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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

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

Aan De Terwebloem Poeldijk

Van Dijk Flora schenkt 2.200 boeketten 
Door corona had Van Dijk Flora 2.200 boeketten die de Franse 
grens niet over mochten. Onconventioneel denken is één van 
hun motto’s, dus werd besloten met de prachtige boeketten be-
woners en collega’s van De Terwebloem een hart onder de riem 
te steken. Donderdag 5 november zijn alle boeketten geschon-
ken aan De Terwebloem in Poeldijk. 

Bewoners, collega’s en vrijwilligers ontvingen een mooi boeket, ook 
familie op bezoek werd verrast. Meerdere vestigingen en teams van 
Pieter van Foreest, net als de appartementen Gantelzicht – naast 
De Terwebloem – kregen een bloemetje. Er is ook gedacht aan 
vrijwilligers van de Zonnebloem en eenzame ouderen in Poeldijk. 
Van Dijk Flora B.V. heeft met deze actie duizenden Poeldijkers  een 
glimlach bezorgd!  
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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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16 t/m 21 november 2020 23 t/m 28 november 2020

VLEESWARENKOOPJE

150 GRAM 
PROVENCAALSE 
ROLLADE €2,45
KEURKOOPJE

500 GRAM 
RUNDERLAPPEN

SLECHTS €7,50
KEURSLAGER CULINAIR
PROBEER EENS ONZE  
VARKENSHAAS IN  
CHAMPIONSAUS, 
LEKKER MET EEN 
AARDAPPELTIMBAALTJE.

VLEESWARENKOOPJE

100 GRAM ROOKVLEES 
100 GRAM EIERSALADE

SLECHTS €3,95 
KEURKOOPJE

HACHEEPAKKET (500 
GRAM HACHEEVLEES, 
UIEN EN KRUIDEN)

SLECHTS €7,95
KEURSLAGER CULINAIR
PROBEER EENS ONZE BIEFSTUK 
STROGANOFF, LEKKER IN 
COMBINATIE MET RIJST OF 
GEBAKKEN AARDAPPELS. 

keurslager

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Alle soorten verse 
zachte broodjes 
2e zak halve prijs

Ambachtelijke 
Amandelstaaf 

van € 5,50 voor € 3,95 

Heerlijk vers Appel-
kruimeltaartje 

nu € 5,99 

Aanbiedingen geldig van 
woensdag 18-11 t/m dinsdag 24-11 

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

U komt toch wel, hè?

Lieve Sinterklaas,
Door Astrid Reitsma *

Hoe gaat het met u? Bent u in goede 
gezondheid? Wat een raar jaar heb-
ben we achter de rug! Toen we u vorig 
jaar uitzwaaiden, in het volste vertrou-
wen u volgend jaar weer te zien, konden 
we nog niet bedenken hoe de wereld zou 
veranderen. U komt toch wel hè? Wellicht niet met een specta-
culaire aankomst met de stoomboot, maar u komt toch? Mijn 
collega’s en ik, onze gezinnen, zwangeren, kraamvrouwen en 
baby’s zijn in goede gezondheid. Bij sommige van onze zwange-
ren kwam het coronavirus langs, gelukkig zijn het jonge sterke 
vrouwen, die zich niet lieten kisten. In Spanje was het ook heel 
erg, toch Sinterklaas? Bent u gezond? 

Door uw leeftijd bent u kwets-
baar, dat weten we allemaal. 
Doordat we steeds niets van u 
hoorden zijn we nu een beetje 
onzeker hoe het met u gaat. U 
heeft ongetwijfeld ook internet 
en het zal u niet ontgaan zijn dat 
er in Nederland nog een andere 
kwestie was. Over de ruggen van 
onze kinderen wordt er geruzied 
hoe uw feest er uit moet gaan 
zien. Gelukkig hebben de kinde-
ren er zelf niet al te veel van in 
de gaten. Zij kijken gewoon uit naar een spannende tijd vol met 
leuke avonturen. Het Sinterklaasjournaal, de schoentjes zetten en 
de pakjesavond. Wij vinden het verdrietig te merken dat zoveel 
mensen gekwetst zijn door dit kinderfeest. Dat kan toch nooit uw 
bedoeling zijn? Ik ben het met u eens dat het goed is rustig te kij-
ken hoe uw kinderfeest voor iedereen leuk is. Ik zou bijna zeggen, 
op een volwassen manier. Aangezien de meeste volwassenen er 
een potje van maken door over en weer lelijke dingen te zeggen 
moeten we er misschien op een kinderlijke manier mee omgaan? 
Gewoon, zoals de meeste kinderen ermee omgaan. 

U stond voor de deur!
Ik weet niet wie er 
dit jaar op pakjes-
avond dienst heeft, 
Sinterklaas. Weet 
u nog dat we elkaar op 5 december 2017 steeds tegen kwa-
men? Met respect voor hoe druk u het op pakjesavond heeft, 
kan ik zeggen dat ik het ook erg druk had! Ik ging ook van het 
ene adres naar het andere! Op die avond zijn Bart, Stephanie 
en Lotte geboren. U kunt zich het adres van Lotte toch nog wel 
herinneren? Lotte was bijna geboren en toen belde u aan. Ik 
verwachtte de kraamverzorgster en stormde naar beneden om 
open te doen. Dáár stond u, wat een verrassing! Is dit het adres 
van de familie Zwinkels vroeg u? Uh… nee, die wonen hiernaast, 
maar kunt u volgend jaar terugkomen, want dan vieren ze hier 
een verjaardag. Dag Sinterklaas!! * (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.
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 20 november 2020                                     
                                                                                              
Jan van Rossen & Paula van Rossen-van Lier                    

50 jaar getrouwd  

Van harte gefeliciteerd!

Ed & Hayam                  Miranda & Ronald  
Saif                                       Larissa 
Fares                                     Myrthe

Afscheid nemen in huiselijke sfeer

Uitvaartcentrum Lupine 
“Het Familiehuys” 
Monsterseweg 92
2685 LK Poeldijk

T. 0174 - 27 00 90
info@lupine.nl

www.hetf amiliehuys.nl

Aad en Janny Greve 60 jaar getrouwd (Foto Koos Verbeek)

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. Waar vindt u dat nog?

Vraagprijs: € 400.000,- k.k.

In kindvriendelijke woonwijk en aan door-
gaand vaarwater gelegen goed onderhouden 
tussenwoning met zonnige achtertuin. De 
woning is gelegen nabij het centrum van 
Poeldijk en alle voorzieningen.  

Vraagprijs: € 375.000,- k.k.

