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Na sluiting scholen door corona: tóch ‘doorleren’

Onderwijs thuis Daltonschool Poeldijk
‘Wat een vreemde situatie, de school is gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan’. Zo begonnen
onze leerkrachten hun brief aan ouders en leerlingen van onze
school. Dát is het, héél vreemd. Zondag 15 maart werd besloten
scholen te sluiten en zo mogelijk thuisonderwijs aan te bieden.
Op maandag dacht ons team in een lege en stille school na over
hoe thuisonderwijs mogelijk te maken. Doelen: structuur in dagen brengen en álle kinderen gecontroleerd laten werken. Ook
willen leerkrachten nauw betrokken bij hun leerlingen blijven.
Wij hebben ervoor gekozen om groep 1-2 iedere week een bingo
kaart met leuke en leerzame activiteiten te sturen die zij thuis

kunnen doen. Op die kaart staan rekenopdrachten, buitenspelen,
maar ook helpen met koken. De groepen 3-8 werken met een
digitale takenkaart met werk dat zij per dag moeten maken: rekenen, taal, spelling en lezen en eigen werk zoals werkstukken en
boekbesprekingen. Leerlingen loggen thuis in met een pincode
en zien dan het werk dat gepland staat. Als een opdracht af is,
vinkt de leerling die af en aangeven hoe het ging. Leerkrachten
kunnen de voortgang van de leerlingen volgen en bijsturen.
Met deze manier van werken zijn wij nauw betrokken bij onze
leerlingen.


Lees verder op pagina 3

AGENDA
Elke woensdag 19.00-19.15 uur
Klokken luiden
Alle kerken
28 mrt. 10.00-11.00 uur
Open kerk
Hervormde Kerk Fonteinstraat
1 apr. 13.30-15.00 uur
Open kerk
Bartholomeuskerk
Vanwege de corona-situatie attendeert Poeldijk Nieuws u op wijzigingen in agenda’s van scholen, verenigingen,
sportclubs, kerken en bedrijven. De informatie in dit nummer is zo zorgvuldig mogelijk gecontroleerd.
Raadpleeg steeds actuele informatie op www.poeldijknieuws.nl en andere websites.
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Poeldijk Nieuws digitaal
Wilt u Poeldijk Nieuws liever digitaal ontvangen? Dat kan, laat
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Privacy
Poeldijk Nieuws respecteert de privacywetgeving (AVG) en stelt
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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 40 73 73 99,
mail: h.v.d.wijden@vitiswelzijn.nl
Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999
Dierenbescherming Westland: 0174 630863
Embrasse uitvaartverzorging: 0174 - 257474
Lupine uitvaartverzorging: 0174 – 270 090
Silene Uitvaart: 0174 – 29 29 26
PerspeKtief, Woonhotel Westland

Meldnummer: 794141, 24/7 bereikbaar. info@perspektief.nl
Pieter van Foreest: 015 515 5000,
www.pietervanforeest.nl
Wonen, zorg, behandeling en thuiszorg.
Wijkverpleging: Team Poeldijk Thuis, Rijsenburgerplaats 25

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.
JOS VRANKEN
Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520
GemeenteBelang Westland

Ideeën, vragen en opmerkingen: vraag@gemeentebelangwestland.nl

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:
Marcel Zuidgeest, Raadslid CDA
marcelingrid@kpnmail.nl Tel. 06-13243733
Frans van Velthoven, Eliasdreef 91, Tel 0174-642196
fransvanvelthoven@hetnet.nl

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:
JOHN WITKAMP 06 52588023
E-mail: info@lpfwestland.nl
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
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(vervolg voorpagina)
Onze gymleerkracht meester
Niels Persoon plaatst dagelijks
een filmpje met een ‘gymchallenge’ op ons communicatieplatform Social Schools.
Ouders sturen filmpjes naar
school waarop hun kinderen
de challenge doen en wij krijgen regelmatig foto’s van kinderen die aan het werk zijn.
Sinds vorige week dinsdag
staat er een zwerfboekenkast
op ons schoolplein om ieder
kind van een leesboek te voorzien; omdat de bibliotheek gesloten is en wij graag willen dat onze leerlingen blijven lezen. We
hebben realiseren ons dat we ongelofelijk trots mogen zijn op de
samenhorigheid binnen onze school. Wij zijn erg dankbaar voor
het begrip van onze leerlingen en hun ouders. Tegen alle leerlingen zeggen wij: toppers, ga zo door!
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Aanbiedingen geldig van
maandag 23 maart t/m zaterdag 4 april

Proefstolletjes

3+1
GRATIS

Voorjaarscollectie
gebak

3+1
GRATIS

Amandeleendjes

van 3,05 voor 2,50

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Geldig van 23 t/m 28 maart

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

Geldig van 30 maart t/m 4 april

KEURKOOPJE

KEURKOOPJE

3 MAGERE
RUNDERLAPPEN
SLECHTS € 7,50

4 KIP CORDON BLEU’S
SLECHTS € 7,50

VLEESWARENKOOPJE

VLEESWARENKOOPJE

100 GRAM
RUNDERROOKVLEES
SLECHTS € 2,95

150 GRAM
ZEEUWSSPEK
SLECHTS € 2,75
keurslager
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In dankbare herinnering:

Kees van Leeuwen (75)
Door Els Geelen, pastoraal werker

Cornelis Jacobus Maria van Leeuwen werd geboren op 27 augustus 1944 als oudste in een gezin van negen kinderen. Met
zeven zussen en een broer groeide hij op in een tuindersgezin in
Honselersdijk. In een zaaltje onder de Pauluskerk in Den Haag
leerde hij Tineke Visser kennen. Zij trouwden in 1969 en het
gezin werd gezegend met een koningskoppel: zoon Robert en
dochter Marieke.
Havenstraat 27,
Monster

Kees werkte in de tuin, daarom gingen ze niet vaak met vakantie,
maar hij was er altijd voor hen. Nadat hij was gestopt met de tuin
hield hij een klein stukje grond over en begon een hobbykas. Zo
onderhield hij veel sociale contacten, want men kwam graag bij
Kees voor boontjes, meloenen en natuurlijk zijn praatje. Hij had
voor ieder een luisterend oor. Zijn kleinkinderen waren blij met
opa, omdat hij hen van alles leerde over de tuin. Het was vreemd
dat Kees in december 2018 ziek werd, want dat was hij nooit. Op
9 maart overleed hij. Met naaste familie hebben we Kees op 16
maart begraven op de parochiële begraafplaats in Poeldijk. Wij
wensen Tineke en de naaste familie sterkte in de komende tijd.
Rust zacht, Kees.

Herenstraat 68,
Wateringen
0174 - 29 29 26
www.silene-uitvaart.nl

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk
Monsterseweg 92, 2685 LK Poeldijk

0174 - 27.00.90

Future Crops in Poeldijk

Grootste ‘verticale’ boerderij
Tekst en foto’s: Harry Stijger

Afscheid met hart en ziel

Tel.: 0174-257474
info@embrasseuitvaart.nl
www.embrasseuitvaart.nl

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

Op ABC-Westland in Poeldijk is de ‘vertical farm’ Future Crops
gevestigd, waar geautomatiseerd kruiden voor supermarkten
worden geteeld. Vertical farm, letterlijk ‘verticale boerderij’, is
teelt in meer lagen, zonder daglicht, in geconditioneerde omstandigheden mét led-licht. De combinatie van rood en blauw
licht, goed voor de groei van planten, oogt paars-roze. De
Amerikaanse staalfamilie Lerman investeerde ruim € 25 miljoen
in dit teeltbedrijf. Lerman doet dat net als Google en Amazon in
hightech bedrijven zoals Future Crops. Google stak $90 miljoen
in Bowery Farming, Amazon 100 miljoen in AeroFarms.
Nog niet CO2-neutraal
De plantenfabriek, zoals het teeltbedrijf wordt genoemd, heeft
installaties en robots voor 18 groeitorens, met elk 9 teeltlagen
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de menselijke tussenkomst minimaliseren door te automatiseren naar 90%. Nu is dat 50%, de andere helft staat voor 2021
gepland. Naast kruiden wil het bedrijf plantaardige grondstoffen
voor de farmacie en cosmetica-industrie gaan produceren of zogeheten inhoud stoffen voor verwerking in eetbare producten of
dressings. Future Crops heeft grote expansieplannen. Het bouwmateriaal voor verdubbeling van het teeltoppervlak staat klaar.
Het bedrijf heeft een optie voor uitbreiding van het oppervlak
met 8.000 vierkante meter op het terrein ernaast. Ook lopen gesprekken met internationale partners voor het bouwen van een
plantenfabriek zoals in Poeldijk.

