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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
Op afspraak Platenzolder en boekenmarkt Hervormde kerk (zie pag. 11)
Tot 7 feb. Actie Kerkbalans  Zie pagina’s 9 en 11
17 feb. tot 5 april Vastenactie 2021  Zie pag. 10

‘Met grote ogen van verbazing’

Letterfeest kinderen Verburch-hof aan huis 
Door Marja Altena

De kinderen van groep 3 van de Verburch-hof hadden alle let-
ters geleerd en dat moest gevierd worden!  De juffen waren 
druk bezig met de voorbereiding van het letterfeest en bedach-
ten een aantal te gekke activiteiten, zoals een speurtocht door 
de school. ‘De kinderen kunnen niet wachten tot de lockdown 
voorbij is en ze weer naar school kunnen.’

Het feest leek door de lockdown compleet in het water te vallen! 
De juffen waren niet voor een gat te vangen en bedachten een 
plan om de kinderen alsnog te verrassen. Ze stapten ‘s morgens 
in de auto en gingen op pad naar de nietsvermoedende kinderen. 
Met grote ogen van verbazing ging de voordeur open, want dit 
hadden ze totaal niet verwacht. Vol trots namen zij het certificaat 
in ontvangst.  (Lees verder op pagina 3)

Ook de Poeldijkse middenstand heeft veel last van coronamaatregelen. Veel winkeliers zijn al lang dicht 
en houden hun bedrijf nauwelijks overeind. Naast steun van de overheid is het goed juist onze winke-
liers te steunen met aankoop van artikelen via hun websites en het afhalen bij de winkels.

Ga bij ze langs, steek hen een hart onder de riem en als je toch wat nodig hebt, koop het. Voorbeeld is 
BYNA, de conceptstore in de Voorstraat, bestel een ‘Coffee To go’. Zij hebben een gevarieerd assortiment 
cadeaus, lifestyle en mode voor jong en oud. Allemaal te bestellen. Het is één voorbeeld, u kent de weg in 
het dorp en weet wat er te koop is. Ook in coronatijden.

In barre tijden:

Steun Poeldijkse winkeliers
Koop met je hart, koop lokaal

Vergeet het niet:
14 februari komt er aan!
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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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Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Gezond 
Fjord brood
van € 4,10 voor € 3,20 

Verse 
6 persoonsvlaai

nu € 5,99 

Aanbiedingen geldig van 
woensdag 3 februari t/m dinsdag 9 februari

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

Heerlijk 
Toscaans brood

2e halve prijs

1 T/M 6 FEBRUARI 8 T/M 13 FEBRUARI

KEURKOOPJE

4 KIP HOUTHAKKERS
STEAKS 

SLECHTS €6,95
VLEESWARENKOOPJE

150 GRAM GEGRILDE 
ACHTERHAM

SLECHTS €2,95
KEURSLAGER CULINAIR
WITLOFOVENSCHOTEL, 
WITLOF OMWIKKELD MET 
BEENHAM, AARDAPPEL
SCHIJFJES EN KAAS.

KEURKOOPJE

3 KOGELBIEFSTUKJES

SLECHTS €7,95 
VLEESWARENKOOPJE

100 GRAM ROOKVLEES + 
100 GRAM EIERSALADE

SLECHTS €3,95
KEURSLAGER CULINAIR

JACHTSCHOTEL, GEGAARD 

RUNDVLEES, JACHTSAUS, 

GROENTEN EN AARD

APPELTOEFJES.

keurslager

(vervolg van de voorpagina) 
Maar, het feest was nog niet afgelopen, want ieder kreeg nog 
een cup cake rijkelijk bestrooid met letters. De dag kon niet meer 
stuk. Daarna gingen de juffen weer naar school, waar de kinderen 
in de opvang ook getrakteerd werden. Het was één groot feest!

Stoppertje
Leo en Mart hebben samen veel lopen klussen
Ze wisten samen veel te prussen
Nu zijn we samen twee huismussen.

(Door Mart van der Knaap)

Kiboe Poeldijk zoekt vrijwilligers

Ben jij gek op dieren? 
Kiboe Poeldijk zoekt vrijwilligers voor zaterdag en/of zondag-
ochtend. Ben jij tussen de 14 en 90 jaar oud en heb je zin en 
tijd om lekker tussen de dieren bezig te zijn? Je doet in weer en 
wind werk in de ochtend- of middagdienst. 

Je voelt je verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren. 
Vandaag zin om iets extra’s te doen? Je steekt je handen uit je 
mouwen en gaat met een tevreden gevoel naar huis. Aanmelden: 
www.westlandvoorelkaar.nl. Vragen? Mail: info@westland-
voorelkaar.nl of bel: 63 03 58.
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De vele blijken van medeleven, die wij van 
u zowel persoonlijk als schriftelijk mochten 
ontvangen na het plotseling overlijden van 
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder

Annie Wubben-Verbeek
zijn ons tot grote steun geweest. Wij willen u 
hiervoor hartelijk danken.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.

In dankbare herinnering: 

Corry Helderman-Verbeek (93)
Door diaken Walther Burgering    
 
Corry Helderman-Verbeek heeft een leven achter de rug van hard 
werken. Dat zal ze heel gewoon en vanzelfsprekend hebben ge-
vonden. Zij werd op 2 mei 1927 geboren in Monster, groeide op 
in de crisisjaren, de jaren dertig, van de vorige eeuw en maakte 
de oorlog als tiener mee. Zij ontmoette Aad Helderman, trouw-
de en ging in Poeldijk wonen. Zij kregen drie kinderen, waarvan 
dochter José al gestorven is. Aad overleed in 2000, waardoor 
Corry nog 20 jaar alleen was. 

Ze was de huisvrouw thuis, verzorgde alles. Daarnaast hielp ze in 
de tuin en stond klaar voor haar kinderen. Altijd actief. Niet alleen 
haar gezin kon op haar ondersteuning rekenen, ook haar zussen 
en familieleden. Als de handen uit de mouwen moesten worden 
gestoken, stond ze klaar om bij te springen. Corry was een gelovi-
ge vrouw en heeft Lourdes bezocht, want Maria had een speciaal 
plekje bij haar. Ze had zorgen, was bezorgd om alles wat haar 
kinderen aanging. In gebed - vroeger ging ze wekelijks naar de 
mis - kon zij haar lasten met onze lieve Heer en Maria delen. Het 
gaf haar troost, bemoediging en rust. 

Alles heeft zijn tijd in het leven. We lazen op haar uitvaart een 
tekst uit Prediker 3: “Wij begrijpen het raadsel van het leven niet 

In memoriam: 

Annie Wubben-Verbeek (87)
Op 13 december is in de leeftijd van 87 jaar Annie Wubben-
Verbeek in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft overle-
den. Annie werd geboren op 15 maart 1933 als dochter van 
Martinus Verbeek en Barbara Zuidgeest in het Westeinde 
ziekenhuis in Den Haag. Haar vader en moeder hadden een 
bakkerij aan de Vredebestlaan 25. Kort na haar geboorte ver-
huisde het jonge gezin naar de overkant. De woning aan de 
Nieuweweg werd de welbekende bakkerij en winkel waar ze 
50 jaar lang, tot 1986 woonde. Zij was enig kind, haar moe-
der werd   ernstig ziek en overleed in 1938. Een onzekere tijd 
brak aan, Annie was veel op zichzelf aangewezen. Zij had geen 
gemakkelijke jeugd; dat tekende haar maar maakte haar ook 
sterk en weerbarstig.

Op latere leeftijd kwam bij haar vader een nieuwe knecht, Arie 
Wubben werken, hij trok al snel haar aandacht. Zij trouwde in 
1956 met hem en namen bakkerij en winkel datzelfde jaar over 
van haar vader en stiefmoeder. Met hard werken, zonder luxe of 
gemakken, hebben ze het met zijn tweeën, later met hulp van 
beide dochters Beatrix en Marian gerooid. Zij schikte zich niet in 
de rol die vrouwen toen moesten hebben. Dat was aan haar niet 
besteed, zij deed wat er moest gebeuren zonder in rolpatronen 
te denken. Annie was de drijvende kracht achter het bedrijf en 
gezin, altijd begaan en bezig. In de winkel was ze ongeacht haar 
humeur altijd vriendelijk tegen klanten, met een luisterend oor 
en altijd discreet. Toen de oudste dochters waren opgegroeid tot 
tieners werd Arthur in 1969 geboren, op haar 41e werd het gezin 
compleet met Rogier. 

Toen zij in 1989 56 jaar was werden bakkerij en winkel verkocht 
om zo te kunnen genieten van haar verdiende pensioen. Toch 
vond ze het soms moeilijk het rustiger aan te doen en miste win-
kel en bakkerij. Haar verblijden met brood en banket was meestal 
tot mislukken gedoemd. Als ze zei: “Het is toch niet zo lekker als 
je vader het maakte”, dan was zij nog mild over de kwaliteit. Zij 
kende veel mensen en families in Poeldijk. Menig Poelukker waar 
zij mee in contact kwam vroeg zij naar familieleden die ze bijna 
altijd kon herleiden. 