Herenstraat 37
2681 BD Monster

De Backerstraat 115
2685 TE Poeldijk

VERKOCHT ONDER 

VOORBEHOUD

Volg
ons op:

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

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 sfeervieringen. Op vrijdagen wordt in de multi-
functionele ruimte de RK viering van Allerzielen uit Wateringen 
uitgezonden. Daaraan kunnen bewoners op gepaste afstand 
deelnemen. Ook worden vieringen van de Hervormde Gemeente 
uitgezonden.

Hartelijk dank!
Door Theo van Leeuwen, Kapucijn

Beste mensen, in augustus heb ik herdacht dat ik 60 jaar pries-
ter ben. Met mijn naaste familie hebben we dit hier in Tilburg 
in het klooster gevierd. Wij  moesten afstand houden want hier 
wonen zo’n 30 (zeer) oude Kapucijnen en we moeten corona 
buiten de deur houden. Dat is tot nu toe gelukt.

Veel mensen hebben er aan gedacht en een kaart of brief ge-
stuurd om mij te feliciteren. Via Poeldijk Nieuws wil ik daar ieder-
een hartelijk voor bedanken. Met hartelijke groeten!
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ZE ZIJN ER WEER! ONZE MET  
GOUD BEKROONDE PEPERNOTEN 

EN SPECULAASTAARTJES!

2x Helemaal Goud!

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

P r o f e s s i o n e l e
k i n d e r o p v a n g  i n  e e n

h u i s e l i j k e  s f e e r

Dagopvang, peuteropvang
& buitenschoolse opvang in

Monster en Poeldijk
Telefoon: 0174 - 24 31 04

www.kdvsimba.nl
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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

Thema: “Delen smaakt naar meer”

Adventsactie 2020
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV

Armoedeval wordt ook genoemd: de 
vicieuze cirkel van armoede, onder-
voeding, ziekte, gebrekkige oplei-
ding en weer armoede. Armoedeval 
krijgt mensen al jong in haar greep, weinigen ontsnappen eraan. 
Vooral vrouwen en kinderen zijn kwetsbaar. De Adventsactie wil 
daar graag iets aan doen en steunt projecten gericht op gezin-
nen om zélf groente, granen en fruit te verbouwen en gezond 
en gevarieerd voedsel te eten. Zo willen wij de vicieuze cirkel 
helpen doorbreken.

De Adventsactie wil er aan bijdragen dat de honger uit de wereld 
wordt verbannen. We steunen vier projecten, gericht op voeding. 
Gemeenschappelijke akkers voor ontheemde gezinnen in Congo. 
Hier leven duizenden mensen, gevlucht voor extreem geweld met 

dringende behoefte aan voedsel. Voldoende en gezond voedsel 
voor gezinnen in Nicaragua in Palacaguina, een van de armste en 
droogste gebieden in Zuid-Amerika, en leren voedsel te verbou-
wen via duurzame landbouw. Opzetten van kleine landbouwbe-
drijven op de Westbank in Israël. Jenin is een gebied met grote 
werkloosheid en grote voedselonzekerheid. Voedselzekerheid 
vermindert schooluitval voor kinderen in Malawi. Door overstro-
mingen en droogte gaan maïsoogsten daar steeds vaker verloren. 
Door de Adventsactie krijgen gezinnen hulp bij verbouw van ge-
zonde producten. Hiermee wil de Adventsactie gezinnen en vooral 
kinderen een betere toekomst bieden. De offerkist in de kerk staat 
klaar voor uw gift. U kunt ook geld overmaken op: NL 89 INGB 
0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie 2020 Den Haag. Helpt u financi-
eel ook mee om deze Adventsactie te laten slagen? 

Gedenkwaardige bijeenkomst

Allerzielen 
Wat was het een bijzonder mooie en gedenkwaardige bijeen-
komst van Allerzielen. Door corona waren er vijf kleinere bij-
eenkomsten in de sfeervolle en stemmig ingerichte kerk. Foto’s 
van de overledenen stonden op het priesterkoor met het ge-
denkkruisje en brandende kaars, die later op het graf geplaatst 
konden worden. Er werd gesproken door Peter Zuidgeest, on-
dersteund door mooi gezang van Deo Sacrum. 

Op de begraafplaats was de scouting om waar nodig te assiste-
ren. Het heeft ons zeer ontroerd en heel veel goeds gedaan om 
onze zus op deze wijze te kunnen gedenken. Wij willen een ieder 
die hier aan heeft meegewerkt heel hartelijk bedanken. Familie 
P. Onings.

Eerste bijeenkomst vormelingen

Voorbereiding vormsel gestart 
Door Els Geelen, pastoraal werker 

Omdat dit jaar anders is dan anders, 
is er op 8 oktober gestart met een 
bijeenkomst in Bartholomeuskerk; 
daarbij waren de ouders en zestien 
vormelingen. Na kennismaking met 
de regiopastores diaken Walther Bur-
gering, mij en de werkgroepen, werd 
een filmpje over het Vormsel bekeken. 
In de pastorie kregen de vormelingen hun 
werkboek. We stonden stil bij wat bidden is en of ze wel eens 
bidden. 

Toen de vormselkaars was aangestoken konden de vormelingen 
thuis een kaars aansteken. Vooraf was hen gevraagd een petje 
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klaar bij de hand te hebben. Met dit petje hebben we nader met 
elkaar kennisgemaakt. Petje op als je al iets weet over het vorm-
sel, petje af als dat niet zo is. Wij eindigden met de vraag petje op 
als je voor een lokale sportclub kiest, of petje af voor een lande-
lijke club zoals PSV. Daarna de overstap naar het artikel waaraan 
je kunt zien waar je bij hoort. Zoals een ID-kaart laat zien bij welk 
land. Sommige voorwerpen 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 wat leuk of fijn is om bij een groep te ho-
ren en wat minder leuk. Toen hebben we over het Bijbelverhaal 
van Jezus en Nikodemus uit Johannes gesproken. Nikodemus wil-
de bij Jezus horen en stelde Hem vragen. Iedereen stelde vragen 
en wij probeerden te antwoorden. Het is wennen via Zoom, maar 
zo kunnen we doorgaan met voorbereidingen. Helaas gaat de 
voorstellingsviering onder de huidige regels niet door. Wij denken 
na over hoe wij dit toch kunnen laten doorgaan. 