hoog en een teeltoppervlakte van 8.000 m2. Het proces van zaadje tot verpakken gebeurt in het afgesloten bedrijf. Op het dak van
ABC Westland liggen 20.000 zonnepanelen, waar Future Crops
deels elektriciteit van gebruikt. Door het hoge energieverbruik is
vertical farming nog niet CO2-neutraal. Er zijn nu 9 groeitorens in
productie, goed voor 3.600 m2 teelt van kruiden zoals basilicum,
koriander, peterselie, dille en salie. Ook zijn er 8 kiemtorens voor
zaailingen en 5 voor moederplanten om te stekken. In de kiemkamers is de luchtvochtigheid 100%. In een aparte ruimte staat
een machine voor de zaailingen. Het teeltproces is volop geautomatiseerd, zoals verplanten van zaailingen vanuit een tray in een
container met potgrond. Dit is het unieke van de grootste vertical
farm in Europa met de teelt op een natuurlijk medium en niet op
water. Reden hiervoor is dat het bedrijf zo dicht mogelijk bij de
natuur willen blijven voor de smaak en aroma.
Grote besparing op watergebruik
Net onder het grondoppervlak in de teeltcontainer liggen 5 irrigatieslangen, die voor de watervoorziening in de groeitorens
vernuftig aan het gietsysteem zijn gekoppeld. Door een geavanceerde infrastructuur voor recyclen, wordt 94% minder water
dan in traditionele grondteelt gebruikt. Een robotsysteem brengt
de teeltcontainers naar de juiste groeitoren. Alle 9 groeitorens
hebben een eigen klimaatinstelling, afhankelijk van het soort
kruid. Na twee weken zijn kruiden te oogsten en haalt de robot
de container uit de klimaattoren. ’s-Morgens worden de kruiden
geoogst, de containerbak geleegd en weer van nieuwe potgrond
voorzien om ’s middags weer vol te planten. Per jaar levert dit
met 150 kilo product een 30-maal hogere productie per vierkante
meter op. De afzet van de kruiden is naar Scandinavische afnemers en Nederlandse supermarkten.
Veelvuldig proeven doen
In een testcentrum met 8 aparte groeikamers vinden proeven
plaats. Het klimaat is per kamer te regelen qua temperatuur,
luchtvochtigheid, irrigatie, voeding en licht. Het onderzoeksteam onderzoekt hier de duizenden mogelijke combinaties van
plantvariëteiten. In 4 weken tijd kan dan een nieuwe variëteit,
bijvoorbeeld basilicum worden getest op uiterlijk en smaak. Als
de testresultaten een verbetering zijn, is het mogelijk dat direct
in de productie in de groeitorens toe te passen.
Verdere automatisering en uitbreiding
Future Crops kan 360 dagen 24/7 verse, eetklare kruiden van
dezelfde kwaliteit produceren. Aan het eind van de geautomatiseerde productielijn worden de kruiden door medewerkers geknipt en in bakjes verpakt om uit te leveren. Kruiden kunnen ook
worden gesneden. Voor efficiëntie en hygiëne wil Future Crops

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 26 t/m 28 maart

3+1

gratis
PROEFSTOLLETJES
Heerlijk ambachtelijk proefstolletjes, met 100%
amandelspijs. Ideaal voor iedere gelegenheid!

www.bakkerijvdberg.nl
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H. Bartholomeus		
Voorstraat 111
2685 EK Poeldijk
H. BARTHOLOMEUS
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. PARO
CHIE

Poeldijk

In vrijheid herboren
Door pastor Max Kwee

In een aantal van onze kerken stond in
de paasvieringen het thema ‘In vrijheid herboren’ gepland. Intussen is
er een aangepast programma van de
vieringen; zie elders in deze Poeldijk
Nieuws. Het gaat met Pasen natuurlijk om de opstanding van Jezus uit de
dood. Herboren worden, een nieuw begin. ‘Vrijheid’ verwijst ook naar de 75 jaren vrijheid die we mogen ervaren na de Tweede
Wereldoorlog. Dat wordt dit jaar uitgebreid herdacht, zeker in
de meimaand. Vrijheid is een onderwerp, omdat onvrijheid bestaat.
In deze tijd brengt de coronacrisis veel onvrijheid met zich mee.
Het is half maart als ik dit schrijf. Je hebt niet meer de vrijheid om
te gaan en te staan waar je wilt. Mensen wordt dringend aangeraden thuis te werken als dat mogelijk is. Je bent voorzichtig
geworden in je contacten. De bisschoppen hebben besloten de kerken voor drie weken te sluiten. Landsgrenzen worden gesloten. Als
Europeaan kom je de Verenigde Staten niet meer in en inmiddels
sluiten ook andere landen hun grenzen. Mensen zitten in isolatie,
in quarantaine. Het is leven met beperkingen, leven in onvrijheid.
Als u dit leest staan we aan het begin van de Goede Week. De
onvrijheid van Jezus neemt steeds meer toe. Ze zitten Hem op de
huid. Eerst nog het ‘Hosanna’, dat op Palmzondag weerklinkt.
Dan is men nog enthousiast. Daarna klinkt het ‘Kruisig Hem,
kruisig Hem!’ Wij beleven het weer mee, deze intensieve dagen.
De totale onvrijheid wordt bereikt op het kruis, waar Hij zijn leven gaf. Maar … Hij wordt herboren! Er is opstanding. Opstaan
uit de ellende, een nieuw begin. Dan klinkt ‘Ik wens jullie vrede.’
Woorden van Jezus, als Hij de ruimte binnenkomt, waarin de leerlingen zich, angstig en bedroefd, opgesloten hadden. Jezus doorbreekt grenzen. Gesloten deuren zijn niets voor Hem; isolatie van
de leerlingen wordt doorbroken. Zij moeten er op uit, het evangelie verkondigen. Dat kunnen zij omdat zij hebben gezien: Hij is niet
dood, Hij leeft! In deze tijden van coronacrisis worden we door
de kerk opgeroepen in gebed verbonden te blijven met God en

om solidair te blijven met onze medemens. Ons niet van hem of
haar af te keren. Doen wat mogelijk is, om er toch voor elkaar te
zijn. Eigenlijk een beetje leven als herboren, opgestane mensen.
Moed houden, vertrouwen houden. De crisis zal ooit voorbij zijn.
Er komen betere tijden. Ik wens u, ondanks de vele zorgen over
onze gezondheid, een goede Goede Week en een zalig Paasfeest.

Aanpassingen in de Westlandse kerken

Vieringen via Kerkomroep
Vanaf maandag 23 maart is er elke werkdag om 09.00 uur een
korte viering die via de Kerkomroep.nl te beluisteren is. U kunt
helaas niet naar de kerk komen om de mis bij te wonen. Onze
pastores gaan voor op:
Maandag: diaken Ronald Dits vanuit de kerk in Honselersdijk.
Dinsdag: pastor Max Kwee vanuit de kerk in Monster.
Woensdag: diaken Walther Burgering vanuit de kerk in Kwintsheul.
Donderdag: pastoor Jaap Steenvoorden vanuit de kerk in
Honselersdijk.
Vrijdag: pastoraal werker Els Geelen vanuit de kerk in Monster.
Helaas zijn er geen vieringen in de Goede Week en met het
Hoogfeest van Pasen. Via Kerkomroep.nl kunt u de vieringen in
de Westlandse kerken volgen.
Palmzaterdag: vanuit Honselersdijk, 19.00 uur.
Palmzondag: NPO 1, de mis van KRO-RKK op tv.
Boeteviering: vanuit Monster, 09.00 uur.
Witte Donderdag: vanuit Honselersdijk, 19.30 uur.
Goede Vrijdag: Kruisweg vanuit Kwintsheul, 15.00 uur.
Goede Vrijdag: viering rondom het kruis vanuit Honselersdijk,
19.30 uur.
Paaswake: vanuit Honselersdijk, 19.30 uur.
Hoogfeest van Pasen: NPO 1, de mis van KRO-RKK op tv.
Meer informatie op: www.rkwestland.nl.

Zaterdag 18 april op kerkplein

Inzameling gebruikte kleding
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV

De inzameling gebruikte kleding is op zaterdag 18 april. Leden
van de werkgroep M.O.V. zijn op het kerkplein van de Bartholomeuskerk om uw kleding, schoenen en tassen van 09.00-11.00
uur te ontvangen. Graag in dichtgebonden plastic zakken. Doet
u ook weer mee om een vrachtauto vol te krijgen?
De opbrengst van deze inzameling is voor goede doelen in de wereld. De Stichting Putri Kerahiman van Pater Nico Dister in Yaya
Pura voor kansarme kinderen, zwaar gehandicapte weeskinderen in Hanoi in Vietnam en zuster Maria Martha in Kosovo voor
verzorging van arme en zieke bejaarde mensen zonder inkomen.