In 2007 stond ze, na het overlijden van Arie, er alleen voor en 
ging ze een nieuwe levensfase in. Toch was ze in staat om weer 
een draai aan haar nieuwe leven te geven. In 2015 was Annie 
erg ziek en werd gevreesd voor haar leven. Zij gaf niet op en 
op wonderbaarlijke wijze herstelde zij. Helaas lieten, door artro-
se aangetaste knieën haar in 2016 in de steek. Dit had enorme 
gevolgen op haar leven maar ze zat ondanks alle lichamelijke 
ongemakken niet bij de pakken neer. Zij bleef altijd positief, zo-
lang zij maar thuis kon blijven wonen met hulp van de zorgzame 
thuiszorg medewerksters en haar geliefde poes, was ze tevre-
den. Eenzaam was zij nooit. Ze vond het leuk als er bezoek kwam 
maar was graag op zichzelf. Ondanks haar beperkingen kon ze 
zich elke dag vermaken. De laatste week van haar leven lag zij 
ze in het ziekenhuis en hing tot de laatste dag aan het leven. 
Uiteindelijk is Annie er na een kort ziekbed aan complicaties, 
vredig in bijzijn van haar beide zonen, overleden. De kinderen 
prijzen zich gelukkig en zijn zeer dankbaar voor zo’n gewel-
dig lieve, vriendelijke en altijd bijzonder zorgzame moeder. Op  
19 december namen wij in een viering in crematorium Ockenburg 
afscheid van haar.
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Bernardolaan 16, 2685 WB Poeldijk
Telefoon: 0174 - 248 833
Website: www.odpoeldijk.nl

In een tijd dat de gewone mogelijkheden van 
ontmoeten niet konden, zijn we onder de indruk 
van de manieren waarop u uw medeleven aan 
ons heeft overgebracht bij het overlijden van onze 
(schoon)moeder

Stans Enthoven-van der Zijden

Uw betrokkenheid heeft ons goed gedaan en het 
heeft de betekenis van onze (schoon)moeder verrijkt. 
Bedankt daarvoor.

Mariska en Frans
Monique en Peter
Marc en Gerhard
Esther en Stefan

In dankbare herinnering:

Stans Enthoven-van der Zijden (86)
Door diaken Ronald Dits

Op 20 december overleed op 86-jarige leeftijd Constantia Gesina 
Enthoven-van der Zijden thuis in Poeldijk. Stans werd geboren 
op 10 februari 1934 en groeide op in Poeldijk, als jongste van 
zes kinderen. Haar vader had een kruidenierswinkel en Stans 
bezorgde in haar jeugd boodschappen op de fiets. In haar jeugd 
zat zij ook twee jaar op een kostschool. Zij ontmoette Theo tij-
dens dansles in het Vincentiusgebouw. Hun huwelijk was op  
1 oktober 1957, waarna zij in een deel van het ouderlijk huis van 
Theo gingen wonen.

Het gezin werd uitgebreid met drie dochters en een zoon. Stans 
was een zorgzame en liefdevolle echtgenote, die het beste wilde 
voor Theo en voor hun kinderen. Ze hield van gezelligheid en soci-
ale contacten en bezocht mensen die het moeilijk hadden terwijl 
zij ook enkele moeilijke periodes in haar leven kende. Stans ge-
noot van hobby’s, zoals gymnastiek en Engelse les, later bridge, 
klaverjassen en jeu de boules. Zij genoot van contacten met de 
kleinkinderen; het verlies was groot toen kleinzoon Christiaan 
in 2003 verongelukte. In 2004 verhuisden Stans en Theo van de 
Beatrixstraat naar een nieuw appartement aan de Voorstraat, 
gebouwd op de plek van hun vroegere woonhuis. 

De laatste jaren, vooral toen Theo in De Terwebloem verbleef, 
zong Stans met veel plezier in het koor tijdens de wekelijkse vie-

ring. Tot haar grote verdriet overleed Theo op 8 juli 2017. Het 
laatste jaar kreeg Stans meer lichamelijke problemen, gelukkig 
werd zij thuis verzorgd. Uiteindelijk overleed zij in alle rust. Haar 
uitvaart was op 24 december in de H. Bartholomeuskerk, waarna 
Stans begraven is op de parochiële begraafplaats. Stans mag nu 
rusten in Gods huis van licht en liefde, waar zij verenigd mag zijn 
met haar geliefde Theo.

Maak uw vrijwillige bijdrage van € 27,50 over 

aan Poeldijk Nieuws! Heel simpel met deze 

QR-code of naar: NL95 RABO 0343 6024 15

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

altijd, we zouden het willen doorgronden, maar we hebben het 
‘slechts’ te leven.” Voor Corry was er een tijd om geboren te wor-
den, te zaaien, oogsten, feesten, dansen, rouwen, leven en ster-
ven. Zij vierde wat gevierd moest worden: verjaardagen en hu-
welijksfeesten. God is met haar meegetrokken, haar leven lang. 
Corry overleed op 4 januari. Wij hopen en geloven dat alles een 
goede plaats heeft gekregen in haar leven, in het leven zoals God 
het voor haar bedoelde. Zaterdag 9 januari hebben wij haar aan 
de aarde en aan haar Schepper toevertrouwd. Moge zij rusten in 
vrede.
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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

1961   2021

Hierbij geven wij U kennis
dat onze broer, zwager en oom

Piet Barendse S.V.D.
Op 5 februari zijn 60 jarig 

priesterjubileum viert.
Hij is werkzaam geweest van 1963 - 1998 

in Brazilië, vanaf 1998 – 2013 in 
de Basisgemeenschap HIRCOS in de 

Schilderswijk in Den Haag en vanaf 2013 in 
emeritaat in Zuiderhout Teteringen.

Arnold Janssenlaan 6
4847 DK Teteringen

Fam. Barendse

Op weg naar Pasen
Door Els Geelen, pastoraal werker

Kerstmis is net voorbij of we mogen ons 
al weer opmaken om ons voor te gaan 

bereiden op Pasen. Dit jaar wordt er 
door de coronamaatregelen geen 
carnaval gevierd. Het feest, traditie-
getrouw voor de tijd dat wij ons bezin-

nen op het Lijden-Sterven-Verrijzenis 
van Jezus. Normaal krijgen dorpen in 

onze parochiefederatie voor een aantal 
dagen een andere naam: Poeldijk wordt Leutjesdijk. De Lier 
Bukkersgat en Wateringen Bieringen. Na carnaval begint de 
Vastentijd met Aswoensdag, dit jaar op woensdag 17 februari. 

De vraag is nu nog hoe wij in onze kerken de viering van 
Aswoensdag kunnen vieren. Met meer dan 30 mensen? Of gaan 
kerken door meer besmettingen, zoals de Engelse variant, op-
nieuw dicht? Wij weten het nog niet. Als we in de kerk mogen 
samenkomen om Aswoensdag te vieren, is nog niet duidelijk hoe 
wij u het Askruisje kunnen geven. Met de start van Aswoensdag 
begint de vastentijd. We mogen ons 40 dagen voorbereiden op 
Pasen. Op Aswoensdag wordt de tekst uit Mattheus 6 gelezen; 
“Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijn-
heiligen, zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat 
zij aan het vasten zijn.... maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en 
was uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, 
maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die 
in het verborgene ziet, zal het u vergelden!”

Een andere manier om niet aan anderen te laten zien dat we vas-
ten is te geven aan de Vastenactie. Wij als Westers land kunnen 
hen die het minder hebben in Afrika steunen. U kunt bijvoorbeeld 
de hele Vastentijd een bedrag opzij leggen van wat u bespaart op 
uw eten. Misschien zegt u…wat bedoel je? Een paar jaar geleden 
at ik elke week 2 keer als hoofdmaaltijd alleen een kommetje rijst. 
Het geld dat ik uitspaarde deed ik in een  potje. Aan het einde van 
de periode deed ik het bedrag in de bus van de Vastenactie. Zo 
kunnen we sparen en geven aan hen die het meer nodig hebben 
dan wij. Natuurlijk weet ik dat niet iedereen het breed heeft en 

geld kan missen. Zeker niet in deze onzekere tijden van corona. Als 
u iets kunt missen, geef dan. Namens de collega’s wens ik u een 
goede voorbereiding toe op Pasen. 

Hartelijk dank
Door Els Geelen, pastoraal werker

Dank voor alle condoleances na het overlijden van mijn vader 
op 25 december. Voor onze familie, was deze kerst een periode 
van alles regelen rond zijn overlijden en begrafenis, i.p.v. het 
vieren van de geboorte van Jezus. Kerst zal voor ons altijd an-
ders blijven. 