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. 
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 21 en 22 november: Christus Koning
Zaterdag 21 november 19.00 uur: geen viering in onze kerk, er is 

een viering in de Machutuskerk Monster.
Zondag 22 november 09.30 uur: Woord- en communieviering 
met koorzang. Voorgangers: VOLT-groep Naaldwijk. Intenties: 
Jaargetijde Corry Barendse-Damen, Nico van Kester en familie, 
Nico en Nel van der Valk-Oosterveer en zoon Willem, Jeanne Duij-
vestijn-de Kok, Leo van Bergenhenegouwen, alle overleden koor-
leden, Evert Wagter, Jos Beijer. 
Weekeinde 28 en 29 november: 1e zondag van de Advent.
Zaterdag 28 november 19.00 uur: Woord- en communieviering 
met cantor. Voorganger: pastoraal werker J. Batist. Intenties: Nic 
van der Knaap en overleden families Van der Knaap en Groene-
wegen.
Zondag 29 november 09.30 uur: Eucharistieviering met koorzang. 
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Gerard, Gé en Martie 
Thoen, Gerard Goeijenbier en Riet Goeijenbier-van Kester, Jean-
ne de Vette-Groenewegen.

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, of 
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.rkwestland.
nl onder Contact ‘formulieren’. Het formulier ‘aanmelden Doop’ 
ingevuld digitaal bezorgen bij het parochiesecretariaat. Dan be-
handelen de juiste mensen het.

Vieringen in De Backerhof
Geen vieringen door corona.

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 (24 65 92) en Jan van 
Paassen (24 29 22). 
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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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Mark Rutte: “perfect leven onmogelijk”

Het goede leven
Door ds. J.W.J. Guis

Wat maakt het leven goed? Voor de 
meeste mensen zal dat te maken heb-
ben met gezondheid en familie. Al zal 
iedereen er ook een eigen antwoord 
op hebben. Misschien dat sommige 
mensen wel twijfelen of het leven echt 

goed is door wat ze meemaken. Eind 
oktober hield minister-president Mark 

Rutte een lezing over dit thema. Niet als po-
liticus, maar als gelovige. Als lid van de kerk. 

Die lezing heb ik met interesse bekeken. Het ging om de vraag of 
een goed leven een perfect leven moet zijn. Dat is onmogelijk, al-
dus Rutte. Maar het gaat er wel om dat je zelf bescheiden bent en 
denkt aan je naaste. Dat had hij zelf meegekregen in de kerk van 
zijn jeugd en dat was voor hem nog belangrijk. Hij las een stukje 
uit Romeinen 12. Ik vond het verrassend dat de premier zo’n per-
soonlijk inkijkje gaf in zijn geloof. 

Misschien hebt u een andere opvatting over wat het leven goed 
maakt. Mogelijk speelt het geloof in uw opvatting geen rol. Dat 
maakt het gesprek met elkaar juist waardevol. Als ik het moest 
zeggen zou ik, denk ik ook de Romeinenbrief erbij nemen. Ik ben 
dankbaar voor veel goede dingen in mijn leven. Perfect kan ik 
het niet maken. Vergissingen en verkeerde dingen genoeg. Dan 
denk ik aan het leven van Jezus Christus. Zijn leven was goed en 
Hij heeft het uit liefde opgeofferd. In de woorden van Romeinen 
5:8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons [daarin] dat Christus 
voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dat maakt 
mijn leven goed.

Kerkdiensten
Diensten via YouTube. Inloggen YouTube: herv.gemeente Poeldijk, 
of via www.Hervormd Poeldijk onder corona.

Zondag 22 november 
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, viering Heilig Avondmaal.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, viering Heilig Avondmaal.
Zondag 29 november, Eerste Adventszondag.
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Kinderoppas, bij de morgendienst is er oppas 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.

Viering Heilig Avondmaal 
De kerkenraad vindt het heel belangrijk dat alle lidmaten aan de 
viering van het Heilig Avondmaal kunnen deel nemen. Vooral zij 
die de afgelopen maand door de beperkte maatregelen via in-
ternet met de gemeente hebben meegeleefd en niet fysiek in de 
diensten waren. Bij de avondmaalsviering in september hebben 
we dat op aangepaste wijze gedaan en dat ging heel erg goed.

Wij hopen dit op dezelfde wijze te doen op zondag 22 november. 
Wij zullen in de morgen- en avonddienst het Heilig Avondmaal 
vieren en zo nodig ook een middagviering houden. Om alles in 
goede banen te leiden vragen wij u zich aan te melden als u aan 
de viering van het Heilig Avondmaal deel wilt nemen. Doe dat 
vóór vrijdag 20 november 19.00 uur bij br. J. Bogaard (06 – 14 
899 952 of bogaardij@hotmail.com). Vermeldt bij aanmelding 
om welke dienst het gaat en geef een alternatief, zoals morgen/
middag, avond/middag, morgen/avond.

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 
elke week komen 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 zondag niet of met minder 

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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Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

.com

Voordelig en snel via

mensen plaats gebruikt dat vóór vrijdag 19.00 uur te melden. Als 
u geen vaste plaats heeft en u wilt naar de kerk komen, vraag dan 
op zaterdag tussen 19.00-20.00 uur of er plaats. Dat kan bij: J. 
Bogaard tel. 06-14 899 952 of: bogaardij@hotmail.com.

Kerk is 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 een meditatief moment 
volgen via live stream. Ds. Guis hoopt dit te verzorgen. U kunt dit 
eventueel ook later nog bekijken.

Digitaal Rad van Avontuur

Bazaar 2020
Hopelijk heeft u ons niet bezocht op 29, 30 of 31 oktober, want 
de bazaar ging niet door. Twee weken voor de bazaar hadden 
wij nog een vergunning en organiseerden vol goede moed een 
aangepaste bazaar. Helaas hoorden wij 13 oktober dat alle 
evenementen werden afgelast en de dag erna werd onze ver-
gunning nietig verklaard. Helaas was de publicatie in de vori-
ge Poeldijk Nieuws niet meer terug te draaien. Op 31 oktober 
kwam een klein comité bij elkaar om de trekking van de grote 
verloting te verzorgen.

De 15 prijzen werden getrokken, alles via livestream te volgen. 
Ook de fiets met twee troostprijzen werden getrokken. Winnende 

nummers: 4228-2706-0567-2183-4416-2327-4044-2962-4451-
2230-2592-2409-2456-2950-3848. De fiets viel op lot 122. Alle 
prijswinnaars hebben hun prijs ontvangen. De bazaarcommissie 
is druk bezig met het digitale Rad van Avontuur. Loten zijn te koop 
en via de livestream is er een spannende uitzending met heel veel 
prijzen te zien. Hou Poeldijk Nieuws in de gaten voor de datum.

