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AGENDAAGENDA
6 mrt 13.00 uur Oud papieractie Deo Sacrum Hoogbouw Poeldijk Centrum
Stembureaus in Poeldijk: Verkiezingen Tweede Kamer  Basisschool De Nieuwe Weg
17 mrt 07.30-21.00 uur  (Bernardolaan 18)
  Bassischool Verburch-hof 
  (De Ruijtbaan 81)
  De Veiling (Julianastraat 49)
15, 16 en 17 mrt 07.30-21.00 uur Verkiezingen Tweede Kamer  Vrienden Partycentrum 
  (Voorstraat 71)
Zaterdag 09.30-10.00 uur     Open kerk  Hervormde kerk 
Woensdag 13.30-15.00 uur Open kerk Bartholomeuskerk
Tot 5 april Vastenactie 2021  Zie pag. 6

De Zonnebloem Poeldijk verrast met:

Carnaval én Valentijn
Door Els Duijnisveld

Contact en persoonlijke aandacht staan bij de Zonnebloem 
voorop. Dat was altijd al zo, nu merken wij die behoefte meer 
dan ooit.  Er zijn gelukkig positieve ontwikkelingen maar ons 
geduld wordt nog steeds op de proef gesteld. Vandaar dat alle 
Zonnebloemgasten weer een ‘brievenbus-activiteit’ ontvingen, 
deze keer een Carnavalsquiz. Bij het maken van de quiz, soms 
samen met een buur, familielid of vriend(in), met liedjes zoals 
‘Alie van de Wegenwacht’, ‘Willempie’, ‘Pizza’, ‘Bij ons staat op 
de keukendeur’ en ‘Mien, waar is mijn feestneus’, kwamen  her-
inneringen aan gezellige Carnavalsliedjes weer boven.

In Poeldijk hadden we vanaf 1975 tot nu 44 prinsen der 
Blauwkonters. In de quiz moest je ook op zoek naar de  14 prinsen 
mét hun Prinsnaam. Uit alle reacties bleek dat Poeldijk veel van 
Carnaval weet en de liedjes en oud-Prinsen nog niet vergeten zijn. 
We hadden 3 prijzen, geschonken door onze Carnavalsvereniging 
De Blauwkonters. Wat waren er veel gasten die alles goed had-
den!

Bos chrysanten én kalanchoë
Dus hebben we geloot onder prijswinnaars die álles goed had-
den. Ine Vranken, Mart van der Knaap en Sjaak Zwaartman wer-
den verrast met een carnavalscadeautje en een bos chrysanten. 
Ook alle andere goede inzenders kregen een mooie bos chrysan-
ten, geschonken door Peet van Leeuwen. Onder het mom van 
‘Gezellig meedoen is belangrijker dan winnen en om in de prijzen 
te vallen, hóeft u niet alles goed te hebben’, ontvingen alle ande-
re Zonnebloemgasten die meededen een kalanchoë van Jan van 
Luijk. (lees verder op pagina 3)
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Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.500 thuis bezorgd en 600 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
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Website: www.poeldijknieuws.nl
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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.
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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)
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Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes

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

Leest u Poeldijk Nieuws liever digitaal? 
Laat het weten via info@poeldijknieuws.nl.

Privacy
Poeldijk Nieuws respecteert de privacywetgeving (AVG) en stelt 
nooit data van haar lezers aan derden beschikbaar.

GEVRAAGD: Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s,
boeken, landkaarten en alles over de Westlandse kerkgeschiedenis. 

J.N.M. van Leeuwen Voorstraat 14-5, 2685 EM Poeldijk - Tel. 0174-246148 
lions.lr@kabelfoon.nl

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI
Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174-625459

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

BELANGRIJKE NUMMERS EN ADRESSEN
Wijkagent Poeldijk:
Spreekuur wekelijks dinsdag 14.00-15.00 uur in De Backerhof.
Bij nood: bel 112
Bij problemen: 0900-8844. www.politie.nl
Gemeente Westland: 140174
Dr. Schijen  0174-212232, noodlijn 0174-240638
Dr. Touw  0174-247373, noodlijn 0174-241947
Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174-638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174-280808
Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06-23577957, www.careyn.nl
Wij hebben tijdelijk het spreekuur niet beschikbaar.
Verloskundigen: 06-24713713
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174-630358
Sociaal makelaar Poeldijk: Helma van der Wijden 06-40737399, 
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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1 T/M 6 MAART 8 T/M 13 MAART

KEURKOOPJE

4 PEPERSTEAKS 

SLECHTS €7,95
VLEESWARENKOOPJE

150 GRAM ACHTERHAM + 
150 GRAM 
FILET AMERICAIN

SLECHTS €5,75
KEURSLAGER CULINAIR
PROBEER EENS ONZE 
NIEUWE BROCCOLISCHOTEL, 
MET GEHAKT, GROENTEN 
EN AARDAPPELSCHIJFJES

KEURKOOPJE

4 SLAVINKEN

SLECHTS €5,25 
VLEESWARENKOOPJE

HELE GRILLWORST

SLECHTS €5,50
KEURSLAGER CULINAIR

PROBEER EENS ONZE 

NIEUWE RODEKOOL 

GRATIN, MET APPELTJES, 

AARDAPPELPUREE EN 

HACHEE

keurslager

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Gezonde 
spelteierkoeken

2+2 gratis

Heerlijke verse 
slagroomschnitt

nu € 5,99 

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

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

Volkorenbrood

2e halve prijs

(vervolg van de voorpagina)

Carnaval viel gelijk met Valentijnsdag
In deze tijd kan iedereen een opkikkertje en wat aandacht ge-
bruiken. Alle Zonnebloemgasten in het dorp, De Witte Brug en 
De Terwebloem kregen een witte roos met een kaartje met op-
beurend gedichtje. Een gedicht om te laten weten dat wij nog 
steeds aan u, onze Zonnebloemgasten denken. Een hele klus om 
de rozen in steekbuisjes, gesponsord door Van der Ende rozen 
en Pureflower, bij de gasten te bezorgen. Ondanks de sneeuw en 
extreem lage temperaturen voor de vrijwilligers én de roos ging 
iedereen enthousiast op pad. Wij werden beloond met veel po-
sitieve reacties en blije, verraste gasten. Het was ook fijn elkaar 
weer even te zien en een kort praatje aan de deur te maken.

Vragen, tips of ideeën? 
Onze volgende activiteit gaat ook weer door de brievenbus. 
Leuk als u ook gezellig meedoet aan onze volgende brievenbus-
activiteit over Poelukkers. Wie weet kunnen we daarna weer 
voorzichtig uitkijken naar een activiteit waarbij we elkaar weer 
(buiten) in kleine groepjes kunnen ontmoeten. Als u vragen, tips 
of leuke ideeën heeft, laat het ons weten. U kunt ons bereiken 
op 06-28 488 201 (Tineke) of 06-54 745 922 (Els). Lieve men-
sen, wij denken aan u. Als het eens moeilijk is, denk dan aan dit 
Zonnebloemgedicht.  

Kijk altijd naar de Zonnebloem
Die keert zich naar het licht
En heeft van alle bloemen
Het zonnigste gezicht.
En als het nu eens donker is
Zo’n grijze, grauwe nacht
Kijk dan weer naar de Zonnebloem
Die geeft je nieuwe kracht.

Een hartelijke Zonnebloemgroet van alle medewerk(st)ers van 
Zonnebloem Poeldijk.

Vanaf 24 maart online cursus:

Vaarbewijs VU Westland
Naast het reguliere aanbod, biedt VU Westland online cursussen 
aan. Woensdag 24 maart start de online cursus Vaarbewijs 1/
KVB1. Docent Jillis van Harmelen ziet steeds meer mensen die 
het vaarbewijs willen halen. Dat is verplicht om op open water 
een waterscooter, jetski, of motorboot sneller dan 20 km/u te 
besturen. Dat geldt ook voor pleziervaartuigen tussen 15 en 25 
meter lengte. Zie: www.vuwestland.nl.

Maak uw vrijwillige bijdrage van € 27,50 over 

aan Poeldijk Nieuws! Heel simpel met deze 

QR-code of naar: NL95 RABO 0343 6024 15
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0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

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

Mijn lieve man, onze vader en opa

Jan van Ruijven
heeft bij veel mensen een mooie herinnering 
achtergelaten. Dat troost ons bij het grote 
verdriet van zijn overlijden. Heel veel dank voor 
de lieve woorden, bloemen en vele kaarten.

Mieke van Ruijven 
Kinderen en kleinkinderen

Poeldijk, maart 2021

In warme herinnering: 

Jan van Ruijven (78)
Door diaken Walther Burgering 
 
Jan van Ruijven werd op 2 september 1942 geboren aan de 
Wateringseweg als jongste zoon. Jan werkte van jongs af aan in 
de tuin; later zou hij het zijn ‘betaalde hobby’ noemen. Hij deed 
dat graag en was niet vies van hard werken. Hij trouwde Mieke 
Overvliet uit Leidschendam; zij kregen een zoon en een dochter. 
Jaarlijks namen zij een paar weken vakantie om er met het ge-
zin op uit te trekken. Op z’n 58ste jaar kon hij zijn tuin verkopen, 
waarna er veel jaren van samen reizen volgden. 

Jan was een mensenmens, een man die niemand kwaad deed. 
Een vader, die veel voorbij liet gaan in een gesprek, maar ingreep 
als er slecht over iemand werd gesproken. Dat hoorde niet! Je 

sprak goed over iemand, zette hem niet in kwaad daglicht! Jan 
bezat de gave aan al het negatieve een positieve draai te geven. 
Hij kon genieten van goede muziek én gezelschap. Jan was geen 
man om alleen te zijn. ‘Hoe kun je anders je ervaring delen met 
een ander? Hij had anderen nodig en genoot met volle teugen van 
nieuwe contacten, op reis of op de camping. 

