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AGENDAAGENDA
Zaterdag 09.30-10.00 uur Open kerk  Hervormde kerk 

Woensdag 13.30-15.00 uur Open kerk Bartholomeuskerk

Op afspraak Platenzolder en boekenmarkt Hervormde kerk (zie pag. 9)

Tot 5 april Vastenactie 2021  Zie pag. 7

Als ik het weekeinde bij mijn 
vriend in Poeldijk doorbreng, 
loop ik minstens één keer met 
de hond langs alle straat-
biebs/minibiebs. Soms vind 
ik er een boek naar mijn zin, 
altijd plaats ik dan een ander 
boek terug in het kastje. Zijn 
er meer biebs in Poeldijk? Wilt 
u dat doorgeven aan Poeldijk 
Nieuws, dan kan ik mijn wan-
delroute veranderen!

Hartelijk dank,  Jantien Jacobs.

Boekenwandeling

Straatbiebs in Poeldijk

A.J. van Reststraat bij Kiboe (Foto’s Willem de Bruijn)

Gantel 13

Voorstraat 31

Dwarsland 8

A.J. van Reststraat 8

Voorstraat 48
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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
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
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Koos Verbeek (voorzitter), Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan 
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ter), Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Etiènne Zwinkels (website en sociale media).
Opmaak en druk: Uitgeverij West Media.
___________________________________________________
Kopij Poeldijk Nieuws 
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Elly Hazewinkel (06-21645276), Koos Verbeek (06-
53714151) of Wilfred Bronswijk (06-21253171).
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken) 
Poeldijk Nieuws is niet aansprakelijk voor gevolgen van 
fouten in advertentieteksten.
___________________________________________________
Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes

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

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

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

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

BELANGRIJKE NUMMERS EN ADRESSEN
Wijkagent Poeldijk:
Spreekuur wekelijks dinsdag 14.00-15.00 uur in De Backerhof.
Bij nood: bel 112
Bij problemen: 0900-8844. www.politie.nl
Gemeente Westland: 140174
Dr. Schijen  0174-212232, noodlijn 0174-240638
Dr. Touw  0174-247373, noodlijn 0174-241947
Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174-638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174-280808
Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06-23577957, www.careyn.nl
Wij hebben tijdelijk het spreekuur niet beschikbaar.
Verloskundigen: 06-24713713
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174-630358
Sociaal makelaar Poeldijk: Helma van der Wijden 06-40737399, 
mail: h.v.d.wijden@vitiswelzijn.nl
Gehandicapten Platform Westland: 06-34959999
Dierenbescherming Westland: 0174-630863
Embrasse uitvaartverzorging: 0174-257474 
Lupine uitvaartverzorging: 0174-270090
Silene Uitvaart: 0174-292926

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:
Judith van den Bos, Steunraadslid CDA

judith@cdawestland.nl Tel. 06-38903062
Marcel Zuidgeest, Raadslid CDA

marcelingrid@kpnmail.nl. Tel. 06-13243733

GemeenteBelang Westland
Ideeën, vragen en opmerkingen: vraag@gemeentebelangwestland.nl

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06-81022746

CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.
JOS VRANKEN

Het Endhof 5 - Telefoon 0174-245520

Kinderopvang Simba 
voor dagopvang 0-4 jaar, peuteropvang 2-4 jaar, 
BSO 4-13 jaar (opvang voor-, tussen- en na 
schooltijd en in vakanties): 0174-243104 /
 info@kdvsimba.nl

Pieter van Foreest: 015-5155000, 
www.pietervanforeest.nl
Wonen, zorg, behandeling en thuiszorg.
Wijkverpleging: Team Poeldijk Thuis, Rijsenburgerplaats 25

Westland Verstandig; Vragen, ideeën, verzoeken:
Nico van Rijn tel.nr. 06-23029692

Mauro Steentjes tel.nr. 06-25107851
Peter Duijsens tel.nr. 06-53401068
Rob Joosten tel nr. 06-42276103

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:
JOHN WITKAMP 06-52588023

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

Familiebericht: 
1/8 pag.: € 35,00
1/6 pag.: € 50,00 
1/4 pag.: € 65,00

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

Poeldijknieuwtjes:
Particulier: € 10,00
Zakelijk: € 25,00

PerspeKtief, Woonhotel Westland 
Meldnummer: 794141, 24/7 bereikbaar. info@perspektief.nl
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15 T/M 20 MAART 22 T/M 27 MAART

KEURKOOPJE

4 X BEIERSE FRIKADEL 

SLECHTS €5,75
VLEESWARENKOOPJE

150 GRAM BOURGON
DISCH GEBRAAD

SLECHTS €2,75
KEURSLAGER CULINAIR

PROBEER EENS ONZE 

HEERLIJK GEKRUIDE NASI 

MET VERSE GROENTEN EN 

KIPPENDIJEN.

KEURKOOPJE

350 GRAM KIPBLOKJES
+ 4 RUNDER
HAMBURGERS

SLECHTS €8,95 
VLEESWARENKOOPJE

150 GRAM KIPROLLADE

SLECHTS €1,95
KEURSLAGER CULINAIR
PROBEER EENS ONZE 
HEERLIJKE MACARONI 
MET VERSE ITALIAANSE 
GROENTEN EN RUNDER
GEHAKT.

keurslager

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Krokante 
Kaasstengels

nu voor € 2,50

Heerlijke verse 
Chipolata schnitt

nu € 5,99 

Aanbiedingen geldig van 
woensdag 17 maart t/m dinsdag 23 maart

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

Lekker donker 
brood! Toscaans

2e halve prijs

Persoonlijke kleur

Je stem laten horen
Door Astrid Reitsma

 Op 17 maart mochten wij onze stem laten 
horen: een kans om invloed te hebben 

op welke koers we moeten varen. We 
praten, discussiëren en oordelen al 
een jaar lang of het kabinet ons goed 
door deze crisis leidt. Dus nu was het 
hét moment om het de mogelijkheid 

te geven door te gaan of een andere 
partij de kans te geven het anders of  

 beter te doen. Als een politicus spreekt, wordt 
verteld welke koers gevaren moet worden. Wat beter moet en 
wat anders kan.

Ik las in een artikel dat veel mensen niet goed luisteren naar de 
inhoud, maar naar de stem: naar toon, variatie, hoogte, kracht en 
energie. Dit herken ik. Als ik moet luisteren naar een monotoon 
verhaal, haak ik af. Zo kan ik  andere voorbeelden geven van va-
riaties die ik niet prettig vind, maar dat is en blijft erg persoonlijk. 
Ook mijn stem heeft een persoonlijke kleur. 

“Ik ken jou!”
Ooit was ik in het Leijenburgziekenhuis net klaar met een beval-
ling en stond op het punt om weg te gaan, toen een verpleegkun-
dige aan mijn mouw trok. Ze zei: “Astrid, kun jij voor mij bij een 
mevrouw kijken op verloskamer 3? Haar verloskundige staat vast 
bij een andere bevalling en ik kan haar achterwacht niet bereiken. 
Zij heeft het erg zwaar, ik denk dat de baby bijna komt.” Tuurlijk, 
zei ik. Op verloskamer drie werd hard gewerkt. De dame stond 
voorovergebogen, hangend in de kussens; met hevige weeën. 
Met mijn koele hand op haar onderrug, zei ik: “Hoi, ik ben Astrid. 
Ik zie dat je het zwaar hebt. Ik kom je helpen, het komt goed.” Ze 
zei: “Ik ken jou!” Ik: “Echt? leuk! Ik hoor graag waarvan, maar we 
gaan eerst een baby krijgen.” Binnen 15 minuten had ze een mooi 
jongetje op haar buik. Toen alles achter de rug was en ik met kof-
fie naast haar bed zat vroeg ik waar zij mij van kende. Ze zei: “ik 
herkende je gelijk aan je stem. We hebben op de lagere school bij 
elkaar in de klas gezeten en ik herkende je gelijk. Heel bijzonder 
want dit was twintig jaar geleden! 

Ook nog eens jarig
Vandaag, 17 maart ben ik ook nog eens jarig. Vorig jaar stond op 
13 maart mijn koffer al gepakt voor vertrek op de dag erna. We 
zouden mijn verjaardag in Marrakesh vieren. Na de halve nacht 
wikken en wegen besloten wij niet in het vliegtuig te stappen. De 
lockdown hing in de lucht en we durfden het risico niet aan vast te 
zitten in Marokko. Gelukkig hebben we de goede keuze gemaakt, 
anders hadden we acht weken in Marokko vast gezeten. Dit jaar 
geen grootse plannen, met het gezin koffie met gebak, een wijntje 
met een hapje. En stemmen natuurlijk. Als mijn stem na 20 jaar 
nog herkend wordt, dan moet ik ‘m ook nu maar laten horen. 

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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In liefdevolle herinnering

Jeannet Kok- van Koppen
* 7-11-1955                                      † 22-3-2016

 

Alweer 5 jaar zonder jou,
Zonder je liefde, je stem en je warmte.

Maar nog altijd zo aanwezig in onze gedachten en in ons hart.

Het grote gemis stopt nooit.

Henk, kinderen en kleinkinderen.