Digitale Rad van Avontuur
Het digitale Rad van Avontuur krijgt gestalte, als alles meezit 
gaat het zaterdagavond 12 december online. Er zijn al behoorlijk 
wat kaarten verkocht; de verkoop van kaarten voor het digita-
le Rad gaat nog door. 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 ten-
minste 10 personen, een fiets, luxe koffiemachine, fruitbakken, 
kartbonnen, cadeaubonnen, taarten en worsten. Kaarten kopen 
kan door geld over te  maken op: NL25 RABO 0342 9076 03 t.n.v. 
Bazaarcommissie Herv. Gem. Poeldijk o.v.v. van aantal loten, be-
drag van de ronde, (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 Loten ontvangt u voor het Rad gaat “draaien” 
bij u thuis. 
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Zonnebloem Poeldijk: € 1.755,13 uit Rabo Clubkas  

Zoeken naar Poelukse logo’s
Door Els Duijnisveld

Zoals jullie weten gaan onze ‘activiteiten’ op dit moment door 
de brievenbus. Dit keer ontvingen alle gasten een quiz met 
logo’s van Poeldijkse winkels, scholen, bedrijven en instellingen 
uit ons eigen dorp. In eerste instantie leek de quiz best pittig, 
toch hadden we 14 Zonnebloemgasten die alle 50 logo’s wis-
ten. Poeldijk Nieuws werd meerdere keren doorgebladerd. Met 
je quizblad op pad door ons dorp of in je rolstoel rondgereden 
worden om in Poeldijk op zoek te gaan naar de logo’s die nog 
ontbraken na het doorspitten van Poeldijk Nieuws. Bijna alle 
logo’s waren toch wel bekend en zorgden veelal voor een ‘oh 
ja-momentje’. 

Van veel gasten hoorden we dat het leuk was om er met elkaar 
mee bezig te zijn. Met kinderen, kleinkinderen, een buurvrouw of 
je hulp samen op zoek gaan naar Poelukse logo’s. Zoals iemand 
zei: ”Weer eens een ander praatje dan corona.” Met dank aan 
onze sponsors ontving iedereen die het antwoordblad inleverde, 

een prijs. Hyacintenbollen van Onings, fruitschaaltjes geschonken 
door Anaco Greeve, lekkers van bakkerij Van Malkenhorst, bloe-
metjes van Pure Flower, twee boodschappentassen van Jumbo 
Boere, borduurpakketjes van tante Toos, rookworsten van slagerij 
Marco van der Hout, sporttassen en schaaltjes van Tanqplus en 
haarproducten van Heuchemer Kappers en de Knip Inn. Hartelijk 
bedankt voor de mooie prijzen!

Voorzichtig weer plannen maken
De uitslag van de RABO Clubkascampagne is bekend. Hartelijk 
dank voor het uitbrengen van uw/ jullie stem. We mogen € 1755,13 
ontvangen. Een heel mooi bedrag! We kunnen voorzichtig weer 
plannen gaan maken voor een leuke activiteit. We hebben er ver-
trouwen in dat die tijd weer komt en het is leuk om elkaar weer 
te ontmoeten en ergens naar uit te kijken. Regelmatig blijft u iets 
van ons ontvangen, door de brievenbus of aan de deur. Het be-
zoekwerk kan, als bezoekgast en Zonnebloemmedewerkster ge-
zond zijn en zich er goed bij voelen, gelukkig doorgaan. Natuurlijk 
met het in acht nemen van de RIVM-regels.

‘Wij laten elkaar niet los’
In het eerste weekeinde van november werden wij als 
Zonnebloemvrijwilligers in het zonnetje gezet. Door De 
Terwebloem, die veel boeketten kreeg, werden wij met een fleu-
rig bloemetje verblijd. Ook konden we bij enkele gasten nog zo’n 
mooi boeket bezorgen. Petra en andere medewerkers van De 
Terwebloem, wat leuk dat jullie aan de Zonnebloem gedacht heb-
ben. Als u na het lezen van dit stukje een vraag, tip, opmerking of 
suggestie heeft, laat het ons weten: Tineke van der Maarel (06-28 
488 201) of Els Duijnisveld (06-54 745 922). Wij mogen elkaar niet 
aanraken maar laten elkaar ook niet los. Blijf gezond en hartelijke 
Zonnebloemgroetjes van alle medewerk(st)ers van Zonnebloem 
Poeldijk.

Bij Carnavalsvereniging De Blauwkonters

Sjaal én kerstboom
Carnavalsvereniging de Blauwkonters zit niet bij de pakken neer. 
Carnaval gaat dit seizoen helaas niet door! Gelukkig kan er wél 
gevierd worden, zeker in kleine huiselijke kring, zoals Kerstmis. 
En wat hoort er bij kerst? Natuurlijk een mooie echte kerstboom 
van C.V. De Blauwkonters. Vanaf het eerste weekeinde van de-
cember zijn wij weer te vinden bij Jumbo Poeldijk, met dank aan 
de fijne samenwerking met Ard Boere.

We starten vrijdag 4 december, elke 
dag van 09.00-18.00 uur. Zolang de 
voorraad strekt staan wij er tot en 
met zondag 20 december. Wees 
er snel bij, de ervaring leert 
dat de verkoop heel hard kan 
gaan. Bij winter horen ook 
sjaals. Wij hebben speci-
ale Blauwkontersjaals. U 
kunt ons steunen door 
er een bij de kerstboom 
te kopen. Koop een 
kerstboom en een 
sjaal, maak met de 
Blauwkonters de 
winter speciaal!
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26 mensen collecteren in Poeldijk:

€ 1589,49 naar Diabetes Fonds 
Meer dan 26 vrijwilligers gingen van 26 tot 31 oktober op pad 
voor het Diabetes Fonds. Ondanks wat minder collectanten en 
de coronacrisis een prima resultaat van € 1.589,49 in Poeldijk! 
Allen bedankt daarvoor! Het opgehaalde geld gaat naar onder-
zoek om diabetes te genezen, behandelen en voorkomen.  

Geven kan altijd. Als u de collec-
tant aan de deur heeft gemist, 
dan kunt u doneren in de online 
collectebus via www.diabete-
scollecte.nl/diabetes-fonds. Het 
fonds vindt dat iedereen een gezond leven verdient zonder dia-
betes en zijn complicaties. Het wil Nederland gezonder maken en 
diabetes genezen door wetenschappelijk onderzoek te financie-
ren naar betere behandeling, genezing en complicaties van dia-
betes types 1 en 2. 

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

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

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

Sloop gemeentehuis Monster (Foto Willem de Bruijn)

Groenteveiling Westland Poeldijk 1980

Poeldijk in Beeld
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

In een tijd dat gezond eten steeds meer wordt ge-
propageerd, passen deze kiekjes uitstekend. De 
nadruk ligt anno tweeduizend-nu vooral op verse 
groente en fruit, in plaats van snackbarartikelen en 
snoepgoed. Door de aantrekkingskracht van snacks 
blijkt het voor menigeen moeilijk om uitnodigende 
eettentjes links te laten liggen. Dat groente en fruit 
voor het welzijn van de mens een streepje vóór moeten 
hebben op allerlei ‘vettige kost’, staat buiten kijf. Fijn dat (bijna) 
elke Nederlander nu door experts aanbevolen producten ook 
daadwerkelijk aan kan schaffen. In veel landen is dat allesbe-
halve vanzelfsprekend. 