Dankbaar ben ik dat ik samen met collega pastor Max Kwee de 
uitvaart van mijn vader heb mogen doen in zijn parochiekerk, de 
H. Antonius Abt in Scheveningen. Dank ook aan de zes dames van 
Vivace uit Monster die o.l.v. Sebastiaan Philippa in de uitvaart-
dienst zongen. De vele reacties per app, mail, telefoon of kaartje 
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Familiekamer Silene 
Rijsenburgerplaats 27
2685 GA Poeldijk
(nabij de Terwebloem)

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

Afscheid nemen en thuis zijn
Familiekamer Silene.
Een fijne huiskamer om na een 
overlijden, in alle rust en privacy, 
bij uw dierbare te zijn.
Silene biedt een intieme, sfeervolle 
omgeving en heeft alle comfort 
om samen te zijn met uw naaste 
familie en vrienden.

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

hebben mij zeer goed gedaan. Ondanks dat mijn vader een mooie 
leeftijd had van 92 jaar, zal het gemis niet minder zijn. 

‘De bisschop komt naar Poeldijk’

Vormsel 2021
Door Els Geelen, pastoraal werker

De tijd gaat snel. We zijn bijna klaar met de voorbereiding op 
het vormsel. De afgelopen maanden waren wij via ZOOM onli-
ne bij elkaar. Erg wennen maar ook leuk om nieuwe manieren 
te bedenken om het spannend te houden. Met quizzen zoals 
Kahoot! of “petje op, petje af” vragen laten beantwoorden over 
het thema van die avond. Vaak ook eerst kijken naar een film op 
YouTube over het Bijbelverhaal. 

Dat kan ook naar 2021 zijn gehaald zoals het verhaal van de 
Barmhartige Samaritaan. (Fan van Feyenoord helpt  Ajax-fan 
terwijl de priester en arts doorlopen). Ook digitaal kan je uiteen 
gaan in groepjes. Laatst keken wij naar wat een woord zoals ge-
loof, hoop en liefde aan zinnen of woorden oproept. Bijzonder 
wat daar uit komt. Elke bijeenkomst steken we ieder een kaarsje 
op en zeggen waar het kaarsje voor is. Mooi te horen dat wij dat 
doen voor mensen die aandacht kunnen gebruiken. Mensen die 
ziek zijn door corona of dat scholen weer open mogen. 

Zaterdag 13 februari ontvangen de vormelingen het sacrament 
van het Vormsel. Bisschop Van den Hende komt dan naar Poeldijk.  
De vormelingen hebben de lezingen voor dit jaar gekozen. Zo pro-
beren wij hen bij de viering te betrekken. In de vieringen zingt een 
groep van Jongerenkoor Corbulo. Een groep van 8 vormelingen 
ontvangt om 10.30 uur in de eucharistieviering hun H. Vormsel 
en om 14.00 uur weer een groep van 8. Dit zijn besloten vierin-
gen, wél te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/21352. Wij 
hopen op een mooie viering als vormelingen een volgende stap 
op hun weg in hun geloof zetten.  

Eerste Heilige Communie 
Omdat de coronaregels zijn verlengd is de planning aangepast: 
ouders van de aangemelde communicanten van 2020 en 2021, 
krijgen komende week een uitnodiging voor de ouderavond via 
ZOOM. Dan krijgen zij meer informatie over de lessen en pre-
sentatieviering. 

De lessen voor de kinderen hopen we nog steeds in Poeldijk 
op de Verburch-hof te mogen geven. In Monster op de Zeester. 
Kinderen uit ’s-Gravenzande en Hoek van Holland in de kerk van 
’s-Gravenzande. Zij starten op 17 maart. Natuurlijk kan het alleen 
doorgaan als de regels het dan toelaten. Wij houden ouders op 
de hoogte via e-mail. Ik doe ook een oproepje: wij zoeken iemand 
die ons kan helpen met het Pools. Er zijn Poolse kinderen bij en 
niet alle ouders spreken goed Nederlands. Wilt u helpen? Mail 
dan: geelen@rkwestland.nl. 

‘Beter leven dankzij goed onderwijs’

Vastenactie
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV

In de campagne van de Vastenactie in de 40-dagentijd van 17 
februari tot 5 april, staan beroepsonderwijs en ondernemer-
schap in ontwikkelingslanden centraal. Met een opleiding kun-
nen mensen een redelijk inkomen proberen te verdienen. De 
Vastenactie ondersteunt wereldwijd projecten, die mensen toe-
gang geven tot onderwijs en ondersteunen bij het opstarten van 
een eigen bedrijf. 

De projecten bestaan uit trainingen, onderwijsruimten en lesma-
teriaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en men-
sen, die niet rond kunnen komen van hun baan. Door het stopzet-
ten van campagnes door corona, besloot Vastenactie dit jaar voor 
hetzelfde thema in actie te komen. De offerkist achter in de kerk 
staat klaar voor uw bijdrage. U kunt betalen via: NL21 INGB 000 
000 5850 t.n.v. Vastenactie Den Haag. 

Nieuw project MOV in Indonesië 
De Adventsactie 2020 bracht een bedrag van € 435,- op door 
donaties in de offerkist. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan vier 
projecten in verschillende derdewereldlanden. Op verzoek van 
pater Johan Verbeek steunt  de werkgroep MOV een nieuw pro-
ject in Indonesië, op Flores in de stad Larantuka. Een project van 
een nieuwe Slotzusters- congregatie onder toezicht van de bis-
schop van Larantuka opgericht door zuster Anastasia. Het gaat 
om begeleiding van 30 meisjes van het eiland Atambus en andere 
plaatsen bij hun middelbare schoolopleiding. Zij komen uit arme 
gezinnen en zijn soms wees. Het gaat om geld voor onderdak, 
school, levensonderhoud en  morele ethische en geestelijke be-
geleiding. Giften voor het project gaan via Provinciale Procuur 
Passionisten in Haastrecht, waar pater Johan Verbeek ook deel 
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van uitmaakt. Zuster Anastasia houdt pater Johan Verbeek op de 
hoogte. We betalen het project uit de opbrengst van de 2 kleding 
inzamelingen in de Bartholomeusparochie met de drie andere 
projecten, die we al financieel steunen. We hopen in april een in-
zameling gebruikte kleding te kunnen houden. Als het weer veilig 
kan, verschijnt de datum in Poeldijk Nieuws.

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Actie Kerkbalans
Door Piet de Vreede

Vorige week hebben we de enveloppen in blokken van een 
kwartier aan de lopers uit kunnen delen. Fijn dat de lopers in 
‘hun’ tijdblok kwamen. Wij hopen dat iedereen de enveloppe 
inlevert bij ‘hun’ contactpersoon. Omdat wij niet teveel mensen 
tegelijk  willen ontvangen in kerk of pastorie, geven wij de con-
tactpersonen per mail informatie over wanneer zij welkom zijn 
en waar de enveloppen ingeleverd kunnen worden.

Het is dit jaar allemaal anders 
dan we gewend zijn. Hopelijk 
wordt alles snel weer nor-
maal. Als u geen brief heeft 
ontvangen, laat het ons even 
weten via het parochiese-
cretariaat. Heeft u wel een 
enveloppe ontvangen maar 
nog niet ingeleverd bij uw 
contactadres? Dit kan nog tot 7 februari. Daarna graag inleveren 
in de bus van de pastorie, Voorstraat 111. Heeft u uw enveloppe 
al ingeleverd, dan danken wij u voor uw medewerking. De ac-
tie Kerkbalans is belangrijk om ons huishoudboekje op orde te 
houden. Wij hopen dat u ook dit jaar onze Bartholomeusparochie 
weer wilt steunen met uw bijdrage. Zo behouden we samen wat 
waardevol is!

Kerkberichten 
Weekeinde 6 en 7 februari, 5e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: er is een viering in de heilige Machutuskerk 
in Monster.
Zondag 11.00 uur: eucharistieviering met koorzang. Voorganger: 
pastor Max Kwee. Intenties: uit dankbaarheid bij het 60-jarig 
huwelijk van Herman en Riet Kemper-van der Leeuw, overleden 

familie Kemper en overleden familie Van der Leeuw, Piet van der 
Arend, Tinus van Dijk, Leo van Bergenhenegouwen, Martien van 
Paassen, Leo Duijvestijn en Jozien Duijvestijn-van der Sande.
Weekeinde 13 en 14 februari, 6e Zondag door het jaar.
Zaterdag 10.30 en 14.00 uur: in vormselvieringen zingt een groep 
van Jongerenkoor Corbulo. Voorgangers: bisschop Hans van den 
Hende en pastoraal werker Els Geelen. Intenties: voor alle opa’s 
en oma’ s van de vormelingen en andere familieleden die er niet 
bij kunnen zijn.
Zaterdag 19.00 uur: géén viering.
Zondag 11.00 uur: woord- en communieviering met koorzang. 
Voorganger: VOLT-groep Naaldwijk.