Ooit begonnen als misdienaar was Jan de laatste decennia niet 
meer zo kerkelijk, maar met zijn geloof zat het wel goed. ‘Natuurlijk 
bestaat God. Natuurlijk is er een hemel’, zei hij. Over sommige 
vanzelfsprekendheden hoefde je met Jan niet te discussiëren. Die 
waren er gewoon of deed je gewoon. Alsof hij wilde zeggen: Volg 
die katholieke normen en waarden maar en het komt goed met je, 
met de mensen én met de samenleving. Jan heeft zo samen met 
Mieke hun gezin gevormd. Hun kinderen opgevoed met het idee 
er voor elkaar te zijn, een sterke band te ontwikkelen, oplossingen 
aan te dragen voor problemen. Sámen te werken om zaken goed 
te regelen, in saamhorigheid én eigenzinnigheid, én om te genie-
ten. Jan’s laatste jaren werden door mijnheer Alzheimer steeds 
moeilijker. Vanaf september 2020 verbleef hij daarom in De Strijp. 
Een keuze uit liefde gemaakt. Hij is daar goed verzorgd en de 
mensen waren gek met hem. Op 4 februari is Jan overleden, op 
10 februari hebben wij hem uitgevaren. Moge God Jan onthalen 
in Zijn hemels gasthuis en hem met Zijn eeuwige licht verlichten.
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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.

Rijsenburgerweg 34 Poeldijk Tel.0174-245609 info@michelvistweewielers.nl

Cortina
Michel Vis
E-Bikes - Fietsen

Gazelle - Kalkhoff 

Maak een afspraak telefonisch of via E-Mail
voor een proefrit op de nieuwe collectie E-Bikes

Afspraken mogelijk van 10.00 - 20.30 uur

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 maart
19.00 uur: geen viering.
Zondag 7 maart, 3e Zondag van de 40-dagentijd.
11.00 uur: enkele heren van het koor zingen het Gregoriaans van 
de 3e Zondag van de 40-dagentijd. 
Zaterdag 13 maart
19.00 uur: kennismakingsviering 1e Communie; het kinderkoor 
hoopt te zingen!
Zondag 14 maart, 4e Zondag van de 40-dagentijd.
11.00 uur: enkele zangers zingen tijdens de viering.

Westland Verstandig: College blijft 
te traag met verdere uitvoering 
delen centrumplan Poeldijk 
Het huidige College blinkt uit in het maken van allerlei visies. Dat 
wordt uitbesteed aan externe bureaus die vaak alleen maar van 
achter “de tekentafel” werken. Erger is dat na de visie de uitvoe-
ring stagneert. In Poeldijk zou het Dario Fo-gebouw als eerste 
snel worden aangepakt. Het gebouw zou verkocht gaan worden. 
Zelfs dat lijkt een veel tijd vergend traject te zijn. Jammer, een kor-
date en snelle aanpak zou toch zeker in deze voor onroerend goed 
goede tijden verwacht mogen worden. Ook van de uitvoering van 
de rest van de plannen zien we te weinig. Het College houdt zich 
ook al niet aan de belofte dat Perspektief in de Witte Brug voor 
het einde van 2020 een andere locatie zou krijgen. Westland Ver-
standig zal blijven inzetten voor de belan-
gen van de inwoners van Poeldijk.
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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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

‘Geen vis geven, maar leren vissen’
Door pastor Max Kwee  

 In het spreken over ontwikkelingssamen-
werking werd nogal eens gezegd: “Je 

moet de mensen geen vis geven, maar 
je moet hen leren vissen.” Je kunt wel 
telkens vis blijven geven, maar als 
men niet voor zichzelf kan gaan zor-
gen, dan blijf je altijd geven en wordt 

er niks echt opgelost. Natuurlijk moet je  
 bij acute nood ‘vissen’ geven: voedsel,  
 kleding, onderdak, medicijnen. De eerste nood 
moet gelenigd worden. 

Het is ook goed als mensen leren in hun eigen levensonderhoud 
te voorzien. Ze moeten een zelfstandig bestaan kunnen opbou-
wen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen en een 
goede rol kunnen spelen in hun gemeenschap. Het is ook goed 
voor het zelfvertrouwen. Je krijgt je leven weer in eigen hand en 
je krijgt  weer eigenwaarde. De Vastenactie wil beroepsonderwijs 
en ondernemerschap in ontwikkelingslanden ondersteunen. Dat 
doet zij door trainingen, regelen van onderwijsruimten en lesma-
teriaal. Wij kunnen dit ondersteunen door een financiële gift en 
gebed. 
Zo kunnen we dan iets goeds doen in deze Vastentijd. Ja, 
Aswoensdag hebben we alweer gevierd, en wij zijn  weer in de 
voorbereidingstijd. Op Aswoensdag wordt er altijd gelezen uit 
hoofdstuk 6 van het Evangelie volgens Mattheüs. Daar gaat het 
over aalmoezen geven, bidden en vasten. Waar is dat op gericht? 
Aalmoezen (giften) geven,  is gericht op je naaste. Op hem of haar 
die het minder heeft dan je zelf. In deze tijd dus vooral voor het 
beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. 
Bidden gaat over jouw relatie met God. Bidden is contact hebben 
met God. Meestal door het spreken met Hem (hardop of in stilte), 
maar waarom betrekken we daar niet ook het luisteren in? Dan 
is het tweerichtingsverkeer. Vasten gaat vooral over omgang met 
jezelf. Blijf je uitbundig consumeren, of mag het soms een tandje 
minder? En … wat doet het dan met je, als je een keer wat min-
dert? Zo zie je maar, het gaat over deze fundamentele relaties: 
contact met je naaste, met God en jezelf. Dan … het Paasfeest. 
Daar leven we naar toe. Het feest van bevrijding. We snakken 

allemaal naar bevrijding. Nu vooral van het coronavirus en alle 
beperkingen die daarvoor nodig zijn. Anderen, in verre landen 
snakken ook naar bevrijding. Verlossing uit armoede en een moei-
zaam bestaan. Wij kunnen hen helpen. Niet alleen door ‘vissen 
te geven’, ook door hen ‘te leren vissen.’ Hartelijk dank voor uw 
bijdrage aan de Vastenactie!  

Op 22 mei:

Ronald Dits 12,5 jaar diaken
 In november 2008 werd Ronald Dits door 

bisschop A.H. van Luyn in de kathedraal 
van Rotterdam tot diaken gewijd. Dit 
jaar, op 22 mei, 12,5 jaar geleden! 
Het koperen jubileum van de dia-
ken wordt zondag 23 mei om 10.30 

uur in het Westland gevierd met een 
feestelijke Eucharistieviering in de 

Adrianuskerk Naaldwijk. Wij  weten nog  
 niet hoeveel mensen erbij mogen zijn, wij ho-
pen op velen om dit jubileum te kunnen vieren.

Bij een feest hoort een cadeau. Iedereen kan een bijdrage over-
maken naar: NL 07 RABO 0121 2693 29 Parochiefederatie Sint 
Franciscus o.v.v. ‘cadeau diaken Dits’. Wij hopen op 23 mei, na de 
viering namens alle parochianen en andere gevers diaken Ronald 
een mooi cadeau te kunnen geven.

Jongeren gevormd
Door Els Geelen, pastoraal werker

Zaterdag 13 februari was het zover: na acht digitale bijeenkom-
sten ter voorbereiding, werden 16 jongeren gevormd. Door co-
ronamaatregelen waren er twee vieringen, helaas alleen met 
de jongeren en hun ouders. Om 10.30 uur de eerste viering met 
9, de tweede om 14.00 uur met 7 vormelingen. Beide vieringen 
in de Bartholomeuskerk. De Vormheer, vicaris-generaal A. van 
Deelen diende het H. Vormsel toe; bisschop Van den Hende was 
verhinderd. Thema van de viering: Met elkaar, voor elkaar.
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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
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Ik vind het superleuk als
ik op deze bijzondere dag 
veel kaartjes krijg.
WIL JIJ DAARAAN MEEHELPEN?

Hallo ik ben 
Ronald Berendse,
Ik woon op Kruisland 17, 
2685 TG in Poeldijk.

Op woensdag
10 maart word ik 

50 jaar
maar door de Corona 
ben ik extra beperkt.

De werkgroep koos met de vormelingen de lezingen uit: het evan-
gelie was uit Mattheüs 25, de werken van barmhartigheid. Dat 
sluit aan bij M25 Westland, waar jongeren van 12 tot 18 zich in-
zetten voor zwakkeren en kwetsbaren. Na hernieuwing van de 
doopbelofte en handoplegging door ouders, kwamen de jonge-

ren met hun ouders naar voren om het Vormsel te ontvangen. De 
Vormheer zei: “ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave 
Gods.” Jongerenkoor Corbulo ondersteunde de viering prachtig. 
Fijn dat wij een jongerenkoor hebben. Het waren mooie en bij-
zondere vieringen. Namens de werkgroep feliciteer ik de vorme-
lingen en hun ouders met deze stap op de weg in hun geloof. 