Juist omdat groente op ons dagelijks menu niet mag ontbreken, 
wordt een lans gebroken voor een ‘vergeten groente’. Groente die 
tot pakweg het laatste kwart van de vorige eeuw in het Westland 
nog regelmatig werd gegeten, maar nadien voor de massa in de 
vergetelheid raakte. Heeft mogelijk te maken met het wat meer 
tijd vergende bereiden van de lekkernij, eer het ‘hapklaar’ op ta-
fel staat. Als we dan bedenken dat de smaak van schorseneren (in 

het Westland vaak aangeduid als nero) verrassend veel 
op asperges lijkt, moeten we ons toch eens achter 
de oren krabben. Temeer omdat we asperges slechts 
enkele maanden per jaar kunnen verkrijgen, terwijl 
schorseneren vanaf september tot ver in het volgen-

de jaar leverbaar zijn. De groente is in de zestiende 
eeuw vanuit Zuid Europa geïmporteerd en heeft zich, 

met pieken en dalen, steeds weten te handhaven. Het elite 
product dat op los zand en zavelgronden het best tot zijn recht 
komt, groeit in de grond als eetbare bruin/zwarte wortel. Een 
wortel die bij de bereiding wordt geschrapt of geschild, zodat een 
helderwitte pen overblijft. Gekookt en in stukjes gesneden een 
ware delicatesse. Een groente die in deze ‘groene tijden’ eindelijk 
een opmars kent. Een goede reden voor volkstuinders volgend 
jaar een paar rijtjes schorseneren te zaaien. Bijkomend uniek toe-
tje is de eetbaarheid van zowel wortel, gewas als bloemen. 

Braakliggende perceeltjes Westlandse kwekers
Voor het maken van deze opnamen bracht de fotograaf een be-
zoekje aan de kwekerij van G. van der Spek. Hij woonde en werk-
te met zijn gezin vanaf 1929 aan de Uithofslaan te Loosduinen. 
Kerkelijk hoorden bewoners van die laan sinds mensenheugenis 
bij de parochie van Poeldijk. Belangrijkste reden daarvoor was dat 
Poeldijk, in tegenstelling tot omliggende plaatsen, vanaf 1647 de 
beschikking had over een kerk voor de katholieke eredienst. Rond 
1950 vonden vader en moeder Van der Spek de tijd blijkbaar rijp 
om de jongedames te laten vereeuwigen. Toen de fotograaf er 
toch was, richtte hij zijn lens ook op het perceeltje schorseneren 
waar die bewuste dag de oogst in volle gang was. Een nogal zwaar 
karwei dat door zoon Evert (Eef) van der Spek werd verricht. Het 
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oogsten gebeurde door het graven van een zogenoemde vore 
langs een rijtje ‘nero’. Zo kwam het product, om het oogstwerk 
te vergemakkelijken, bijna vrij te staan. De donkerbruine penen 
dienden recht naar boven uit moeder aarde te worden getrokken. 
Let wel: recht, het naar zich toe trekken, leverde onherroepelijk 
schade of breuk van wortel op. Qua financiële gevolgen voor de 
kweker uiteraard van essentieel belang. Omdat mijn vader een 
liefhebber van de schorsenerenteelt was, komt deze informatie 
uit de eerste hand. 

Te voet naar school, een hele onderneming
Dat genoemde Eef zich, op het moment suprême, tegoed deed 
aan een bakkie is goed mogelijk. Na bewerking en ontwikkelen in 
het ‘donkere kamertje’ (doka) van het toen zo bekende fotorol-
letje, ontbrak elk spoor van hem. Werkgerei laat er echter geen 
misverstand over bestaan wat er op het bedrijf gaande was. De 
kinderen Van der Spek, waarvan de meisjes poseren in de bonte 
mode van die tijd, genoten het lager onderwijs dan ook volledig 
in onze scholen. Lopend of fietsend werd dagelijks zo’n kilometer-
tje of vier richting Poeldijk afgelegd. Al naar gelang het weer een 
opgave of een plezierreisje voor hen. In de winter was het soms 
een barre klus, temeer daar men in de middag ook weer met de 
‘benenwagen’ huiswaarts moest. Ouders en kinderen wisten niet 
beter, een auto was zeventig jaar geleden voor de massa nog een 
droom. De omgeving van de Uithofslaan stond toen nog geheel 
in het teken van de tuinbouw, een beeld dat totaal is gewijzigd. 
Den Haag wist er wel raad mee, het resulteerde in afbraak van 
het glasareaal en komst van een gevarieerd woningbestand. Dat  
betekende dat niet alleen woning, serre en het perceeltje nero 
verleden tijd zijn, ook de zusjes Van der Spek waaierden uit over 
de regio. Nieuwsgierig of er toevallig een klasgenootje van toen 
u aankijkt? Vooruit dan; vanaf links hebben Nelly, Lenie, Annie, 
Jopie, Riet en Jeanne van der Spek zich voor een zee van platglas 
laten vereeuwigen. Een waardevol aandenken aan toen… 

‘De Uithofslaan, een buitengebied,
doet Westlands aan zoals u hier ziet.
Zelfs ietwat Poeldijk,
nu een Haagse wijk.
Dit zijn ‘sporen’ die men achterliet’.

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

Motie Westland Verstandig tot een jaar 
eerder vervangen van kunstgrasveld 
Verburch krijgt niet de steun van CDA, LPF, 
VVD en CU-SGP. Schandalig natuurlijk

Ondanks een negatief Kiwa-rapport en een compleet mislukte 
herstelpoging, weigeren de hiervoor genoemde partijen mee te 
werken aan vervanging. Die is al gepland in 2022, maar dat moet 
in 2021 gebeuren. Nu raken mensen geblesseerd en is het veld 
onbespeelbaar. Wij berekenden dat het de gemeente niets extra’s 
kost -gezien de negatieve rente- als eerder vervangen wordt: VVD-
wethouder Varekamp beloofde wel herstel. Vreemd, dan worden 
er twee keer kosten gemaakt en levert weinig resultaat op gezien 
de gebreken. Weer geldverspilling.
Wilt u contact: Westland Verstandig, 
Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk
06-53401068 / mail info@duijsens.net. 
Zie: www.westlandverstandig.nl.
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voordelig en doeltreff end!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim 3.400 privé- 
én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. Ook zijn er bijna 600 digitale 
abonnees, die het magazine elke 2 weken ontvangen. Poeldijk Nieuws 
bewijst zich als een waardevol advertenti emedium voor de bovenlokale 
consumenten- én zakelijke markt! Als u nieuwe klantcontacten zoekt, is 
adverteren in Poeldijk Nieuws voordelig en doeltreff end! 