Kerkberichten

Misintenties worden niet gelezen, omdat vieringen door het coronavirus niet doorgaan. De kerk is open om te bidden of een
kaarsje te branden. Zodra er weer vieringen zijn, kunt u bij ons
de intentie weer opgeven. Dat kan op dinsdag en donderdag
van 10.00-12.00 uur (24 50 58), of per mail: bartholomeus@rkwestland.nl.

steun had aan zijn vrouw Annie. Uiteindelijk overleed hij in alle
rust in het ziekenhuis. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 27
december in de H. Bartholomeuskerk waarna Piet is gecremeerd in
crematorium Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgestoken naar de andere kant van het aardse leven, in het vertrouwen
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.
Kerk open en klokken luiden
Iedere woensdag van 13.30-15.00 uur en iedere zondag van
09.15-10.30 uur is de kerk open, om zomaar even binnen te lopen voor een stil moment, alleen of met anderen, om een kaarsje
aan te steken of er gewoon even te zijn. Elke woensdag luiden de
kerkklokken van 19.00-19.15 uur, als teken van hoop voor iedereen die strijdt tegen het coronavirus.

menigeen nog bijles van haar. In 2015 bezocht zij nog een reünie
waar ‘juf Van Dijk’ vele oud-leerlingen van de Bartholomeusschool
en haar eerste klas uit 1959-1960 zag en sprak. De laatste jaren
waren door lichamelijke problemen en dementie verre van plezie25 MAART 2020
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rig, waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem
ging wonen. Op 20
december is haar leven dan ten einde gekomen.

Doopvieringen
Aanmelden voor een doopviering gaat digitaal. Op www.rkwestland.nl staat onder Contact ‘Formulieren’. Het formulier ‘aanmelden Doop’ ingevuld digitaal bezorgen bij het parochiesecretariaat. Zij zorgen dat het door de juiste mensen in behandeling
genomen wordt.
optometrie

audicien

contactlenzen

Brillenglazen

(zonne)Brillen

Vieringen De Backerhof
Donderdag 16 april: rozenkrans bidden door Koos van Leeuwen.
Donderdag 23 april: woord- en communieviering door Trees van
der Sande-an Rodijnen.
Kloosterweekeinde 9 tot 11 oktober
Ook dit jaar willen we graag met een groep parochianen een weekeinde in een klooster doorbrengen. Een weekeinde leven op het
ritme van gebedstijden, elkaar spreken over een thema en genieten van de rust en de omgeving. Het weekeinde van 9 tot 11 oktober zijn de Benedictinessen in Oosterhout onze gastvrouwen.
Opgeven kan alleen via het secretariaat van de parochiefederatie,
info@rkwestland.nl. Deelname
is in volgorde
van aanmelding.
Er
t. 0174 29 31 40
info@linneWeever.nl
Herenstraat 15
29 68 20
2291 BB Wateringen
kunnen maximaal 14 personen
mee.WWW.linneWeever.nl
Begeleiding isf. 0174
ook
dit jaar
weer in handen van diaken Walther Burgering. De kosten zijn ongeveer € 80,00 exclusief reiskosten.
Professionele
kinderopvang in een
huiselijke sfeer
Dagopvang, peuteropvang
& buitenschoolse opvang in
Monster en Poeldijk
Telefoon: 0174 - 24 31 04
www.kdvsimba.nl

Ook unieke
eigentijdse
sieraden

Vergelijkt u
onze prijzen gerust
eens met die van
nieuwe sieraden.

Geopend wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur en za 11.00 - 17.00 uur.
Jan Barendselaan 66, 2685 BV Poeldijk, Telefoon 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl

www.chrisvanwaes.nl

92,5 x 130 mm, Poeldijker
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Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
De Veiling, Julianastraat 49, 2685
BB Poeldijk
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/zangkorendeosacrum
Bank: Rabobank Westland Naaldwijk
Rekening: NL83 RABO 0142 2105 52

Agenda

De repetities van de verschillende Deo Sacrum koren gaan tot
en met 6 april niet door.
In de kerk
Tot 6 april zijn er geen vieringen in de artholomeuskerk.        

Wat de toekomst brengt?
Door Toos de Vreede

Dit hebben we nog niet meegemaakt: alle activiteiten afgelast
en de kerken sluiten hun deuren tegen verspreiding van het coronavirus. Helaas kunnen wij niet anders en moeten de kooractiviteiten stilleggen.
Wat dat betekent voor de activiteiten in de nabije toekomst? Dat
weet niemand. Laten we hopen dat er bij het verschijnen van de
volgende Poeldijk Nieuws meer duidelijk is. Het is zoals het is, laten wij er vooral voor elkaar zijn.

Nieuwe data: 27 en 28 juni

Charlie en de Chocoladefabriek
Wat een verdriet bij de kinderen dat de voorstellingen op 14
en 15 maart niet door konden gaan. Woensdag hadden we nog
flink geoefend en donderdag werd bekend dat het feest niet
door mocht gaan. Dit betekende alles weer afbreken en de ruim
550 bestelde kaartjes annuleren. Gelukkig heeft iedereens het
geld alweer terug op de rekening. Maar, wij hebben ook positief
nieuws.
In het laatste weekeinde van juni zal De Veiling weer worden omgetoverd tot chocoladefabriek. Kinderkoor Westland en haar projectleden spelen dan de twee voorstellingen van musical ‘Charlie
en de Chocoladefabriek’. De eerste voorstelling is zaterdag 27 juni
om 19.00 uur, de tweede zondag 28 juni om 14.00 uur. Via de
website Eventbrite komen de tickets weer beschikbaar. Wij laten
weten wanneer reserveringen mogelijk zijn. Dat geldt uiteraard
ook voor eventuele extra maatregelen tegen het coronavirus in
Nederland.
Voor de 53e keer houdt het Kinderkoor de eierenactie
De opbrengst is voor de
activiteiten van het kinderkoor waaronder het
Zomerkamp. Koopt u
ook overheerlijke choco-

lade eitjes? Fijn dat we ook dit jaar weer mogen rekenen op sponsoring en veel dank aan Bakkerij Van Malkenhorst en Keurslager
Marco van der Hout voor het ter beschikking stellen van de prijzen.

Projectzangers en zangeressen gezocht

Misa Criolla met Pinksteren
Door Toos de Vreede

Bartholomeuskoor en Kamerkoor Couleur Vocale starten een
héél bijzonder project. Zondag 31 mei zingen zij in de Hoogmis
van Pinksteren de feestelijke “Misa Criolla’ van Ariel Ramírez in
de Sint Bartholomeuskerk Poeldijk. Uiteraard met instrumentele bezetting van het Ensemble del Sur en medewerking van solotenor Jorge Martina. Het belooft die morgen een waar muzikaal
spektakel te worden.
Het Bartholomeuskoor start
vrijdag 8 mei met repeteren in De Veiling van 19.3022.00 uur. Repetities van het
Kamerkoor starten donderdag 7 mei van 20.00-22.00
uur op de “Hooizolder”, achter Emmastraat 11 Monster.
Kom langs of geef u snel op
via: kamerkoorcouleurvocale@outlook.com. Welke projectzangers en zangeressen
gaan een uitdaging niet uit de
weg? Zoeken een leuk, ambitieus koor én zingen de ‘Misa
Criolla’ in mei graag met ons
mee? Kom kijken op een van onze repetities voor een vrijblijvende kennismaking of geef u direct op via: zangkoren@deosacrum.
nl. Kosten van deelname zijn €25,00 inclusief de benodigde bladmuziek.

Westland Verstandig
luistert , geeft raad en
zet zich voor u in
Westland Verstandig wil dat het
gemeentebestuur zich focust op
de vraagstukken die echt opgelost
moeten worden, zoals starterswoningen, geschikte seniorenwoningen met
zorg op maat, meer groen en betere leefomgeving, structurele maatregelen om te drukke wegen te ontlasten. Dit maakt andere keuzes nodig waar
we onze euro’s aan uitgeven, waardoor echte besluiten genomen kunnen
worden die er toe doen!
Wilt u contact met ons, dat kan: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a,
2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.
westlandverstandig.nl.

Wilt u contact met ons, dat kan: Westland Verstandig,
Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068
mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl
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Lustrumeditie
in Deeweek
Veiling Poeldijk
KBO
Vakanti
12 tot 19 mei
Het
lijkt nog wel heel Westland
ver weg, maar onze
reiscommissie
Woonbeurs
een
succesheeft

