
AGENDAAGENDA
Elke woensdag 19.00-19.15 uur Klokken luiden  Alle kerken 
Elke zaterdag 10.00-11.00 uur Open kerk  Hervormde Kerk Fonteinstraat
9 en 10 apr. 19.00-20.00 uur Open kerk  Bartholomeuskerk

(kerken zijn op meer tijdstippen open, zie de pagina’s met informatie van de kerken)

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.

Kwekerij Jan van der Knaap en Calor Holland Kasververwarming 
bezorgden een mooi, bloeirijk assortiment planten bij De 
Terwebloem in Poeldijk. Uitgedaagd door Groentennieuws.nl 
pakte Calor Holland de handschoen op en gaf gevolg aan de 
‘Flower Boost Challenge’. Een actie om Westlandse telers in 
deze barre tijden enigszins te steunen. Hun verkoop, nationaal 
en internationaal,  is door het corona-virus ingestort.

Lees verder op pagina 3

DENSO werkt samen met kassenbouwer Certhon 

Japan investeert in Poeldijk
DENSO Corporation, de op één na grootste leverancier van 
autotechnologie ter wereld, gaat investeren in Certhon Group 
Poeldijk. Denso krijgt een minderheidsbelang in het familiebe-
drijf Certhon dat wereldwijd grootschalige glastuinbouwprojec-
ten ontwikkelt. Met de samenwerking ontstaat een sterke com-
binatie om de technologische ontwikkeling in de glastuinbouw 
te versnellen. 

De vraag naar voedsel stijgt door bevolkingsgroei en minder land-
bouwgrond. Door vergrijzing en verstedelijking is er gebrek aan 
arbeid. Klimaatverandering bemoeilijkt stabiele landbouwpro-
ductie. Dat vraagt om nieuwe teeltsystemen met laag verbruik 
van water en energie. DENSO en Certhon realiseerden AgriD, 
één van de grootste kassen in Japan. Daar werken telers, robots 
en systemen samen. Robot ‘FARO’ van Denso oogst. Voor het 
Poeldijkse familiebedrijf Certhon past de Japanse investering in 
de strategie om door internationalisering, schaalvergroting en 
professionalisering continuïteit te waarborgen. Meer informatie: 
www.certhon.com.

Actie Calor Holland en Kwekerij Jan van der Knaap 

Kar met planten bij De Terwebloem

8 april 2020 | 5e jaargang, nr 8
Reageren? Mail: redactie@poeldijknieuws.nl
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Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.350 thuis bezorgd en 500 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan 
Goeijenbier (hoofdredacteur), Peter van Iersel (penningmees-
ter), Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Nelly Schouw-Zaat, 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 Poeldijk 
Nieuws staan? Maak dan uw bijdrage direct 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. 

Poeldijk Nieuws digitaal
Wilt u Poeldijk Nieuws liever digitaal ontvangen? Dat kan, laat 
het ons weten via info@poeldijknieuws.nl en u kunt ons dorps-
magazine elke 14 dagen online lezen.

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 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

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

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: 015 515 5000, 
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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keurslager

Ondanks de vervelende en moeilijke tijd waarin we 
leven, proberen we met zijn allen toch 

het beste ervan te maken. 
WIJ WENSEN IEDEREEN 

HELE FIJNE EN GEZONDE PAASDAGEN TOE!
 

Kijk op pagina 25 en 26 voor onze Paasbestellijst. 
 

Wist u dat wij uw bestelling ook GRATIS kunnen thuis 
bezorgen? Kijk op onze webshop voor meer informatie.

(vervolg voorpagina)

Direct werd contact gezocht met plantenkwekerij Jan van der 
Knaap aan de Nieuweweg in Honselersdijk, een prachtig bedrijf 
dat in 2019 zijn 100-jarig bestaan vierde. Om in deze barre tijd 
de kwekers te steunen én wat blijdschap te brengen bij zorg-
medewerkers en de oudste generatie werd besloten een mooie 
kar bloeiende planten bij De Terwebloem te bezorgen. Jan van 
der Knaap sr. en Jean-Pierre Schenkeveld gingen vroeg van start 
met rapen van de planten wat vooral Schenkeveld niet meeviel. 
Daarna de vrachtwagen in en naar het woonzorgcentrum te 
Poeldijk waar wij hartelijk verwelkomd werden door Petra Poleij 
en collega’s. Wij roepen heel Nederland op om de  bloemen- 
en plantenkwekers te blijven ondersteunen door in plaats van 
wc-papier extra bloemen en planten te kopen nu we toch alle-
maal thuis zitten. Aan de Nieuweweg 90 is op het erf van kweke-
rij Jan van der Knaap een winkel met een prachtig assortiment. 
Parkeergelegenheid ruim aanwezig.