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

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

Adverteren in
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Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
De Veiling, Julianastraat 49, 
2685 BB Poeldijk 
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/zangkorendeosacrum
Bank: Rabobank Westland Naaldwijk
Rekening: NL83 RABO 0142 2105 52

Agenda
Elke dinsdag
19.00-19.45 uur: repetitie Vrouwenschola.
20.00-22.00 uur: repetitie Concertkoor.
Elke woensdag
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 21 november, 19.00 uur: geen viering.
Zondag 22 november, Hoogfeest van Christus Koning.
09.30 uur: viering met koorzang.
Zaterdag 28 november, 19.00 uur: viering met cantor.
Zondag 29 november, 1e zondag van de Advent.
09.30 uur: Eucharistieviering met koorzang.

€ 1.991,99 van Rabo Club Support
Door Toos de Vreede

Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in de samenleving 
door clubs en verenigingen te ondersteunen. Veel leden hebben 
hun stem uitgebracht op de Zangkoren Deo Sacrum. Dankzij uw 
stem(men) heeft Rabo Club Support het fantastische bedrag van 
€ 1991,99 opgeleverd voor onze verenigingskas. We zijn hier héél 
erg blij mee! Hartelijk dank voor uw stem en daarmee uw financi-
ele ondersteuning van onze club. 

Christus Koning van het heelal, een Hoogfeest
Zondag 22 november vieren wij het Hoogfeest van Christus 
Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Traditiegetrouw 
vieren we dan ook het Caeciliafeest. Met enkele zangers proberen 
we er toch een feestelijke viering van te maken. Het Caeciliafeest 
kunnen we helaas niet uitgebreid vieren. We hopen op betere 
tijden.

Rabo Club Support: bijna € 1.000,00. 

EHBO Poeldijk dankt stemmers
Ook dit jaar deed de EHBO vereniging St. Albertus, beter bekend 
als EHBO Poeldijk, mee aan de Rabobank ClubSupport actie. 
Alle leden van de Rabobank stemmen op hun favoriete club of 
vereniging. Dat is massaal gedaan. Met als resultaat een heuse 
gouden envelop op de deurmat van de secretaris. De enveloppe 
werd met spanning opengemaakt en onthulde het bijeen ge-
stemde bedrag. 

Het bedrag is grandioos, namelijk 
€ 987,73. Stemmers bedankt! Dit 
geld helpt de vereniging de be-
groting rond te krijgen en de con-
tributie laag te houden. Ook krij-
gen alle posten in Poeldijk nieuw verbandmateriaal. Het bestuur 
bedankt iedereen voor het stemmen en hoopt dat EHBO Poeldijk 
ook volgend jaar zo gesteund wordt. 

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



18 NOVEMBER 2020 15

Postzegelvereniging Monster

Jubilarissen gehuldigd
Op 5 november zijn drie jubilarissen voor hun lange lidmaat-
schap van een postzegelvereniging gehuldigd. Door corona was 
het niet mogelijk om dit op een contactavond van de vereniging 
in OJOS te doen. Erg jammer! De jubilarissen zijn ‘coronaproof’ 
thuis gehuldigd. Op een volgende contactavond volgt het ap-
plaus van de vereniging.

Ton Zuijderwijk (Den Haag) is ge-
huldigd voor 25, Greet Steijaart 
(’s-Gravenzande) voor 40 en Hans 
Jonker (Hoek van Holland) voor 
50 jaar lidmaatschap. De jubilaris-
sen en partners zijn toegesproken 
door voorzitter Klaas Keijzer. Hij 

overhandigde hen een plaquette met naam en het aantal jaren 
lidmaatschap, certificaat van waardering, stockboek met logo van 
Postzegelvereniging Monster en een prachtig boeket Lisianthus 
met veel Alissa blue. De Lisianthus heeft een eigen postzegel in 
de serie ‘Westlands Mooiste’ postzegels. Op de foto van Nico van 
den Ende v.l.n.r.: Ton Zuijderwijk, Hans Jonker en Greet Steijaart. 
www.postzegelverenigingmonster.nl

Hummeloord Poeldijk en De Kabouters in Monster

Simba: 50 jaar peuteropvang
Simba Peuteropvang: De Kabouters in Monster en Hummeloord 
in Poeldijk bestaan dit jaar 50 jaar! Dat jubileum laten we niet 
zomaar voorbij gaan. We maken er met de kinderen een leu-
ke feest van in de week van 16 tot 20 november. Dan staan op 
het programma: een theatervoorstelling van De Kluizenaar, de 
leukste spelletjes, een grabbelton, koekjes bakken en een pof-
fertjes- en pannenkoekenfeest!

De Monsterse Peuterspeelzaal werd op 23 oktober 1970 opge-
richt en groeide uit tot twee peuterspeelzalen. Leiding en bestuur 
gaven de peuterspeelzaal de naam ”De Kabouters”. In juni 2016 
verhuisde peuteropvang de Kabouters naar de nieuwbouw van 
basisschool de Zeester. Peuterspeelzaal Hummeloord begon 23 
november 1970 en trok in december 1975 in de nieuwbouw van 
De Leuningjes. Vanaf juni 2007 is Hummeloord gevestigd in de 
brede school aan de Bernardolaan. In 2014 werd Peuteropvang 
De Kabouters uit Monster onderdeel van Simba, in 2019 kwam 
ook Hummeloord uit Poeldijk erbij. Beide heten nu Peuteropvang 
De Kabouters als onderdeel van Kinderopvang Simba.

Spelen én leren
Beide peuteropvang locaties hebben dus een lange historie. De 
opvang en begeleiding is in de loop der jaren  veranderd. Ging 
het in het begin alleen om het met elkaar spelen, nu gaat het 
meer om samen spelen én leren. De ontwikkeling van de peuters 
wordt op een veilige en vertrouwde plek spelenderwijs gestimu-
leerd. Er wordt gewerkt met het voorschoolse educatieprogram-
ma ‘Uk & Puk’. De peuteropvang is dus een gezellige speelplek, 
maar zeker ook een goede voorbereiding op de basisschool. Wilt 
u als ouder uw peuter in Poeldijk met andere kinderen laten spe-
len en leren? Maak een afspraak en kom een keertje kijken. Zie:  
www.kdvsimba.nl.