natuurlijk al een locatie voor ons gereserveerd. Vanaf de dag dat
Poeldijk
Nieuws uitkomt
(18 januari)
u zich voor
weer het
opgeven
De 5e Woonbeurs
Westland
was 6 enkunt
7 maart,
eerst
bij
de leden
de reiscommissie.
Dat
zijn:
Corrie van
der Voetin De
Veilingvan
te Poeldijk.
De Veiling
was
daarvoor
ingericht
als
van
der Bogaert,
104,
(tel. 247608)
Zuiderwijk,
beursvloer,
waarIrenestraat
zo’n 20-tal
exposanten
uiten
deLida
woonbranche
Beatrixstraat
119, (tel.Toonaangevende
06 19038168). We
blijven dit
keer weer
in
zich presenteerden.
bedrijven
brachten
inspiNederland.
gaan naar
Zorgvliet, hotel Villabouwen
Nova. De
eratie op hetWe
gebied
van woninginrichting,
envakanti
verbouweek
is van
vrijdag
12over
tot 19
mei. Vanwonen.
de deelnemers wordt verwen en
gaven
advies
duurzaam
wacht dat zij redelijk zelfredzaam zijn. Onze reisbegeleiders zijn
heel aardig, maar geen verzorgsters/ verpleegkundigen. Nadere
gegevens over deze reis volgen nog.
Behoud vitaminen in verzekerd pakket
Houd vitaminen in het verzekerd pakket. Dat schrijven KBOPCOB, het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen en
KNMP aan minister Schippers (VWS). Zij reageren op het advies van het Zorginstituut Nederland om diverse recept plichtige vitaminen, mineralen en paracetamol 1000mg uit het
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te laten stromen.
De organisaties geven aan dat dit 1,7 miljoen mensen zal tref(Foto Rolf van Koppen)
fen, veelal chronische patiënten. Ook maken zij zich zorgen om
pati
ënten
zorg Westland
mijden. Zijkamen
vinden geïnteresseerden
dat het Zorginstituut
voorVanuit
hetdiehele
naar
de
bijgaat
aan
kwetsbare
patiënten
die vitamines,
beurs en
stands,
dedenchronisch
mee aan zieke
de workshop
sfeerborden
mamineralen
en paracetamol
gebruiken.
Juist voor hen
is adequate
ken en ontmoetten
er bekenden.
De Woonbeurs
Westland
werd
medicati
ebewaking
groot belang.
georganiseerd
doorvanSpontaan
Communicatie & Organisatie
KBO-PCOB-directeur
Manon
Vanderkaa:
‘Hierdoor
veel
dat terug kijkt op een
succesvol
evenement
metworden
waardevoloudere
patiënten getroﬀ
Voor mensen
met osteoporose,
ernle ontmoetingen
tussenen.
exposanten
en bezoekers.
Binnenkort
sti
ge nierinsuﬃ
en aandoeningen
corticosterowordt
bekend ciënti
of dee beurs
ook in 2021waarvoor
georganiseerd
wordt.
iden
nodig zijn, kan dit tot bontontkalking, spierzwakte, meer
www.woonbeurs-westland.nl.
botbreuken en ziekenhuisopnames leiden. Dit voorstel willen wij
absoluut met minister Schippers bespreken. Het Zorginstituut
vindtDIRECT
dat middelen
niet in het pakket thuishoren
als er een nauw makelaar
MAKELAAR
genoeg gelijkwaardig geneesmiddel of voedingssupplement vrij
verkrijgbaar is. Zij wil dat deze middelen hetzelfde behandeld
worden als zelfzorggeneesmiddelen en adviseert de minister deze
middelen uit het GVS te halen. De minister besluit in het voorjaar of zij het advies van het Zorginstituut opvolgt. De Tweede
Kamer bespreekt dan de samenstelling van het basispakket 2018.
Verwachting is dat eventuele maatregelen over vergoeding van
vitamine D, mineralen en zware paracetamol per 2018 ingaan.

De grootste collectie tegels …..

het mooiste sanitair …..

alle ruwbouwmaterialen …..

Citaten, spreuken en gezegden
Volg je hart, want dat klopt.
De beste deﬁnitie van liefde gaf mijn moeder laatst:
”Ik UW
wordtWONING
eigenlijk vanVERKOPEN
iedereen moe,?behalve van je vader”.
(Rutger
Bregman)
MAAK NU EEN AFSPRAAK

VOOR EEN GRATIS
KBO Poeldijk
WAARDEBEPALING
!
Katholieke Bond van Ouderen

Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5,
2675 BK Honselersdijk, tel. 0174 - 245789.
e-mail: kees@keesenleny.nl

en professioneel gereedschap

Neem contact met ons op:
BINGO..!
0174 - 730 179

Deinfo@directmakelaar.nl
eerste Bingoavond in het gloednieuwe jaar komt er aan! Elke
www.directmakelaar.nl
derde
donderdag van de maand starten wij om 20.00 uur, de zaal
...of loop
even
binnen!
is open
vanaf
19.30
uur. Na 7 ronden volgt er een superronde
Herckenrathstraat 52, 2681 DG Monster
persoonlijke makelaar
met mooie prijzen. Ook de prijzentafel voorUwde
loterij is niet mis
verkoop • aankoop
en goed gevuld! Zin in een gezellig avondje?verhuur
Kom•dan
donderdag
beheer
• taxaties
19 januari naar de Saturnus 10 in Poeldijk. De koﬃe staat klaar!

DAAR KAN JE OP BOUWEN!
De Zeeuw Bouwmaterialen B.V.- Slachthuiskade 30 - Poeldijk
tel (0174) 245516 - fax (0174) 243412 www.imabodezeeuw.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 8.00 - 17.00 uur, za 8.00 - 12.00 uur.
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Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6, tel. 243663
Predikant
: Ds. J.W.J. Guis
Jan Barendselaan 199, 2685 BS Poeldijk
Tel. 06 - 13 703 120
Kerk.bureau : Verburghlaan 38, tel. 242570
		 E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba
: mw. M. van der Pot-Cloose
		 De Noorderhoek 23
		 2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank
: NL36 INGB 0003 9117 70
		 NL09 RABO 0135 3652 36
		 T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk

Verbaasd en angstig
Door ds. J.W.J. Guis

Afgelopen zondag was anders dan normaal. Voor iedereen denk ik, maar ook
in de kerk. We waren maar met een
klein aantal bij elkaar. De tekst die
centraal stond kwam uit het evangelie van Markus. Daar gaat het over de
discipelen van Jezus. Wij lezen dat ze
verbaasd en angstig waren. Waarom?
Omdat Jezus ervoor kiest om op weg te
gaan naar Jeruzalem, waar mensen plannen maken om Hem te
doden. Je kunt de discipelen wel begrijpen.
Tegelijk zijn het twee werkwoorden die ook in deze dagen voorkomen. Een situatie zoals rondom het corona-virus hebben we niet
eerder meegemaakt. Natuurlijk is het goed de kalmte te bewaren. Tegelijk denk je ook aan de gevolgen. Voor mensen die ziek
worden, voor mensen die in de zorg werken, voor mensen die leidinggeven. Voor mensen die op een andere manier de gevolgen
merken. We merken dat wij dit als mensen niet in de hand hebben. De discipelen gaan toch verder. Waarom? Omdat de Heere
Jezus vooropgaat. Ze weten niet precies hoe het verder gaat. Toch
vertrouwen ze op Hem en dat is goed. Hij zal zijn leven geven uit
liefde om de zonden van mensen te vergeven. Daaraan denken
we in deze lijdensweken op weg naar Pasen. Daarom hebben we
zondag ook gebeden. Om kracht en hulp voor iedereen die dat nu
nodig heeft. In vertrouwen op de onverdiende liefde van Jezus. Ik
moet denken aan een bekend vers van Jacqueline van der Waals.
Als afhankelijke mensen zijn we welkom bij Hem!

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, myrrhe of goud
Ledig kom ik arm en naakt,
Tot den God die zalig maakt,
Die de zielen kleedt en voedt,
Die ze troost en leven doet.

Kerkdiensten

Zondag 29 maart, 6e Lijdenszondag.
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, aangepaste dienst.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis aangepaste dienst.
Zondag 5 april, Palmzondag.
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, aangepaste dienst.
19.00 uur: ds. J. Henzen, Wateringen, aangepaste dienst.
Tijdens ochtenddiensten is er oppas voor kinderen van 0-4 en nevendienst voor kinderen van de basisschool.
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. Contactadres: Jan.van.
Geest@live.nl, of: 06 - 49 417 025. Voor vervoer naar de maandsluiting in De Terwebloem kunt u bellen met mw. Stijger tel.: 28
00 57.
Maandsluiting De Terwebloem
De maandsluiting op vrijdagavond 27 maart in De Terwebloem
gaat niet door.

Bij de kerkdiensten
Zoals het er nu naar uitziet gaan diensten op zondag in beperkte vorm door. Onze gemeenteleden, die neusverkouden zijn,
hoesten, keelpijn hebben of koorts, wordt gevraagd thuis te blijven, ter bescherming van de andere broeders en zusters die de
dienst bijwonen. Dit wordt ook geadviseerd, aan mensen met
een kwetsbare gezondheid. Er komt veel op ons af. Laten we
elkaar aanmoedigen in deze onzekere tijden en onze hoop op
God stellen.
Dit zullen we in gebed doen in de kerkdiensten, als u niet in diensten aanwezig kunt zijn, kunt u thuis met de gemeente meebidden. Daartoe roepen wij u dan ook allen van harte op! Ook kunt
u altijd van de dienst een DVD thuis ontvangen. Neem contact
op met diaken D. van Velden, tel. 24 40 20. Omdat ontwikkelingen snel kunnen wijzigen houden wij u per mail op de hoogte.
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Wij hebben niet van alle gemeenteleden een mailadres. Als u
het op prijs stelt dat wij u op de hoogte houden mail dat naar
bogaardij@hotmail.com en mailen wij u bij nieuwe ontwikkelingen. Controleer regelmatig uw mail.

Paasrecept Poeldijkse kaaskraam ‘Liefde en Ambacht’

Hulp- en bezoekwerk
Gezien het enorme pakket maatregelen zijn er ongetwijfeld
gemeenteleden die hulp nodig hebben met zaken die zij anders met gemak zouden kunnen doen. Boodschappen, iets
ophalen of wegbrengen, noemt u maar op. Schroom niet contact op te nemen met diakenen of commissie gemeentewerk.
Contactpersonen zijn: br. D. van Velden (tel. 24 40 20) en zr. J.
Huis-Voois (24 76 41).