Nieuwsbrief Kind-Jeugd-Jongeren 
Onlangs verscheen de twee-
de Nieuwsbrief Kind-Jeugd-
Jongeren. De introductie van de 
digitale nieuwsbrief in november 
2020 is enthousiast ontvangen; 
ook de nieuwe uitgave is goed 
gevuld met kerkelijke activitei-
ten voor, door en met kinderen, 
jeugd en jongeren. In de hele 
federatie worden nieuws en acti-
viteiten verzameld om hen te in-
formeren wat wij hen als kerk te 
bieden hebben. De nieuwsbrief 
kan ook 5 keer per jaar bij ouders, 
kind, jeugd, jongeren in de mailbox komen. Ga naar de website of 
mail: kindjeugdjongeren@rkwestland.nl 

Kerkberichten 
Weekeinde 6 en 7 maart: 3e zondag van de Veertigdagentijd.
Zaterdag 19.00 uur: er is een viering in de heilige Machutuskerk 
Monster.
Zondag 11.00 uur: woord- en communieviering met koorzang. 
Voorganger: diaken Walther Burgering. Intenties: uit dankbaar-
heid bij het 40-jarig huwelijk van Lex en Carla van den Ende-
Mooiman, overleden familie Van den Ende-Kouwenhoven, over-
leden familie Mooiman-Veerkamp, Tinus van Dijk, Frans en Marie 
Grootscholten-van der Klugt en Peter en Ben Grootscholten, Aad 
van Vliet.
Weekeinde 13 en 14 maart, 4e zondag van de Veertigdagentijd.
Zaterdag 19.00 uur: voorstellingsviering communicantjes. 
Voorganger: pastor Max Kwee. Besloten dienst, u kunt zich hier 
niet voor opgeven.
Zondag 11.00 uur: woord- en communieviering met koorzang. 
Voorganger: pastoraal werker Els Geelen. Intenties: Leo van 
Bergenhenegouwen, Jeanne Barendse-van Leeuwen, Koos van 
Dijk, Koos Grootscholten.

Doopviering
Zondag 7 maart 13.00 uur.
Dopelingen: Finn Vogelaar en Daley de Jonge.

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. Dan wordt een afspraak gemaakt 
om het op te halen. Mieke Janssen (24 65 92) en Jan van Paassen 
(24 29 22). 
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‘Je krijgt soms iets anders’

Op bestelling
Door ds. J.W.J. Guis

‘Heb jij nog wat besteld?’ Mijn vrouw en 
ik stellen elkaar die vraag geregeld. 

Af en toe kijken we verbaasd naar de 
lege dozen die zich opstapelen in de 
bijkeuken. De medewerkers van ver-
schillende bezorgdiensten zijn beken-

de gezichten voor ons geworden. Ons 
dochtertje vindt het een leuk spelletje  

 om te kijken wat er nu weer tevoorschijn 
komt. Ze beseft nog niet dat een groot deel van de spulletjes 
bestemd is voor de nieuwe babykamer.

Nu de winkels nog dicht zijn, raken we er wat aan gewend. Je be-
stelt iets en binnen de kortste keren heb je het in huis. En als het 
niet goed is, stuur je het per kerende post terug. Ik moest daaraan 
denken toen ik las over het gebed. Want als gelovige loop ik mis-
schien wel het gevaar dat ik God ook allerlei wensen voorhoud. 
Alsof Hij op bestelling zorgt voor wat ik wil. Maar zo werkt het 
niet. In de Bijbel staat dat God ons wil verhoren. Maar dat bete-
kent nog niet dat ik altijd ontvang wat ik wil. Soms besef ik pas 
achteraf dat het toch goed is wat ik van Hem kreeg. Ik denk ook 
aan het bidden van Jezus. Toen Hij ging sterven om de schuld van 
deze wereld op Zich te nemen, bad Hij: ‘Niet mijn wil, maar Uw wil 
geschiede’. Dat lijkt mij een levenslange oefening. Je krijgt soms 
iets anders in je leven dan je wenste. Maar je weet wel bij Wie het 
vandaan komt.

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

Zondag 7 maart, 4e Lijdenszondag.
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. A.J. Molenaar, Woudrichem.
Woensdag 10 maart,  Biddag voor gewas en arbeid.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Zondag 14 maart, 5e Lijdenszondag.
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Kinderoppas: in de morgendienst is er oppas voor de kinderen tot 
en met 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. 

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.

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 dienst
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 met flexibele plaatsen. Wij houden 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.

UTILITEITSBOUW WONINGBOUW ONDERHOUD/RENOVATIE

www.verbakel.nl
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Mondkapje
Er wordt dringend verzocht bij binnenkomen en verlaten van de 
kerk een mondkapje te dragen. Als u zit kan het 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.

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
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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
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Ontwerp 
 

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

DANKBAARHEID

Ondanks het 
coronatijdperk kan ik vol 
trots en met blijdschap 
terugkijken op mijn 
60-jarig priesterjubileum. 
Erg jammer dat mijn 
familie er niet bij aanwezig 
kon zijn. Het is binnen de 
Ordegemeenschap van de 
S.V.D. gevierd.
Maar ik ben zeer verrast door al de felicitaties 
zoals brieven, kaarten, attenties en de 
bloemversiering van de kapel en mijn kamer 
door de familie. Het is moeilijk om iedereen 
persoonlijk te bedanken. Aan allen die hebben 
bijgedragen aan het welslagen van mijn feest 
mijn hartelijke dank!
Ik kijk met dankbaarheid terug op deze dag. 

Pater Piet Barendse S.V.D.
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Verenigd in beweging www.verburch.nl
Tennis
Turnen
Handbal
Voetbal

Volleybal
Jeu de Boules
Handboogschieten
Businessclub Vrienden van Verburch

130 kinderen en 30 vrijwilligers aan de slag:

Krokussporten Verburch handbal
In de voorjaarsvakantie, op zaterdag 20 februari, organiseerde 
Verburch Handbal voor leden tot en met 14 jaar en hun vrien-
den en vriendinnen uit Poeldijk een Vossenjacht en Bootcamp. 
Er waren zo’n 130 kinderen en 30 vrijwilligers van de partij. Op 
de handbalvelden waren door de Verhuurbrigade gave spring-
kussens en grote spellen neergezet. Dat was al een feest. 

Steeds gingen er twee groepen naar het Wengebied om de vos-
sen te zoeken. Daar zaten er 10 verstopt waar de kinderen tot en 
met 12 jaar naar op zoek moesten en dan ook een opdracht uit-
voeren. Zoals touwtrekken, boomklimmen en touwtjespringen. 
Was de opdracht gedaan, dan kregen zij een sticker en letter. Met 
de 10 letters kon uiteindelijk een woord (‘Go Verburch!’) gemaakt 
worden. Tussendoor kregen de kinderen heerlijke, warme cho-
comelk en een zakje chips. De oudere meiden (vanaf 13) deden 
een bootcamp in hetzelfde gebied. Terug op Verburch werd ieder-
een getrakteerd op een broodje hamburger of knakworst. Er was 
ook voldoende fruit, gesponsord door Anaco & Greeve! Kinderen 
mochten nog op de springkussens en om vijf uur was het feest he-
laas afgelopen. Verburch Handbal bedankt Anaco & Greeve voor 
het heerlijke fruit, de activiteitencommissie voor het lekkere eten 
en drinken, de Jeugdcommissie en vrijwilligers voor de organisa-
tie en natuurlijk alle vossen, de meiden van Verburch B1! 
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Vrijwilliger in het zonnetje
Verburch Handbal:

Sylvia van der Voort
Ik ben Silvia van der Voort, kom uit Honselersdijk en ben 48 
jaar. In het dagelijks leven werk ik parttime bij P.P. Orchideeën 
in Naaldwijk met een hele leuke groep collega’s. Bij Verburch 
handbal ben ik vrijwilliger, ik geef twee keer in de week training 
aan de E-, D-, C- en B-jeugd. Het is zo leuk, dat ik alle leeftijden 
voor me krijg. In de weekeinden fluit ik jeugdwedstrijden, al wa-
ren dit er nog niet zo veel dit seizoen omdat alles stil ligt door 
het coronavirus. Ook zit ik met hele enthousiaste mensen in de 
jeugdcommissie; wat waren wij blij dat we op 12 december nog 
een superleuke ochtend organiseerden voor de F- t/m C-jeugd. 
Met stormbaan, springkussen, poffertjeskraam, Kahoot-quiz en 
in de grote hal nog zes spannende onderdelen. 

Dit seizoen heb ik voor het eerst geen team om te coachen. 
Door mijn dochter Gwen kwam ik bij Verburch handbal te-
recht, en omdat ik ook had gehandbald bij Westlandia kende 
ik de mensen al bij Verburch. Zo begon ik gelijk met het team 
van mijn dochter training te geven. Van het een komt het an-
der. Doordat je vele blije gezichtjes ziet op de trainingen blijf je 

gemotiveerd. Ik ben nu al weer 9 jaar actief bij Verburch hand-
bal en vind het nog steeds heel leuk, door corona kunnen we 
heel veel niet en mis ik de jeugd. Wat het altijd leuk en inte-
ressant maakt is, dat elk kind anders is, en op een andere ma-
nier training moet krijgen. Het ene kind pak je zo aan en een 
ander kind weer anders. Als ze maar blij van het veld afkomen 
én het gevoel krijgen dat ze elke week wat hebben geleerd.  
 
‘In onze vereniging is altijd wat te doen’
Er zitten soms ook minder leuke kanten aan het vele vrijwilligers-
werk. Als we nieuwe teamindelingen gaan maken bijvoorbeeld. 
Dat is zo moeilijk, je moet met álles rekening houden. Je kunt het 
nooit voor ieder kind goed doen. Wij proberen het elk jaar maar 
als uitdaging te zien. Als de nieuwe competitie dan weer begint 
en je ziet dat het wel goed zit hoe de teams in elkaar zitten. Dan 
blijf je vanzelf gemotiveerd dit te blijven doen. Dus als u nu denkt 
het lijkt mij ook wel leuk om met jeugd bezig te zijn, in onze ver-
eniging is altijd wat te doen.