Alle fracties in de Westlandse gemeenteraad steunen een CDA-
voorstel te gaan praten met parochies in dorpen waar het 
voortbestaan van een kerkgebouw bedreigd wordt. De partij-
en vinden “het van belang dat karakteristieke kerkgebouwen in 
een aantal dorpen behouden blijven als cultureel erfgoed.” De 
rijksoverheid heeft een subsidie van € 50.000,00 voor dit soort 
initiatieven.
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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) 

Puzzel
Door Toos Verbeek

Streep de gevonden woorden door. Van de let-
ters die overblijven, maak je een zin, de oplossing 
van de puzzel. Stuur die in en maak kans op een 
heerlijke slagroomschnitt. Oplossing met naam, 
adres en telefoonnummer binnen 14 dagen naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Reacties zonder 
telefoonnummer, dingen niet mee naar de prijs. 
Suggesties voor een leuke puzzel of maak jij/u er 
een? Van harte welkom! Dan is ons blad echt van 
en voor alle Poeldijkers.

Woordzoeker: spelletjes Sinterklaas 

Uitslag Woordzoeker 
Halloween: Griezelfeest. 
Van de 73 inzenders, die 
het bijna allemaal goed 
hadden, zijn de geluk-
kige winnaars: Jennifer 
en Mitchell, op de foto 
met hun gewonnen 
slagroomschnitt.

• ALIBABA
• BACKGAMMON
• BIGGEN
• BOWLEN
• DAMMEN
• DOMINO
• ESCAPEROOM
• GANZENBORD
• HIPPEKIPPEN
• JENGA
• KEEZBORD
• KOLONISTEN
• MONOPOLY
• PICTIONARY
• PIMPAMPET
• SCHAKEN
• SCRABBLE
• STAPOP
• STRATEGO
• TRIOMINOS
• WOORDWIJZER

 

Puzzel (blauw woordlogo) 
 

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

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

 
   Oplossing: 

       

     

• ALIBABA 
• BACKGAMMON 
• BIGGEN 
• BOWLEN 
• DAMMEN 
• DOMINO 
• ESCAPEROOM 

• GANZENBORD 
• HIPPEKIPPEN 
• JENGA 
• KEEZBORD 
• KOLONISTEN 
• MONOPOLY 
• PICTIONARY 

• PIMPAMPET 
• SCHAKEN 
• SCRABBLE 
• STAPOP 
• STRATEGO 
• TRIOMINOS 
• WOORDWIJZER 

Uitslag Woordzoeker Halloween: Griezelfeest: Van de 73 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, zijn 
de gelukkige winnaars: Jennifer en Mitchell, op de foto met hun gewonnen slagroomschnitt. 
 
 
(317 woorden + foto’s puzzelwinnaars Jennifer en Mitchell)  
 

       

Oplossing:
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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 

Rabobank Club Support:

Jeu de Boules: ruim €800,00
Er is € 807,61 binnengehaald 
bij de RABO clubkas campag-
ne; wij bedanken iedereen 
voor het stemmen op onze 
vereniging Verburch ’97 Jeu 
de Boules. Het is een heel bij-
zonder jaar, we hopen dat on-
danks corona iedereen gezond 
mag blijven en de banden met familie en vrienden blijft onder-
houden. Het is al de tweede keer dat we de Jeu de Boules moe-
ten sluiten om het virus buiten de deur te houden.

Als we dan ook dagen mee tellen dat we gesloten waren door te 
hoge temperaturen, dan is 2020 niet ons  beste jaar. We blijven 
natuurlijk hopen op betere tijden, dus vooruit blijven kijken en 
wie weet kunnen we dit jaar nog een keer de ballen hun werk 
laten doen. Aan een tafel zitten met zijn vieren, een gezellige 
middag  klaverjassen is er ook niet bij. Jammer, maar ook ons 
ledental loopt terug door het virus. Oudere leden, een operatie 
moesten doorstaan of overleden zijn. Gelukkig meldden zich ook 
mensen als nieuw lid aan. Allemaal veel sterkte, beterschap ge-

wenst en een vrolijk en sportief 
welkom aan onze nieuwe leden. 
Blijf Poeldijk Nieuws en www.
Verburch.nl volgen om op de 
hoogte te blijven van Verburch 
’97 Jeu de Boules.

KBO Poeldijk
Bij behandeling van ziekten

Samen beslissen belangrijk
KBO-PCOB doet met Vilans en NOOM het project “Samen beslis-
sen” over voorbereiding op behandeling in het ziekenhuis. Ziek 
zijn en behandeld moeten worden is moeilijk. Goed nadenken 
over wat je wel of niet wilt, wat je wilt blijven doen is belangrijk; 
de arts moet dat weten.

In een film vertellen patiënten en een ouderenarts over beslis-
sen zoals dat in veel ziekenhuizen gaat. Vertrouwen op medische 
kennis van artsen en behandelingen is belangrijk. Wat u vindt is 
ook belangrijk. Artsen moeten dat weten, elke patiënt is anders. 
Ouderen en ziekenhuizen praten erover, dan kan een arts reke-
ning houden met wensen van de patiënt en kan besproken wor-
den wat het beste bij iemand past.

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Pas als het tij verandert, ontdek je wie naakt zwemt.” 
(Klaas Knot)
“Pas op: chocola laat je kleren krimpen.”

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

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

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

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

HEB J IJ  EEN FLEXIBELE EN POSITIEVE INSTELL ING 
EN BEN JE WOONACHTIG IN HET WESTLAND?
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Hans van den Broek over kracht verenigingen 

“Doelgerichte actie profijtelijk”
Hans van den Broek is nu twee jaar voorzitter van de Adviesraad 
van Poeldijk Nieuws. In die adviesraad zijn alle organisaties, 
kerken, scholen en verenigingen in het dorp verenigd. Zij ver-
gaderen tweemaal per jaar en adviseren en controleren het 
bestuur van Poeldijk Nieuws. Hoe loopt dat en wat betekenen 
de verenigingen in de Poeldijkse en Westlandse samenleving? 

