruit bestaan-
de zijwegen richting Middenweg opknappen om Vredebestlaan te 
ontsluiten. Delfland juicht: het Westland heeft er een waterber-
ging bij! Dit had het peperdure – pas half-gerealiseerde – dam-
wandproject aan de Vredebestlaan-kant kunnen voorkomen. Met 
herbouw Torenzicht op de oude plek, Wateringseweg 1, nét over 
de Wittebrug krijgt Poeldijk een historische attractie. De funde-
ring ligt er nog, tekeningen zijn er vast ook nog. In 1912 (!) illegaal 
gesloopt; het was onderdeel van landgoed Huis Honselaarsdijk 
van prins Frederik Hendrik. Getrouwe kopie van Torenzicht is on-
der dezelfde naam in Ubbergen (bij Nijmegen) te bewonderen. 
Maf plan natuurlijk, zeker nu duidelijk is dat het financieel niet 
voor de wind gaat met onze gemeente Westland. Maar Poeldijk 
kan meer kleur op het smoel gebruiken….
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KBO Poeldijk
Blijf omzien naar elkaar
Om de coronacrisis in de hand te houden, gaat de samenleving 
wéér iets meer op slot, zo maakte het kabinet bekend. Des te 
belangrijker wordt het om eenzaamheid van kwetsbare groepen 
en ouderen te voorkomen. Daarom roept KBO-PCOB iedereen 
op te blijven omzien naar elkaar. Marcel Sturkenboom, direc-
teur KBO-PCOB: “Nu het moeilijker wordt elkaar te ontmoeten, 
is het nóg belangrijker oog voor elkaar te hebben en te houden. 
Premier Rutte zei dat eenzaamheid één van de ontwrichtende 
gevolgen is. Pak die telefoon, ga op raamvisite of nodig de ander 
uit voor een coronaproof wandeling. Er is gelukkig nog van alles 
wél mogelijk.”

Ook is KBO-PCOB tevre-
den dat er in supermarkten 
een strenger beleid komt. 
Sturkenboom: “Naast de 
speciale uren voor kwetsba-
re groepen, is het goed dat 
er een strenger deurbeleid 
komt. Met supermarkten 
denken we mee hoe we gastheerschap in kunnen vullen, zodat 
iedereen veilig en fijn boodschappen kan doen.” Ook is het ver-
plichte mondmasker in openbare binnenruimten aangekondigd. 
Sturkenboom: “Wij vragen al langer om verplichte mondkapjes 
in verpleeghuizen en thuiszorg. Goed dat er snel duidelijkheid 
komt.”

Ook is het van belang dat ondersteuning op pijl blijft. 
Sturkenboom: “De dagbesteding werd tijdens de eerste golf bijna 
geheel gestaakt. Een grote belasting voor de mantelzorger. We 
moeten nu alles op alles zetten om dat te behouden. Wij zagen 
dat er nieuwe vormen van dagbesteding mogelijk zijn. Tijd om die 
creativiteit en flexibiliteit in te zetten.” Ook is belangrijk dat zorg 
en ondersteuning thuis niet verder afneemt. “Isoleer de zorg niet, 
dan isoleer je ook ouderen thuis”, stelt Sturkenboom. Voor oude-
ren met vragen over corona, of verlegen zitten om een praatje, is 
er de Ouderen-Infolijn. Sturkenboom: “Wij merken dat mensen 
door veel thuiszitten contact missen.” De Ouderen-Infolijn is elke 
werkdag van 09.00-17.00 uur te bereiken op: 030-3 400 600.

Geluk is?
Geluk is voor iedereen verschillend en moeilijk te meten. Er zijn 
vele omschrijvingen van ‘geluk’. Volgens Van Dale heeft geluk 3 
betekenissen: 1. Geluk is fortuin in de zin van fortuinlijke om-
standigheden, voorspoed die iemand zonder eigen toedoen te 
beurt valt. 2. Geluk is de aangename toestand waarin men al 
zijn (aardse) verlangens bevredigd ziet. 3. Geluk is gunstig toe-
val, zoals het winnen van een prijs in de loterij.

Geluk kan ook ruimer: als houding of instelling: geluk is als je het 
leven neemt zoals het komt, met een zekere  blijheid. Geluk is 
een innerlijke houding; in harmonie met jezelf. Geluk is dankbaar 
en tevreden zijn met het leven. Geluk is je verzoenen met jezelf 
met al je nukken en beperkingen. Geluk is willen wat je nog kunt, 
als je niet meer kunt wat je wilt. Geluk komt van lukken, ergens 
in slagen.