Op de Poeldijkse markt is sinds enkele weken een nieuwe
kaasboer actief. De kraam heet ‘Liefde & Ambacht’ en de jonge verkoper heet Daniël. Zijn klanten weten hem al te vinden.
Exclusief voor Poeldijk Nieuws heeft Daniël deze week een mooi
recept voor Pasen. ‘Pastasalade met kaasschnitzel is heel gezond en makkelijk klaar te maken voor de lekkere Paaslunch’,
zegt hij. Eerst wil Daniël iets vertellen over ‘Liefde en Ambacht’.
‘Wij verkopen kaassoorten liefst in de streek gemaakt. Ons bedrijf is gevestigd in het Groene Hart, dat die streekproducten
in allerlei variaties kent. Liefde en Ambacht wil terug naar de
oorsprong, streekkaas waar we de herkomst van kennen, bereid
uit melk van boeren die met respect voor hun koeien zorgen.

Onze predikant en ouderlingen zijn terughoudend met het brengen van bezoeken. Als u behoefte heeft aan een gesprek of een
bezoek neem dan contact met ons op. Voor de ouderlingen is
contactpersoon onze scriba: zr. M. van der Pot–Cloose (tel. 24 02
82) of ds. Guis (tel. 06 -13 703 120).
De kerk is open
Elke zaterdag van 10.00-11.00 uur voor persoonlijk gebed.
Oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van 25 tot en met 28 maart
op: Monsterseweg 112, Poeldijk, naast hotel-restaurant UnicumElzenhagen.
Géén boeken- en platenmarkt
Boeken- en platenmarkt en creagroep gaan zaterdag 4 april niet
door.

Kaasjerepje naar de Paastafel
Door Nelly Schouw-Zaat

Onze kaasbereiders
selecteren wij op kwaliteit en we controleren of hun producten
duurzaam, biologisch
en vooral smaakvol
zijn. Kwaliteit begint
nu eenmaal bij liefde voor het vak en
de natuur. Dat leidt
tot lekker en goed
eten. Daarom heet
onze kaashandel ook
‘Liefde & Ambacht’.”
Het assortiment in
de Poeldijkse kraam
maakt indruk met zijn
vele soorten: biologisch bereide kaas,
geiten-, boeren- en
Westbeemsterkaas.
Daniël houdt vooral
van Boer Jaapkaas,
gemaakt op de boerderij in Bergambacht. Boer Jaapkaas is dan ook verwerkt in het
speciale Paasrecept.
Het speciale Paasrecept
Recept voor 4 personen. Nodig voor de kaasschnitzels: 300 gram
Boer Jaap, 3 eetlepels bloem, 2 losgeklopte eieren en 8 eetlepels
paneermeel. Voor de pastasalade: 75 gram rucola, 1 mango, 1
rode ui, 1 komkommer, 250 gr. pasta, 125 gr. frambozen, 2 eetlepels pijnboompitten en 3 eetlepels honingmosterdsaus. Kook de
pasta gaar in een pan met water. Snijd komkommer en mango in
kleine stukjes. Snijd de rode ui in dunne ringen; meng komkommer en mango met frambozen en rucola. Rooster pijnboompitten in een koekenpan. Voeg de gekookte pasta toe en meng die
met de pijnboompitten goed door de rucola, komkommer, ui en
fruit. Dan de kaasschnitzels: snijd de kaas in vier gelijke plakken
van 1 tot 1,5 cm dik. Zet 3 diepe borden klaar. Eén bord gevuld
met bloem, 1 bord met losgeklopt ei en 1 bord met paneermeel.
Wentel de kaasplakken één voor één door de bloem, ei en paneermeel. Verhit in een koekenpan wat olie en bak de kaasplakken aan beide kanten krokant en goudbruin. Verdeel de pastasalade over 4 borden en serveer die met de warme kaasschnitzels.
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Door Koos van Leeuwen

Een praatje bij een plaatje

Dat er van de Voorstraat, als hoofdader van het dorp, door de
jaren heen veruit de meeste opnamen zijn vervaardigd, is logisch. Van die straatkiekjes zag u de gangbare bijna allemaal
wel eens in deze rubriek. Daarvan uitgaand mag het wel een
verrassing worden genoemd dat dit nimmer vertoonde dorpsgezicht tevoorschijn komt. Een niet zó scherp honderdjarig
kiekje, gemaakt op een tijdstip dat het in de ‘binnenstad’ van
Poeldijk gezellig druk was. Zeker gezien in het licht van het veel
lagere aantal inwoners dat het dorp in die jaren telde. Dat er in
of kort na de Eerste Wereldoorlog van eenrichtingverkeer nog
lang geen sprake hoefde te zijn, kan worden opgemaakt uit de
aanwezigheid van het paard en wagen met waarschijnlijk een
boer op de bok.
Een eeuw geleden waren relatief veel boeren nog in het Westland
actief, Poeldijk week daar niet van af. Een decennium later kelderde dat aantal, door de grote vraag naar tuinbouwgrond, in relatief
korte tijd snel. Veel weilanden kwamen toen in handen van tuinders die er wel raad mee wisten. Het weiland werd zo veel mogelijk geschikt gemaakt voor de tuinbouw, alvorens er glasopstanden
konden worden geplaatst. Die aanzienlijke groep boeren was er
verantwoordelijk voor dat paard en wagen toen tot de vaste verkeersdeelnemers in de dorpscentra behoorden. Het had wel iets
knus, ‘knollen’ midden op de weg. Voor fietser en kinderwagen
was er aan de zijkant van de weg voldoende ruimte over. De hooggeëerde dorpelingen die zich zonder hulpmiddel moesten voortbewegen, hadden zich een plekje op het trottoir toegeëigend.
Eenrichtingverkeer noodzakelijk
Begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw werd ter hoogte van
de kruising Verburghlaan en Voorstraat een officieel bord aangebracht. Daarop werd duidelijk gemaakt dat de Voorstraat vanaf

de kerk vanaf toen slechts toegankelijk bleef voor wandelaars,
bestuurders van kinderwagens en zij die tweewielers gebruikten.
Met paard bespannen wagens, alsmede andersoortige vierwielers, mochten alleen nog van de Monsterse kant de Voorstraat
in. Kortom, eenrichtingverkeer in Poeldijks hoofdstraat was geboren! Een straat die tot ver in de negentiende eeuw in de gemeente
Monster als Heerenstraat werd aangeduid (óók nog als ’s-Heerenstraat). Monster had overigens ook een straat met die naam.
Twee in één gemeente vond men van gemeentewege blijkbaar
wat al te gortig, vandaar de halvering van dat aantal. Daar kwam
bij dat ook in andere Westlandse dorpen de Heerenstraat niet
onbekend was (in Maasland is nog altijd een ’s-Heerenstraat!).
Bijgaand tafereeltje gunt ons een blik op een toentertijd al winkelrijk dorpsstukje, een situatie waarin jarenlang niet of nauwelijks wijzigingen zijn ontstaan. De vier bekende panden nabij de
kerk moesten wijken om de eeuwenoude Kerklaan in 1968/1969
te kunnen verbreden, het waren er vier te veel! Dat was een lelijke
inbreuk op de aaneengesloten bebouwing, maar valt op bijgaand
plaatje net ‘buiten zicht’. Links vooraan is de voorgevel van slagerij Overvliet in beeld, een zeer oud pandje dat qua uitstraling
werd overvleugeld door het eind negentiende eeuw verrezen statige doktershuis.
Tijdelijk verenigingsgebouwtje als redder in nood
Na het tijdperk Overvliet nam buurman en huisarts dr J.L. ter
Haar het bouwwerkje over en gebruikte het als garage. De laatste kwart eeuw diende het als pseudo-verenigingsgebouw waardoor E.H.B.O., schaakclub ‘Unitas’, damvereniging P.D.V. en zelfs
de kleuterschool tijdelijk uit de brand werden geholpen. Rechts
vooraan zien we het bordje ‘Café Uitspanning’, een horecagelegenheid die, nadat kastelein Waardelo was overleden, tot 1919
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werd gerund door zijn weduwe met een dochter. In dat eerste naoorlogse jaar was er een wisseling van de wacht toen de familie
Waardelo het welletjes vond en de zaak overdeed aan Hendrikus
van Staveren uit Bleiswijk. Een kastelein die bijna een kwart eeuw
de scepter zou zwaaien over het café, alvorens het ruime pand in
Wereldoorlog II door de bezetter werd gevorderd. Niets ontziend
werd de familie naar het Gelderse Maurik geëvacueerd, alwaar
het de oorlog wist te overleven. Na de Bevrijding keerde het echtpaar terug naar Poeldijk en genoot nog een mooi aantal jaren van
een rustige oude dag. Al op leeftijd gekomen liet de familie Van
Staveren het door de Duitsers uitgeleefde café voor wat het was.
Nadien drukten vooral Antoon en Nel van Bueren-van Veen hun
stempel op het pand, dat als café-restaurant ‘Het Westland’ furore
maakte. Menigeen heeft prachtige herinneringen aan bruiloften,
partijen en heerlijk dineren onder het toeziend oog van Antoon
sr. Eindeloos bleken ook zijn jaren niet te zijn, mede waardoor
thans de Hartmannetjes zich inspannen hun gasten ’eindeloos’ te
verwennen. Voorbij deze uitspanning zien we de wit gekalkte gevel van schoenmakerij De Brabander, gevolgd door Bakkerij Van
Kleef, sigarenhandel Veerkamp en manufacturenhandel gezusters
De Koning (later Van der Burg). Dan volgt de Kerklaan en de vier
gesloopte panden van snuisterijenwinkel Bruinen, manufacturenhandel Heuchemer, religieuze artikelen Bauman, kapper Eekhout
en als klap op de vuurpijl de schitterende Gotische kerk uit 1850
met zijn twee torens. Geen van genoemde winkeliers bezet thans
nog het plekje dat eens hun thuis was.….