Hans van den Broek: “Ik ben erg onder de indruk van de kracht 
van de Poeldijkse verenigingen. In de afgelopen  vergadering 
van de Raad van Advies ging het behalve over het blad over 
de verenigingen zelf. Hoe werk je als vereniging, kerk, school 
of sportclub aan je toekomst? Wat heb je nodig? Werk je met 
collega-verenigingen in of buiten Poeldijk samen? Wat zijn je 
problemen en je winstpunten? Daar spraken zij over; natuurlijk 
is dit coronajaar voor alle ‘clubs’ een groot probleem, maar dat 
gaat – hoop ik zeer – een keer over.” Wat viel je in die verga-
dering op? “Ik was erg onder de indruk van de veerkracht van 
een aantal én mij werd duidelijk hoe enorm veel Poeldijkers lid 
zijn van bijvoorbeeld een sportvereniging als Verburch, daar zijn 
zelfs wachtlijsten. Vrijwilligers zijn de grote kracht in besturen, 
allerlei commissies, werkgroepen, evenementen en onderhoud. 
Zonder die grote groep actieve vrijwilligers zouden verenigingen 
– ik gebruik dat overkoepelende begrip maar even – absoluut 
ten dode opgeschreven zijn.” 

‘Samenwerking kan nog beter’
Werken zij onderling genoeg samen? “Dat kan zeker beter, want 
er zijn vaak gemeenschappelijke doelen. De ene ‘club’ heeft 
meer kennis, ervaring en professionaliteit in huis dan de ande-
re. Al wissel je alleen maar kennis uit. Ik geef een voorbeeld. 
Veel organisaties hebben de gemeente soms nodig om zaken 
voor elkaar te krijgen. De ene is daar beter, of meer ervaren in 
dan de andere. Dus ga koffie met collega’s drinken en niet met 
heel veel moeite of met onnodige kosten zélf wielen uitvinden. 
Ander voorbeeld: het centrumplan Poeldijk. De inwoners kon-
den hun mening geven, velen deden dat ook. Als alle verenigin-
gen dat ook met één gezamenlijke mond doen, laat je natuurlijk 
een nogal krachtig Poeldijks geluid horen. Dat zijn wij nog niet 
gewend, dát moet vaker gebeuren. Daar kan de Poeldijkse ge-
meenschap profijt van hebben. Niet klagen, maar doelgerich-
te actie. Ik ben erg blij dat de Adviesraad naast bespreking van 
Poeldijk Nieuws ook podium is voor leden om ervaringen uit 
te wisselen en dat zij ervoor open staan in groter verband ge-
meenschappelijke kwesties te bespreken. Daar wordt iedereen 
beter van.”

Torensigt in Ubbergen, bij Nijmegen, kopie van het kasteel 
Torenzicht dat tot 1912 aan de Wateringsweg 1 in Poeldijk 
stond. Peter van Leeuwen pleitte in de vorige Poeldijk Nieuws 
voor herbouw van dit monument.
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Ons Dorp
Geraldine van der Knaap (VVD Westland) over: 

Nieuwe toekomst voor Poeldijk!
In de rondgang van Poeldijk Nieuws langs Westlandse politieke 
partijen in dit nummer Geraldine van der Knaap, raadslid VVD 
Westland aan het woord. “Als je Poeldijk binnenrijdt zie je tal 
van ontwikkelingen: de nieuwbouw Poeldijk Dorp, nieuwe on-
dernemingen in de Voorstraat en een opgeknapt pleintje. Dat 
laat zien dat  er in Poeldijk volop gewerkt wordt aan een nieuwe 
toekomst. Daar ben ik blij om want Poeldijk ligt mij na aan het 
hart; ik ben er geboren en getogen. De lagere school tijd volg-
de ik op de Bartholomeusschool, ik tenniste en volleybalde bij 
Verburch, zong jarenlang bij Deo Sacrum en last but not least: 
was samen met mijn vader Prins en Page bij de Blauwkonters. Ik 
herinner mij nog goed de ijskoude optocht van dat jaar.

Het is goed voor Poeldijk en zijn inwoners dat het centrumplan 
Poeldijk enige maanden geleden door de Raad is vastgesteld, 
waarmee een nieuwe impuls gegeven gaat worden aan de 
Voorstraat. Wij zijn blij dat er eindelijk wat gaat gebeuren met 

het leegstaande pand van Dario Fo en zien dat als een uitste-
kende plek voor (zorg) appartementen voor senioren, met in de 
plint van het gebouw voorzieningen als Vitis. Daarom moet je 
de Voorstraat ook niet autovrij maken, dat is immers lastig voor 
mensen die slecht ter been zijn en dan het pand niet goed meer 
kunnen bereiken. Waar we wel voorstander van zijn is een Shop 
& Go beleid: kort parkeren voor de winkels. Wat de Voorstraat 
betreft kan het pleintje nog wel wat extra groen en bloembakken 
gebruiken en als de parkeerplaatsen voor het pleintje weg gaan, 
kun je er ook veel beter en gezelliger zitten. Bovendien moet de 
doorgang naar de Jumbo en de Rijsenburgerweg aantrekkelijker 
worden gemaakt.

Centrumvisie uitbreiden naar Jan Barendselaan
Het is een veel gehoorde wens, waar wij het volledig mee eens 
zijn, om het centrum van Poeldijk te vergroenen. Gedacht kan 
worden aan een groen lint van bomen en andere beplanting door 
het centrum en meer groen net buiten het dorp, bijvoorbeeld een 
hondenuitlaatveldje. De centrumvisie mag wat ons betreft uitge-
breid worden naar de Jan Barendselaan en het gebied rond het 
gebouw De Veiling. De winkels aan de Jan Barendselaan zouden 
beter in verbinding moeten staan met de winkels in de Voorstraat, 
zodat je één winkelgebied krijgt. Wij zijn blij dat de kleine zaal 
in De Veiling nu ook aangepakt wordt en hopelijk binnen enkele 
maanden klaar is. In de hal van De Veiling zou dan prima een ge-

legenheid gemaakt kunnen worden waar buurtbewoners binnen 
kunnen komen lopen voor een kopje koffie en krantje.

Gemeente: meedenken met kerk
Aandacht verdient ook het parkeerprobleem op de 
Rijsenburgerweg en rond de kerk, zeker nu Het Gantel Huys wordt 
opgeleverd. Daar moet in overleg met alle betrokkenen een op-
lossing voor komen. De Bartholomeuskerk staat door teruglopend 
kerkbezoek voor grote uitdagingen in de toekomst. De gemeen-
te kan meedenken bij zoeken naar oplossingen en die mogelijk 
maken. Naast uitbreiding in het centrum met de mooie woonwijk 
aan de Rijsenburgerweg staan ook honderden woningen gepland 
bij het ABC-terrein. Kortom: Poeldijk is een dorp dat groeit en zich 
vernieuwt! Daar horen ook de juiste voorzieningen bij en een le-
vendig en groen centrum met een divers winkelaanbod en vol-
doende parkeergelegenheid.

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

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

Vier jaar op 
rij de hoogste 
waardering!
Bron: Bankenmonitor Consumentenbond 
2017, 2018, 2019, 2020

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

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

MONDKAPJES OOK VOORRADIG!