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Wij wonen op een planeet ergens draaiend om een ster, tussen 
nog meer planeten allemaal heel erg ver en nog verder, nog meer 
sterrengedoe; gelukkig zit ik hier naast jou en hoef ik er niet naar 
toe.” (Gabrielle Codoneau)

“Niets is zo gevaarlijk als onwetendheid in actie.” (Sjaak Bral)

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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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

In de Hofboerderij Wateringen

Expositie kunstenaarscollectief WIT
De groepsexpositie van Westlands kunstenaarscollectief WIT 
toont een breed scala aan hedendaagse kunst: figuratief en ab-
stract, tweedimensionaal en ruimtelijk. Schilderijen, tekenin-
gen, grafiek en fotografie, ook beelden van keramiek, marmer 
en mode. In een grote diversiteit aan materialen, technieken en 
vormgeving.

Zestien leden van WIT laten hun werk zien. De ledententoonstel-
ling is een uitstekende gelegenheid voor de bezoeker om kennis 
te nemen van de verbeeldingskracht en fascinaties van de kun-
stenaars. De WIT-leden  exposeren dit jaar niet in de eigen ate-
liers maar in de 
Hofboerderij in 
Wateringen. De 
expositie is te 
bezoeken op: 7, 
8, 14, 15, 21 en 
22 november. 
Openingstijden: 
13.30-16.30 uur. 
Toegang is gratis. 
De Hofboerderij 
neemt de RIVM-
richtlijnen in 
acht. Er is ruime 
parkeergelegen-
heid.
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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  

Poeldijker Frans Pieter van den Bos wint 50-plustitel 

Kampioen Haagse Schaakbond
Plaatsgenoot Frans Pieter van den Bos werd afgelopen maand 
ongeslagen, algeheel schaakkampioen 50-plus van de Haagse 
Schaakbond met een score van vijf-en-een-half uit zeven par-
tijen. Ook won hij in de finale van de bekercompetitie van de 
Lierse schaakvereniging. Hij pakte zo voor het derde jaar op rij 
de “dubbel” bij deze club: bekerwinnaar en clubkampioen.

Via Zoom volgde de Poeldijker deze zomer met succes als een 
van de eersten in Nederland de cursus “School Chess Teacher”, 
aangeboden door de European Chess Union. Vanaf voorjaar 2021 
geeft hij in het kader van het ontdekken van talenten bij middel-
bare scholieren 12 schaaklessen bij ISW Sweelincklaan in ‘s-Gra-
venzande.

Prins Markobus I en zijn gevolg jaartje extra

Sjaals van de Blauwkonters
De elfde van de elfde nadert.....prinsenverkiezing. Helaas moe-
ten wij, net als vele andere organisaties, ook onze activiteiten 
schrappen door die vervelende coronamaatregelen. Gezondheid 
staat voorop, dat neemt niet weg dat ons sociaal contact ook 
stevig op de proef wordt gesteld. Prins Markobus I en zijn gevolg 
zullen nog een jaar de scepter zwaaien. Ons 44-jarig jubileum 
hebben wij uitgesteld, het is niet anders. Ook hebben wij be-
sloten het programma carnaval 2021 geheel te laten vervallen.

Maar wij zitten niet bij de pakken neer. Gelukkig zijn er nog wél 
gelegenheden die gevierd kunnen worden, zeker in kleine huise-
lijke kring en dat is Kerstmis. Wat hoort er bij kerst? Natuurlijk 
een mooie echte kerstboom van C.V. De Blauwkonters. Vanaf het 
eerste weekeinde van december zijn wij weer te vinden bij Jumbo 
Poeldijk, met dank aan de fijne samenwerking met Ard Boere. 
De juiste openingstijden volgen nog in Poeldijk Nieuws. Bij winter 
horen ook sjaals. Wij hebben speciale Blauwkontersjaals. U kunt 
ons steunen door er een bij ons te kopen. Koop een kerstboom 
en een sjaal, maak met de Blauwkonters de winter speciaal. Op 
de foto: Prins Markobus I, page Esmee, Jeugdprins Delano en 
Jeugdpages Dana en Gwenn.
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U kunt ons altijd bellen op 06-53401068 
of mailen naar info@duijsens.net.