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

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

Van een persoonlijk
afscheid naar een

dierbare herinnering

Natascha
van Zeijl - Vis

Herckenrathstraat 1 te Monster
24/7 bereikbaar via 0174 - 257474

info@embrasseuitvaart.nl | www.embrasseuitvaart.nl

Omzien naar elkaar 
meeleven in vreugde en verdriet 

Dit zijn belangrijke gegevens in een mensenleven. 
Wij hebben dit ondervonden en het is ons tot troost 
geweest. 

Voor uw vriendschap ti jdens zijn leven en uw hartelijke 
deelneming, in welke vorm dan ook, na het overlijden 
van onze lieve broer, zwager en oom

�eert �ederpelt
willen wij u hartelijk bedanken.

 Piet
 Els en Peter
 en verdere familie

Poeldijk, maart 2021
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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

In dankbare herinnering 

Alie van Vliet (87)
Door diaken Ronald Dits

Op 18 februari is, op 87-jarige leeftijd en gesterkt door het Heilig 
Sacrament van de Zieken, Alida Elisabeth van Vliet-van der Stap 
thuis in Poeldijk overleden. Alie werd op 4 februari 1934 in Delft 
geboren en groeide op in een gezin van acht kinderen. De oorlog 
was een zware tijd, in de jaren daarna ontmoette zij Aad van 
Vliet bij het dansen in Hoek van Holland. Hun huwelijk was op 
20 oktober 1954, waarna het bruidspaar eerst ging inwonen bij 
de ouders van Aad, op de Verburghlaan. 

Later werd een woning gevonden in de Julianastraat (1958) en 
drie jaar later een eengezinshuis in de A.J. van Reststraat. Het ge-
zin werd uitgebreid met zoon Eddy, zoon Hans en dochter Els. Alie 
was een lieve en positieve vrouw die altijd klaarstond voor haar 
gezin, ze kon daarvoor heel strijdbaar zijn. Je was altijd welkom 
bij haar en Aad, ze gaven aandacht en konden goed luisteren. 
Een moeilijke periode brak aan toen Eddy niet meer thuis kon wo-
nen, hij had het syndroom van Down en verhuisde naar Baarn. 
Uiteindelijk overleed hij ongeveer 20 jaar geleden. Toen de kinde-
ren ouder werden ging Alie krenten en werken in een meubelzaak. 

Zij genoot erg van de vijf kleinkinderen en ook voor hen had zij 
met Aad alles over. Met Aad trok ze vaak er op uit met de toer-
caravan. De laatste jaren van haar leven kreeg Alie last van de 
ziekte van Ménière en ging Aad meer voor Alie zorgen. Helaas 
overleed Aad onverwacht op 13 maart 2019 en Alie probeerde 

door te gaan. Ze puzzelde graag en had contact via Wordfeud. 
Na haar laatste verjaardag werd zij lichamelijk zwakker maar kon 
gelukkig thuisblijven, wat mogelijk was door de goede zorg van 
haar kinderen. De uitvaartplechtigheid was op 23 februari in de 
H. Bartholomeuskerk waar in dankbaarheid terug is gekeken op 
het leven van Alie. Hierna is zij begraven in het familiegraf op de 
parochiële begraafplaats in Poeldijk. Nu mag zij rusten in Gods 
huis van licht en liefde, waar zij verenigd mag zijn met haar gelief-
de Aad en haar zoon Eddy.

Eindelijk is de detailhandelsvisie 
Westland er
Uitgangspunt in Poeldijk moet zijn een goede mix van horeca, 
mode, speciaalzaken en supermarkten en een levendig dorp. Er 
zijn de afgelopen jaren veel woningen gebouwd. Het nog aantrek-
kelijker maken van de Voorstraat zou prioriteit moeten hebben. 
Het pleintje in de Voorstraat zou beter aangekleed moeten wor-
den. Ook verkeersmaatregelen in de Jan Barendselaan. Daarbij 
past ook het meer naar het centrum halen van sociaal/maat-
schappelijke functies, waarbij elkaar ontmoeten belangrijk is. 
Wellicht meer bankjes, afvalbakken en groen wat vele inwoners 
nog missen. Tijd voor actie dus wat Westland Verstandig betreft. 
Inmiddels nam het College het besluit tot het ondersteunen van 
een online winkelstraat voor heel Westland. Uiteraard prima en 
geeft de ondernemers hopelijk een steun in de rug.

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

Pasen: géén volle kerk
Door Helen de Vreede, parochiesecretariaat

Ook voor vieringen in de Goede Week en het Hoogfeest van 
Pasen is reserveren van een plaats verplicht. Wie had het vorig 
jaar kunnen bedenken dat er een jaar later nog steeds beperkin-
gen zijn door corona? Geen mens toch? Helaas het is toch zo en 
wie weet voor hoe lang nog. Het ziet er naar uit dat we, net als 
bij alle vieringen, ook bij afgelopen Kerstmis, wij met niet meer 
dan 30 mensen tegelijk bij de viering in de kerk  mogen zijn. 
Volle kerken en samen liederen zingen zit er dit jaar met Pasen 
dus nog niet in.

Er zijn nog steeds mensen die naar de kerk 
komen zonder vooraf te reserveren. Beste 
mensen, meldt u zich eerst  aan. U heeft 
vast familie, vrienden, bekenden of buren 
die dit voor u willen doen. Ook het paro-
chiesecretariaat is u zeer behulpzaam. Zo 
voorkomt u dat u voor niets naar de kerk komt en niet toegelaten 
wordt. Ook op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswaken 
en het Hoogfeest van Pasen mogen alleen mensen die hebben 
gereserveerd komen. Voor de vieringen van Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag kunt u alleen via de website reserveren van zondag 
28 maart (12.00 uur) t/m woensdag 31 maart (17.00 uur). Voor 

de Paaswaken en Hoogfeest van Pasen (1e en 
2e Paasdag) kan dat vanaf 28 maart (12.00 
uur) t/m 3 april (17.00 uur). Kunt u niet naar 
de kerk komen? Volg vieringen dan via kerk-
omroep (geluid) of kerkdienstgemist (beeld en 
geluid). 

De kerk is tijdens de gehele Goede Week elke dag anderhalf uur 
open om binnen te lopen voor gebed, een kaarsje op te steken, 
de stilte op te zoeken, en een palmtakje mee naar huis te nemen. 
Vanaf zondag 28 maart t/m 1 april van 13.30-15.00 uur. Op Goede 
Vrijdag is de kerk open van 15.00-16.00 uur. Op Paaszaterdag en 
1e Paasdag van 13.30-15.00 uur. Ondanks alle beperkingen wen-
sen wij u een Zalig Paasfeest. Reserveren is alleen mogelijk via: 
www.rkwestland.nl.

Vastenactie: Werken aan je toekomst

Beter leven door goed onderwijs
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV

Ook dit jaar organiseert Vastenactie een campagne: voor be-
roepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. 
Met een opleiding kunnen mensen een inkomen verdienen en 
een eigen bedrijf opzetten. Omdat de Vastenactie-campagne 
door corona op een laag pitje kwam te staan, is besloten dit jaar 
weer actie te voeren voor beroeps- onderwijs en ondernemer-
schap in ontwikkelingslanden.

De afgelopen drie jaar volgden al meer dan 4.000 mensen een 
beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan 
10.000 jongeren onderwijs. Met deze campagne willen we nog 
meer mensen helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, 
zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol 
kunnen spelen in hun gemeenschap. Gebrek aan scholing is een 
belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede. Een opleiding 
kan de kans op een baan vergroten. Wie een redelijk inkomen 
verdient heeft geen zorgen over eten of een dak boven het hoofd. 

Wat doet Vastenactie?
Dit jaar ondersteunt Vastenactie 
wereldwijd projecten om mensen 
toegang te geven tot onderwijs en helpen bij het starten van 
een eigen onderneming. Door trainingen, onderwijsruimten en 
lesmateriaal. Help ook door projecten financieel  te ondersteu-
nen. Achter in de Bartholomeuskerk hangt de offerkist voor uw 
bijdrage in de Vastentijd. Of maakt uw gift over via NL21 INGB 
0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Doet u ook mee om 
deze Vastenactie in onze parochie te laten slagen? Zie ook: www.
vastenactie.nl.  

Pas op internetcriminelen
Internetcriminelen geven zich in e-mails uit voor pastorale be-
roepskrachten in een poging om de ontvanger aan te sporen geld 
over te maken. Begin maart zijn twee incidenten in het bisdom 
Rotterdam gemeld. Criminelen gebruiken vaak Gmail om een 
nieuw e-mailadres aan te maken dat er geloofwaardig uitziet. 

Zo schrijven zij vanuit dat e-mailadres dat zij de pastoor zijn. 
Het nep e-mailadres lijkt op het echte e-mailadres van de pas-

Poeldijk

Wilt u helpen ogen en oren 
van Poeldijk te zijn?

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

Door Poeldijkers voor 
de veiligheid van 
Poeldijkers

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl
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toor. Wees alert op deze malafide praktijken. Het pastoraal team 
vraagt u nooit via email om geld. Dat soort berichten is altijd nep. 
Onze eigen e-mailadressen eindigen altijd op @rkwestland.nl. 
Als u twijfelt aan de echtheid van een bericht benader dan het 
Federatiesecretariaat via: info@rkwestland.nl. 