Bijzondere viering: Aswoensdag
Woensdag 17 februari 19.00 uur: Eucharistieviering met koorzang. 
Voorganger: pastor Berry Lansbergen. Intenties: voor alle overle-
den oud-prinsen, leden en vrienden van Carnavalsvereniging De 
Blauwkonters.
Vieringen te volgen via: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21352.

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

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

Doopvieringen
Aanmelden voor dopen kan digitaal op: www.rkwestland.nl on-
der ‘formulieren’. Het formulier ‘aanmelden Doop’ ingevuld di-
gitaal bezorgen bij het parochiesecretariaat. Dan behandelen de 
juiste mensen het.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u ons attent maakt op mensen, die 
graag bezoek willen ontvangen omdat zij 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 
kleding eerder wilt inleveren. Er wordt dan een afspraak gemaakt 
om het op te halen. Mieke Janssen (24 65 92) en Jan van Paassen 
(24 29 22). 

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



3 FEBRUARI 2021 9

Niet vergeten:

Zondag 14 februari Valentijnsdag!

Kom iets moois uitzoeken voor de liefste, 
de mooiste, de leukste…

Een boeket, een mooi gevuld vaasje 
of een prachtige roos!

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

INFO@PUREFLOWER.NL WWW.PUREFLOWER.NL

ADRES: Slachthuiskade 4
Poeldijk

Anoniem initiatief helpt gezinnen én horeca handje.

1.000 maaltijden in het Westland
Twee anonieme Westlanders namen het initiatief voor een bij-
zondere actie en verrassen mensen die hulp kunnen gebruiken 
met een gratis maaltijd. Ook steunen zij zo de Westlandse hore-
ca die het ook zwaar heeft. “Een geweldige ervaring om met een 
groep enthousiaste mensen en bedrijven dit plan uit te voeren!”

Vitis Welzijn voert het plan uit en kon snel helpen met vinden 
van mensen die de attentie graag ontvangen. Voor bezorgen van 
maaltijden heeft Vitis de Plusbus en haar vrijwilligers weten wel 
raad met dit soort vragen. Van MKB Westland kregen de initiatief-
nemers advies over horecazaken die maaltijden bereiden. “Wij 
zijn blij en dankbaar zo een positieve bedrage te leveren aan een 
leuk 2021.”, zeggen zij. “Een mooi voorbeeld om in een donkere 
periode naar elkaar om te kijken. Door welwillendheid van veel 
lieve mensen zijn er lichtpuntjes. Burgemeester Arends: “Typisch 
Westlands je in te zetten voor mensen die het minder goed heb-
ben. Grote waardering en dank, ik hoop dat andere Westlanders 
dit mooie voorbeeld  volgen.”

Kinderen van de Openbare Daltonschool Poeldijk en Honse-
lersdijk deden vorige week met gymmeester Niels mee aan een 
digitale gymles. Uiteraard veilig bij iedereen thuis in de huiska-
mer en met kinderen van de noodopvang op school. Meester 
Niels stuurt iedere dag een ‘gymchallenge’ maar ging dit keer 
‘live’. Wij  genoten van de vele kinderen die digitaal met hem 
meededen.

Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: 
Annalena Hoyer a.hoyer@pietervanforeest.nl
Pastorale Raad:  Leny van Leeuwen, telefoon 24 57 89.

RK-vieringen uit Wateringen van de zondag ervoor worden op 
vrijdag om 15.00 uur uitgezonden in de multifunctionele ruim-
te. Daar zijn zondags om 15.00 uur ook de vieringen van de 
Hervormde Gemeente te zien. Annalena staat bewoners zo goed 
mogelijk bij op hun kamer. 
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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

Sneeuwdag
Door ds. J.W.J. Guis 

Even was er een winterse aanblik van tuin 
en straat, enkele sneeuwvlokken dwar-

relden neer. Dat was al even geleden 
en maakte het bijzonder. Via foto’s 
op de familieapp zag ik dat het in 
andere delen van het land al moge-
lijk was een sneeuwpop te maken. 

Enthousiast liep ik met ons dochtertje 
naar het raam. ‘Kijk, eens wat mooi, het 

sneeuwt’. Ze keek wel even, maar veel indruk 
maakte het niet. ‘Humhum’, zei ze en wilde daarna weer spelen.

Het gaf mij de tijd te mijmeren over de symboliek van sneeuw. Ik 
las ergens dat sneeuw te maken heeft met stilte en zoeken naar 
wijsheid. Voor mij heeft het meer te maken met sneeuwbalge-
vechten en plezier. Wat opvalt is natuurlijk de prachtige witheid 
van sneeuw. Daarover lezen we ook in de Bijbel. Verkeerde din-
gen die wij doen en zeggen zijn als vuile plekken. Maar Gods 
vergeving wist die uit en maakt wit als sneeuw. Het offer van 
Jezus maakt dat mogelijk. Een krachtig beeld is dat. Ondertussen 
was het avond, tijd om nog even naar buiten te kijken. Morgen 
zou de sneeuw weer verdwenen zijn. Volgens sommigen wordt 
sneeuw een grote uitzondering. Maar ik blijf hoopvol. Als doch-
terlief iets groter is doet zij vast graag mee aan het sneeuwbal-
lengevecht. Op naar de volgende sneeuwdag.

Kerkdiensten
Diensten via YouTube. Inloggen: www.youtube.com via: herv.ge-
meente Poeldijk, of via www.Hervormd Poeldijk onder corona.

Zondag 7 februari
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, voorbereiding viering Heilig Avondmaal.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Zondag 31 januari, Eerste Lijdenszondag.
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, viering Heilig Avondmaal.
15.00 uur: ds. J.W.J. Guis, viering Heilig Avondmaal.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, viering Heilig Avondmaal.
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.

Zondag 14 februari

Viering Heilig Avondmaal
Zondag 14 februari hopen we als gemeente het 
Heilig Avondmaal te mogen vieren. Net als vori-
ge keer willen wij zoveel mogelijk lidmaten van 
onze gemeente in de gelegenheid stellen deel te 
nemen. Daarom worden zo nodig drie diensten 
gehouden: om 10.00, 15.00 en 19.00 uur. Dan 
wordt het Avondmaal bediend.

Graag willen wij u vragen ons te melden wanneer je aan het 
avondmaal wilt deelnemen. Het is fijn als u twee  mogelijkheden 
geeft zodat wij ook kunnen schuiven. Wij hopen dat net als bij 
de viering in november veel gemeenteleden zich aanmelden. Dat 
kan bij: J. Bogaard tel. 06-14899952 of via: bogaardij@hotmail.
com.

Meditatie op woensdag
Elke woensdag wordt er om 19.30 uur een meditatief moment 
uitgezonden via de live-stream. De meditatie wordt verzorgd 
door ds. J.W.J. Guis. De uitzending is ook later terug te kijken.
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Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan 
er voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u gehaald 
met de auto en weer thuisgebracht. Contact: dhr. A. Koen (06 – 
26 010 480).

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 geen internet hebben en 
niet via de livestream kunnen meekijken. 

Aan- en afmelden
Wij vragen u dringend als u op zondag niet of met minder men-
sen plaatsen gebruikt dat vóór vrijdag 19.00 uur te melden. Als 
u geen vaste plaats heeft en u wilt naar de kerk komen, vraag 
op zaterdag tussen 19.00-20.00 uur of er plaats is. Dat kan bij: J. 
Bogaard tel. 06-14 899 952 of: bogaardij@hotmail.com.

Mondmaskers
Er wordt dringend verzocht bij binnenkomen en verlaten van de 
kerk een mondmasker te dragen. Als u zit kan het mondmasker af. 
Protocollen over looproutes, vaste plaatsen en afstand houden 
blijven van kracht. Net als de oproep om bij gezondheidsklachten 
thuis te blijven.

Punten van aandacht 
Ga als u de kerk binnenkomt direct naar uw plaats, neem uw jas 
mee en ga zitten. ‘Goede morgen of avond’ is altijd goed maar 
geen gesprekken. Neem uw eigen liedboek en Bijbel mee; als u 
deze van de kerk gebruikt laat die dan na afloop op uw plaats 
liggen. Volg na de dienst de aangegeven route en verlaat met de 
1,5 meter de kerk. Géén groepsvorming in de kerk of in de hal.
Kinderneven- en oppasdienst 
’s Morgens is er geen nevendienst, wel kinderoppas. Kinderen 
mogen na de dienst niet in de kerk.

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

Actie Kerkbalans
 
Het thema van de actie is dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’. Het gaat er bij de actie om dat we mede door de 
opbrengst financiële middelen verkrijgen om het werk in en van 
de gemeente in Poeldijk te doen. Dit jaar is de opbrengst be-
groot op € 52.000, een heel bedrag voor onze kleine gemeente.