Westland Verstandig: Weer overlast in en 
rondom Voorstraat van vreemde lieden

Vorig week heeft Westland Verstandig opnieuw de overlast die in-
woners ervaren in en rond de Voorstraat van vervelende mensjes 
die rondhangen, drugs verhandelen, aan de burgemeester voor-
gelegd. Werk aan de winkel voor de wijkagent, sociaal makelaar 
en mogelijk de buurtpreventie. In ieder geval moet een einde ko-
men aan deze overlast die in Poeldijk niet thuishoort. Ervaart u 
ook die overlast, meldt het dan direct bij de gemeente en de poli-
tie. Helaas leven we in een “piepwereld”. Zijn er geen meldingen, 
dan is er volgens onze autoriteiten geen overlast. Tja .. zo werkt 
het helaas. 
Wilt u contact: Westland Verstandig, 
Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk 
06-53401068 / mail info@duijsens.net. 
Zie: www.westlandverstandig.nl.

Voorzitter De Zonnebloem Kwintsheul

Afscheid Dicky van Koppen
Maandag 5 oktober nam Dicky van Koppen, rechts op de foto, 
afscheid als voorzitter van De Zonnebloem  Kwintsheul. Zij heeft 
deze functie gedurende 12 jaar met veel verve bekleed en was 
al die jaren zeer nauw betrokken bij ‘haar’ gasten. 

Dicky zorgde met de andere vrijwilligers dat er vaak uitstapjes 
waren en dat de gasten regelmatig een bezoekje kregen. Ook in 
coronatijd zorgt zij er met het bestuur voor dat er maandelijks 
een presentje naar de gasten wordt gebracht. Haar opvolgster, 
Monique van Steekelenburg, bood haar bloemen en een bronzen 
beeldje aan als dank voor al die jaren voorzitterschap.

Bij de Noordhoek zagen mensen zondag 25 oktober bij een elek-
triciteitshuisje vlammen uit de grond komen en belden direct 
112. Het liep goed af, iedereen in de Noordhoek heeft weer 
stroom. (Foto’s Theo van Gaalen)

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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Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren



4 NOVEMBER 2020 19

“Suggestieve berichtgeving over drugs”

Discussie in ons dorp
Door Annemiek Koremans 

Feiten. Er is nogal wat drugsgebruik in Ons Dorp. Heb ik geen 
oordeel of suggestie over. Op een vrijdag om 12.00 zag ik met 
eigen ogen en ogen van mijn vriendje (achterop mijn scoot-
mobiel) 5 wagens verspreid over parkeerterrein rechts van de 
Arckelweg. Niet in een cirkel, maar verdeeld over parkeerter-
rein, met licht en bestuurders. Geen sportavond, gewoon mid-
den op de dag, op een verder leeg terrein. Helaas noemde ik de 
plek. Verburch, zonder suggestie, op basis van waarneming en 
mijn gevoel. Dit is een van de plaatsen waar jongeren worden 
verleid en hun gram kunnen halen. Ik begrijp dat sportvereni-
ging Verburch in verlegenheid is gebracht, niet mijn bedoeling, 
want in ons dorp gebeurt het overal. 

Reactie bestuur Verburch? Peter van Leeuwen? Hij heeft mij te-
lefonisch benaderd. We hebben gesproken. Vast onvoldoende 
naar elkaar geluisterd. Ik heb mijn waarneming verteld en mijn 
intentie over drugsgebruik door jongeren en zorg over drugsdea-
lers met hem gedeeld. Totaal geen gehoor. Het was schande dat 
ik Verburch met foto en artikel in beeld bracht. Intentie van mijn 
bericht over gebruik door kinderen kwam totaal niet over. Geen 
sprake van drugspraktijken bij Verburch? Wat zou ik daar blij mee 
zijn. Suggestief? Hoop van harte dat ouders en anderen drugs-
praktijken rond Verburch, Margrietlaan en Eliasdreef in de gaten 
hebben en hun kinderen weerbaar maken om deze verleidingen 
te weerstaan.

“Slopen zijn we erg goed in”
Het artikel van Cees de Brabander in het vorige nummer. Wat een 
lef, wat een suggestie, wat een waarneming, wat een beleving. 
Jouw waarheid, jouw beleving. Wat een fantastisch artikel vanuit 
een Poeluks gevoel. Wat herken ik mij in jouw belevingen over 
behoud van historische gebouwen. Sloop van De Leuningjes, de 
enorme gelden die hierin zijn gestopt zonder behoud van culture-
le waarden voor de Poelukkers of wie dan ook. Ben zo benieuwd 
hoe de gemeente steun gaat geven aan De Noviteit, Hofstede en 
Westland Theater. Het behoud van “Bartje”. Lees de visies politiek 
op de toekomst van Poeldijk. Alle partijen (behalve VVD) schre-
ven over Poeldijk! Onze politieke vertegenwoordigers lieten zich 
horen. Lees en spreek ze aan. Niet suggestief; ik weet dat ze open 
staan voor signalen! Poeldijk Nieuws. Schrijf en laat je mening 
horen! Ons dorp is het waard om over gesproken te worden!