Per 1 juni 2022

Vertrek diaken Ronald Dits 
Ja, u leest het goed! Na overleg met de bisschop liet diaken 
Ronald Dits het federatiebestuur weten dat hij per 1 juni vol-
gend jaar zijn werk in het Westland en Hoek van Holland wil 
stoppen. Het duurt nog even voor het zover is, maar een jaar 
is zo voorbij.  In overleg met het bisdom gaat het federatiebe-
stuur kijken hoe het pastoraal team weer op sterkte gebracht 
kan worden. 

Kerkberichten 
Weekeinde 20 en 21 maart: 5e Zondag van de Veertigdagentijd.
Zaterdag 19.00 uur: viering in de Machutuskerk Monster. 
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met boeteritus en koorzang. 
Voorganger: pastor Max Kwee. Intenties: Kees Rijgersberg, Piet 
Verbeek, Jopie Verbeek-van Leeuwen, Leo van Marrewijk, Jeanne 
Duijvestijn.
Weekeinde 27 en 28 maart: Palmpasen.
Zaterdag 19.00 uur: Woord- en Communieviering met koorzang. 
Voorganger: diaken Walther Burgering. Intenties: voor alle zie-
ken in de parochie.
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met koorzang. Voorganger: 
pastor Smulders. Intenties: Toos van der Valk, Arie van Vliet, Corry 
Grimbergen-Wijtenburg, Theo en Annie van der Elst, Gerard 
Goeijenbier en Riet Goeijenbier-van Kester.
Witte Donderdag 1 april 19.00 uur: Eucharistieviering met koor-
zang. Voorganger: pastor Ab Vijftigschild. 
Goede Vrijdag 2 april 15.00 uur: Woord- en gebedsviering met 
koorzang, de Kruisweg wordt gebeden. Voorganger: pastor Max 
Kwee. 
Vrijdag 2 april 19.00 uur: Woord- en gebedsviering in de Heilige 
Machutuskerk Monster.

Kerk open in Goede Week
Iedere woensdag is de kerk van 13.30-15.00 uur open, om even 
binnen te lopen voor een stil moment, alleen of met anderen, om 

een kaarsje aan te steken. De kerk is elke dag van de Goede Week 
van 13.30-15.00 uur open.

Op Goede Vrijdag 15.00-16.00 uur voor de gebedsviering. Op 
Paaszaterdag en 1e Paasdag 13.30-15.00 uur.

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). 

MONDKAPJES OOK VOORRADIG!

 1718 JANUARI 2017

Kans op auto ti jdens 
Winter Was Weken 
Januari staat in het teken van de BOVAG Winter Was Weken bij 
Carwash Westland. Bij elke wasbeurt ontvangt u een kanskaart 
met kans op een auto ter waarde van €10.000 of een winter-
sportcheque.

Deelnemen aan de acti e kan door acti veren van de unieke code 
van de kanskaart voor 11 februari op www.winterwasweken.nl. 
De winnaar van de hoofdprijs mag een nieuwe of gebruikte auto, 
met garanti e uitzoeken voor een maximumbedrag van € 10.000. 
Onder alle deelnemers wordt wekelijks een wintersport reische-
que verloot ter waarde van € 445. Ook krijgt elke deelnemer 2 
weken een grati s krant naar keuze. Meer informati e vindt u op 
www.carwash-westland.nl en via Facebook en Twitt er. 

Klaverjassen in Westlands museum
In de wintermaanden organiseert het Westlands Museum eens 
per maand klaverjaswedstrijden. De eerstvolgende keer is op 
donderdag 19 januari. Dan kunt u gezellig klaverjassen en tus-
sen de drie rondes door het museum en de historische tuin be-
zoeken. Voor de winnaars zijn leuke prijzen te winnen.

De kaartwedstrijd begint om 
13.30 uur; inschrijven vanaf 
13.00 uur. Inschrijfgeld is € 
4,00 en is inclusief bezoek aan het museum en koffi  e of thee. 
Inschrijving is voor iedereen vrij en u hoeft  zich niet vooraf aan 
te melden. U vindt het museum aan de Middel Broekweg 154 in 
Honselersdijk. Telefoon: 0174 – 62 10 84.

Bordspelvereniging De Spelsalon 
Wij zijn een gezellige bordspelvereniging De Spelsalon, die sinds 
oktober 2014 wekelijks in Poeldijk speelt. Opgericht voor men-
sen die het leuk vinden om spellen te spelen maar niemand in 
de buurt  hebben om mee te spelen, of die het gewoon leuk vin-
den om met een groepje mensen spellen te spelen. Veel men-
sen kennen monopoly, rummy cub, ganzenbord; maar er zijn 
zoveel meer leuke spellen. Wij willen graag spelers kennis laten 
maken met veel leuke moderne bordspellen. 

We hebben ruim 200 spellen in huis, maar spelers kunnen ook 
een eigen spel meenemen. Er is alti jd iemand die het uit kan leg-
gen. We spelen (strategische) bordspellen, kaartspellen en dob-
belspellen. In even weken: spelen we op de dinsdagavond in De 
Backerhof (20.00-23.00). In oneven weken op de dinsdagavond, 
Willem-Alexanderlaan 6 in Poeldijk (20.00-24.00). Zaterdagavond 
in De Backerhof. 

Acti viteiten
Naast onze spellenavonden hebben ook andere acti viteiten, zo 
hebben we spellendagen, gingen wij uit eten, deden we mee aan 
burendag in de Backerhof en gaan wij elk jaar met een team naar 
het NK bordspellen. We hebben pas weer een leuke, gezellige 
spellendag in wijkcentrum de Backerhof achter de rug. We be-
gonnen de dag om 11 uur in de ochtend, met koffi  e en thee met 
wat lekkers erbij. Iedereen had wat lekkers meegenomen voor de 
dag, soms zelfs zelfgemaakt.  Het was gezellig druk. Ook hadden 
veel spelers spellen meegenomen, zodat er veel keus in spellen 
was. Er werd steeds in andere groepscombinati es gespeeld, zo-
dat er steeds afwisselende groepjes waren. Zo werden  gespeeld: 
The fi ve tribes, King of Tokyo, Karuba, Mysti ca, Gepakt en Gezakt, 
Cold express, Sky, Doodle Quest, the Hobbit. Om 23.00 uur sloten 
we af, met ons hoofd vol spellen.

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

Ben jij een enthousiaste, sportieve vrijwilliger en heb  
je affiniteit met ouderen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
Je begeleidt dan onze fysiotherapeut bij het geven van 
de hart-beweeggroep “Hartkracht” van Pieters  
Behandel Praktijk. Deelnemers zijn mensen die na hun 
hartrevalidatie begeleid willen blijven sporten. 

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

Waar? 
Gymzaal in basisschool de Verburch-hof  
(gebouw Westhof), De Ruijtbaan 81 te Poeldijk.

Ben je geïnteresseerd? 
Bel gerust voor meer informatie of om je aan  
te melden naar Pieters Behandel Praktijk,  
Eline Fredriksz (fysiotherapeut): 06 - 82 35 77 10. 

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

Iedere vrijdag en zaterdag 
staan wij aan de Slachthuiskade 4, met een bloemenkraam.
U kunt bij ons terecht voor mooie boeketten, losse bloemen en 

fleurige arrangementen. 

Voor rouwbloemwerk en bruidsbloemwerk 
kunt u ons ook  telefonisch bereiken buiten openingstijden. 

Marja Brabander 06-53523092 info@pureflower.nl 
Karin Koelewijn 06-51851715 www.pureflower.nl

Pure flower verkoopt bloemen! 

Bij ons kunt u terecht voor mooie boeketten, 
creatief bloemwerk en fleurige kado’s.

Buiten onze openingstijden zijn wij telefonisch of
via de mail bereikbaar voor bestellingen, 

rouwbloemwerk en trouwbloemwerk. 

Marja Brabander 06-53523092 info@pureflower.nl
Karin Koelewijn 06-51851715 www.pureflower.nl

Adres: Slachthuiskade 4 

Openingstijden: vrijdag  09.00-18.00 uur
Bloemenstal: zaterdag 09.00-17.00 uur
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Een emmer over je hoofd

Licht op je pad
Door ds. J.W.J. Guis

Lopen met een emmer over je hoofd is 
niet aan te bevelen. Dat zeg ik niet, 

omdat ik dat uit eigen ervaring weet. 
Maar, omdat het een nieuw spelletje 
is van ons dochtertje. Ze vindt het 
vast spannender om vanuit de keu-

ken de bank te bereiken terwijl ze niets 
ziet. Ondertussen loopt ze wel tegen  

 de tafel op. De emmer afpakken is niet 
altijd een oplossing. Soms zet ze de tocht gewoon voort met 
twee handjes voor haar ogen.

Om vooruit te komen is het beter dat je weet waar je bent en 
waar je naartoe gaat. Dat is niet alleen letterlijk, maar ook als 
beeld van ons leven. We spreken van ons levenspad. Meer dan 
eens kun je de ervaring hebben dat je weinig ziet. Je moet allerlei 
keuzes maken, zonder dat je overziet wat de gevolgen zijn. Goed 
advies is als licht over je pad.