Wij hopen en bidden dat iedereen bereid is naar vermogen hier-
aan bij te dragen. Heeft u vooraf nog vragen neem dan gerust 
contact op met één van de kerkrentmeesters. Als het goed is 
heeft u een enveloppe ontvangen met de begroting en het ver-
zoek uw financiële bijdrage voor de kerk voor 2021 vast te stellen.
Geen brief ontvangen en toch bijdragen? Vraag dan een envelop-
pe aan bij J. Bogaard tel. 24 25 70 of: bogaardij@hotmail.com. 
U kunt natuurlijk een bijdrage overmaken op: NL09 RABO 0135 
3652 36 t.n.v. de Hervormde gemeente Poeldijk.

Eén iemand tegelijk op afspraak

Platenzolder toch actief
Hoewel de zolder het afgelopen jaar gesloten was waren we 
toch actief in de verkoop van Cd’s en platen. Wij kregen veel 
platen en Cd’s aangeboden en haalden die bij mensen thuis op. 
Wij hebben ruim 300 singeltjes, 500 Cd’s en meer dan 3.000 Lp’s 
om uit te kiezen. We komen ruimte tekort en willen graag alles 
kwijt. Mail of bel ons voor een afspraak op zolder.

In verband met corona ontvangen we één persoon tegelijk op af-
spraak met de nodige voorzichtigheid. Hans Nihot (24 45 66, ni-
hotwestland@hotmail.com) of Jan Schippers (76 40 28, gjschip@
caiway.nl)

Boek- en puzzelverkoop
Er zijn ook heel veel goede boeken binnengekomen die we helaas 
niet allemaal kunnen bewaren. Omdat er voorlopig geen snuffel-
markt mogelijk is, bieden wij ze aan: 5 boeken voor € 3,-, 10 voor 
€ 5,-, 10 kinderboekjes voor € 3,-. U bent welkom om een telefo-
nische afspraak te maken en met mondkapje op, op uw gemak 
wat uit te komen zoeken. Leest u niet veel? Steun toch de kerk 
door er wat te kopen en aan buren of kennissen te geven. Er zit 
heel wat moois tussen! Graag tot horens! Groeten van Renée en 
Corrie (06 – 27 195 656).

Wenskaarten
Agnes van der Klugt verkoopt prachtige, eigen gemaakte wenskaar-
ten voor de kerk. “Van harte beterschap, gefeliciteerd, oprechte 
deelneming, geboorte”, noem maar op. Kaarten kosten als pakje 
van 10 stuks € 7,50. Te verkrijgen bij Agnes, tel. 06 – 16 294 493.
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Puzzel nr. 1
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk
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I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T (0174) 28 62 00

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk
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I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Het van de hak op de tak springen in deze historisch 
getinte reeks, houdt de interesse van de lezers le-
vend. Gezien de vele ‘belletjes’ die ik krijg, mag de 
combinatie plaatje/praatje blijkbaar tot in lengte 
van jaren in Poeldijk Nieuws voortduren. Een ge-
dachte die jammer genoeg niet realistisch is. Wél 
wordt alles in het werk gesteld zo lang mogelijk door te 
gaan met de rubriek die lezers veel voldoening geeft en mij 
zo dierbaar is. Terwijl deze woorden het papier raken, borrelt 
plots een liedje van onze veel te jong overleden cabaretier Wim 
Sonneveld (56) in mij op. Menigeen herinnert zich vast nog de 
passage ‘zeg maar ja tegen het leven, anders zegt er het leven 
nog nee’, die ons als een levensles werd aangereikt. 

Als fan van die onvergetelijke cabaretier namen velen, 
zoals ik die les al vele jaren geleden ter harte. Juist in 
de tot nu moeilijke fase in de eenentwintigste eeuw 
moeten humor en lachen ons ook overeind zien te 
houden. In dat opzicht gaf Sonneveld ons een duwtje 

in de goede richting. Laten we er zoveel mogelijk de 
vruchten van plukken! Bereikte de cabaretier een inter-

nationaal niveau, Poeldijker Gerard Schildmeijer blies vooral 
regionaal zijn partijtje mee. Weliswaar klein van stuk, was hij een 
graag geziene dorpeling en groot zakenman. Alhoewel Poeldijk 
in de jaren dertig van de vorige eeuw slechts enkele duizenden 
zielen telde, exploiteerde ‘Schild’ (zijn Poeldijkse koosnaam) met 
succes een garagebedrijf. Eerst zorgde verkoop en reparatie van 
rijwielen dat er belegd brood bij de familie Schildmeijer op tafel 
kwam. Autobezit was slechts voor de meer gefortuneerde bur-
gers binnen handbereik. 

‘De Schild’ dag en nacht bereikbaar
Vanaf het moment dat het kopen van auto’s wat vaker gebeurde, 
kwam de fiets bij Schildmeijer op de tweede plaats. Niet dat de 
fiets voor hem had afgedaan. Integendeel; de auto kreeg vanaf 
die tijd steeds meer zijn aandacht én voorkeur. Logisch, er viel in 
de autobranche wat meer te verdienen dan aan fietsen. Toen hij 
zijn eerste auto had verkocht, kreeg hij de smaak echt te pakken. 
Vandaar dat Schildmeijer de eerste auto die hij zichzelf cadeau 
deed, direct inzette voor personenvervoer per taxi. De halverwe-
ge de dertiger jaren gemaakte foto toont ons de kilometerprijs 
van toen. Niet alleen overdag, ook in nachtelijke uren was ‘Schild’ 
beschikbaar voor een ritje. Dat hij 85 jaar geleden al telefonisch 
bereikbaar was, verklaart de status van het bedrijf. Dat wilde 
hij laten blijken ook! Bij het naderen van zijn bedrijfspand aan 
de Voorstraat zagen bezoekers de tekst ‘Rijwielen en Motoren’ 
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boven de deur. Als toetje promootte hij ook nog eens de ware 
Mobiloil. Voor het pand van de kleine zakenman maakte een 
Shell-benzinepomp van meer dan vier meter hoog het gezicht 
van het enige garagebedrijf dat Poeldijk rijk was, compleet. Een 
pomp die zelfs Jules de Corte niet zou zijn ontgaan. Daar komen 
we helaas niet meer achter, maar; ‘ik zou wel eens willen weten…’

Bob vloog zeer laag over Poeldijk
Het echtpaar Schildmeijer had één zoon, Bob. Een avontuurlij-
ke jongeman die altijd wat opviel als hij door het dorp liep. Het 
leek alsof hij zich geen jongen van de streek voelde, hoewel hij 
hier toch grotendeels opgroeide. Zijn inborst neigde op weg 
naar 1950 niet naar een agrarische opleiding. Hij had andere 
doelen, verpandde zijn hart aan de luchtvaart en ging naar de 
Luchtvaartschool. Het ultieme doel van de Poeldijker laat zich ra-
den. De verplichte keuringen voor vliegenier doorstond hij glans-
rijk, niets weerhield hem van zijn droom. Eenmaal opgenomen in 
de wereld van vliegeniers, zocht hij in de ruimte vaak de grenzen 
van het toelaatbare. Zo werden wij als leerplichtige jongens in 
een lokaal van de Bartholomeusschool regelmatig opgeschrikt 
door gebrom van een vliegtuig dat veel te laag vloog. Bijna alle 
jongens (honderd meter verder de meisjes) wisten dat plaatsge-
noot Bob weer eens te laag boven Poeldijk aan het stunten was. 

Gedeeltelijk vliegverbod
Capriolen waar de doorsnee dorpeling niet op zat te wachten, 
een enkeling vond het indrukwekkend. Toen hij voor de zoveelste 
keer zijn boekje te buiten ging, kreeg hij deels een vliegverbod. 
Hij mocht niet langer op ‘zijn gedurfde manier’ vanuit zijn cockpit 
Poeldijkers lastig vallen. In hoeverre vader Gerard en echtgenote 
hem in zijn roekeloze gedrag steunden werd niet duidelijk. Feit is 
dat het rond vliegenier Bob Schildmeijer de jaren erna stil werd. 
De foto toont ons een trotse Gerard Schildmeijer, tussen één van 
zijn pronkstukken en een Gilette-‘stoommotor’. Een modern ver-
voermiddel voor het pand van kapper Zondag geparkeerd. Laat 
zondag nu de enige dag zijn waarop de kapper niet schoor en 
knipte. De familie Zondag vertrok later naar Den Haag en kwam 
alleen nog in Poeldijk voor een bezoekje. Een zeldzaam kiekje van 
een bekende familie.   

‘Een zakenman in hart en nieren,
wist zijn zaakjes goed te bestieren.
Schilds levenswandel,
behelsde handel.
Wel hield hij van het leven ‘vieren’. 

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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2685EM Poeldijk | 0174-246000

Ontwerp 
 

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

voordelig en doeltreff end!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim 3.500 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

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist
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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

In de kerk
Zaterdag 6 februari         
19.00 uur: geen viering.
Zondag 7 februari      
11.00 uur: viering met zang.
Zaterdag 13 februari 
10.30 en 14.00 uur: tijdens de vormselvieringen zingt een koor-
groep van Jongerenkoor Corbulo.
Zondag 14 februari 
11.00 uur: viering met zang.
Woensdag 17 februari, Aswoensdag.
19.00 uur: viering met zang.