Achter de karakteristieke gevel schuilt een
vrijwel nieuwe, moderne eengezinswoning.
Karakter en ruimte, dat is wat u vindt in deze
royale woning (145 m2) met 4 slaapkamers.

Volg
ons op:

Ambachtsweg 40
2291 EX WATERINGEN

Vraagprijs: € 450.000,- k.k.
Dit karakteristieke goed onderhouden jaren ‘30
huis (5 slaapkamers!) heeft een 18 meter diepe,
zonnige achtertuin is zeer gunstig gelegen in
het centrum van Monster.

Dr van den Brinkstraat 24
2681 BA MONSTER

Wateringen - Naaldwijk - Monster - Den Haag - Vlaardingen

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.
T 0174 28 60 80 www.borgdorff.nl

‘Ook een met paard bespannen wagen,
reed in de Voorstraat in die dagen.
Zo’n dorpstafereel,
je zag ze toen veel.
Het bracht wat rust, in plaats van jagen.’

Schilderij Heilige Geesthofje van Ben Viegers

Schenking aan Westlands museum
De collectie van het Westlands Museum is uitgebreid met
werk van de bekende kunstschilder Ben Viegers (1886-1947):
een olieverfschilderij van het Heilige Geesthofje in Naaldwijk.
De schenking werd gedaan door twee particulieren. Ook de
Stichting Kunstmuseum Westland leverde een bijdrage. Na de
verwerving op een veiling eind 2019 is het doek schoongemaakt
en gerestaureerd door atelier Barbara Susijn uit Monster.

Zondag 8 maart was de overhandiging aan voorzitter Jan Prins.
Ben Viegers werd geboren in Den Haag waar . hij de Academie van
Beeldende Kunsten volgde. Hij maakte verschillende Westlandse
werken; Viegers werkte het grootste deel van zijn leven in deze
streek. In 1938 verhuisde hij van Den Haag naar Nunspeet.

13

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.

Meer weten? www.optiflor.nl
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Toos Vis-van der Horst (87) schreef blocnote vol over oorlog

Een slagersdochter vertelt haar verhaal (1)
Vrijdagmorgen 10 mei 1940 om vier uur kwamen de Duitsers
aangevlogen. Wij woonden in Wateringen, een van de dorpen
van wat nu het Westland is, naast Loosduinen en Kijkduin. Van
die kant kwamen ook de Duitse soldaten aangemarcheerd. Je
wist niet wat je te wachten stond. Mijn moeder moest bevallen
van de 7e, dat ging aan ons kinderen voorbij. ’s Nachts werd
boven in de slaapkamer de wacht gehouden. Mijn broertje is op
Eerste Pinksterdag 1940 ’s middags geboren. Mijn oudste zusje
en ik waren bij de buren ondergebracht. Daar waren geen kinderen, alleen volwassenen die maar weinig spraken. Wij verveelden ons. We hadden niets om mee te spelen. De mensen
zeiden: ‘Speel maar met je grote teen’. Samen zaten mijn zusje
en ik in een kleine erker onder de ramen op de vloer.
Mijn vader had een slagerij in Wateringen en er was een bestelling van het Nederlandse leger. Er moesten 500 porties gesneden
rosbief worden geleverd. Maar het leger rukte op richting Delft.
Wij bleven met de gesneden rosbief achter. In Wateringen werden in het Bondsgebouw aan de Herenstraat de archieven van
heel Zuid Holland bewaard. Daar was men bezorgd over, want
dichtbij ons woonden meerdere mensen die zich bij de NSB hadden aangesloten. Het was vooral de zorg dat deze archieven in
verkeerde handen zouden komen. Er was vlak voor het uitbreken
van de oorlog een Duitse kapper in Wateringen gekomen. Na de
overgave van Nederland was het hele kappersgezin plotseling uit
Wateringen verdwenen. Achteraf werd bekend dat hij een spion
was. Ik vond het leuk om onze hulp in de huishouding te helpen en
kreeg dan ook een kinderbezem toen ik jarig was. Maar wij hadden een jongen als slager in dienst die mijn bezem handig vond
om er de kookketel mee schoon te maken. Ik vond dat niet leuk,
maar als klein kind durfde je dat niet hardop te zeggen. Op een
keer brak de steel, weg bezem! De slagersknecht moest in het leger dienen en is gesneuveld. Zijn naam was Jan Bontje. Ik kon niet
kwaad op hem blijven.
Zo ging de tijd verder. Op 30 april 1943 moest ik naar het ziekenhuis vanwege een ontstoken knie. Een maand later kwam ik pas
weer thuis, in het gips van mijn heup tot aan mijn tenen. Ik mocht
niet lopen en was tot juni 1945, dus wel twee jaar, thuis. Andere
kinderen gingen nog naar school, maar ik niet. Toch heb ik heel
veel gezien van wat anderen niet zagen. Mijn vader was medeoprichter van het Kindercomité in Wateringen. Iedere deelnemer
moest 1.000 gulden storten. Met dat geld reisde het comité naar
Brabant dat toen al bevrijd was, maar in het plaatsje Empel waar
de mensen uit Wateringen klompen wilden kopen voor het kindercomité, zagen zij dat alle huizen in dat dorp onbewoonbaar
waren. De ruiten waren er uit en de mensen woonden in kippenhokken!
Je hart stond haast stil van de spanning
In de slagerij werd nog wel wat gewerkt. Op een ochtend hing
in ons slachthuis naast de winkel een koe die ’s nachts illegaal
was geslacht. Een jongere broer van mijn moeder, die ook slager
was, was bij een collega slager leverworst aan het koken. Onze
eigen worstketel was in beslag genomen voor de gaarkeuken.
Wat moest er met die koe gebeuren? De Duitse ‘Sicherheitsdienst’
(SD) kon elk ogenblik langs komen. Moeders broer kwam in allerijl
naar ons huis. Hoe snel ze die koe in vier voeten hadden gezaagd
en naar boven hebben gesmokkeld weet ik niet meer. Onze hulp

Alie kwam met emmers water om al het bloed weg te spoelen
en alle sporen te verwijderen. Toen de SD inderdaad alles kwam
controleren zag het er naar uit alsof de gezinswas zojuist gedaan
was. De geslachte koe was bestemd voor de kindergaarkeuken.
Dat zag ik allemaal gebeuren en weet nog hoe angstig het was. Je
hart stond haast stil van de spanning…
(Mevrouw Toos Vis-van der Horst (87), weduwe van de Poeldijkse
fietsenmaker Jan Vis, schrijft deel twee van haar herinneringen
in de volgende Poeldijk Nieuws)

‘Mensen uit de stad kwamen om eten vragen’

Boterham met jam in de pastorie
Door Nelly Schouw-Zaat

Het was 27 april 1945, de dag van mijn eerste Heilige Communie.
Samen met mijn klasgenootjes van de meisjesschool en de eerste communicantjes van de jongensschool in Kwintsheul waren
wij in de Andreaskerk. Natuurlijk met alle familieleden, ouders, peettantes en andere kinderen. Het was oorlog, de bevrijding kwam negen dagen later. Iedereen had honger. Want
‘ter Communie gaan’ betekende dat je vanaf middernacht niets
mocht eten en ‘nuchter’ moest blijven. Ik was zeven en weet
zeker dat niemand in de kerk gezonde, blozende appelwangen
had. Holle ogen in bleke, graatmagere gezichten. Dat was het
beeld, na die vreselijke hongerwinter van 1944-45.
Tóch was het feest! Veel
meisjescommunicanten droegen een wit bruidsjurkje.
Ongetwijfeld een afdragertje
van een ouder zusje eerder
droeg en waarvan de zoom
nog was uitgelegd. Mijn moeder had een wit jurkje geruild
met een andere moeder. Haar
gift: de wieg…! Ik was de
jongste van 9 kinderen en het
zag er niet naar uit dat er nog
kindertjes in ons gezin geboren zouden worden. De wieg
stond dus al jaren brodeloos
op zolder. Ruilhandel was in
die dagen een nieuwe economie. Mijn peettante en -oom waren
vanuit Delft naar Kwintsheul komen lopen. Bussen reden niet en
fietsen waren gestolen of gevorderd door de Duitsers. In de kerk
zullen Heulse parochianen nog wel voor bloemen hebben gezorgd
en werd het al met al toch een mooie kerkdienst, waarvan ik mij
– afgezien van het groeiende hongergevoel - niet veel herinner.
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Pastoor Warnink was de celebrant. Wél staat mij het moment bij
dat alle kinderen die hun eerste Communie hadden ontvangen, na
afloop in de pastorie van de Andreaskerk mochten komen. Er was
een grote tafel gedekt met voor elk kind een bordje. We konden
niet aan de tafel zitten, voor zoveel kinderen waren er niet genoeg
stoelen. Iedereen bleef dus staan.

wij uit tot 6-1. Westlandia had eerst moeite met het spelletje,
maar kwam goed terug. Voor ons was er veel ruimte in hun middenblok. Wij maakten hier goed gebruik van, de ruimtes werden
optimaal benut. Onze keepster Jolanda Barendse stopte een aantal strafworpen waardoor wij de rust in gingen met een 16-10
voorsprong.