Ik houd het op het advies van Psalm 119: ‘Uw (Gods) woord is een 
licht op mijn pad’. Soms houden moeilijke  vragen mij bezig. Met 
je eigen gedachten kom je niet verder. Alsof je wilt lopen, terwijl 
je een emmer over je hoofd hebt. Dat licht van Gods woorden 
betekent trouwens niet dat er voor elk probleem een kant en kla-
re oplossing in de Bijbel te vinden is. Maar wel dat Hij de goede 
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weg wijst. Vooral naar het punt waar dat licht vandaan komt. Van 
Jezus zelf, want Hij zegt van zichzelf: ‘Ik ben het licht der wereld’. 
Het bereik van dit licht is gelukkig groot genoeg.

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

Zondag 21 maart, 6e Lijdenszondag.
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. L. den Breejen, Delft.
Zondag 28 maart, 7e Lijdenszondag.
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Donderdag 1 april, Witte Donderdag.
15.00 uur: ds. J.W.J. Guis, viering Heilig Avondmaal.
19.30 uur: ds. J.W.J. Guis, viering Heilig Avondmaal.
Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag.
19.30 uur: ds. J.W.J. Guis, dienst rond het Kruis.
Zaterdag 3 april, Stille Zaterdag.
19.30 uur: ds. J.W.J. Guis, meditatieviering met medewerking 
Matthilde van der Hout, dwarsfluit.

Kinderoppas: in de morgendienst is er oppas voor de kinderen 
van 0 t/m 4 jaar.

Collecten tijdens corona
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.

Meditatie op woensdag
Elke woensdag wordt er om 19.30 uur een meditatief moment 
uitgezonden via live-stream. De meditatie wordt verzorgd door 
ds. J.W.J. Guis en is ook later terug te kijken.

Vervoer
Als u niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kan 
voor vervoer gezorgd worden. Waar mogelijk wordt u gehaald 
met de auto en weer thuisgebracht. Contact: dhr. A. Koen (06 – 
26 010 480).

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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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.

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.

Kerkdiensten De Terwebloem
Elke zondagmiddag wordt de dienst vanuit de Hervormde Kerk te 
Poeldijk van de zondag daarvoor uitgezonden.

Oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van 24 t/m 27 maart op: 
Monsterseweg 112, Poeldijk, naast hotel-restaurant Unicum-
Elzenhagen.

Bazaarcommissie
Een aantal activiteiten van de bazaarcommissie gaat in zeer be-
perkte vorm door tijdens corona.

Platenzolder 
Elke zaterdag vanaf 09.30 uur mogen wij één persoon tegelijk op 
de Platenzolder ontvangen. Bel of mail: Hans Nihot (24 45 66/ni-
hotwestland@hotmail.com) of Jan Schippers (76 40 28/gjschip@
caiway.nl). 

Creagroep
Ook al is er helaas nog geen Open Kerk, het createam blijft ac-
tief, samen met vele helpende handen. Nadere informatie: Jane 
Storm (06-24 865 413).

Boek- en puzzelverkoop
U bent welkom om een telefonische afspraak te maken en dan op 
uw gemak wat uit te komen zoeken. Groeten van Renée en Corrie 
(06-27 195 656).

op abc westland zo’n 100 
bedrijven actief met groenten 
en fruit zijn gevestigd?

abc westland, sinds 1999 
een begrip in Poeldijk

wist u dat...

 @abcwestland www.abcwestland.nl @abc_westland

Locaties
Glenn Millerhof 5a, Loosduinen
Voorstraat 111, Poeldijk
Marktplein 5, ’s-Gravenzande
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In 2020 is de Stichting Vrienden 
van De Bartholomeus opgericht. 
De Stichting wil De Bartholomeus 
in de toekomst voor Poeldijk be-
houden en streeft ernaar om een 
deel te exploiteren door het or-
ganiseren van allerlei activiteiten 
waar Poeldijkers en Westlanders 
behoefte aan hebben. De stich-
ting doet dit samen met het pa-
rochiebestuur. Wij leggen u de 
volgende vragen voor:

In welke leeftijdscategorie valt u?

o <25

o 25-45

o 45-65

o 65-75

o 75-85

Bent u:

o Man

o Vrouw

o Overige

Wanneer bezoekt u de Bartholomeuskerk? 
(meer antwoorden mogelijk)

▢	Nooit

▢	Soms, namelijk voor (kerstviering; speciale gelegenheden;  

 begrafenis)  

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________

▢	Op zondag om diensten/vieringen bij te wonen

▢	Bij niet-religieuze activiteiten in het gebouw

▢	Anders, namelijk:.. 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________

In hoeverre voelt u zich verbonden met het kerkelijke gebouw 
De Bartholomeus? (meer antwoorden mogelijk)

▢	Ik voel mij nu niet verbonden met De Bartholomeus(kerk),  

 omdat... _________________________________________ 

 ________________________________________________

▢	Voor mij is De Bartholomeuskerk slechts een mooi  

 historisch gebouw

▢	Voor mij heeft het gebouw emotionele waarde, omdat:  

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________

▢	Voor mij heeft het gebouw De Bartholomeuskerk religieuze  

 waarde, omdat: ___________________________________ 

 ________________________________________________

▢	Anders, namelijk:...   

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________

Enquête gebruik Bartholomeuskerk

Enquête onder inwoners Poeldijk 

Frisse blik studenten op kerk
Het is u vast niet ontgaan: kerken worden steeds 
minder bezocht, ook De Bartholomeuskerk in 
Poeldijk. Die terugloop is nadelig, de kerk heeft 
minder geld voor het onderhoud van het ge-
bouw. De stichting Vrienden Bartholomeus zet 
haar missie voort om de historische kerk, al eeu-
wenlang het centrum van Poeldijk, te behouden. 

Om cultuur en historie te behouden, komen de studenten van 
de Jan des Bouvrie Academie in actie, in samenwerking met de 
stichting Vrienden. Het gaat om gedeeltelijke herbestemming van 
kerk, pastorie en  omgeving. Multifunctionaliteit en ontmoeting 
staan centraal: concerten en exposities, in combinatie met  be-
staande diensten en vieringen. Zo hoopt de stichting op meer be-
trokkenheid van Poeldijkers met de Bartholomeus. 
Om deze betrokkenheid te inventariseren, hebben de studen-
ten een enquête gemaakt gericht op wensen en behoeftes van 
de buurtbewoners. Als u de enquête invult, helpt u ons om onze 
ideeën uit te werken. De QR-code en link bij dit artikel brengen u 
naar de enquête. Namens de studenten van de Jan des Bouvrie 
Academie en stichting Vrienden Bartholomeus, dank voor uw be-
trokkenheid bij de toekomst van kerk en toekomst van dit beeld-
bepalende Poeldijkse gebouw. 
https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_erNIkGgI3givuYu
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Wat spreekt u aan in Poeldijk? 

____________________________________________________

____________________________________________________

Wat mist u qua voorzieningen in Poeldijk?  
(Bijv.: ontmoetingsplaats/winkels/bibliotheek/horeca)

____________________________________________________

____________________________________________________

Welke activiteiten zou u graag willen bezoeken als deze geor-
ganiseerd worden in het meervoudig deel van het gebouw De 
Bartholomeus? (meer antwoorden mogelijk)

▢	Muziek 

▢	Dans

▢	Toneel 

▢	Lezingen

▢	Koffieconcerten

▢	Sociale ontmoetingen met dorpsbewoners

▢	Exposities

▢	Workshops

▢	Anders, namelijk:...   

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________

▢	(Zelf in te vullen)...   

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________

▢	(Zelf in te vullen)...   

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________

Weet u dat de Stichting Vrienden Bartholomeus met parochie-
bestuur een deel van het kerkgebouw voor meervoudig ge-
bruik wil inrichten voor maatschappelijke, culturele en sociale 
activiteiten?

o Ja
o Nee

Hebt u belangstelling om activiteiten in dit meervoudig deel te 
organiseren of te helpen met organiseren?

o Ja
o Nee

Bent u Vriend of wilt u Vriend worden van deze Stichting?

▢	Ja, ik ben al Vriend

▢	Nee, maar ik wil Vriend worden van deze stichting

▢	Nee, en ik wil ook geen Vriend worden

Wilt u jaarlijks een bijdrage aan de Stichting Vrienden van De 
Bartholomeus schenken om activiteiten te organiseren en daar-
mee helpen het gebouw De Bartholomeus in stand te houden?

o Ja
o Nee

Als u ‘Ja’ heeft geantwoord, kunt u zich via deze link inschrijven 
als Vriend van De Bartholomeus: 
https://www.debartholomeus.nl/steun-ons/ 

Zo nee, Zou De Bartholomeus uit het Poeldijkse dorpsbeeld 
mogen verdwijnen? 

o Ja
o Nee, maar...: 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________

Dank voor het invullen van deze enquête! 

Bezorgen bij: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk.

Weer de 
klantvriendelijkste 
bank van 
Nederland!
De Klantvriendelijkste Bank is de grootste 
onafhankelijke publieksprijs voor 
klantvriendelijkheid in de branche Banken 
en is op initiatief van MarketRespons.