‘Wij houden de moed erin!’ 

Hoe blijven we verbonden?
Door Toos de Vreede

De week voor Kerstmis hebben we bij al onze koorleden per-
soonlijk een kerstattentie bezorgd en ontvingen hierop erg leu-
ke en enthousiaste reacties. Het was heel leuk om te doen en de 
blij verraste gezichten aan de deur te zien. Erg fijn te ervaren dat 
de geste door iedereen gewaardeerd werd. Zo zie je hoe belang-
rijk het is met elkaar verbonden te blijven. Zoals door dit kleine 
gebaar. Hopelijk blijven we als koorfamilie met elkaar in contact 
en in staat elkaar door deze crisistijd heen te helpen.

De Kerstperiode was er één, anders dan anders. Geen grote of 
kleine concerten, geen feestelijke Hoogmis op Kerstmorgen met 
groot koor, orkest en hele volle kerk. Bij vieringen mochten maar 
30 parochianen zijn en met enkele zangers probeerden wij toch 
voor een beetje Kerstgevoel te zorgen. Binnen de mogelijkheden 
is dat, denk ik, gelukt. Voor de komende tijd: het liefst zouden we 
met z’n allen uit volle borst zingen “We zijn er bijna.” 

Helaas kan dat niet. We zijn er nog lang niet, ons muzikale geduld 
wordt stevig op de proef gesteld en wij kunnen niet anders dan 
ons houden aan regels van rijksoverheid en de bisschoppen. Voor 
de koorgroepen zijn er géén bijeenkomsten en wordt in vierin-
gen gezongen door cantor of enkele zangers. Of we Pasen muzi-
kaal uitgebreid kunnen vieren, of er met Pinksteren iets mag en 
kán? De tijd zal het leren. Laten we er in elk geval naar uit kijken… 
Hoop doet leven…! We houden de moed erin!

Meer weten? www.optiflor.nl

Benieuwd naar de exclusieve 
collectie Phalaenopsis 
van Opti-flor?  
O.a. bij Tuincentrum Ockenburgh  
kunt u kiezen voor mooie soorten 
uit onze vijf sterren collectie.
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Verburch ’97 Jeu de Boules

Naar bos of strand? 
Door Piet de Quaasteniet

Beste Boulers en al die andere sporters! Waar en wanneer kun-
nen wij onze vitale gezondheid weer op peil  brengen? Het jaar 
2021 is nog maar net begonnen, dus blijven wij vooruit kijken 
en hopen dat we elkaar nog dit jaar ontmoeten, met natuurlijk 
meer dan één persoon op bezoek. Nu ook nog een avondklok 
dat je om 21.00 uur binnen moet zijn.

Hartstikke leuk dat kinderen onder de 13 wél met broertjes, zus-
jes en vriendjes op bezoek mogen komen. Wat zijn die bijdehand 
met computerspelletjes. Ondanks dat we allemaal meer achter 
de computer zitten met de telefoon er bij. Leuke tip: je kunt jeu 
de boules wedstrijden op YouTube zien, soms duren die meer dan 
2 uur. 

Misschien half maart spelen?
Alles gaat door, dus je contributie voor 2021 vragen we je over te 
maken. Voor mensen die zich steeds meer vervelen is een wande-
ling naar bos of strand een goeie keuze om de dag door te komen. 
Dat geldt ook voor fietsers; ik kwam niet eerder zoveel fietsers en 
wandelaars tegen in deze tijd van het jaar. Wie zal het zeggen als 
we een coronaspuitje hebben gehad we misschien half maart een 
wedstrijd kunnen spelen tegen de ‘stieren’ uit Leiderdorp, iets 
om naar uit te kijken. We wensen iedereen sterkte en een goeie 
gezondheid. Blijf ons volgen op www.verburch.nl/jeudeboules en 
in Poeldijk Nieuws en je weet wat er allemaal in Poeldijk te bele-
ven is.

Vrijwilliger in het zonnetje
Verburch Voetbal:

André van Wingerden
 
Al 38 jaar is André van Wingerden wedstrijdsecretaris bij 
Verburch Voetbal. Hij deelt wedstrijden in op de drie beschik-
bare velden en wijst kleedkamers toe. Dit doet hij in de ochtend 
voor de jeugd en ’s middags voor senioren en selectie. Het is 
elke keer een andere indeling en elke zaterdag een hele puz-
zel.  “Ik ben André van Wingerden, woon in Poeldijk, ben 59 en 
werk al sinds 1958 bij klimaatspecialist Priva in De Lier. Daar 
ben ik nog steeds met alle plezier actief als administratief me-
dewerker. Als vrijwilliger ben ik bij Verburch Voetbal wedstrijds-
ecretaris, al zo’n 15 jaar. Ook keur ik wekelijks alle grasvelden.”  

“Sinds 1969 voetbal ik bij Verburch en ben ik altijd actief als trai-
ner, leider, scheidsrechter, kampstaflid en nog tal van andere vrij-
willigerstaken. Toen ik al wat jeugdwedstrijden voor de lol had 
gefloten, mocht ik in 1983 mijn eerste serieuze vrijwilligerstaak 
doen als jeugdvoorzitter. Het motiveerde mij dat te doen, want ik 
merkte toen al dat er wat ‘gaten’ vielen in het aantal vrijwilligers. 
Om ook een steentje bij te dragen aan deze mooie vereniging 
ging ik taken oppakken. Ik had er enorm veel energie en tijd voor 
en wil dit volhouden zolang ik kan. Leuke is dat je met iedereen 
contact hebt, met iedereen binnen de vereniging én met andere 
verenigingen. Het mooiste is dat je mensen al je hele leven kent, 
zij zijn ook al zo lang vrijwilliger. Als wedstrijdsecretaris lukt het 
soms niet het iedereen naar de zin te maken. Niet iedereen kan 
op tijden voetballen die trainers/leiders willen, dan moet je men-
sen soms teleurstellen.”

‘Vereniging enorm geprofessionaliseerd’
“Lijkt het je leuk om ook vrijwilligerswerk te doen? Iedereen is 
welkom binnen onze vereniging. Er heerst hier een enorm gezel-
lige sfeer, in een cultuur van ons kent ons. Ik zou zeggen: ‘Join 
the club’ en ervaar hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Ik ben blij 

hoe de organisatie nu staat. De vereniging is enorm geprofessio-
naliseerd waardoor het allemaal een stuk makkelijker is. Op dit 
moment zijn er ongetwijfeld nog vrijwilligerstaken te doen als ie-
mand dat leuk vindt. Vooral het zoeken van bijvoorbeeld scheids-
rechters is en blijft moeilijk.”

Verenigd in beweging www.verburch.nl
Tennis
Turnen
Handbal
Voetbal

Volleybal
Jeu de Boules
Handboogschieten
Businessclub Vrienden van Verburch
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Maandag 8 februari vieren Herman Kemper en Riet Kemper-
van der Leeuw hun 60-jarig kerkelijke huwelijk. Die dag, 60 
jaar geleden werd het huwelijk gesloten in de kerk van de H. 
Engelbewaarders in de Haagse Brandstraat. Het jaar ervoor 
trouwden zij ‘voor de wet’, op 8 juni 1960, ook in Den Haag. Riet 
en Herman, nu allebei 86 jaar jong, werden ook in de Hofstad 
geboren. De achtste februari 2021 is het dubbel feest in huize 
Kemper: dan vieren zij ook hun zestigste jaar als Poeldijkers.        

Herman en Riet moesten eerst voor de wet trouwen om zich 
in te kunnen schrijven voor een woning. Kort na het verkrijgen 
van ‘dat boterbriefje’ in 1960 had Herman kans op een baan 
in Wageningen of Ede mét woning. Herman vertelde dat aan 
Johan Verschoore, hoofd van de Bartholomeusschool in Poeldijk. 
Verschoore vroeg of Kemper in Poeldijk wilde blijven, want ook in 
Poeldijk zou hij een woning kunnen krijgen. Hoe dat verliep staat 
in Poeldijk Nieuws van 17 juni 2020. 

Herman: 40 jaar onderwijs in Poeldijk
Het gezin van Herman en Riet telt drie kinderen en vier klein-
kinderen. De oudste zoon (1964) is gehuwd en heeft een doch-
ter van 25 en een zoon van 22. Hun tweede zoon (1965), ook 
getrouwd, heeft een zoon van 15 en dochter van 12. Hun der-
de kind, een dochter (1967) ook getrouwd en heeft geen kinde-
ren. Herman en Riet waren in die 60 jaar heel betrokken bij de 

Poeldijkers in beeld
Poeldijkers Riet en Herman Kemper vieren:

60 jarig kerkelijk huwelijk
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Poeldijkse gemeenschap. Herman in het onderwijs, hij 
werkte ruim 40 jaar in Poeldijk; 8 jaar lagere jongens-
school (Bartholomeus), de ULO Thomas van Aquino 
en tenslotte de MAVO voor jongens én meisjes. Naast 
dagonderwijs gaf Herman jaren les aan de Middenstand 
avondschool. Daar volgden eigenaren van latere winkels 
en bedrijven in Poeldijk en elders in het Westland een 
cursus en konden mét Middenstanddiploma een zaak 
beginnen. Kapper, groenteboer, hovenier of schoenen-
maker. Voor Herman in 1956 in Poeldijk aan de slag ging 
stond hij in Delft en Oegstgeest voor de klas.