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

Koek en zopie
Door Ine Janssen

IJskoud, wanneer gaan we het beleven?  
Strenge vorst is ons niet vaak gegeven. 
Zingend, golvend en krakend gitzwart ijs, 
brengt de schaatser volledig van de wijs. 
De schaatsen kunnen uit het vet, 
de sensatie ‘we gaan’! Het kan net.  
Laat al het andere uit je handen vallen, 
hup, het ijs op, we gaan knallen! 
Koek en zopie zorgt voor de nodige brandstof, 
de gezelligheid eromheen maakt het supertof. 
In een warme kroeg langs de bevroren vaart.  
Waardevolle herinneringen worden bewaard.
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Een grote schare wintersportliefhebbers kon enkele 
dagen van natuurijs en sneeuw genieten. De vreug-
de was van te korte duur. Temeer omdat door de 
beperkende maatregelen vrijuit van de ijspret ge-
nieten niet vanzelfsprekend was. Een half ei is nog 
altijd beter dan een lege dop, maar toch! Veel men-
sen zijn een beetje tevreden gesteld, de schaatsen zijn 
immers niet voor niets uit het vet gehaald. Schaatsers die 
mesjokke zijn van natuurijs, weten in elk geval weer hoe het 
‘voelt’ om zich op plassen en vaarten uit te leven. Voor mij wa-
ren de gevaren wat te groot, het noopte mij de smalle ijzers 
vooralsnog een poosje te mijden. Eén ding moge duidelijk zijn; 
we weten zeker dat het in Nederland nog altijd streng kan vrie-
zen én snel kan dooien. 

Het is overduidelijk aangetoond: bijzonder lage temperaturen 
worden niet alleen in andere landen gemeten. De winter van 
2020/2021 loopt intussen op haar laatste benen, mooie plaat-
jes met ijspret zullen dit dorpsblad vrijwel zeker sieren. Het was 
misschien teveel van het goede als deze rubriek ook nog eens 
met een winters tafereeltje op de proppen komt. Vandaar dat 
voor een mooi plaatje van de Voorstraat is gekozen, een straat 
die ons onlangs nog een prachtige winterse aanblik gunde. Het 
bleek slechts een kortstondige wijziging van het gangbare straat-
beeld te zijn. Deze prentbriefkaart, ruim negentig jaar oud, 
werd in de handel gebracht door F.H. (Freek) Klaverkamp. De 
familie Klaverkamp dreef aan de toenmalige Kastanjelaan, nu dr 
Weitjenslaan, een winkel in sigaren en tabak. Voor zover bekend 
is deze kaart onderdeel van de enige serie die Klaverkamp tijdens 
zijn verblijf in Poeldijk te koop aanbood. Wel een reeks waarbij 

aan elk stukje centrum aandacht is geschonken. Zo 
werd de Voorstraat op vele plekken vastgelegd. Er zijn 
niet zo veel foto’s in omloop waarop de bijzondere 
schoonheid van Poeldijks hoofdstraat, dus met het 
‘bochtenfestijn’, zo treffend in beeld wordt gebracht. 

Een beeld dat de huidige Poeldijkers nauwelijks meer 
opvalt, maar vergeleken met hoofdstraten in andere 

Westlandse dorpen best bijzonder is.

Prachtige panden en geveltjes opgeofferd
Dat er in de loop der jaren op meerdere plekjes in het centrum 
oude geveltjes verdwenen en zelfs nieuwbouw werd gepleegd, 
deed Poeldijks aanzicht geen goed. Zeker niet als we omkijken 
naar de jaren negentig van de vorige eeuw. Een periode waarin  
meerdere dorpelingen zich beijverden om de Voorstraat in aan-
merking te laten komen voor het predicaat ‘beschermd dorpsge-
zicht’. Dat de ‘voor het zeggen hebbers’ toen een streep door dat 
doel haalden, had veel, zo niet alles, te maken met de verdwij-
ning van enkele karakteristieke panden en voorgeveltjes. Met 
de reconstructie van het pleintje op de hoek Poeldijksevaart/
Voorstraat kreeg de straat iets van haar oude glorie. Het leidde 
met wat korte bochtjes ter plekke tot een alleszins aardige op-
waardering van de omgeving. Het is ook de reden dat tot een 
naamgeving van een al zeer lang bestaand pleintje is besloten. 
Met het naambord ’t Oude Schoolplein’ aan de gevel van de 
voormalige bakkerij Bom, is een herinnering aan de openbare 
school weer van stal gehaald. Een school die praktisch een eeuw 
haar stempel drukte op Poeldijks centrum, iets waar de trotse 
Bartholomeuskerk ook naar toe groeit. Deze foto geeft een fraai 
stukje prijs van een tijd waarin handmatig bediende karretjes en 
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wandelaars het straatbeeld bepaalden. Rechts heeft u zicht op 
de zuivelhandel van J.C. Middelburg. Zoon Frans zette de zaak in 
de tweede helft van de vorige eeuw tot aan de opheffing voort. 
Nu kunnen we er in de zomer terecht voor ijs in vele smaken en 
kleuren, al dan niet met slagroom. Dat in coronatijden twee jon-
gedames de moed hebben in de aanloop naar het weekeinde 
kersverse stroopwafels aan de vrouw/man te brengen, mag best 
cool worden genoemd. 

Ook geen pardon voor beroemd abrikozenboompje
Achter de al of niet opgeschoten jongedames (rechts) ziet u de 
ingang van de Schoolstraat, ofwel het ‘Slopje’. Een smalle steeg 
waarin het ‘warenhuisje’ van Mietje Nederpelt in het steegje 
voor enige reuring zorgde. Het was zonder twijfel het oudste 
dorpsgedeelte, maar jammerlijk geschiedenis. Achter het licht-
punt staat een door houtwerk omgeven boompje, de zogenoem-
de ‘Oranjeboom’, een exemplaar dat ter gelegenheid van het 
zilveren jubileum van Wilhelmina’s troonsbestijging (1898-1923), 
als aandenken werd geplaatst. In het witte gebouw wat verderop 
heeft Koos Zuijderwijk vele jaren zijn vruchten- en groentehal ge-
exploiteerd. Vooraan links het geveltje met het keurig geleide en 
beroemde abrikozenboompje. Het was zo’n fraai geheel dat het 
de spiedende ogen van Anton Pieck niet kón ontgaan. De jaren 
dat de tekenaar in Den Haag woonde, deed hij Poeldijk regelma-
tig aan. Hij achtte het aangeklede geveltje waardig om zich neer 
te vleien in de nog rustige Voorstraat om er een prachtige ets van 
te maken. Een werkje dat, met andere etsen van Poeldijk, in zijn 
boek ‘De Etser’ eeuwigheidswaarde kreeg. In totaal tekende heer 
Anton van ons dorp tenminste vijf etsen, stuk voor stuk unieke 
documentjes. Voorbij het fraaie bochtenwerk zien we links de 
tabak- en sigarenwinkel van George Gram (zie markies). Op het 
moment dat de vrij smalle Leuningjes (Irenestraat) in de tweede 
helft van de vorige eeuw moest worden verbreed, werd de win-
kel in rookwaren afgebroken. Zoon Wil en Riet Gram konden met 
enig geluk naar een winkelpand aan de overzijde en gingen ook 
daar op dezelfde voet voort. De oude woning, naast eerderge-
noemde George, is thans in handen van Frans de Jong. Een echte 
Poeldijker die van zijn ‘stekkie’ een schilderachtig geheel heeft 
weten te creëren. Tot meerdere eer en glorie van ons heerlijke 
dorp!    

‘De Voorstraat, telkens een fraaie bocht, 
de natuur heeft hier iets groots gewrocht. 
Dijkdoorbraak en kreek,
Veranderde de streek.
Het vond plaats, er was nooit om verzocht’. 

Een opknapper!! Wat een kans om zo’n 
prachtig karakteristiek pand helemaal naar je 
zin te maken, zoals je dat zelf wilt. Maar liefst 
3 grote slaapkamers, een grote serre en in de 
grote groene tuin een enorme schuur van 28 
m2 met achterom! 

Vraagprijs: € 329.500,- k.k.

Zoekt u een instapklare woning? 
Deze, in de zeer populaire en kindvriendelijke 
wijk “Essellanden” gelegen, prachtig onder-
houden, riante 2-onder-1–kap woning met 
oprit met 2 parkeerplekken en tot werkkamer 
omgebouwde garage, heeft maar liefst 20 
zonnepanelen. 

Vraagprijs: € 615.000,- k.k.

Herenstraat 50, 
2681 BH Monster

Fruitlaan 22, 
2292 BB Wateringen

Volg
ons op:

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

Bernardolaan 16, 2685 WB Poeldijk
Telefoon: 0174 - 248 833
Website: www.odpoeldijk.nl

NU
DOORPAKKEN

WOPKE HOEKSTRA
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Met een lach en een traan

Carnaval Poeldijk 2021 
Dat was het dan, Carnaval 
Poeldijk 2021 met De 
Blauwkonters. Zonder sleute-
loverdracht, zonder carnaval met 
ouderen, zonder kindercarnaval, 
zonder optocht, zonder muziek-
middag, zonder blauwe dinsdag, 
zonder alle andere carnavalsfees-
ten. Zonder Aswoensdag met 
onze gele vereniging. Maar mét 
een versierde pastoor Verburch, 
mét de versierde etalage van 
Vrienden en enthousiaste leden, 
met enthousiaste medewerkers 
van De Zonnebloem Poeldijk, die 
voor hun leden een leuke carna-

valsquiz maakten met het raden van Oud-prinsen aan de hand 
van foto’s en leuke muziekvragen. 