 
Van der Meer Verzekeringen
Dijkstraat 2
2675 AX HONSELERSDIJK
T (0174) 63 04 90
E info@vdmverz.nl
I www.vandermeerverzekeringen.nl
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Als iemand in de gelukkige omstandigheid verkeert 
om in alle rust zijn rondjes Westland te kunnen rij-
den, krijgt ‘ie van alles onder ogen. De één heeft 
zijn vizier gericht op de alsmaar voortschrijdende 
uitbreiding van woningbouw ten koste van glasop-
standen, een ander is tevreden met een heerlijk ritje 
in ‘moeder natuur’, terwijl een derde de kwaliteit van 
de fietspaden al of niet bekritiseert. Persoonlijk stemt mij 
de afbraak van kwalitatief goede woningen, vaak met non-ar-
gumenten als ‘niet passend in een nieuwbouwwijk’, droevig. 
Terwijl met liefde voor historisch erfgoed wat oudere woningen 
gemakkelijk behouden kunnen blijven. 

Ergo: woningen waarvan de staat van onderhoud zodanig is, dat 
zij zelfs kunnen wedijveren met nieuwbouw. Bovendien hebben 
die bestaande, vaak villa-achtige, huizen een uitstraling die niet 
mag worden onderschat. Het Westland gaat, in tegenstelling tot 
tal van andere gemeenten, nog steeds te gemakkelijk om met het 
afgeven van sloopvergunningen. Kijken we naar de kop van een 
artikel van 5 november 2020 in een regionale krant; ‘Sloop oude 
gemeentehuis van Monster begonnen’ (‘Oud?, nog geen veertig 
jaar geleden opgeleverd’!). Iets eerder zagen wij het historisch 
buiten ‘Nieuw Honsel’ in Honselersdijk onder de slopershamer 
vallen. Op dit moment moeten alle zeilen worden bijgezet om de 
oude begraafplaats aan de Dijkweg in Naaldwijk én de voormalige 
Aloysiusschool Monster van de ondergang te redden. De enkele 
jaren geleden overleden oud-burgemeester van Wateringen, Wil 
van den Bos Czn. wordt als voorvechter van behoud node gemist. 

Mini-enclave, een gepasseerd station
Ook gesloopte woningen in de Dijkpolder in Poeldijk, 
zijn uitstekende voorbeelden. Huizen die tussen de 
nieuwbouw, als een soort mini-enclave, de nodige af-
wisseling hadden kunnen brengen. Zonde; het is een 

gepasseerd station! Eerlijkheidshalve weten we dat 
niet alles behouden kan blijven. Met beeldbepalende 

projecten moet men, als het om slopen gaat, toch meer en 
meer een pas op de plaats maken. Jammer dat er in het gemeen-
tehuis een pelotonnetje bestuurders en ambtenaren werkt dat te 
weinig binding met - en liefde voor - de streek heeft. Mogelijk zul-
len zij hun werk tot volle tevredenheid verrichten. Het opstellen 
van nota’s waarin voor behoud van interessante objecten wordt 
gepleit, is blijkbaar al snel te veel gevraagd. Toch moet er worden 
meegedacht met gevoelens die onder veel Westlanders leven, 
zeker als het gaat om de inrichting van nieuwbouwprojecten. De 
foto toont wat het Westlandse allround grond- en sloopbedrijf 
Wubben-Vollebregt teweeg bracht om een woning aan de Gantel 
een kopje kleiner te maken. Een plek waar decennialang (bijna) 
uitsluitend generaties Verbeek waren gehuisvest. Na oplevering 
van de (nu afgebroken) woning maakte het jonge echtpaar Petrus 
W. Verbeek en Apolonia G. Verbeek-Toussaint er, na hun huwelijk 
op 1 juli 1905, als eerste hun opwachting. Opmerkelijk dat het 
adres van het jonge stel destijds als ‘Gantellust D 227’ in de boe-
ken kwam. Maar liefst 115 jaar later verlieten Mirjam Verbeek en 
‘haar’ Aad van der Knaap vrijwillig hun woning, het einde van een 
lange traditie. Pas in februari 2020 deed ‘de man met de hamer’ 
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het werk waarvoor hij was ingehuurd. In die lange reeks van ja-
ren hadden de bewoners altijd een prachtig zicht op de Gantel. 
Een riviertje waarin zij dagelijks een grote verscheidenheid aan 
bootjes en motorschepen van (beroeps)schippers zagen komen 
en gaan. De woning moest om hopelijk terechte redenen wijken. 
Het stukje historie zal niet hebben gepast in het totaalbeeld dat 
ter plaatse in wording is. 

Interessante vondst bij afbraak woning
Het braakliggende terrein is echter in recordtijd weer volgebouwd 
met een stulpje dat ter plekke niet misstaat. De nieuwbouw aan 
de Gantel lijkt een soort buurtschap te worden, dat maatschap-
pelijk op Poeldijk zal zijn aangewezen. Aannemer en bouwers 
droegen in 1904 meerdere steentjes bij aan het tot stand komen 
van het intussen verdwenen pand. Dat er nadien vrijwel alleen 
‘Verbeekjes’ plezier van hadden, was veel minder bekend. Is het 
niet ontzettend leuk is dat de namen van hen die toen een prakti-
sche bijdrage leverden aan de bouw, aan de vergetelheid konden 
worden onttrokken? Immers, na meer dan een eeuw duisternis 
mocht een perkamentachtig papiertje, eindelijk weer ‘het licht 
zien’. Keurig opgerold in een fles werd het ingemetselde kleinood 
in februari 2020 terug gevonden. Het doorstond de jaren kurk-
droog. In het niemendalletje wordt duidelijk dat de toenmalige 
Poeldijkse aannemer David Witkamp de bouworder omstreeks 
1904 in de wacht sleepte. Hij nam de klus voor zijn rekening en 
bracht die met zijn medewerkers F. Persoon, P. Veerkamp, W. 
Witkamp, H. Lelieveld, Janis van Bergen en H. de Wit tot een goed 
einde. Omdat er sprake is van één handschrift, mag worden aan-
genomen dat deze David ook de auteur is. Als laatste vertrouwde 
hij ons toe dat ‘dit huisch in 1904 in aanbouw is geweest door 
deze persoonen, ontverming over deze kinderen’ (citaat). Terwijl 
de familie J. Verbeek-Zwinkels zich in de tweede helft van de 
vorige eeuw lange tijd eigenaar van de woning mocht noemen, 
bleef het verborgen flesje voor hen uiteraard onopgemerkt. Ook 
voor de laatste bewoners Aad en Mirjam van der Knaap-Verbeek 
kwam de vondst als pure verrassing. Een presentje dat de moeite 
waard was voor een plekje in ons jaloersmakende dorpsblad. Dat 
het documentje na plaatsing in een passende stichting wordt on-
dergebracht, zal een groeiend deel van de Poeldijkers goed doen.  

‘Zo’n kleinood, daar doen we het voor,
bouwers zijn naar boven, er vandoor.
Met David’s idee,
ging iedereen mee.
Namen gingen daardoor niet teloor’.

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

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

Bel voor een afspraak

0174 44 46 35

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

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

Dagopvang, peuteropvang
& buitenschoolse opvang in

Monster en Poeldijk
Telefoon: 0174 - 24 31 04

www.kdvsimba.nl
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Ons Dorp
Crisis, angst en onzekerheid lijken ons over te slaan

Gelukkig: verkiezingen
Door Annemiek Koremans

Mijn bijdrage aan Poeldijk Nieuws was de 
afgelopen maanden miniem. Reden, ik 

kon geen positief nieuws in mijn be-
leving of gedachten opbrengen voor 
mijn dorpsgenoten (ouderen, ouders, 
alleenstaanden, jeugd of aanhanger 
van welke regenboog ook). Wat een 

onbeheersbare angst, eenzaamheid, 
gebrek aan lichamelijk knuffelen, aan  

 feesten, contacten, perspectief. Teleurstelling. 
Geen enkel inhoudelijk bericht van mijn medebewoners of 
bestuur in mijn dorp over hoe zij corona beleven of hoe het 
Westlandse gemeentebestuur haar inwoners perspectief of on-
dersteuning biedt.

Waarom schrijf ik? Gewoon voor de eerlijkheid spreek ik ook mijn 
teleurstelling uit over mijn column over drugsgebruik in ons dorp. 
Veel reacties van dorpsgenoten in de wandelgangen, maar geen 
enkele reactie in Poeldijk Nieuws van mensen uit het dorp. In kreeg 
afschriften van mensen die hun zorgen naar Verburch stuurden. 
Niet omdat de vereniging faalt, maar omdat het in hun omgeving 
plaatsvindt. Ik heb het probleem toevallig gesignaleerd. Zou het 
worden aangepakt? Peter van Leeuwen van Verburch belde mij 
onverwacht. Sportvereniging en politie pakten hun verantwoor-
delijkheid op na de signalen. Natuurlijk staan ook zij soms met 
de rug tegen de muur. Tegen capsules lachgas is niets te doen. De 
dealers zijn in de gaten gehouden en er is gefotografeerd. Actie, 
herkenning en bewustzijn.

Bizarre samenleving
Ondertussen leven we in een historisch onvergetelijke, bizar-
re, ongelukkige, angstige en onveilige samenleving. Niet alleen 
Poeldijk, het Westland, ons land, maar Europa en wereldwijd. 
Met corona hebben wij al 12 maanden te maken. Voor het me-
rendeel van de jongeren met ongekende vrijheid, welvaart, on-
derwijs, zorg en veiligheid: resultaten van de wederopbouw na de 
Tweede Wereldoorlog. Op 27 februari 2020 was de eerste besmet-
ting door corona in Nederland. Half maart werd heel Nederland 
geconfronteerd met maatregelen om het virus onder controle te 
krijgen. Verenigingsactiviteiten, sport, werk en theater werden 
gesloten. Thuisblijven, geen handen geven, niet knuffelen, han-
den wassen, geen contacten. Ineens hadden we het over vitale 
beroepen: zorg, onderwijs, veiligheid, vuilophalers en loodgieters. 
De mensen van de werkvloer. 