Boterham met jam leek op een stuk taart
Ik keek naar mijn bordje en zag dat er een witte boterham met
jam op lag. Ik had nog nooit zoiets gezien! Het leek in mijn ogen
wel een stuk taart en durfde er niet van te eten. We moesten allemaal eerst samen een gebedje zeggen, daarna werd er gegeten.
Eén boterham met jam was misschien te weinig om een rammelend kindermaagje te vullen. Maar het was het lekkerste dat ik
ooit heb gegeten. Later in de middag kwam thuis het feestmaal
op tafel. Een beetje rijst van het Zweedse Rode Kruis aangevuld
met suikerbietenpulp en bessensap die mijn moeder had bewaard
voor de grote dag. Zoals gebruikelijk in die oorlogsjaren kwamen
veel mensen uit de stad om eten vragen. Zo ook die middag.
Moeder was nog zo royaal om een vrouw aan de deur een bordje
rijst met pulp te geven. ‘Het is nou eenmaal feest’ zei zij erbij.
De vrouw pakte het aan, maar later vonden wij het maaltje eten
in de turfbak in de bijkeuken. Het was deze vrouw blijkbaar niet
lekker genoeg…

In de rust wees Paul ons erop dat we dit in het begin van de
tweede helft gelijk vast moesten houden. We moesten op snelheid blijven spelen, omdat dit goed werkte en we zo sneller
konden scoren. Na rust begonnen we goed en liepen verder
uit. Ook Westlandia scoorde steeds, er kwamen meer gaten in
onze verdediging en dat zag Westlandia. Midden de tweede
helft had Verburch het even moeilijk, omdat veel aanvallen werden afgekeurd voor lopen, indringen of fout gespeelde passes.
Gelukkig duurde dit niet lang en pakten wij de draad weer snel
op. Iedereen had een volle 100% instelling en wilde er voor gaan.
De punten moesten in Poeldijk blijven! De wedstrijd werd geen
moment erg spannend. Wij wisten dat als het wel spannend zou
worden, Westlandia daar gebruik van zou maken. Westlandia
blijft door gaan tot het einde en geeft niet op. Door de enorme
vechtlust van ons team wonnen wij met 24-18. Wat waren we
blij met deze overwinning! Allemaal super bedankt voor de aanmoediging en steun. We hebben erg genoten van deze wedstrijd
en vierden dat goed in de 3e helft! Zaterdag 21 maart spelen wij
niet tegen Goodflooring H.M.C. door de coronacrisis. Zij staan
bovenaan met 33 punten. Iedereen bedankt voor het kijken, veel
gezondheid en tot de volgende keer!

Poeldijkse handbaldames te sterk voor Naaldwijksen

Verburch – Westlandia: 24-18
Zaterdag 7 maart, op de agenda de thuiswedstrijd tegen
Westlandia, een mooie Westlandse derby. Vooraf stond
Westlandia 6e en Verburch 4e, ieder met evenveel punten. Uit
in Naaldwijk was het erg spannend, maar nam Verburch de punten mee naar Poeldijk (21-22). Ditmaal waren wij er op gebrand
weer te winnen. Er was heel veel publiek en aanmoediging,
daardoor deden wij nóg beter ons best. Het was voor Verburch
erg belangrijk de punten te pakken en dit gezellig te vieren in
de 3e helft.
Voor de eerste keer dit seizoen besloten wij een team van de
week te doen. Elke speelster van Verburch en Westlandia liep op
met een mini van de week. Verburch scoorde gelijk in de eerste
aanval door een mooi doelpunt van Judith van Zeijl. Al snel liepen

Groetjes Dames 1.

Gazelle - Kalkhoff
Kom langs voor een proefrit op de beste E-Bikes

van Nederland en Duitsland

Premium E-BikeCenter

Michel Vis
E-Bikes - Fietsen

Rijsenburgerweg 34 Poeldijk Tel.0174-245609 michelvistweewielers.nl

Bij iedere 10 euro besteding
ontvangt u één zegel, na 10
zegels kunt u een Swizz kussen
kopen voor 9,99 en krijgt u
25% korting op een ticket voor
Phantasialand

Spaar nu voor
Swizz
hoofdkussens!

onze openingstijden:
ma-vr
za
zo

06.00 tot 21.00 uur
07.00 tot 21.00 uur
09.00 tot 21.00 uur
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Puzzel

Invulraadsel: hoofdsteden Europa
Door Toos Verbeek

Zoek 10 Europese hoofdsteden die bij een van de vlaggen horen.
Bij goed invullen ziet u verticaal nóg een hoofdstad. Die hoofdstad is de oplossing van deze puzzel. Stuur die in en maak kans op
een heerlijke slagroomschnitt. Veel puzzelplezier! Oplossing met
naam, adres en telefoonnummer binnen 14 dagen naar: puzzel@
poeldijknieuws.nl of naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685
EK Poeldijk. Hebt u suggesties voor een leuke puzzel of wilt u er
een maken? Van harte welkom! Dan is ons blad echt van en voor
alle Poeldijkers.

Vul de naam van de hoofdsteden van de landen op de juiste plaats in:
Vul de naam van de hoofdsteden van de landen op de juiste plaats in:
België
Denemarken
Portugal
Griekenland
België
Denemarken
Ierland
Oekraïne
Portugal
Griekenland
Nederland
Finland
Ierland
Oekraïne
Duitsland
Spanje
Nederland
Finland
Duitsland
Spanje
Bij goed invullen ziet u van boven naar beneden nóg een hoofdstad
Bij goed invullen ziet u van boven naar beneden nóg een hoofdstad

Uitslag invulraadsel plaatsnamen in Poeldijk Nieuws nummer
5: ‘Jong geleerd is oud gedaan’. Van de 42 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, is de gelukkige winnaar J. van ZeijlPaalvast, op de foto met haar gewonnen slagroomschnitt.

Adverteren in Poeldijk Nieuws
voordelig en doeltreffend!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim
3.400 privé- én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. Ook
zijn er bijna 500 digitale abonnees, die het magazine elke 2
weken ontvangen.
Poeldijk Nieuws bewijst zich als een waardevol
advertentiemedium voor de bovenlokale consumentenén zakelijke markt! Als u nieuwe klantcontacten zoekt, is
adverteren in Poeldijk Nieuws voordelig en doeltreffend!
Vraag vrijblijvend om alle informatie en tarieven:
Bel naar:
Elly Hazewinkel:
Koos Verbeek:
Wilfred Bronswijk:
Info bij:
Website:

0174-700263 of
06-21645276 of
06-53714151 of
06-21253171
advertenties@poeldijknieuws.nl
www.poeldijknieuws.nl

Bijna € 2.500,00 voor 2 rolbussen PGW

Cheque Rock & Roll voor Rolbus
De jaarlijkse Rock & Roll-avond in de tenniskantine van Verburch
was het toneel van dansen en een muzikale loterij. De avond
was een initiatief van Jaco Zuiderwijk, vrijwilliger van de Rolbus
Westland en een aantal van zijn tennisvrienden. De loterij was
georganiseerd voor financiering van de twee rolbussen van het
Platform Gehandicapten Westland. Het PGW kreeg aan het eind
van de druk bezochte avond een cheque van € 2.493,-
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Met medewerking van het PGW zijn middenstand, tuinders en
horeca benaderd om prijzen voor de loterij beschikbaar te stellen. De betrokkenheid en het enthousiasme van mensen achter
de schermen, plezier op de dansvloer in een uitverkochte tenniskantine én de mooie opbrengst maakten de avond tot een
groot succes. Muziek werd verzorgd door De Cosy Rockers, zij
pasten met hun nummers uit de jaren ‘60 en ‘70 perfect bij de
avond. Meer weten over reizen met de Rolbus Westland? Bel
dan met de planning (82 02 55) of het Platform Gehandicapten
Westland (06 – 12 104 536).