Wij vonden dat een ontzettend leuk initiatief en hebben dan ook 
spontaan een aantal prijsjes ter beschikking gesteld! Zonnebloem 
Poeldijk Alaaf!!! Het enthousiasme voor carnaval leeft gelukkig 
wel onder de bevolking van Leutjesdijk. De voorbereidingen voor 
ons 44-jarig bestaan staan even stil….. het draaiboek ligt klaar, 
maar de datum waarop wij het feest kunnen vieren is één groot 
vraagteken??? 

Chocoladereep en bubbels
De Prinsenverkiezing 2021 staat in optie, wij hopen dat die, al 
is het in een kleinere vorm, kan doorgaan. Om onze leden een 
steuntje in de rug te geven, hebben wij met Sinterklaas een cho-
colade gezinsreep uitgedeeld en rond Kerstmis een fles bubbels. 
Wij missen het onderling contact ook ontzettend. Tussen de 
Prinsenverkiezing en het groot Carnaval, waren wij altijd veel on-
der en met elkaar om alle activiteiten te organiseren. Wij hopen 
van harte dat het virus de kop wordt ingedrukt en dat wij met zijn 
allen daar een grote steen aan hebben bijgedragen door ons aan 
alle regels te houden. Zodat wij in de toekomst weer een beetje 
‘normaal’ leven kunnen leiden. Blijf gezond allemaal Alaaf, alaaf, 
alaaf.

abc westland aan zeker 2.500 
mensen een baan biedt?

@abcwestland

abc westland, sinds 1999
een begrip in Poeldijk

www.abcwestland.nl@abc_westland

wist u dat...
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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 14.00 uur uitgezonden in de multifunctionele ruim-
te. Daar zijn zondags om 14.00 uur ook de vieringen van de 
Hervormde Gemeente te zien. Annalena staat bewoners zo goed 
mogelijk bij op hun kamer. 

Zonnebloem: driewerf Alaaf!
Door Mart van der Knaap

Zoals je weet hadden Leo en Mart niets 
meer te klussen
Maar dankzij de Zonnebloem hadden 
we toch weer wat te prussen
Een carnavalsquiz, die was niet mis en 
echt gaaf
Dus voor de zonneblommetjes nog een 
driewerf Alaaf
Leo en Mart
Eigenlijk een stel apart
De een bracht de tijd zoek
Met het bakken van brood, gebak en koek
De ander verdiende z’n traktaten
Met het telen van druiven, sla en tomaten
Zo zie je maar ‘n tuinder en ‘n bakker
Daar lagen we beiden niet van wakker
Maar met de hobby van vogeltjes wisten we elkaar te vinden
Zo werden en zijn we nog steeds grote vrinden
Beiden ook bij de vogelclub in het bestuur  
En dat deden we jaren lang heel secuur
Asjemenou, want wat was het geval
Beiden ooit prins carnaval 
Bij de Blauwkonters
Dat was ook iets bijzonders
Wat dacht je, samen met To en Jeanne op vakantiereis
Helemaal naar het verre Parijs
En weer asjemenou
Alle twee ridder van Oranje Nassau
Maar hoe dan ook, die twee op leeftijd zijnde huismussen
Hadden dankzij die Poelukse zonneblommetjes intussen
Die quiz, we deden dat met veel vertier
En weer met veel plezier 
De hele middag vertier het was echt heel gaaf
Dus Zonnebloem: nog een keer driewerf Alaaf!

Basisschool De Nieuwe Weg:

Pub quiz als dank aan ouders 
Na een aantal weken thuisonderwijs gingen maandag 8 februari 
de deuren van De Nieuwe Weg open en mochten wij alle kin-
deren weer op school ontvangen. Fijn hen weer in het echt te 
zien! De kinderen raakten  weer gewend op school en pakten de 
draad op. Gelukkig konden zij twee weken terug volop genieten 
van de sneeuw en het mooie winterse (schaats)weer.

Direct na de kerstvakantie moesten de kinderen voor de tweede 
keer thuiswerken. Om ouders te bedanken voor hun hulp, inzet 
en steun in deze uitzonderlijke coronaperiode, organiseerde het 
team van De Nieuwe Weg een heuse pub quiz! Het was mooi om 
te zien hoeveel ouders daar enthousiast over waren en zich aan-
meldden voor een gezellig ‘thuisuitje’. Na fanatiek meespelen en 
spanning over de uitslag, was er uiteindelijk de mooie hoofdprijs: 
‘een weekendje rust’. Het team en ouders genoten van een gezel-
lige avond van en met elkaar! Dit avondje ontspanning luidde de 
voorjaarsvakantie in. Daarna pakken we de draad vol enthousias-
me weer op! 

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
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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 

KBO Poeldijk
17 maart: Tweede Kamer

Verkiezingen
Bij verkiezingen bepalen kiesgerechtigden, door stemming wie 
een functie, post of titel krijgen. Op 17 maart wordt er gestemd 
voor de 150 leden van de Tweede Kamer. De verkiezingen zijn 
om de 4 jaar, tenzij een kabinet de rit niet ‘uitzit’. In Nederland 
zijn er vrije verkiezingen. U mag gaan stemmen, het is niet ver-
plicht.  

U kunt stemmen op diegene die u kiest of op de partij van uw 
keuze. Verkiezingen zijn geheim. Het stemlokaal is zo ingericht 
dat het stemgeheim gewaarborgd is. In veel landen zijn geen vrije 
verkiezingen, er is dan geen keuzemogelijkheid of verkiezingen 
worden eenzijdig beïnvloed via de media. Maak gebruik van uw 
democratisch recht en ga stemmen, inwoners van veel landen 
zijn jaloers op ons.

Vakantie KBO
Onze reisleidsters Corrie en Lida hadden recent contact met het 
hotel. Door de onzekere corona-tijd is de vakantie in mei verscho-
ven naar de week 21-28 augustus. Wij hopen natuurlijk allemaal 
dat het dan weer normaal is en wij dan weg kunnen. Verzoek: wilt 
u zich voor half mei opgeven? Dit vanwege andere reserveringen 
in het hotel. Opgeven bij : Corrie van der Voet (24 76 08) of Lida 
Zuiderwijk (06 – 19 038 168).

Belastingservice
KBO-PCOB heeft het kabinet gevraagd de deadline van 1 mei 
voor het indienen van de aangifte te verschuiven naar 1 septem-
ber. Als wij het antwoord binnen hebben laten wij het u weten. 
In verband met corona is De Backerhof nu nog niet beschikbaar 
voor het invullen van belastingaangiften.

De mensen voor wie wij thuis de aangifte verzorgen kunnen, als 
zij hun gegevens compleet hebben, contact met ons opnemen. 
Als er meer duidelijk is, nodigen wij mensen, die van de service 
gebruik maken en altijd naar De Backerhof komen, schriftelijk uit. 
Als u voor de eerste keer uw aangifte wil laten invullen dan kunt u 
zich hiervoor opgeven bij: Ineke van Swieten (24 76 70), Brigit van 
Dijk (24 63 56), Leny van Leeuwen (24 57 89) of Piet de Vreede 
(62 07 39).

Veel ouderen zijn het zat!

Verplicht op internet? 
Negen van de tien senioren zonder internet en 46% met internet 
zijn het over één ding eens: zij zijn het zat dat zij steeds meer 
verplicht worden van alles via internet te doen. Dit blijkt uit on-
derzoek van KBO-PCOB. Bijna alle senioren vinden daarom dat 
bedrijven en overheden altijd een alternatief moeten bieden 
voor mensen zonder internet.

Ook ziet de helft van alle ouderen met lede ogen aan dat corona 
door bedrijven en overheden gebruikt wordt om alles alleen nog 

via internet te doen. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: 
“Digitalisering is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het kan niet 
zo zijn dat mensen worden uitgesloten omdat ze geen of beperkt 
internet gebruiken. Daar moeten overheid en bedrijven reke-
ning mee houden.” Ouderen die geen internet gebruiken zeggen 
meestal dat zij dat te moeilijk en te ingewikkeld vinden. Andere 
redenen zijn de onveiligheid van internet, omdat ze te oud zijn 
of er geen apparatuur voor hebben. Zo’n 16% gaat online als ze 
een cursus krijgen. Bijna de helft zegt nooit te zullen internetten. 
Ruim de helft van ouderen zonder internet kwam weleens in de 
problemen doordat ze geen internet hebben. Zoals bij zoeken 
naar informatie, bij betalingen en bankzaken, bij maken van af-
spraken met de overheid, belastingaangifte en bij afspraken met 
zorgverleners. De meesten die wel met internet werken, doen 
dat vrijwel dagelijks. Gemiddeld zijn zij 2,5 uur per dag online. 
Het liefst gebruiken zij tablet (28%), desktop (25%), laptop (24%) 
en telefoon (21%). Het meest gebruikt men internet voor e-mai-
len. Dan volgen internetbankieren, informatie opzoeken, contact 
met familie en vrienden, gebruik van overheidsdiensten zoals 
Belastingdienst, en versturen en bekijken van foto’s. Internet 
wordt bijna niet gebruikt om boodschappen te bestellen, verwar-
ming aanzetten en gas- en stroomgebruik meten.                        