Toeslagenaffaire
Afgelopen jaar ook nog de toeslagenaffaire, die al meer dan vijf-
tien jaar speelt. Ook Poeldijk heeft mensen die slachtoffer zijn 
van dit onmenselijke drama en falen van ons overheidssysteem. 
Niemand in ons dorp heeft blijkbaar de behoefte over dit onrecht 
te schrijven. Eenzame ouderen, kwetsbare mensen met een li-
chamelijke beperking, oud en jong. Wat worden wij structureel 
verwend door organisaties als Zonnebloem Poeldijk, Zonnebloem 
Junioren Westland, particuliere acties via Vitis Welzijn ……aan-
dacht, een kaartje, veel bloemetjes, een maaltijd. Wat ben ik trots 
als oud PGW-voorzitter en nog steeds verbindings- en katalysa-

torcritica namens mijn achterban, inclusief de ouderen hun stem 
te laten horen. 

Verkiezingen
Democratie, wij konden weer kiezen, een ongekend wereldrecht! 
Ik ben zo ongelooflijk blij dat ik in dit land, ons dorp ben geboren. 
Wat ik echt niet begrijp is dat mensen zó veel hebben te vertellen 
over Poeldijk achter elkaars rug om, in wandelgangen, op ver-
jaardagen. Ik hoor zovéél, maar lees het nauwelijks in ons demo-
cratische dorpsblad. Ik wil met iedereen in discussie, maar dan 
wel openbaar! Er is gekozen. Hoop dat jullie van je democratische 
recht gebruik hebben gemaakt. Stemrecht! 

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

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

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

   Hoog percentage snel verkocht
   Uitstekende woningpresentatie



17 MAART 2021 15

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 20 maart
19.00 uur: geen viering.
Zondag 21 maart, 5e zondag van de 40-dagentijd. 
11.00 uur: de Vrouwenschola zingt het Gregoriaans van de 5e zon-
dag van de 40-dagentijd. 
Zaterdag 27 maart 
19.00 uur: enkele zangers zingen tijdens de viering.
Zondag 28 maart, Palmzondag.
11.00 uur: enkele zangers zingen tijdens de viering.
Donderdag 1 april, Witte Donderdag.
19.00 uur: enkele zangers zingen tijdens de viering.
Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag.
19.00 uur: de viering van Goede Vrijdag is in de Machutuskerk 
Monster

‘Het is niet anders…’

Pasen 2021
Door Toos de Vreede
 
Op 8 maart volgden we met grote nieuwsgierigheid de perscon-
ferentie in de hoop dat er versoepelingen aangekondigd zou-
den worden. Maar helaas… voorlopig blijft het de maand maart 
nog bij het oude. Dat betekent op Paasmorgen geen feestelijke 
Hoogmis met groot koor en orkest.

We vinden het heel erg, dat na helemáál geen Paasvieringen vo-
rig jaar, een Kerstfeest anders dan anders, ook Pasen 2021 niet 
gaat zoals we dat heel graag zouden willen. Het is niet anders, 
wij moeten het ermee doen. Met enkele zangers per viering 
(Palmzondag, Witte Donderdag, Paaszaterdag en Paasmorgen) 
proberen we er toch een mooi Paasfeest van te maken. En… kunt 
u niet aanwezig zijn omdat het aantal toegestane bezoekers in 
de kerk nog steeds beperkt is en reserveren niet meer lukte: de 
vieringen in de Bartholomeuskerk kunt u rechtstreeks volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21352. Van harte aanbevolen!

Wij doen mee! Jullie ook?
Steun onze acties en doneer!
Smallsteps en Partou zetten zich in voor de 
toekomst van Diergaarde Blijdorp. 
Wil jij helpen? Steun Blijdorp direct en 
scan de QR-code

#PARTOU 
STEUNT 
BLIJDORP

R 1 3 5 

2 4 6 

R 1 3 5 

2 4 6 

R 1 3 5 

2 4 6 

R 1 3 5 

2 4 6 
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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
Onafhankelijke commissie? 

Evenwichtig pensioenstelsel
Het idee van KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden 
een onafhankelijke commissie evenwichtigheid in het pensi-
oenstelsel te laten onderzoeken, valt goed bij de politiek. PvdA, 
ChristenUnie, 50 Plus en D66 denken dat zo’n commissie kan 
helpen bij de overgang naar een nieuw stelsel. De ouderenor-
ganisaties hadden zo’n commissie voorgesteld, omdat de belan-
gen groot zijn: over vier jaar moet € 1700 miljard onder deelne-
mers worden verdeeld. Hoe kan dat eerlijk? 

De commissie moet pensioenbesturen helpen bij de overgang 
naar het nieuwe stelsel. Politici begrepen de boosheid van ou-
deren. Gijs van Dijk (PvdA) had begrip en wil er iets aan doen. 
“Wij willen de AOW verhogen en zorgen dat pensioenen ook de 
komende vijf jaar al kunnen worden geïndexeerd.” Ook 50 Plus 
en CDA waren positief; maar VVD, ChristenUnie en D66 waren 
terughoudend.

Veel ouderen komen om

Voorzichtig op de fiets 
In Nederland, Denemarken en België wordt veel gefietst. 
Nederland is van oudsher een land waar de fiets vaak als ver-
voermiddel wordt gebruikt. Het feit dat in Nederland bijna 
geen hoogteverschillen zijn, speelt ook een rol bij de popula-
riteit van de fiets. Ook zijn hier afstanden in steden en tussen 
steden en dorpen relatief klein. 

Ook Denemarken, 
Noord-Duitsland en 
Vlaanderen zijn re-
delijk plat en er zijn 
veel voorzieningen 
in steden en dor-
pen. De fiets maakt 
steeds meer deel uit 
van het verkeer in 
de Scandinavische 

landen, Finland en Frankrijk.Meer ouderen stappen op de fiets 
en dat is terug te zien in het aantal fietsdoden. Inmiddels zijn ze-
ven van de tien fietsdoden 60-plus, meldt kenniscentrum CROW. 
Toename is er vooral bij 80-plussers: in 2019 was 27% van de 
fietsdoden boven de 80 jaar. In 2000 was dit nog 12%.

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“De moeilijkheid is niet zozeer het ontwikkelen van nieuwe idee-
en, maar het ontsnappen aan de oude.”
“In stilte wordt vaak veel gezegd.” 

Ik pak de pen op
Jasmijn van der Linden

In bubbel met ‘n jonge Poeldijkse
Mijn naam is Jasmijn van der Linden, ik ben 17 jaar oud en ik 
woon aan het Vrouwe Eleonorahof aan de rand van Poeldijk. 
Ik woon hier met mijn ouders, zussen en drie hele lieve katten, 
Tika, Woek en Wook. Vorig jaar heb ik met een mooie cijferlijst 
de HAVO van middelbare school Dalton Den Haag afgemaakt. 
Dit jaar heb ik er voor gekozen om een tussenjaar te nemen om 
wat extra tijd te krijgen voor mijn studiekeuze. Ik hou mij bezig 
met werken in de tuin tussen de tomaten. 

Mijn originele plan was om 
twee maanden naar New 
York te gaan, daar zou ik dan 
Engels gaan studeren, op een 
campus van de Education 
First (EF), maar dat is jam-
mer genoeg niet door ge-
gaan door corona. Dat be-
derft natuurlijk niet meteen 
mijn tussenjaar, want ik heb 
nu alle tijd om nieuwe hob-
by’s te vinden en lekker even, 
naast mijn werk natuurlijk, 
te kunnen ontspannen. Een 
tijdje geleden bijvoorbeeld 
ben ik begonnen met man-
go- en avocadobomen te 
laten groeien, ik vind het 
geweldig om te zien hoeveel 
zo’n plantje in één dag wel 
niet kan groeien. Voor de rest 
probeer ik zoveel mogelijk sa-
men met vrienden wat leuks 
te gaan doen, ik hoop ook dat 
binnenkort de coronaregels 
wat meer versoepeld zullen 
worden, want het liefst zit ik 
gewoon lekker ergens op een terrasje, of ga ik lekker shoppen. 
Ik hoop ook van de zomer weer lekker op vakantie te kunnen en 
weer vrij te zijn om te doen wat ik wil. Er staat al een reis naar 
Albanië op de planning, daar ga ik dan vrijwilligerswerk doen. 
Ik ga daar heen met de stichting Assistance Healthcare Albania 
(AHA), daar zal ik dan helpen bij het opknappen van een school. 
Voor deze reis organiseren we allerlei acties, binnen de mogelijk-
heden van corona, om geld in te zamelen.  