Mogelijk later in dit jaar

Collecte Hartstichting uitgesteld
Door A. Zuidgeest en Th. Enthoven

Informatie voor alle collectanten en inwoners van Poeldijk: 
door de situatie rond het corona-virus wordt er vooralsnog geen 
collecte gelopen voor de Hartstichting. Mogelijk gebeurt dit la-
ter dit jaar alsnog. Daarover   ontvangt iedereen dan bericht in 
Poeldijk Nieuws.

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Proefstolletjes
3 + 1 

GRATIS

Saucijzenhapjes

10 voor 5,00

Amandeltulband

van 8,75 voor 7,50

Aanbiedingen geldig van 
maandag 6 april t/m zaterdag 18 april

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932
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Familiekamer Silene 
Rijsenburgerplaats 27
2685 GA Poeldijk
(nabij de Terwebloem)

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

Silene Uitvaart

www.silene-uitvaart.nl

Ik neem de pen over…
Conciërge van het Westland 

Leo pakt pen op van Agatha 
Of ik de pen over wil nemen van 
Agatha Diepenveen, natuurlijk wil 
ik dat en begin bij het begin. Ik ben 
Leo de Kok geboren in de Voorstraat 
73 Poeldijk naast café Van Bueren. 
Ik kom uit een gezin van zes kin-
deren en had een fijne jeugd. Mijn 
ouders zijn Janus, van de benzine 
pomp Van Tol en mijn moeder Annie 
Scholtes uit Kwintsheul. Ik heb drie 
kinderen en vier kleinkinderen en 

begon op de kleuterschool in het Schoolstraatje en daarna de 
Bartholomeusschool. Ik was er geen uitblinker maar deed elke 
dag mijn best.

Na de lagere school de LTS en MTS en daarna voor militaire dienst 
een jaar naar Duitsland. Als Poeldijker gek op voetbal was ik lid van 
Verburch, speelde er meestal in een lager elftal en was er leider 
en hoofdleider, ook draaide ik bardiensten in de Verburchkantine. 
Door de jaren deed heb ik altijd wat aan vrijwilligerswerk. Mijn 
hart gaat het meest uit naar de tijd bij Soos ‘67. Ik kwam daar als 
16-jarige in het bestuur en had bij Soos ’67  bijna 10 jaar allerlei 
functies: bardiensten draaien, penningmeester en verbouwingen. 
Die periode was voor mij heel waardevol en ik heb daar een zeer 

goede vriendengroep aan overgehouden, we hebben nog steeds 
met 18 man veel contact en doen veel samen: weekeindjes weg, 
in het verleden met kinderen carnavalswagens bouwen enzo-
voort. We hadden jaren een hok, maar daar kwam vorig jaar een 
einde aan. Ik ben in 1984 met Hélène van der Loos getrouwd, wij 
zijn een zeer gelukkig gezin. Ik ben altijd in Poeldijk blijven wonen 
en doe dat nog steeds met veel plezier.

ISW: schoonste school van Nederland
Na mijn diensttijd ging ik in de tuin op de Van Brienenlaan wer-
ken. Na bijna 20 jaar daar weggegaan door een hernia, na een 
half jaar zoeken als conciërge bij de ISW-Irenestraat in Poeldijk 
aan de slag gegaan, daar werk ik nu bijna 20 jaar met veel plezier. 
Ook wat prijzen gewonnen met school, zoals schoonste school van 
Nederland en tweede bij de gezondste school van Nederland. Pas 
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Afscheid met hart en zielAfscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 9 t/m 11 april

BRIOCHE ROOM MADELIEF
Smaakvol brioche brood in de vorm van een madelief, 
gevuld met room. Prachtig op uw Paastafel!

nu voor
€7,50

Wij zijn ontroerd door de grote en 
warme belangstelling bij het verlies 
van mijn lieve man, onze pa en opa

 

Martien van Paasen  
 
Dank u wel voor al het medeleven in de vorm van 
een telefoontje, bezoekje, berichtje, kaartje, bloe-
men of gewoon een hand. 
Veel mooie herinneringen zijn opgehaald en zijn wer-
kelijk een grote steun voor ons! 
Met dankbaarheid kijken wij als familie terug op de 
mooie en waardige afscheidsdienst in de kerk en de 
begrafenis. 
Het doet ons goed om te zien dat Martien in zijn 
leven voor velen zoveel heeft betekend.
 