Citaten , spreekwoorden of gezegden
“Democratie in een notendop: zeggen wat je wil, maar doen wat 
je gezegd wordt.” (Sjaak Bral)
“Jij wordt met de lach leuker.”
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Vul het juiste automerk in en zet de letters achter elkaar. Het ge-
vonden woord is de oplossing; Stuur die in en maak kans op een 
heerlijke slagroomschnitt. Oplossing met naam, adres en tele-
foonnummer binnen 14 dagen  naar: puzzel@poeldijknieuws.nl 
of Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Reacties 
zonder telefoonnummer, dingen niet mee. Suggesties voor puz-
zel of er zelf een maken? Van harte welkom! 

www.hoogmeer.nl   |   info@hoogmeer.nl   |   06-45354126

Verbouwing en bouwtekeningen of  
bouwvergunning nodig? 
Wij helpen u graag bij het realiseren van 
uw verbouwplannen!

Voor professional en particulier.

- praktisch
- betaalbaar
- kwaliteit
- korte lijnen

Puzzel
Raadsel: automerken 
Door Toos Verbeek

Uitslag raadsel jongensnamen in Poeldijk Nieuws nr. 3: 
Ruth Jacott   Kruimeltje
Anouk    Michel
Ria Valk    Leo
Conny VandenBos  Sjakie 
Michael Jackson   Ben
Joost Prinsen   Frekie
Willeke Alberti   Norman
Gerard de Vries   Ringo
Ramses Shaffy   Sammy
Elton John   Daniel
Paolo Conte   Max
Don McLean   Vincent
Blondie    Denis
Boudewijn de Groot  Jimmy
Sweet Sixteen   Peter
Frans Halsema   Kees
Pater Moeskroen   Bram
Tante Leen   Johny
Lawineboys   Joost
Ron Brandsteder/Bonnie St.Claire Bernhard
Wim Zonneveld   Gerrit
Acda & De Munnik  Henk

Van de 33 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, zijn 
de gelukkige winnaars Eric en Adrie van Heuveln, op de foto 
met hun gewonnen slagroomschnitt.
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TE KOOP GEVRAAGD 
IN POELDIJK
Voor een ondernemer zijn wij op zoek 
naar een geschikte winkelruimte.

•   Winkelpand in het centrum van Poeldijk
•   Bestemming detailhandel
•   Vanaf ca. 100 m2
•   Combinatie met bovenwoning is geen probleem

Aanbiedingen zullen discreet worden 
behandeld.

Neem voor meer informatie contact op 
met Malkenhorst Makelaars BV, t.a.v. 
Evert van Malkenhorst via onderstaan-
de gegevens.

Koningstraat 9
2671 JS Naaldwijk
T 0174 – 628 628 
info@malkenhorstmakelaars.nl 
www.malkenhorstmakelaars.nl
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Poeldijk in beeld

Een week later...

Poeldijk Nieuws kreeg veel mooie foto’s binnen. Op deze 
pagina het werk van: Monieka van den Enden, Els Lenting 
en Koos Verbeek. Mooie foto’s altijd welkom op: 
redactie@poeldijknieuws.nl.
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De geschiedenis van het Westland (3)

Adel in het Westland
Door Jan Goeijenbier

In artikelen over het boek De geschiedenis van het Westland 
horen álle dorpen aan bod te komen. Van De Lier verklaart 
auteur Jaap van Duijn niet alleen de naam, afgeleid van Lyera 
(Lee). Van Duijn schrijft dat de bedijking van Maasland in de 
12e eeuw langs de Oudecampseweg naar Burgersdijkseweg liep 
tot boerderij ’t Kraaienest. Na de stormvloed in 1163 is de dijk 
richting de Lee verlegd. De Lier ontstond op de plek waar nu 
de Hoofdstraat is; in 1201 wordt de naam in een oorkonde van 
graaf Dirk VII genoemd. In 1245 mochten Lierenaren een eigen 
kapel bouwen en parochie stichten. Tot die tijd moesten zij al-
tijd naar Maasland lopen. 

Pas 640 jaar later besloot de Tweede Kamer het grondgebied 
van De Lier uit te breiden. De Scheewatering was  tot 1885 de 
grens van de parochies in Maasland en De Lier. Lierenaren die 
ten zuiden van de Hoofdstraat woonden gingen in De Lier naar 
de kerk maar in Maasland naar school, want bestuurlijk waren zij 
Maaslanders. De dorpen Maasdijk en Heenweg zijn veel recen-
ter ontstaan. De dijk waar Maasdijk aan ligt is de grens tussen 
Honderdland en Oranjepolder. De eerste maasdijk verbond de 
strandwal van Naaldwijk met de dijken bij Maasland en liep van 
de Galgeweg, Sint Jorispad, Oudedijk en Oudecampseweg. Aan 
het eind van de 19e eeuw was er een lint van huizen onderaan de 
dijk. Aan de andere kant, richting de Oranjesluis, kwam in 1861 
een openbare school. In 1900 een School met de Bijbel en in 1904 
een gereformeerde kerk. Ook aan het begin van die eeuw verhuis-
de het centrum van Maasdijk naar de Oranjepolder, zuidelijk van 
de Maasdijk. Heenweg was eeuwenlang niet meer dan pad tus-
sen de oude dijk om het Oudeland van ’s-Gravenzande en nieuwe 
Maasdijk. Buurtschap Heenweg, zo schrijft Van Duijn en ontstaat 
pas eind 19e eeuw. In 1883 kwam er een openbare school, hulp-
postkantoor (1918) en zes telefoonaansluitingen (1919). In 1935 
krijgt Heenweg de Lugtigheidstraat, zijn eerste straat. 

Van Polanen
Het Westland kent ‘bazen en knechten’, door de eeuwen heen, 
zeker sinds de tuinbouw zich in onze streek ontwikkelde. Dat die 
’standen’ in vroeger eeuwen rijk en gevarieerd waren, beschrijft 
Jaap van Duijn in het hoofdstuk De Westlandse adellijke ge-

slachten. De adel was 
de ‘bezittende klasse’. 
Volgens Van Duijn sprin-
gen er vier geslach-
ten uit: Van Polanen, 
Van Naaldwijk, Van 
der Woerd en Van de 
Wateringe. “De Van 
Polanens behoorden 
in de 14e eeuw tot 
de machtigste adel-
lijke families in de 
Nederlanden, hun in-
vloed is tot op de dag 
van vandaag aanwijs-
baar. Dat is heel bijzon-
der voor een geslacht 
dat na honderd jaar al 
uitstierf,” schrijft Van 

Duijn. De familie is via de Van Duivenvoorders verbonden met de 
Van Wassenaars. Filips van Duivenvoorde (sterft in 1307) maakt 
Polanen tot ‘stamslot’, net buiten Monster, tussen Madeweg en 
Boomawatering. Jan, de zoon van Filips, noemt zich naar de hof-
stede: Jan I van Polanen. Deze ridder bezat 200 morgen land in 
Monsterambacht en grond bij Maasland, Delft en Schipluiden. 
Door Hoekse (plattelandsadel) en Kabeljauwse (stedelijke adel) 
twisten wordt Filips II van Polanen uit wraak verbannen en de 
hofstede in 1394 afgebroken. Filips sterft in 1401, zonder kinde-
ren.

Van Naaldwijk
Het geslacht Van Naaldwijk 
was Hoeks, daarvoor 
Kabeljauws. Willem II van 
Naaldwijk was in 1391, vóór de 
moord op Aleid van Poelgeest 
nog kabeljauw. Zoon Hendrik 
III was trouw aanhanger van 
Jacoba van Beieren en  wordt 
beloond met de ‘hoge heer-
lijkheid’ Naaldwijk. Zijn zoon 
Willem III trouwt in 1429 met 
een ‘Kabeljauwse’, Wilhelmina 
van Egmond. Dat zaken bij 
een huwelijk voorop stonden 
werd duidelijk toen de Hoekse 
Hendrik IV van Naaldwijk met 
de Kabeljauwse Machteld 
van Raaphorst trouwde. Deze 
Hendrik was de laatste heer 
Van Naaldwijk.

Van de Wateringe
Ogerus de Hoke werd door graaf Willem V beleend met land 
dat nu Hoekpolder, tussen Rijswijk en Wateringen en deels 
Wateringseveldpolder is. Zijn hofstede Uten Hoeke ligt aan 
de Korte Watering. Een van zijn zoons, ridder Gerard van de 
Wateringe is vertrouweling van graaf Floris V en krijgt in 1276 alle 
visrechten vóór de sluizen in ambacht Vlaardingen. Gerard van 
de Wateringe reist namens Floris V naar Engeland en onderhan-
delt over het huwelijk tussen de 1-jarige zoon Jan met Elisabeth, 
dochter van koning Edward I. Als Albrecht, een van de zes kinde-
ren van Jan II van Wateringe, in 1386 overlijdt, sterft het geslacht 
Van de Wateringe in mannelijke lijn uit. 

Van der Woerd
De huidige Hoge Woerd in 
Naaldwijk dankt zijn naam een 
vierde adellijk Westlands ge-
slacht: Van der Woerd. In het 
jaar 1213 vergezelt Florencio 
de Worde, samen met Hugo 
de Fornes graaf Willem I op 
zijn bezoek aan de koning 
van Engeland. Een jaar later 
is Florentius de Wurth – hij was 4 jaar – in Antwerpen bij on-
derhandelingen over een huwelijk. Floris’ aanstaande, de latere 
Machteld van ’s-Gravenzande was 14 jaar en al weduwe. De am-
bachtsheerlijkheid wordt na het overlijden van Willem, de laatste 
Van der Woerd, door graaf Willem III in 1340 verkocht aan Dirk 
van Brederode. In een volgend artikel meer over De geschiedenis 
van het Westland, (Uitgever Walburg Pers, www.readshop.nl).

Willeme van Naaldwijk 
(Westlands Archief)

Praalgraf Jan II van Polanen in Breda
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Argos Poeldijk 
 

  Autowassen met korting! 
 