Leuk cafétje of smoothiebar?
Intussen weet ik wel al wat ik met mijn vervolgstudie wil gaan 
doen, het wordt voeding en diëtetiek, ik ben er achter gekomen 
dat dat een hele grote interesse van mij is. En ik hoop daar dan 
ook zeker na mijn studie wat mee te kunnen doen. Ik woon al 
mijn hele leven in Poeldijk en ik heb het altijd een fijn dorp gevon-
den, waar iedereen elkaar wel een beetje kent. Het zou leuk zijn 
als er een leuk  cafeetje of smoothiebar zou zijn, waar je door de 
weeks met wat vrienden wat kan gaan drinken. Voor de rest vind 
ik Poeldijk een leuk dorp! In de volgende Poeldijk Nieuws laat ik 
graag een goeie vriend van mij, die ik op school heb leren kennen, 
aan het woord: Nicky Peeters.
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Allerzielenconcert kon niet gemaakt worden

Dat ik je mis: tóch te zien
Afgelopen vrijdag brachten Kwekers in de Kunst en 
Zuiderstrandtheater een korte documentaire uit over het ma-
ken van hun allerzielenconcert “Dat ik je mis”, dat niet gemaakt 
kon worden. Door de coronaregels en de gevolgen voor theater 
en samen zingen, was het niet mogelijk om het online allerzie-
lenconcert in november uit te voeren zoals bedacht en gedacht. 

Toen besloten werd tot uitstel waren voorbereidingen al ver: ar-
rangementen gemaakt, muziek ingestudeerd, opnameplek inge-
richt, lunch geregeld, decor-bladblazer werkte. Het zou een col-
lage worden van liederen, scènes en gedichten, verbonden door 
wind en lucht. Ongrijpbaar, altijd aanwezig. Een moment dat we 
zoeken naar verbinding met mensen die je niet om je heen hebt. 

Project dat makers aan hart gaat 
Vier maanden later verschijnt er een 
document over de worstelingen rond-
om het project in een pandemie. Een 
project dat de makers aan het hart 
gaat, waar veel werk in zit; als er wei-
nig kan en mag. Dat laten ze graag 
zien: daarom, een ‘making of’ van 
iets dat niet gemaakt kon worden. Vrijdag 12 maart om 12 uur, 
een jaar na de eerste lockdown, laat Kwekers in de Kunst zien 
hoeveel energie er ontstaat bij het maken van zo’n concert. Een 
idee van Kwekers in de kunst, met medewerking van Dat ik je 
mis-projectkoor, Theaterkoor Dario Fo, Sofie de Klerk, Marlies 
Ruigrok, Dennis Koopman en Jolentha Zaat. Regie: Rob Keijzer. 
Coproductie van Kwekers in de Kunst en Zuiderstrandtheater, 
mogelijk gemaakt door Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds 
en Fonds 1818. Kijken op: www.kwekersindekunst.nl. (Foto Frank 
Keijzer)
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Lex en Carla van den Ende-Mooiman 40 jaar getrouwd; dat ju-
bileum werd ook in de kerk gevierd. Carla doet als vrijwilligster 
veel werk op het secretariaat van de Bartholomeusparochie. 
(Foto Koos Verbeek)

Sinds 1 maart in pastorie Poeldijk:

Pedicure en Podotherapie
Vanaf 1 maart zijn Medisch Pedicure Wijnbergen & Verhoog 
en Podotherapie Westland gevestigd in de pastorie van de 
Bartholomeuskerk in Poeldijk. Juliska Verhoog (Medisch 
Pedicure) en Samantha van Schie (Podotherapie) zijn erg 
blij met hun praktijken in de pastorie. “Het is fijn dit pand 
met uitstraling en allure nieuw leven in te kunnen blazen.”  
 
Bij Medisch Pedicure Wijnbergen & Verhoog is iedereen welkom 
voor goede voetzorg. Medisch en cosmetisch. Iedereen kan bij de 
praktijk terecht met allerlei klachten. Enkele voorbeelden: ver-
wijderen van eelt, likdoorn, schimmelnagels en behandeling van 
risicovoeten. “Wij zijn de enige in het Westland die de specia-
le Unibrace-beugel en Arkada-techniek voor ingroeiende nagels 
aanbieden. Ook voor een wellness behandeling of gel-lak bent u 
van harte welkom. Podotherapie Westland wil vrij, comfortabel 
en klachtenvrij lopen, staan en werken mogelijk maken. Als fysio-
therapeut en bewegingswetenschapper kijken wij verder dan al-
leen uw voeten. Wij zijn blij een passende oplossing en een aan-
pak die werkelijk resultaat oplevert aan te kunnen bieden. Beide 
bedrijven hebben meerdere vestigingen in de regio; er is altijd 
een plekje vrij. Voordeel van vestiging in één pand is ‘korte lijnen’ 
in de samenwerking. Samen staan we voor kwaliteit en het beste 
resultaat,” aldus Juliska en Samantha. 
Zie ook:  www.medischpedicurewijnbergenenverhoog.nl  

www.podotherapiewestland.nl.

Lente in Poeldijk (Foto Koos Verbeek)
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Vanaf 1 maart zijn Podotherapie 
Westland en Medisch Pedicure 
Wijnbergen & Verhoog gevestigd 
in de Pastorie De Bartholomeus.

Zet bij ons de eerste stap naar goede voetzorg!

Maandag geopend van 9:00 tot 21:00 uur 
Dinsdag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

Nieuwsgierig naar wat wij doen of wilt u een afspraak maken? 
Kijk snel op onze website.

Podotherapie &
Medisch Pedicure

T 0174 820234 
E info@podotherapiewestland.nl
www.podotherapiewestland.nl     

T 06 26980079
E info@medischpedicurewijnbergenverhoog.nl
www.medischpedicurewijnbergenverhoog.nl     

Pastorie De Bartholomeus
Voorstraat 111
2685 EK Poeldijk

VERHOOG
Medisch
Pedicure

De Backerstraat, het vroege voorjaar (Foto Willem de Bruijn)
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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

Beukenrode hospice ’s-Gravenzande:

Opdracht naar Verbakel Poeldijk

Verbakel Bouwbedrijf Poeldijk en onderaannemers Kuyven-
hoven Electra, Dijk & Korteland installaties en Snijders 
Grondwerk hebben opdracht gekregen van Beukenrode voor 
verbouw en nieuwbouw van het hospice in ‘s-Gravenzande. Het 
’s-Gravenzandse bedrijf La Fabrique gaat interieuradvies geven. 
Directielid Hein Herpers van Verbakel is blij met deze bijzondere 
opdracht.

“Wij hebben na de voorselectie drie maanden met Beukenrode 
hard gewerkt aan de uitwerking van ons plan  van aanpak. Deze 
opdracht past ook in ons streven naar maatschappelijke verant-
woordelijkheid. Er ligt een strakke planning – inclusief de bouw-
vak – om het geheel op tijd te realiseren. Er werkt een team van 
vier man van Verbakel en nog eens acht tot 11 man aan dak-, 
schilder- en stucwerk.” Het werk is deze maand gestart en naar 
verwachting over ruim een half jaar klaar. Beukenrode wil het 
tweede hospice in september openen en  dankt het Westland en 
omgeving voor zijn vrijgevigheid. Meer dan 150 partners hebben 
zich voor minimaal 5 jaar financieel aan Beukenrode verbonden. 
Gulle gevers uit het gehele verzorgingsgebied, het Westland, 
Hoek van Holland en Midden-Delfland zijn welkom voor een be-
lastingvrije bijdrage. Zie: www.beukenrode.org. 

Woensdag 28 april gezellige middag?

Verburch ’97 Jeu de Boules 
Door Piet de Quaasteniet

Vijftien van de 52 weken mochten 
wij in 2020 boulen. Na 14 weken in 
2021 mogen oudere sporters, zo als 
het er nu naar uit ziet, weer samen 
buiten sporten. Misschien ook in de 
avonduren als de avondklok wordt 
opgeheven. In de eerste week van 
april is het Paasweekeinde; wat zou het fijn zijn als buiten dan 
de zon schijnt. Het zou toch fijn zijn als we die zaterdagmiddag 
weer met elkaar kunnen boulen en buiten zitten,  een bakkie 
koffie, een wijntje of biertje kunnen drinken.

Het zou een belangrijke stap zijn als we door weer te kunnen bou-
len onze conditie weer kunnen opbouwen. Wij bedanken onze 
sponsoren die ons in coronatijd trouw zijn gebleven. Lezers van 
Poeldijk Nieuws vragen we naar het Verburch Sportcentrum aan 

de Acrkelweg te komen en kennismaken bij de Jeu de Boules ver-
eniging. Klaverjasliefhebbers kijken er natuurlijk ook naar uit om 
bij de Jeu de Boules een kaartje te komen leggen. We kunnen er 
de laatste woensdag 28 april een gezellige middag van maken. 
Start om 13.30 uur. Kosten € 3,00 per persoon. Onder voorbe-
houd van de berichten natuurlijk. Volg Poeldijk Nieuws en www.
verburch.nl!  

v 
/9•� 

verburch 
」EU DE BOULES 
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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 ruimte. 
Daar zijn zondags om 14.00 uur ook vieringen van de Hervormde 
Gemeente te zien. Annalena staat bewoners zo goed mogelijk bij 
op hun kamer. 