Skaten, omdat er een skatebaan is

Plezier in coronatijd
Door Annemiek Koremans

Onverwacht,  Mitch en zijn vader voor mijn deur. Ze waren die 
dag al eerder geweest om zaken rond een  lekkage te regelen 
en een nieuwe superstep met helm te laten zien. In de avond 
komen ze terug. “Ga je mee naar de skatebaan?”. Onverwacht, 
raar, spontaan en een liefdevol verzoek. Met zijn drietjes be-
zoeken we de skatebaan. Op weg er naar toe zagen we sterren 
van oma Irene en alle andere mensen, die ik mis en zie in de 
sterren op zo’n prachtige avond. Gewoon, onverwacht een goud 
samenzijn.

Er zijn nog enkele skaters op de baan. Ik vraag of we ze mogen fo-
tograferen en we hebben direct contact. Vijf jongens genieten van 
de skatebaan in de avond. Geven aan dat ze balen van het licht 
dat te vroeg (21.00 uur) uit gaat en het bezwaar op muziek- en 
geluidsoverlast. Donderdagavond, 22 oktober, prachtige avond. 
Sterren aan de hemel. Sterren op de skatebaan. Mitchell, Tim ….  
Gewoon kanjers in de buitenlucht. Kanjers die skaten, kanjers die 
buitengewone salto’s laten zien. Wat een bijzondere jongeren, 
wat een bijzondere verhalen. 

Gehandicaptenproject scholen
Tim herkende mij, uit zijn groep 8, hij nam deel aan het 
Gehandicapten Informatie Project Scholen (GIPS). De informatie 
opgeslagen in zijn jeugdige brein. Soms zo’n gevoel van tevre-
denheid. Dank gemeente Westland. Respect voor de investering 
van de gemeente in de aanleg van de skatebaan in Poeldijk. Ik 
zie overdag jongeren met hart en ziel skaten, genieten en vallen. 
De ‘diehards‘ vragen om verlenging van verlichting na 21.00 uur. 
Rond 20.00 uur kwam en een muziekbooster op het terrein. Het 
lijkt mij dat in overleg met skaters en gemeente afspraken ge-
maakt kunnen worden over licht en geluid. Skaten, coronaproof, 
voor iedereen! (Op de foto: Annemiek, Match, Tim, Mervyn, 
Enjay, Senegal en Jesse) 

Ons Dorp

Maak uw vrijwillige bijdrage 

van € 27,50 over aan Poeldijk 

Nieuws! Heel simpel met 

deze QR-code of naar: 

NL95 RABO 0343 6024 15
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Drie ensembles blijven repeteren

Najaarsconcert PIUS X geschrapt 
Sinds ons laatste concert in januari, keken wij als muziekver-
eniging PIUS X ernaar uit om weer een mooi optreden neer te 
zetten voor onze trouwe donateurs en andere geïnteresseer-
den. Helaas, door de nieuwe coronamaatregelen kunnen wij 
onze najaarsuitvoering, gepland voor 8 november, niet door 
laten gaan. 

Dit vinden wij heel jammer, want we 
keken ernaar uit om eindelijk weer 
voor publiek te kunnen optreden. 
Natuurlijk blijven wij doorgaan met re-
peteren in onze drie ensembles, saxofoon-, slagwerk- en blaas. 
Als het optreden weer mogelijk is laten wij dat weten via Poeldijk 
Nieuws, onze website en sociale media kanalen. 

Dorp zonder kerk is geen dorp

Voortgang ook in coronatijd
Na de positieve bijeenkomsten bij 
Westland Ontmoet pakken we met nog 
meer enthousiasme onze plannen op. Ook 
de positieve reacties in Poeldijk Nieuws 
van inwoners stimuleren ons om door te 
gaan. De komende maanden laten wij sa-
men met het parochiebestuur de gewens-
te aanpassingen achter in De Bartholomeus  door een architect 
uitwerken. Zo denken wij aan uitbreiding van het aantal toilet-
ten, een tochtvrije toegang, gezellig meubilair, goede catering 
en betere akoestiek. 