Willy van Paasen-Vijverberg
Sylvain
Ruben & Wendy
     Yinthe, Logan, Airen

 

wéér een gezonde schaal ? gehaald, zoals ook in Poeldijk Nieuws 
te lezen was. Vorig jaar was ik zelfs ‘conciërge van het Westland’. 
Daar ben ik bijzonder trots op. Omdat ik conciërge ben doe ik 
wat voor de verenigingen in Poeldijk zoals de Avondvierdaagse, 
Bridgeclub No Smoke, de Bartholomeuskerk en de KBO en alles 
wat mogelijk is op onze school.

Terugdromen over ons eigen Poeldijk 
Op het ogenblik bereid ik met Koos van Leeuwen een tentoonstel-
ling voor in onze school over 75 jaar na de oorlog in Poeldijk. In 
mijn vrije tijd wandel ik graag  - staat nu op een laag pitje – ik heb 
7 keer de 4 Daagse van Nijmegen gelopen. Ook fiets ik graag door 
ons Westland en neem dan mijn fototoestel mee om natuurfo-
to’s te maken. Als laatste hobby: ik verzamel graag foto’s van oud 
Poeldijk en ben een fan van Poeldijk.net waar ik regelmatig foto’s 
op zet en het leuk vind over ons eigen Poeldijk terug te dromen. Ik 
hoop dat ik een leuk inkijkje gaf in mijn leven als trotse Poeldijker 
en geef de pen door aan: Poeldijkse scouting man Gerard van der 
Elst.
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71 41 51). Zij staan u te woord en kunnen u waar nodig verder 
verwijzen.

Zorgen voor elkaar
Kijk naar mensen om u heen die hulp nodig hebben. Als ieder-
een daar aandacht aan geeft zijn we er voor en met elkaar. Onze 
ondernemers hebben het zwaar, help hen waar mogelijk. Laten 
we bidden voor allen die dat nodig hebben, voor zieken, voor 
stervenden. Ook voor de mensen die ten einde raad zijn.

Dankbaar voor onze medemensen in de frontlinie
Dankbaarheid voor alle zorgmedewerkers, in ziekenhuizen, ver-
zorgingshuizen en bij de mensen thuis, voor die familieleden die 
de zorg voor zieke en oudere mensen op zich nemen. Wij bid-
den voor jullie en hopen dat jullie kracht mogen vinden dit vol te 
houden. Petje af voor iedereen! Die dankbaarheid geldt voor alle 
mensen die zorgen dat de maatschappij door kan draaien. Politie, 
brandweer en ambulancemedewerkers. Grote hulde!

April: elke werkdag korte viering 
Deze maand is er elke werkdag om 09.00 uur een korte viering, 
thuis via de Kerkomroep.nl te beluisteren. Meer informatie op: 
www.rkwestland.nl. 
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.

Zondagsviering
Op zondag kunt u de Eucharistieviering volgen op tv via KRO-RKK 
(NPO 1). Aanvang 10.00 uur met vooraf het geloofsgesprek.

Goede Week en Pasen
Er zijn geen vieringen in de Goede Week en op het Hoogfeest van 
Pasen. Vieringen via Kerkomroep.nl: 
•	 Witte Donderdag: vanuit Honselersdijk, om 19.30 uur.
•	 Goede Vrijdag: Kruisweg vanuit Kwintsheul, om 15.00 uur.
•	 Goede Vrijdag: viering rondom het kruis vanuit Honselers-

dijk, om 19.30 uur.
•	 Paaswake: vanuit Honselersdijk, om 19.30 uur.
•	 Hoogfeest van Pasen: via televisie KRO-RKK (NPO 1).