Riet: 50 jaar vrijwilligerswerk
Door 40 jaar onderwijs zijn er vaak ontmoetingen 
met oud-leerlingen en mensen die vertellen dat hun 
kinderen of familieleden les kregen van ‘meester 
Kemper’. Het diamanten echtpaar besteedde veel tijd 
aan vrienden in Százhalombatta (Hongarije) waar de 
Bartholomeusparochie de bouw van de St. Istvánkerk 
ondersteunde*. Ook Riet is erg thuis in de Poeldijkse 
gemeenschap, zij begon 55 jaar terug als vrijwilliger. 

Eerst in de parochie, daarna in de werkgroep 
Actie Kerkbalans. De nationale organisatie 
stimuleerde lokale parochies elk jaar een 
vaste bijdrage aan parochianen te vragen. 
Toen de kinderen van Herman en Riet op 
school zaten raakte ook Riet betrokken bij de 
Bartholomeusschool, intussen een gemeng-
de school. Daar is een documentatiecentrum 
opgericht waar alle informatiemateriaal van 
de school in is verwerkt. Zes ouders meld-
den zich aan om mee te werken en Riet werd 
gevraagd het centrum te leiden. Zij werkte 
zo’n 50 jaar in werkgroepen en besturen van 
school en later de parochie. Op die manier 
had zij veel contact met ouders, kinderen en 
jongeren in Poeldijk. Na Hermans pensioen 
besteedde het echtpaar veel tijd aan vrien-
den in Százhalombatta, Hongarije. *) In een 
volgend nummer van Poeldijk Nieuws meer 
over de banden van Herman en Riet met 
vrienden in Hongarije. 

6e klas meester Kemper 1960-1961

Leraren Thomas van 
Aquino ULO Poeldijk  

Meesters en juffen Bartholomeusschool
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Werken van barmhartigheid  

40 dagen 2021
Door diaken Ronald Dits

Op 17 februari begint de Vastentijd, 40 
dagen op weg naar Pasen. Een tijd van 

bezinning, ook een tijd van minder 
aan jezelf geven, maar juist aan een 
ander. De werken van barmhartigheid 
kunnen ons een weg wijzen. Woorden 

in het evangelie van Mattheüs, hoofd-
stuk 25; Jongerengroep M25 is naar deze 

tekst genoemd. Op basis van die barmhar-
tigheid zijn activiteiten bedacht voor jongeren. Iedereen kan 
meedoen,  misschien jij, u misschien? 

Activiteiten die je thuis kunt doen én activiteiten waarvoor je op 
pad moet. Alles kan binnen de coronaregels. Volgende maand 
komt er informatie over activiteiten in maart. Op 17 februari star-
ten wij, van 17-21 februari willen we dorstigen te drinken geven. 
Vaak drinken wij  frisdrank, koffie of bier. Laten wij de Vastentijd 
beginnen door meer water te drinken. Als we geld overhouden 
kunnen we dit aan het Vastenproject schenken.

Speelgoed, eten en kleding
Van 22-28 februari bezoeken wij zieken. Ken je iemand die ziek is; 
wil je die een kaart sturen? De kaart kan je zelf maken. Ken je nie-
mand? Vraag het aan iemand van het team of mij. In maart wil-
len we aandacht geven aan herbergen van vreemdelingen, door 
goed, maar niet meer gebruikt speelgoed te verzamelen en te 
geven aan Vluchtelingenwerk. Ook willen wij hongerigen voeden 
door voedsel in te zamelen voor de Voedselbank. Ook willen wij 
naakten kleden, door oude, maar goede kleding te verzamelen 
en te geven aan mensen die het goed kunnen gebruiken. In de 
laatste week van maart: gevangenen bezoeken. Doe dan mee aan 
het maken van een Palmpaasstok en die naar mensen brengen 
die thuis ‘gevangen’ zitten. Begin april denken we aan begraven 
van doden, een uitnodiging om Jezus’ dood mee te beleven. Als 
je vragen hebt, e-mail mij: dits@rkwestland.nl of bel of app naar 
06 -16 822 267.

KBO Poeldijk
‘Bereid gesprek met dokter goed voor’ 

Medisch specialisten
Veel artsen zijn aan een ziekenhuis verbonden als specialist en 
gespecialiseerd in gebreken aan of het niet optimaal functione-
ren van een bepaald orgaan, zoals het hart (de cardioloog), knie, 
heup, nieren, longen, darmen, urinewegen of ogen. Of de arts 
heeft zich gespecialiseerd in ziekten zoals kanker (oncoloog), 
spierziekten (reumatoloog), knieën en heupen (orthopeed ), 
huidziekten (dermatoloog). Specialisten zijn met  hun ervaring 
en jarenlange extra opleiding gericht op hun specialisatie: her-
stel, voortgang, verbetering of verslechtering op hun specialis-
me. 

Geriatrie (ouderengeneeskunde) is het specialisme voor de ou-
dere patiënt en is gericht op ouderen met meerdere aandoenin-
gen, tegelijkertijd. Ouderdomsziekten zijn een combinatie van 
lichamelijke, psychische, sociale problemen, zoals incontinentie, 
geheugenstoornis en onverklaarde achteruitgang in het functi-
oneren. Gemiddeld krijgt een Nederlander op zijn veertigste de 
eerste chronische ziekte. Naarmate je ouder wordt, komen er 
dingen bij en worden kwalen erger. Flink wat 70-plussers hebben 
meerdere kwalen, zoals diabetes, hoge bloeddruk, artrose, ge-
heugenproblemen of immobiliteit.

Wat vinden zij belangrijk?
Veel ouderen komen op voor hun eigen mening en rechten. 
Anderen vinden een afspraak in het ziekenhuis spannend, zijn 
door de witte jas geïmponeerd en zeggen: “Zegt u het maar dok-
ter”. Dat is voor een arts erg moeilijk. Iemand die medische in-
formatie niet begrijpt, heeft baat bij heldere uitleg over risico’s 
en voor- en nadelen. Dan voelt iemand zich zekerder over een 
besluit zoals een open hartoperatie op je 80e. Het kan een dui-
vels dilemma zijn: soms is niets doen beter. Goed als een dokter 
durft te zeggen: “wij weten het ook niet zeker”. Ouderen moeten 
een gesprek goed voorbereiden. Goede tip is vooraf te beden-
ken: “waar hoop ik op, wat wil ik weer kunnen doen, waar wil ik 
minder last van hebben.” Bij ouderen met een complexe ziekte 
kun je je beter afvragen wat zij belangrijk vinden. Ouderen vinden 
kwaliteit van leven, zelfstandigheid en contact belangrijker dan 
specifieke uitkomsten over een ziekte.

Goed dat mantelzorgers vrij van avondklok zijn
KBO-PCOB is blij dat mantelzorgers niet door avondklok en min-
der thuisbezoek beperkt worden. Marcel Sturkenboom, directeur 
KBO-PCOB: “Ik ben blij dat het kabinet luisterde. De avondklok 
had voor mantelzorgers die ’s avonds naar zorgbehoevende fa-
milie of vrienden gaan, slecht uitgepakt. Zij houden ruimte de 

beste mantelzorg aan hun naaste te geven.” Het vaccineren van 
60-plussers start eerder, 85-plussers kunnen nu een prik aanvra-
gen, dat was eerst februari. Sturkenboom: “Goed nieuws, maar 
wij willen dat de tweede prik binnen de gestelde termijn komt. 
Het is belangrijk te blijven omzien naar elkaar, zeker nu het con-
tact nog minder dreigt te worden. Laat weten dat je aan mensen 
denkt die het in deze tijd hard kunnen gebruiken.”

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Het geheim van een goed leven: halveer het eten, verdubbel het 
lopen, lach drie keer zo veel en heb grenzeloos lief.” (Tibetaans 
gezegde)

“Mensen luisteren voor geen meter, laat staan anderhalve meter.”

KBO Poeldijk
Katholieke Bond van Ouderen
Secr. Kees van Leeuwen, Kerklaan 14, 
2685 EG Poeldijk, tel. 0174 – 24 57 89,
e-mail: kees@keesenleny.nl 
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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

92,5 x 130 mm, Poeldijker

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

Wij komen op afspraak bij u thuis

0174 44 46 35
 

Actie 
1 voor 200 
2 voor 350 

 
Openingstijden Argos Poeldijk 
ma - vr    06.00 - 21.00 
za            07.00 - 21.00 
zo            09.00 - 21.00 
Actie geldt in februari 2021 zolang de voorraad strekt 

 Actie

Actie 
1 voor 200 
2 voor 350 
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Puzzel
Raadsel: jongensnamen in liedjes

Door Bep Stijger

Er zijn veel liedjes met een jongensnaam in de titel. Bedoeling 
is de juiste artiesten bij de naam te voegen. Dát is de oplossing. 
Stuur die + naam, adres + telefoonnummer binnen 14 dagen 
naar: puzzel@poeldijknieuws.nl
of Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Reacties 
zonder telefoonnummer maken geen kans op de prijs. 
Suggesties voor een puzzel of er een maken? Van harte wel-
kom! 