Als bestuur van Stichting Vrienden Bartholomeus werken wij 
hand in hand met het parochiebestuur de zaken uit. We kunnen 
samenwerken aan andere vormen van verdieping van je geloof en 
ons leven. Daar hebben ook  jongeren behoefte aan. Daarnaast 

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.:  ____________________________________ 

biedt het kansen voor bezoekers van kerkvieringen met elkaar na 
te praten in een intiemere ruimte. We zien in heel Nederland dat 
kerken en kerkelijke organisaties naar een bredere invulling van 
het kerkgebouw zoeken. Wij hebben de gemeente gevraagd om 
een visie op de Westlandse kerken. Nadenken over breder ge-
bruik van de gebouwen is hard nodig; dan kunnen zij in elk dorp 
blijven. Een dorp zonder kerkgebouw is geen dorp.

Mogelijkheden zat, nu de middelen
Helaas redden we het niet alleen met ideeën; er is actie en daad-
kracht nodig. We zijn hard bezig om vanuit alle hoeken (financi-
ele) steun te krijgen, van de kerk, gemeente, potentiële gebrui-
kers en uiteraard u als Poeldijkse gemeenschap. Zonder u lukt 
het nooit van De Bartholomeus een écht gemeenschapshuis te 
maken. Daarom vragen we alle Poeldijkers mee te denken en te 
laten merken dat jullie dit gebouw willen behouden. De parochie 
doet dit voor haar parochianen met de Actie Kerkbalans. Wij, als 
Stichting Vrienden, doen dit door het werven van vrienden én 
vrije giften in te zamelen. Doet u ook mee? Vul dan het formulier 
hieronder in en laat merken dat ook u onze plannen ondersteunt! 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Tel.: 06-53 714 151. Bank: NL90 
RABO 0356 5021 47. Mail: algemeen@debartholomeus.nl en ik-
wilvriendwordenvan@debartholomeus.nl.
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Vrijwilliger in ’t zonnetje
Verburch Handboogschieten

Nico Reijntjes
 
Ook bij een wat kleinere vereniging als het handboogschieten 
zijn er tal van vrijwilligerstaken te doen. Zo is er een bestuur 
met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Maar ook is 
er iemand die de website up-to-date houdt, worden wedstrij-
den georganiseerd en zijn mensen die nieuwe leden begeleiden 
en opleiden. Al met al.. een bezig clubje; zo ook Nico Reijntjes. 
Al kort na de oprichting van de handboogsportvereniging van 
Verburch werd Nico in seizoen 1996-1997 lid.

Hij werkte toen bij een installatiebedrijf als monteur; dat komt 
bij diverse werkzaamheden in de vereniging altijd van pas. 
Sinds die tijd draagt Nico vaak zijn steentje bij aan Verburch 
Handboogschieten en is gerespecteerd lid van onze vereniging. 
“In de eerste jaren”, zegt Nico, “is de vereniging regelmatig ver-
huisd  zodat er altijd wel wat te klussen was, zo hebben we in het 
begin schietkarretjes gemaakt voor in de grote sporthal. Toen een 
paar jaar later de tafeltennisruimte vrij kwam in de sporthal is er 
een hele schietwand gebouwd met hulp van een aantal leden, 
dan is het gewoon prachtig als je aan zoiets voor de vereniging 
kan meewerken. Later zijn we verhuisd naar de Jeu de Bouleshal, 
dan neem je de ervaring mee van de eerste schietwand, die toen 
weer opgebouwd moest worden op de nieuwe plek.”

‘Durf te zeggen als je geen tijd hebt’
“Ook de begeleiding met demo verschietingen vind ik leuk”, ver-
volgt Nico als we hem vragen wat hij nog meer leuk vindt om 
te doen. “Ik was al op heel wat plekken: op scholen, bij bedrijfs-
feestjes, winkeliersverenigingen en zelfs een keer bij een politie 
afdeling. Het begeleiden van nieuwe leden die op cursus komen 
doe ik sinds kort met een andere instructeur.” “Wat is jouw tip 
voor mensen die ook vrijwilligerswerk willen gaan doen”, vragen 
we hem tenslotte. ‘’Zorg dat je plezier houdt in wat je doet voor 
een vereniging en durf ook nee te zeggen als je eens geen tijd 
hebt. Zo doe ik ook vrijwilligers werk 
voor De Zonnebloem; dan moet ik 
weleens keuzes maken. Zolang mijn 
gezondheid het toelaat ondersteun 
ik de vereniging, er is altijd wel wat 
te doen.’’