 

 
 

 

  Onze waspas is verkrijgbaar bij Argos Poeldijk 
 

- makkelijk online opladen! 
- altijd extra korting! 
- géén klein geld nodig!  
- voor bedrijven en/of voor particulieren te gebruiken 

in onze wasboxen.  
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Reddende engel wijst de weg

Bianca, onze held
Door Astrid Reitsma

Zelden hebben wij onze navigatie nodig. 
Soms wel en denk ik wel eens, hoe 

had ik dit adres gevonden zonder “ga 
hier rechts en blijf weg vervolgen”? 
Gewoon, met je stratenboek of ver-
pleegkundige van het Haga aan de 
telefoon die je de weg wijst. Wij had-

den een Aziatische zwangere onder 
controle. Zij woonde in, bij familie in ons  

 dorp. Zij sprak geen woord Nederlands, haar 
nicht ging altijd mee, zo verliep de communicatie. Dat ging pri-
ma. Toen ze op controle kwam bij week 39+3, vertelde haar nicht 
dat zij niet meer bij haar woonde maar in Den Haag Centrum. Is 
toch geen probleem?? 

Nou, dat is wél een probleem. Het is ver van ons praktijkgebied en 
wij kennen er heg nog steg, dus “snel” zijn we niet ter plaatse. De 
nicht ging over op de emoties. “Ze vindt het zo fijn bij jullie. Jullie 
zijn zo lief. Jullie kennen haar situatie”. Wij gingen overstag…Het 
plan was: als ze gaat bevallen belt ze haar nicht en haar nicht belt 
ons. De dienstdoende verloskundige gaat naar het Haga en de 
barende gaat meteen naar het Haga, daar ontmoeten ze elkaar 
voor de bevalling en daarna gaat ieder weer naar zijn eigen huis. 
Strak plan toch?

Waar blijven jullie?
Linda had dienst. Ze werd om 2 uur ’s nachts gebeld door de nicht. 
Tot zover ging het goed. Linda zei: ik ga naar het Haga, zeg tegen 
haar dat ze nú in de auto stappen en ook naar het Haga gaan. 
Linda naar het Haga. Bij binnenkomst: géén Aziatische barende 
dame. En wachten en wachten…..Na 20 minuten… nicht gebeld: 
“waar blijven jullie?”. De nicht: “ik ben nog gewoon thuis; haar 
man heeft net gebeld, zij zijn ook nog thuis en de baby wordt bijna 
geboren. Man heeft 112 gebeld!” Wattuh? De baby wordt bijna 
geboren, ik ben haar verloskundige, politie/ambulance/brand-
weer/deze dame heeft geen verblijfsvergunning/wat gaat de po-
litie zeggen?/ik móet er naar toe/hoe kom ik in de Kaapstraat? 
Daar was reddende engel Bianca, verpleegkundige in het Haga. 
“Linda”, zei ze, “ik leid je de weg”. Als je hier weg rijdt, bel je me. Ik 
zeg linksaf en stukje doorrijden, bij dat grote gele gebouw rechts-
af… 

Alle mannen zuchtten van opluchting 
Ik denk dat TomTom zo op het idee kwam navigatie uit te vinden. 
Misschien lag zijn vrouw wel net te bevallen. Hij ging koffie halen, 
hoorde dit gesprek en dacht, dat kan ik ook! Aangekomen in de 
Kaapstraat, dankzij Bianca, was het er helemaal stil en donker. 
Linda stond voor een heel hoog pand. Op hoop van zegen belde 
ze aan bij een hoge, smalle donkergroene deur. Er werd open-
gedaan, zij zag een hele rij trappen. Boven hoorde ze een man 
roepen. Ook al verstond ze de taal niet, zij snapte heel goed dat ze 
daar moest zijn, en door moest lopen! De trappen werden steeds 
smaller en de kleur van de vloerbedekking veranderde bij elke 
trap. Met verlostas en zuurstofkoffer klom ze de steile trappen op. 
Eenmaal boven stond ze in een piepklein keukentje waar het tot 
haar verbazing nogal druk was. Twee politiemannen, twee am-
bulancebroeders, de echtgenoot en een oude dame keken haar 
verwachtingsvol aan. Wie bent u? Linda: “ik ben de verloskundi-

ge!” Alle mannen zuchtten van opluchting en hun schouders zak-
ten een paar etages lager. “Gelukkig!” riepen ze in koor. Mag ik er 
even bij? Op de kraamkamer lag ons Aziatische schatje, mét hui-
lende baby. De agenten en broeders riepen: dan gaan wij weer.. 
“nou” zei Linda, willen de ambulancebroeders even wachten? Als 
de placenta is geboren en alles is in orde met moeder en kind dán 
mogen jullie weg. Zo gezegd zo gedaan: de placenta volgde vlot 
en moeder en dochter lagen gezond en wel in hun warme bedje. 
Eind goed al goed! Lang leve de “Haga navigatie Bianca”. 

Vind ons ook op Facebook:

Poeldijk Nieuws
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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

Heb je herinneringen voor expositie? 

Bartholomeusschool 100 jaar
Door Paul Zuidgeest, werkgroep Historie Bartholomeus

Kinderen begeleiden vanaf hun kleuter- naar puberleeftijd, tot 
jonge mensen met een mening, weerbaar én kwetsbaar, vol 
dromen en vol plannen. Duizenden Poeldijkse kinderen zaten er 
vanaf 1921 op school, eerst Bartholomeus later Verburch-hof. 
De historische werkgroep Bartholomeus Poeldijk wil dit jubile-
um aandacht geven. Het zou mooi zijn als er heel veel reacties 
komen van Poeldijkers alle leeftijden, van hun ervaringen en be-
levenissen over hun lagere-schooltijd.

Wat maakte de meeste indruk op je? Wat was waardevol voor 
je verdere leven? Dat willen wij weten, ook van de groep die de 
school nu gaat verlaten! De oudsten onder ons maakten de oorlog 
nog mee, de watersnoodramp in 1953, de komst van radio, tv, te-
lefoon, ‘Flower-power-jaren ’ 60, de decennia 70, 80 en 90, com-
puter, mobiele telefoon, de gulden, de eeuwwisseling, Internet. 
Als ik op mijn lagere schooltijd terugkijk – 70 jaar geleden – maak-
ten op mij de creatieve vakken diepe indruk. Daar geniet ik nog 
van: muziek, zingen, tekenen, schilderen, lezen, sporten. Ieder 
heeft zijn eigen ervaring. De werkgroep nodigt Poeldijkers uit er-
varingen en schoolspullen met ons te delen. Welke familie had de 
meeste generaties op de school? Wie was je favoriete juf of mees-
ter? Een geheim over je schooltijd verklappen? Het wordt een 
feest van herkenning. Alles hangt af van je medewerking, zoek op 
zolder foto’s, schoolschriftjes en rapporten. Ook als je een keer 
bent blijven zitten! Wij willen je schoolspullen en herinneringen 
tentoonstellen op Open Monumentendag in september. 

Zorgvuldig én weer terug! 
Wij behandelen al het materiaal heel zorgvuldig en je krijgt alles 
na afloop terug. Geef het mét naam en adres af op dinsdag en 
donderdag van 10.00-12.00 uur, Voorstraat 111. Als je belt of mailt 
komen wij het ophalen. Cora van Dalen (06 – 25 095585 of 06 – 12 
124640), mail: historiebartholomeuspoeldijk@gmail.com.
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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

Wat een miskleun, die verkeerslichtportalen op kruispunt Voorstraat-Nieuweweg! Het markante gebouw van de voormalige 
Poeldijkse Fruit- en Groentenveiling Poeldijk, een Rijksmonument van bijna 100 jaar, van architect Eisso Reitsema wordt ernstig 
overheerst door deze ‘duurzame’ gedrochten. Ik kan mij voorstellen dat het vernieuwend is en zeker duurzaam. Maar het had beter 
op een ander kruispunt uitgevoerd kunnen worden. Er is aangifte gedaan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wethouder 
Vreugdenhil en B&W zijn hierover geïnformeerd. Ook vanuit de politiek is een reactie ontvangen. We wachten af. Wil Bol, Poeldijk. 
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H. BARTHOLOMEUS    
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Telefoon 0174-245058
Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875

Openingsti jden secretariaat: dinsdag van 9.30-12.00 uur
  donderdag van 9.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
tel. 0174-764338 email: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werkster E. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
tel. 06 3628 6952 email: geelen@rkwestland.nl

Parochie Website: www.rkwestland.nl 
E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federati esecretariaat:
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel: 06 5147 7580 / email: info@rkwestland.nl 

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Anno Domini
Door pastor Max Kwee

Je ziet het nogal eens op oude gebouwen 
staan: ‘A.D.’ en dan een jaartal. Nee, 
dan gaat het niet over die krant. De ver-
melding ‘A.D.’ staat voor Anno Domini, 
in het jaar des Heren. Het is de mede-
deling: in het jaar van de Heer (bijvoor-
beeld 1800) is dit pand hier gebouwd of 
opgeleverd. Midden in ’s-Gravenzande, 
waar ik woon, staat het restaurant ‘De 
Spaansche Vloot’. Daar staat op ‘A.D. 
1642’. Indrukwekkend dat het gebouw 

er al zo lang staat. 

’Het jaar des Heren’. Vroeger had men dat besef nog. De ti jd om 
te leven, en dus ook elk jaar, wordt ons ten diepste gegeven. We 
kunnen de ti jd toch niet zelf maken? We kunnen niet zeggen, 
ziehier, ik produceer voor jou een jaar. Wij kunnen er natuur-
lijk wel veel mee. Heel veel plannen, organiseren, maar ook va-
kanti es en rustperiodes regelen. We hebben wel de uitdrukking 
‘ti jd maken’. We zeggen dan bijvoorbeeld: ‘Ik maak ti jd voor jou’. 
Maar dat betekent dat we de beschikbare ti jd anders verdelen. 
Nieuwe ti jd erbij kunnen we niet maken. 