Uitslag raadsel woon- en verblijfplaatsen in Poeldijk Nieuws 
nr. 1: ‘een plekje voor iedereen’. Van de 39 inzenders die het 
goed hadden is de gelukkige winnaar Mandy Lakerveld, op de 
foto met haar gewonnen slagroomschnitt.

Ruth Jacott ______________________________________

Anouk __________________________________________

Ria Valk _________________________________________

Conny van den Bos ________________________________

Michael Jackson __________________________________

Joost Prinsen _____________________________________

Willeke Alberti ____________________________________

Gerard de Vries ___________________________________

Ramses Shaffy ____________________________________

Elton John _______________________________________

Paolo Conte ______________________________________

Don McLean _____________________________________

Blondie _________________________________________

Boudewijn de Groot _______________________________

Sweet Sixteen ____________________________________

Frans Halsema ____________________________________

Pater Moeskroen __________________________________

Tante Leen _______________________________________

Lawineboys ______________________________________

Ron Brandsteder en Bonnie St. Claire __________________

Wim Zonneveld ___________________________________

Acda & De Munnik ________________________________

BEN
BERNARD

BRAM
DANIEL

DENIS
FREKIE

GERRIT

HENK JIMMY
JOHNNY

JOOST
KEES LEO

MAX
MICHEL

NORMAN PETER RINGO SAMMY

SJAKIE VINCENT

KRUIMELTJE
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Poeldijk in beeld

Wandelen bij de Wen (Foto’s Koos Verbeek)Bartholomeuskerk in de sneeuw

Sneeuw in PoeldijkHerstel leien Bartholomeuskerk

Bouwrijp maken Blauwe Kreken
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UTILITEITSBOUW WONINGBOUW ONDERHOUD/RENOVATIE

www.verbakel.nl

Dokter had ‘vrijbrief voor Sperrtijd’

Baby’s en de avondklok
Door Astrid Reitsma, verloskundige

Zondagavond 19.30, om 20.00 uur neem ik 
de dienst over van mijn collega. Om 21 

uur gaat de avondklok in. 
Als ik de dienst in ga leg ik altijd mijn 
tassen klaar: verlostas, zuurstofkof-
fer, noodpakket voor corona positieve 
zwangere, IPad, pieper en een bakje 

yoghurt muesli/fruit voor het geval dat. 
 Ik weet van tevoren niet waar ik in de  
 ochtend ben… Nu dus ook alle benodigde pa-
pieren en verklaringen voor het geval ik na 21.00 uur controle 
krijg. Ik kan me overigens niet voorstellen dat ze mij willen con-
troleren. De politie heeft het veel te druk met de raddraaiers 
van onze samenleving. Maar goed, je weet het nooit.

Toen een paar weken ge-
leden de avondklok werd 
aangekondigd, vroeg ik 
mijn 85-jarige vader hoe 
de “Sperr tijd” in de oor-
log was. Hij had daar 
geen trauma van. Hij was 
5 toen de oorlog begon 
en 10 toen die voorbij 
was. Mijn vader is opge-
groeid op een boerderij in 
Tjerkwerd, Friesland. Mijn 
opa (‘pake’ in het Fries) 
had koeien en paarden en 
teelde groente. Ze had-
den geen honger, maar 
hadden de hele oorlog 
joden in huis. De boerderij 
lag afgelegen en opa en 
oma konden van veraf al 
mensen aan zien komen. 
In de boerderij hadden zij 
van hooibalen een holle 
ruimte gemaakt, een verstopplek in geval van gevaar. Mijn oma  
(‘beppe’ in het Fries) was de baker van het dorp. Een baker was 
een multifunctionele kraamverzorgster, niet speciaal opgeleid, 
maar zij had zeker veel ervaring. 

Hengel lag in de voortuin 
In de zwangerschap kwamen de dames bij Beppe Reitsma om 
te praten over hoe het ging en zij controleerde of ze alle spullen 
hadden. Zo niet, werd er hulp geboden door de vrouwenvereni-
ging, waar zij voorzitster van was. Als de geboorte aanstaande 
was, werd de baker gehaald. Zij bleef als een ‘doula’ bij de ba-
rende, de huisarts werd er pas op het laatste moment bijgehaald. 
Volgens mijn vader maakte beppe er een sport van dat de baby al 
in de wieg lag als de dokter kwam. In oorlogstijd kwam de dokter 
haar persoonlijk halen. Want de dokter had een “vrijbrief voor de 
Sperrtijd”. Er lag een hengel in de voortuin en als het midden in de 
nacht was, tikte de dokter tegen het slaapkamerraam om zich te 
melden, zodat niet de hele club binnen wakker zou worden. 

Baby’s houden zich niet aan avondklok
Wij weten het, ook die oorlog hebben we uiteindelijk overwonnen. 
Dus het gaat ons nu ook lukken. Dus, ik en al mijn collega verlos-
kundigen, politieagenten, verpleegkundigen, artsen, brandweer-
mannen, ambulance verpleegkundigen en al die andere avond- 
en nachtwerkers, gaan gewapend met verklaringen gewoon op 
pad. Er ligt geen hengel in mijn voortuin. Bij mij gaat gewoon de 
telefoon. Want baby’s houden zich niet aan de avondklok. En zij 
hebben ook geen verklaring op zak.

Westland Verstandig dient motie in om de kleine zaal van 

De Veiling snel aan te pakken evenals enkele andere zaken, 

zoals de keuken

Deze Coronatijd is bij uitstek geschikt om bouwactiviteiten in de 

Veiling te doen. Het College van CDA, LPF, VVD en CU-SGP beloof-

de eerder in september 2020 te starten. Die belofte werd niet na-

gekomen. Waarom dat was, bleef na onze vragen vaag. Westland 

Verstandig vindt dat deze belofte snel moet worden nagekomen. 

Als Corona voorbij is, dan kan de gehele Veiling weer gebruikt 

worden. Als dan ook het onderhoud buiten wordt gedaan, dan 

ziet de Veiling er weer prima uit! 

Wilt u contact met ons, dat kan: Westland 

Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH 

Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duij-

sens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl.
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Een en al ruimte en licht in deze benedenwo-
ning met terras en 3/4 slaapkamers.
Dit appartement heeft een woonoppervlak 
van maar liefst 138 m2 en is gelegen in Villa 
Corentho. Het appartement beschikt over 2 
(mogelijkheid tot 3) ruime slaapkamers,  een 
extra eigen berging in de onderbouw en een 
ruime serre en terras.

Vraagprijs: € 515.000,- k.k.

“Het wonen is goed in het Saint-Tropez van 
Ter Heijde aan Zee” In een nu nog onontdekt 
pareltje van een authentiek stranddorpje, 
wordt te huur aangeboden een luxe 3/4-kamer 
duinappartement in het gebouw “De Admi-
raal”, letterlijk naast de strandopgang van Ter 
Heijde. Neem gerust een kijkje bij dit prachtige 
appartement met lift en eigen parkeerplaats. 

Huurprijs €1500,- incl. per maand

Voorstraat 4A, 
2685 EM Poeldijk

Prins Willem III-plein 10, 
2684 VP Ter Heijde

Volg
ons op:

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

Woensdag 27 januari: een verjaardagsfeestje op de parkeer-
plaats aan de dr Weitjenslaan. Als mensen geen bezoek mogen 
ontvangen dan rij je het feestvarken naar de familie om koffie 
en gebak te delen. Riena van Lier-van der Elst vierde haar 90ste 
verjaardag. Zij is een dochter van Dorus van der Elst, vroeger 
actief onder de klok van de Poeldijkse groenteveiling én bezor-
ger van weekblad De Katholieke Illustratie. De jarige ging  ook 
op twee andere plekken in het dorp langs. Daarna naar familie 
in Monster en Naaldwijk. Een slimme  manier om in coronatijd 
een verjaardag nog specialer te maken. (Foto’s Harry van Dijk)
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episc
he prijzen

Het
famili

ebedrijf viert 100 jaar met

episc
hhe prriijjzen

Het
fafaf miliebbedd

rijf viert 100 jaaaarr met

ee
Het

Aangeboden door o.a:

*Bij besteding vanaf 25 euro. Kijk op Jumbo.com/goudenticket voor meer informatie en de actievoorwaarden.

scan je extra’s pas
 en doe gratis mee!*

 Jumbo Jumbo Boere, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28
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