Kleine activiteiten blijven

Uitslag Zonnebloemloterij 2020
Hoewel het dit jaar een uitdaging was om onze loten te verko-
pen, is dat toch aardig gelukt omdat er digitaal ook goed gere-
ageerd is op onze oproep. Wij zijn daar erg blij mee en blijven, 
binnen de mogelijkheden, kleine activiteiten organiseren.

De trekking wees uit dat op de volgende loten een prijs is geval-
len:
Lotnummer: 0715360:    € 25,00
Lotnummer: 0715850:    € 15,00
Lotnummer: 0716850:    € 15,00
Winnaars hartelijk gefeliciteerd! U kunt natuurlijk op de website 
kijken van de Zonnebloem voor deze uitslag. Hopelijk bent u vol-
gend jaar weer van de partij. Wij hopen dan bij u langs te komen 
met zonnebloemloten. Blijf gezond en tot volgend jaar!
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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

Invulraadsel: najaar 
Door Bep Stijger

Vul op de stippen een woord in, de laatste lettergreep van het 
1e en de beginlettergreep van het 2e woord. Zoals: PEPER MUNT 
THEE of HONING BIJ LES. Zet de gevraagde letters naast elkaar 
en je ziet een zin. Stuur die in en maak kans op een slagroom-
schnitt. Oplossing met naam, adres en telefoonnummer binnen 
14 dagen naar puzzel@poeldijknieuws.nl of Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Géén telefoonnummer, géén 
prijs. Suggesties voor een puzzel of er een maken? Graag, Poeldijk 
is benieuwd!

Uitslag raadsel meisjesnamen in liedjes (Poeldijk Nieuws 21): 
Hans de Booij  ANNABEL  
Frank Boeijen Groep LINDA  
Leonard Cohen  SUZANNE  
The Beatles  MICHELLE  
ABBA   CHIQUITITA  
Jan Smit   LAURA  
The Rolling Stones ANGIE  
Jacques Herb  MANUELA  
Herman van Veen ANNE  
The Cats   LEA  
Johnny Lion  SOPHIETJE  
Toto   PAMELA  
Cornelis Vreeswijk VERONICA  
Peter Koelewijn  MARIJKE  
Dolly Parton  JOLENE  
Falco   JEANNY  
Louis Neefs  MARTINE  
Wim Sonneveld  MARGOOTJE  
Barry Ryan  ELOISE  
Paul Anka  DIANA  
Ritchie Valens  DONNA  
Clouseau  LOUISE  
The Police  ROXANNE  
Amy Winehouse  VALERIE  
Circus Custers  MONICA  

Van het recordaantal van 210 (!) inzenders, die het bijna  
allemaal goed hadden, is de gelukkige winnaar Diane van  
Luijn-Boon, op de foto met haar gewonnen slagroomschnitt.

Puzzel
1. WOR   .   .   .   RAAM        2e letter
2. KOOL   .   .   .   .   TER        3e letter
3. VADER   .   .   .   .   MIJN        3e letter
4. BIJEN   .   .   .   MACHINE        1e letter
5. STROP   .   .   .   SPELD        2e letter
6. AK   .   .   .   .   .   DANSER        4e letter
7. OOI   .   .   .   PION         3e letter
8. DRIE   .   .   .   .   SCHOP        3e letter
9. HAZEL   .   .   .   .   MUSKAAT       1e letter
10. KINDER   .   .   .   .   .   WIEL        3e letter
11. CITROEN   .   .   .   .   .   .   .   BES       2e letter
12. BLAD   .   .   .   .   RUPS        1e letter
13. ROL   .   .   .   .   .   GANG        4e letter
14. ZWEEF   .   .   .   .   .   WIEK        3e letter
15. VOET  .   .   .   KON         3e letter
16. TREK   .   .   .   .   .   .   .   .   PLAATS       4e letter
17. BE   .   .   .   .   ROOM        4e letter
18. ACHTER   .   .   .   STER        1e letter
19. DOEL   .   .   .   .   GAAF        2e letter
20. STRIP   .   .   .   .   .   .   ZAAG       2e letter
21. WATER   .   .   .   .   FER        1e letter
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Kwaliteit voor binnen & buiten

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

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

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

Vakkundige behangers
en vloerenleggers
beschikbaar Ook voor al uw schilderwerken !!
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(Foto Boekestijn Kraanverhuur BV)
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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) 

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

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