Ons dorp

Het coronavirus in Poeldijk

Van angst naar gemeenschapszin?
Door
4 JANUARIKoremans
2017
10 Annemiek

Wat voel ik mij klein nu ik iets ga schrijven over mijn belevingen
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Klaverjassen in Westlands museum Kan
Win

digheid. Het is jammer, maar het kan niet anders. Het is crisis.
Iemand moet het voortouw nemen. Vanavond spreekt premier
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Museum eens
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het volk toe. Kijkcijferrecords
worden
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per maand klaverjaswedstrijden. De eerstvolgende keer is op
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Bloei
Er wordt wat geappt in mijn sociale kring. We staan elkaar bij,
spreken onze vragen, onzekerheden en angst uit. Dit hebben we
niet onder controle en nog nooit meegemaakt. Waar ik heel blij
van wordt is dat de angel van onze samenleving wordt blootgelegd. Onze handen aan het bed, de productie, de veiligheid, het
onderwijs, onze handen aan …… Wat voor moois en waardering
kan er uit deze wereldwijde crisis ontstaan? Ik hou mijn mening
maar even voor mij. Samen de tanden erin. Een moment van bezinning over welvaart, welzijn en jezelf. Er is een steunpakket van
de overheid. Groningen valt even in het niet, stikstofproblematiek
voor
hart-beweeggroep
“Hartkracht”
idem,
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op 27 april in Maastricht
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Vrijwilliger gezocht

Wanneer?
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KBO Poeldijk

Maatregelen tegen coronavirus

Alle activiteiten tot 1 april afgelast
Het bestuur van KBO Poeldijk volgt de ontwikkelingen en
aanwijzingen van het kabinet en het Rijks Instituut voor
Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. In lijn met landelijke voorschriften zijn alle activiteiten
tot 1 april afgelast.

Druk bezochte lezing mr Joyce van der Zande

Actualiseren levenstestament
Op 12 maart, net voor de corona-maatregelen, was onze lezing
over het Levenstestament in De Backerhof. Kandidaat-notaris
mr Joyce van der Zande wist de 50 belangstellenden te boeien
en informeren over het levenstestament. Er werden veel
vragen gesteld waaruit bleek dat het onderwerp de aanwezigen
aansprak.

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Beloof niets als je blij bent. Geef geen antwoord als je boos bent.
Beslis niet als je verdrietig bent.”
“Je verliest terrein als je met modder gooit.”

Poeldijker Frans Pieter van den Bos

Driemaal op rij schaakkampioen
Poeldijker Frans Pieter van den Bos is voor de 3e keer op rij clubkampioen van de Lierse schaakvereniging. Door de uitbraak
van het Coronavirus werd de competitie voortijdig afgebroken.
Lijstaanvoerder Van den Bos, die al op ruime voorsprong stond,
werd daarmee tot kampioen gekroond.
Daarnaast won de voormalig jeugdtrainer ook het kampioenschap snelschaken en staat hij in de finale van de beker die waarschijnlijk pas in september wordt gespeeld. Ook in de Haagse
schaakbond laat de Poelukker en oud-Westlands kampioen van
zich horen. Na vijf van de zeven ronden staat hij nog ongeslagen
bovenaan in het persoonlijk kampioenschap senioren van de
Haagse schaakbond. Meer info: www.lierseschaakvereniging.nl.

Na de pauze ging het over het actualiseren van bestaande testamenten. Ook belastingtechnische zaken en schenkingen (vrijstellingen) kwamen aan de orde. Kortom een interessante, leerzame
en ook gezellige middag.

KBO-PCOB achter premier
KBO-PCOB staat achter minister-president Rutte toen hij op 16
maart duidelijk maakte ouderen en zwakkeren zoveel mogelijk
af te willen schermen. Het is goed om te horen dat het kabinet
zich inzet om de zorg voor ouderen te blijven waarborgen. Ook
Rutte’s oproep om elkaar te blijven helpen waar het kan en op
elkaar te letten, juicht KBO-PCOB toe. Het past geheel in onze
visie van “Omzien naar elkaar”.
Voor senioren met vragen over het coronavirus staat de OuderenInfolijn 030-340 0600 open. De lijn is ook bedoeld voor een luisterend oor en bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van
09.00-17.00 uur. Juist nu is het belangrijk dat we, met alle beperkende maatregelen, er voor zorgen verbonden te blijven met
elkaar, zodat niemand zich alleen hoeft te voelen. Blijf omzien
naar elkaar!

KBO Poeldijk

Katholieke Bond van Ouderen
Secr. Kees van Leeuwen, Zeereep 45,
2681 XD Monster, tel. 0174 – 24 57 89,
e-mail: kees@keesenleny.nl

VOOR KWALITEIT, SERVICE EN VAKMANSCHAP!

Honselersdijk • tel. 0174 610027
dealer van qwic, victoria en pointer
breng en ophaalservice!
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Bij vlam in de pan: afdekken, géén water!

Brandweer bij Scouting Poeldijk
Vrijdag 6 maart kwam de brandweer bij Scouting Poeldijk langs.
Niet omdat er brand was, maar om de kinderen en leiding te leren over wat de brandweer doet. Na een geslaagde brandoefening kwam een brandweerauto met sirene en drie brandweermannen aangereden. Eerst kregen we een korte presentatie
over het werk van de brandweer, wat de gevolgen van brand
zijn en wat te doen bij een brand.

Ook uw haarwerk specialist
Hierna hadden we vier workshops: vlam in de pan doven, metaal
doorknippen met een grote tang, mensen uit een kamer vol rook
bevrijden en uitleg over de brandweerauto. Ook kregen we een
demonstratie van wat er gebeurt als je een vlam in de pan dooft
met water: je krijgt een enorme steekvlam. Wij leerden dat we dit
dus niet moeten blussen met water, maar de pan af moeten dekken met bijvoorbeeld de deksel of een snijplank, zodat er geen
zuurstof meer bij het vuur komt. Ook oefende de leiding nog met
blussen met een brandblusser. Een zeer geslaagde en leerzame
avond, hopelijk hebben we de tips niet nodig, als wij ooit met
(onbedoeld) brand te maken krijgen, weten wij nu wat we kunnen en moeten doen. Vrijwillige brandweer bedankt!

Heuchemer Kappers
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

optometrie

audicien

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

contactlenzen

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

Brillenglazen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

(zonne)Brillen

t. 0174 29 31 40
f. 0174 29 68 20
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0174-212080

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair
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4 JANUARI 2017

Een Batenburg Techniek onderneming

Puzzel nr. 1

Jumbo Boere

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

365 dagen
per jaar open.

Puzzel voor deze week:
Deze week de Nieuwjaarspuzzel, de oplossing heeft alles te maken met dit nieuwe jaar. Het is een cijferpuzzel. Bij juiste invulling ontstaat er een aantal cijfers die het nieuwe jaar nog dikwijls
terugkomen.
MEER INFORMATIE?
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20

BEL: 06 - 260 40 620

de laatste is voor
de es
Openingstijden:
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de laatste komt voor heel kort
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t/m
Zaterdag
de soldaat moet salueren
de u moet uit08:00
de oppergod
tot 21:00 uur
IN ÉÉN DAG
UW AANHANGER
(BE) RIJBEWIJS
deel van de voet minder ‘t
dit doet men met meel alvorens men er mee bakt
dubbel
Zondag De modernste spullen:
een dier dat door de war is
gloednieuwe Volkswagen
bus automaat
een leuk stel 10:00 – 19:00 uur
f
a
n
a
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,
0
een rondje
van
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8
In één dag, meerdere
€3
enkelvoudig werd langzaam het touwdagen
losgelaten
of losse uren
geef me de hand
geeft geen aanleiding tot feest
Eenverloren
cursus? Dan krijg je
het fabelachtig wit paard is zijn hoorn
de intake gratis 28
Jumbo,
niet zo best op het
rekestPoeldijk, Rijsenburgerweg
op de uitkijk staan zonder W
tweezijdig nummer waarop u meer dan acht moet slaan.
Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!
V (Romeinse
letter)
zero

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

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

5

Dekker van Geest Installaties B.V.

Een Batenburg Techniek onderneming

Vlotlaan 578, 2681 TX Monster
Postbus 50, 2680 AB Monster
T 0174 21 20 80
F 0174 24 25 11
info@dekkervangeest.nl
www.dekkervangeest.nl

AUTO
BEDRIJF

ING
G-rekening
BTW nr
KvK

67 49 94 256
99 60 86 048
8006.95.288.B.01
27232515

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend

www.autobedrijfwvanderende.nl

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling /reparatie
Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk
H APK /roetmeting
0174 - 27.00.90

Nieuweweg 57 - Poeldijk - Tel. 0174 - 245671

technisch installatiebedrijf

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

The agri and food centre of the world
Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

TE KOOP: Centrale verwarming
bouwkavels vanaf ca. 2.000
m2
Gasinstallaties
TE HUUR: Luchtbehandeling
bedrijfshallen en kantoren

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080
Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

Duijnisveld & zn b.v.
Monsterseweg
Duijnisveld
& zn b.v.52 2685 LJ Poeldijk
T (0174) 52
28 62
00 LJ Poeldijk
Monsterseweg
2685
Duijnisveld & zn b.v.
I www.duijnisveld.nl
T (0174)
28 62 00
Monsterseweg 52 2685 LJ Poeldijk
I www.duijnisveld.nl
T (0174) 28 62 00

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