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

www.spruijtonderhoud.nl • 06-512 08 412www.spruijtonderhoud.nl
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N A N D IJ V I E I N M N O Z

Woordzoeker het volkstuintje

Streep de gevonden woorden door. Van letters die 
overblijven maak je een zin, de oplossing. Stuur 
die in met naam, adres en telefoonnummer bin-
nen 14 dagen naar: puzzel@poeldijknieuws.nl 
Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. 
Reacties zonder telefoonnummer dingen niet 
mee. Suggesties voor een leuke puzzel of maak je 
er een voor alle Poeldijkers? Van harte welkom! 

Puzzel
Woordzoeker: volkstuintje
Door Bep Stijger

AARDAPPELEN
AARDBEIEN
ANDIJVIE
BIET
BOSPEEN
BROCCOLI
HARK
HULP
KEIEN
KNOLRAAP
KOSTEN
KRAT
KROTEN
KRUIDEN

LEUK
MAIS
MES
OOGST
PASTINAAK
PEREN
PEULEN
POMPOEN
POSTELEIN
PREI 
RABARBER
RADIJS
REGEN
RUPS

SAMEN
SCHOP
SLA
SPINAZIE
SPITSKOOL
TELER
TOUW
UIEN
WATER
WITLOF
ZAAD
ZEIS
ZON

Van de 28 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, is de gelukkige 
winnaar Maartje Bennink, op de foto met haar gewonnen slagroomschnitt. 
Maartje was hartsvriendin van Trees Duijndam (foto rechts van Maartje) en 
mist haar nog elke dag. 
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Westlandse families trokken over de grens  

Geworteld in Duitsland 
Door Jan Goeijenbier

Het boek ‘Geschiedenis van het Westland’ van Jaap van Duijn 
is een ‘magnum opus’, in gewoon Nederlands  ‘groot werk’. Zo 
noemde ik het in mijn eerste artikel, figuurlijk bedoeld. Dat geldt 
ook letterlijk: groot, veel ruimte voor foto’s, kaarten en staatjes 
op ruim 400 pagina’s boeiende teksten over het Westland. Na 
een grote stap door het boek nu aandacht voor Westlanders uit 
Duitsland. Duitsland? Jazeker, in de 17e en 18e eeuw groeien de 
land- en tuinbouw in onze streek fors en ook de behoefte aan 
arbeidskrachten.

Ook Westlandse dorpen groeiden: van 4.681 inwoners in 1680 
naar 7.465 Westlanders in 1795, het begin van achttien jaar 
Franse overheersing. Waar het Westland groeide krompen ste-
den, zoals Delft, ruim tienduizend mensen vertrokken er omdat 
veel brouwerijen en aardewerkfabrieken hun deuren sloten. Jaap 
van Duijn vermoedt dat een van zijn voorvaderen, Claes Jacobszn 
van Duijn daarom rond 1687 met zijn vrouw en twee kinderen 
van Delft naar De Lier verhuisde. In Delft was hij kuiper, tonnen-
maker, in De Lier werd hij ‘vlasser’. Zijn zoon Jacob Claasz gaat in 
1729 in Naaldwijk aan de Opstal wonen.

Hollandse arbeid duurder dan Duitse
In de 18e eeuw was Duitsland arm, boerenzoons trokken voor sei-
zoenarbeid weg. Zij werden hannekemaaiers genoemd. Hanneke 
verwijst naar Johannes of Hannes; maaiers zijn grasmaaiers. 
Duitse arbeiders werkten in de oogst en baggerden veen. Zij 
waren in trek omdat Hollandse arbeid duurder was dan Duitse. 
Tussen 1815 en 1850 kozen zo’n 140.000 Duitse seizoenarbeiders 
definitief voor Nederland, ook het Westland. Volgens Van Duijn 
was molenaarsfamilie Koene in Honselersdijk de eerste. Pieter 
Koene (1730-1798) werd in Honselersdijk geboren. Zijn stam-
vader Hendrik kwam in het Duitse hertogdom Kleef ter wereld. 
Uit diezelfde streek kwam de bekende Lierse familie Disselkoen. 
Vincent Disselkoen (1753-1828) wordt tapper en vlasser; de vlas-
teelt was toen een belangrijke bron van bestaan. Een van zijn 
zoons, Jacob wordt in 1821 burgemeester van De Lier. De Koenes 
en de Disselkoens waren protestants, families Batist, Hulspas en 
Van Marrewijk katholiek. De eerste Batist, toen als Baptist ge-
schreven, kwam uit Leuth, ook net over de grens. De stamvader 
van de Westlandse familie Hulspas, Theodorus, werd in 1706 ge-
boren in Xanten, aan de Rijn. Hij trouwt in 1730 in Honselersdijk,  
twee jaar eerder krijgt hij al een dochter. Dat is Catharina, zij 
trouwt met een Van Bergen Henegouwen. In Grieth, ook aan 

de Rijn, ziet rond 1648 Dirk van Meerswijck het levenslicht. Hij 
trouwt in Voorburg met Jannetje van Coppel. Een van hun zoons, 
Lambert, gaat zich Van Marrewijk noemen. Abraham, zoon van 
Lambert trekt  rond 1748 naar Poeldijk. Gijs van Marrewijk richt 
in 1899 de Loonsduinse Groenteveiling op. Bram van Marrewijk 
was voorzitter van bloemenveiling C.C.W.S., nu Royal Flora 
Holland in Honselersdijk. Van de familie Schalke, zo schrijft Van 
Duijn, zijn de Duitse wortels niet zeker. In 1736 wordt in Monster 
het huwelijk gesloten tussen Simon Schalke (‘jongeman’ uit 
Dussen-Munsterkerk) met Maria Stoppel uit het Duitse Schapen. 
Uit dat dorpje komt ook de familie Grootscholten. Daar heetten 
zij Große-Schulte. Dat betekende ‘grote schuur’. In 1947 woon-
den volgens Jaap van Duijn 103 van de 116 Grootscholtens in 
Nederland in het Westland. “Veel Westlandser kan niet,” schrijft 
hij. Van Duijn verwijst niet naar de hannekemaaiers bij Harmen 
Hanemaaijer; die – met een dubbele ‘n’ in zijn achternaam – in 
1754 in De Lier met Annetje van Santen trouwt.

Veilingvoorzitters
Een andere, nu erg Westlandse naam is Barendse. Weer een 
huwelijk, nu van Jacobus Berends uit het Duitse Neukirchen 
met Margaretha Kölcker, geboren in Merzen. Hoe ‘hard’ het kan 
gaan blijkt als zij net in Nederland zijn: hun naam verandert in 
Caspar Barendse en Aaltje Kulkers. Zij gaan aan de ‘zuidzijde van 
de Grote Gantel’ in Monsterambacht‘ wonen. De Westlandse 
Barendses zijn tuinders. Jan Barendse, verre nazaat van Jacobus 
uit Neukirchen, de beroemdste. Jan Barendse, groeit op aan de 
Nieuwe Tuinen in Naaldwijk  en begint in 1914 voor zichzelf in 
Poeldijk. Hij wordt ook voorzitter van de Veiling Poeldijk en richt 
in 1917 de Bond Westland op. Jan Barendse is bevlogen, leest 
veel en werkt hard. In de Tweede Wereld Oorlog weet hij veel 
tuindersgrond en huizen uit handen van Duitsers te houden. 
Ook zoon Leen wordt voorzitter van de Fruit- en Groenteveiling 
Poeldijk. Nog een nazaat van een 
Duitse familie wordt voorzitter, 
Jan Reincke (1930-2020). Deze 
Heulse tuinder leidt eerst veiling 
Kwintsheul, daarna Westland 
Noord in Poeldijk. Zijn familie 
wortelt in het Duitse Ibbenbüren; 
de wieg van zijn voorouder en 
naamgenoot stond er in 1803. 
Meer over het boek Geschiedenis 
van het Westland in een volgend 
artikel. (Uitgever: Walburg Pers 
Zwolle. Te koop bij lokale boek-
handel)

Bram van MarrewijkJacob Disselkoen (1780-1859)

Jan Reincke (1930-2020) Jan Barendse (1879-1958)
Hannekemaaier
(Ülsen, Duitsland)
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Voordat een Phalaenopsis één van onze zeven locaties  
verlaat, heeft die orchidee al aardig wat handelingen  
achter de rug. Oppotten, uitzetten, stokken, sorteren,  
inpakken: stuk voor stuk werkzaamheden die de  
kwaliteit van onze planten bepalen. Als productie- 
medewerker heb je dus een verantwoordelijke baan.

Solliciteren? Graag! 
Mail jouw motivatie en CV naar sollicitatie@optiflor.nl. 
Meer informatie? Bel dan 0174 705 110.

PRODUCTIE
MEDEWERKER
FULLTIME (38 UUR PER WEEK)

‘ECHT EEN BAAN VOOR IEMAND  
DIE ALLERGISCH IS VOOR EENTONIG WERK’

Kwaliteit voor binnen & buiten

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

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

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

Vakkundige behangers
en vloerenleggers
beschikbaar Ook voor al uw schilderwerken !!
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VERNIEUWDE
RECEPTUUR,

HEERLIJK KROKANT

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Altijd vers afgebakken 

in de winkel JUMBO 
STOKBROOD
Per stuk

VERNIEUWDE
RECEPTUUR,

HEERLIJK KROKANT

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Altijd vers afgebakken 

in de winkel JUMBO 
STOKBROOD
Per stuk

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