Tijd is ons gegeven, nu, het nieuwe jaar 2017. Tweeduizend en 
zeventi en jaren geleden is het alweer dat Jezus geboren werd. 
We vierden het onlangs nog uitgebreid met kerstmis. Wat zal 
het nieuwe jaar ons brengen? Voorspoed of tegenslag? Goede of 
slechte ti jden? Mogen we nieuw leven verwelkomen, of zal een 
dierbare ons ontvallen? We weten het niet van tevoren en dat 
is misschien maar goed ook. Maar we proberen, in alle omstan-
digheden, er toch op te vertrouwen dat de Heer met ons is. Vlak 
voor kerstmis, op de vierde zondag van de Advent, hebben we 
gehoord: ‘Hij heet Immanuël’, hetgeen betekent ‘God met ons’. 
‘God met ons’, wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstel-
len? Is hij erbij als ik boodschappen doe? Is hij erbij als ik op 
de vereniging een biertje drink? Waarom niet eigenlijk? Hij kent 
ons, Hij weet wat wij doen, Hij weet wat ons bezighoudt. We 
mogen er op vertrouwen dat Hij er alti jd is. Hij wil ons alti jd de 
goede wegen wijzen. Hij wil met ons genieten van het leven in 
goede ti jden, en ons troosten, steunen en bijstaan in moeilijke 
ti jden. Niet alles zal onmiddellijk opgelost worden. Niet elk ge-
bed wordt verhoord zoals wij het willen. Zo werkt het niet. God 
zal verhoren op zijn manier, op zijn ti jd, volgens zijn wijsheid. De 
kunst voor ons is, om te vertrouwen op zijn wijsheid. Ook in het 
nieuwe jaar, dat ons gegeven wordt. Anno Domini. Wij wensen 
u een gezegend en mooi 2017.

Kerkberichten
Weekeinde 7 en 8 januari: Driekoningen (A).
Zaterdagavond 19.00 uur: geen viering! Er is een viering in de 
Heilige Machutuskerk te Monster.
Zondagochtend 11.00 uur: Driekoningenviering m.m.v. het 
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor B. Lansbergen. Intenti es: 
Adrie van Zijl, Piet van Veen, Geert van Vliet, Aad Broch, 
Geertruida van Huik-Grossat, Greet Bron.
Weekeinde 14 en 15 januari: 2e zondag door het jaar (A).
Zaterdagavond 19.00 uur: woord- en communieviering met 
volkszang en cantor. Voorganger: Pastoraal medewerker mw. Els 
Geelen. Intenti es: jaargeti jde Ard Enthoven, jaargeti jde Leny van 
Nierop, overleden familie Van der Elst, Niek Duijndam.
Zondagochtend 11.00 uur: Eucharisti eviering m.m.v. het 
Bartholomeuskoor. Voorganger: Pastor M. Kwee. Intenti es: Uit 
dankbaarheid bij het 60-jarig huwelijk van Kees en Leny van 
Marrewijk-Barendse, overleden familie Van Marrewijk, overleden 
familie Barendse, overleden familie Van der Loos-van Leeuwen, 
overleden ouders en familie Van der Elst, Leida Vriend-Vlaar en 
jaargeti jde voor dochter Daniëlle, Theo van den Berg.
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om zo-
maar even binnen te lopen voor een sti l moment, alleen of met 
anderen, om een kaarsje aan te steken of er gewoon even te zijn.

Vieringen in De Backerhof
Donderdag 12 januari 19.00 uur: Eucharisti eviering met pastor 
M. Kwee. 
Donderdag 19 januari 19.00 uur: Rozenkrans bidden. Dhr. J. 
Brabander.

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u het secretariaat att ent maakt op 
personen, die graag bezoek willen ontvangen omdat ze in het zie-
kenhuis liggen, of ziek en aan huis gebonden zijn. (tel.245058).

• Baggerwerk in sloten, vijvers en grachten
• Eigen depot voor baggerspecie
• Maaiwerk van bermen en slootkanten
• Beschoeiingen en damwanden
• Sloten graven en dempen
• Aanleggen en verbreden van dammen
• Leveren en afvoeren van grond,

zowel over de weg als over water
• Brede rijplaten te huur

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingsswerken 06-20301432

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingswerken 06-20301432

•   Baggerwerk in sloten, 
vijvers en grachten

•   Eigen depot voor bagger
specie

•   Maaiwerk van bermen en 
slootkanten

•   Beschoeiingen en dam
wanden

•   Sloten graven en dempen
•   Aanleggen en verbreden 

van dammen
•   Leveren en afvoeren van 

grond, zowel over de weg 
als over water

•  Brede rijplaten te huur

(Foto Willem de Bruijn)
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Meervoudig gebruik Bartholomeuskerk

Studenten doen onderzoek  
De afgelopen maanden maakte architect 
Bas1s schetsen van het meervoudig deel 
van De Bartholomeus en wij kijken nu hoe 
dat deel goed en voordelig verwarmd kan 
worden. Eerste voorwaarde is een warme 
en een gezellige sfeer en dat zoveel mo-
gelijk activiteiten die in onze kerk passen 
kunnen plaatsvinden. Ook voor ontmoetingen na vieringen,  le-
zingen, exposities, muziek, zang en dans. 

Wij hadden enkele koffietafel bijeenkomsten na begrafenissen 
en er was een niet kerkelijke uitvaart achter in onze kerk. Ook 
daaraan is behoefte en willen wij mogelijk maken. Aanpassingen 
achterin de kerk zijn nodig: betere en meer toiletvoorzieningen, 
tochtvrije ingang, wand tussen liturgisch en meervoudig deel, 
aparte verwarmingssystemen en scherm voor een goed binnen-
klimaat, ook in de winter. Dit alles in overleg met het parochiebe-
stuur, eigenaar van de kerk en ook een belangrijke gebruiker. Als 
de plannen op papier staan en de kostprijs duidelijk is, praten wij 
er met elkaar over en  nemen wij besluiten over de stappen die 
wij gaan zetten.

Verhuurmogelijkheden pastorie
Sinds 1 maart huurt Pedicure Wijnbergen en Verhoog een ka-
mer in onze pastorie, waar ons secretariaat was is nu hun prak-
tijk. Naast de Pedicure kun je er een dag per week terecht bij 
de Podotherapie Westland. Ons secretariaat is verhuisd naar de 
kamer, rechts van de ingang. Daar is ons secretariaat bereikbaar. 
Ook voor bijeenkomsten in onze andere zalen (30m²), en (±40m²) 
kunt u zich bij ons melden. De zalen kunnen door een tussen-
wand tot 70m² worden uitgebreid. Ook op de eerste verdieping 
kan gehuurd worden. ZZP’er, zoekt u een kantoor of wilt u af en 
toe een ruimte huren? Mail: algemeen@debartholomeus.nl of 
bel: 06-53 714 151.

Huis van de Buurt
Op langere termijn wil de stichting Vrienden het Huis van de Buurt 
naast en in onze pastorie. Nu Perspektief eind 2021 uit De Witte 
Brug zal vertrekken, wil de gemeente met ons en Arcade daar 
zorgwoningen realiseren. Pas op lange termijn kan Poeldijk alle 
activiteiten op één plek verwezenlijken. Naast Huis van de Buurt 
zou ook het gezondheidscentrum er gevestigd kunnen worden.

Onderzoek studenten De Bouvrie opleiding 
Om de lange termijn te onderzoeken zijn 9 studenten van de 
Saxion Hogeschool in Deventer begonnen aan een stageopdracht. 
Zij studeren binnenhuisarchitectuur, komen uit heel Nederland 
en werken vooral vanuit huis. Zij werken mogelijkheden uit. Niet 
alle zijn haalbaar maar zij komen met creatieve voorstellen. Zij 
helpen ook bij het inventariseren van wensen en mogelijkheden 
die u als Poeldijker ziet. De studenten maken een enquête en leg-
gen die u voor. Doet u mee? In de volgende Poeldijk Nieuws meer 
daarover; de enquête komt ook digitaal.

Steun Stichting Vrienden Bartholomeus
Wilt u onze Stichting steunen? Heel graag. Onze Stichting heeft 
de ANBI-status en elke gift is voor 125% aftrekbaar. Dus kunt u 
over elke € 100,--, een bedrag van € 125,-- aftrekken. In de 40% 
schijf betaalt u € 50,-- minder belasting, bij 50% is dat € 62,50. 

Onze bankrekening: NL90 RABO 0356 5021 47. Wij stellen uw 
bijdrage bijzonder op prijs. Als u ‘Vriend van Bartholomeus’ wilt 
worden schrijf u dan in met het formulier.

 JA, IK WORD VRIEND VAN DE BARTHOLOMEUS!
Mijn jaarlijkse bijdrage:    € 25,=      € 50,=      € 100,=
 een hoger bedrag, nl. € ________________ (zelf invullen)   

De heer/mevrouw  Voornaam/letters:________________

Achternaam: _________________________________________

Adres: ______________________________________________

Postcode: ___________________________________________

Woonplaats: _________________________________________

Mailadres: ___________________________________________

Telefoonnr.:  _________________________________________

Bankrekeningnr.: ______________________________________

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

Handtekening:       ____________________________                          

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

Het
familiebedrijf viert 100 jaar met

episc
hhe prriijjzen

Het
fafaf miliebbeddrijf 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 Boere, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28