Help projecten Vastenactie!
Het openbare leven is tot stilstand gekomen het co-
ronavirus. Ook onze kerken sloten hun deuren. De ver-
trouwde collectes tijdens de Vastentijd gaan niet door, 
in een tijd dat van oudsher gul voor een ander gegeven 

wordt.

De Vastenactie vraagt 
aandacht voor beroeps-
onderwijs en onder-
nemerschap. Bijna alle 
activiteiten liggen stil 
en er kan niet gecollec-

H. Bartholomeus  
Voorstraat 111
2685 EK Poeldijk
Telefoon: 0174-245058
Banknummer: NL 91 RABO 01422 06 334

Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875
Secretariaat open: dinsdag 09.30-12.00 uur
     donderdag 09.30-12.00 uur
Pastoresteam regio West:
Pastor Max Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
Tel. 0174-764338, email: kwee@rkwestland.nl
Pastoraal werker Els Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR Monster
Tel. 06-36 286 952, email: geelen@rkwestland.nl

Website: www.rkwestland.nl
E-mail: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat: Dijkstraat 25, 2675 AV 
Honselersdijk, Tel: 06-51 477 580, email: info@
rkwestland.nl

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

Geen bezoek liturgievieringen
Nog nooit heeft iemand meegemaakt dat we niet met meer dan 
drie mensen bij elkaar buiten mogen zijn. Anno 2020 is de we-
reld ineens veranderd. Wat vanzelfsprekend was kan door het 
grote besmettingsgevaar van dit Coronavirus niet meer. Dit jaar 
kunnen we geen Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en Pasen vieren met elkaar in onze prachtige Bartholomeus-
kerk, erg onwezenlijk, maar het is de realiteit. 

Wat zullen we alle prachtige vieringen missen. Juist in deze moei-
lijke tijd hebben we ruimte nodig om met elkaar te vieren en stil 
te staan bij het lijden van Christus, die voor ons is gekruisigd en 
begraven en de derde dag verrezen. De Eucharistie vieren met 
elkaar wat Jezus met zijn apostelen deed de dag voordat hij werd 
gekruisigd. Helaas moeten wij dat dit jaar thuis vieren via de 
www.Kerkomroep.nl of via de televisie.

Vieringen via Kerkomroep en KRO TV:
We proberen als parochiebestuur met het Pastoraal team zo 
dicht mogelijk bij u te blijven. Zoals u weet zijn er van maandag 
t/m vrijdag vieringen die via de Kerkomroep te volgen zijn. Ook 
zijn er op de zondagmorgen onze katholieke Eucharistievieringen 
via de KRO, op NPO1.

Kerk open voor gebed en kaarsje op te steken
De Bartholomeuskerk is op een aantal tijdstippen open voor ge-
bed en om een kaarsje aan te steken. Uiteraard rekening hou-
dend met de voorschriften van het RIVM. Vanaf Palmpasen liggen 
er gezegende palmtakjes in de kerk om mee te nemen. 

Collectes en Vastenactie
Door het niet doorgaan van vieringen missen we als geloofsge-
meenschap ook de opbrengsten van collecte en de Vastenactie. 
Wilt u toch een bijdrage geven? Graag overmaken op onze reke-
ning: NL91 RABO 0142 2063 34.

Voor de Vastenactie rechtstreeks naar de Vastenactie.

Als u behoefte heeft met een van ons te praten, bel dan met: 
Helen de Vreede (24 37 64 of 06-12 06 95 20), Jan van Dijk (24 
77 19 of 06 - 40 91 75 65) of Koos Verbeek (62 54 59 of 06 - 53 
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teerd worden in vieringen. Vastenactie wil zorgen dat mensen in 
ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en projecten 
doorgaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij 
en veraf, ondanks onze grote en kleine problemen. Verzoek aan u 
is uw bijdrage over te maken op: NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. 
Vastenactie of via  www.vastenactie.nl. Mgr. Van den Hout: “In 
deze bijzondere Vastentijd is het belangrijk er voor elkaar te zijn, 
lokaal maar ook wereldwijd.”

Nieuwe datum: 10 oktober

Inzameling kleding gaat niet door
Door Jan van Paassen

De inzameling van gebruikte kleding zaterdag 18 april op het 
plein van de Bartholomeuskerk in Poeldijk gaat niet door van-
wege het coronavirus dat de wereld overheerst. Door de maat-
regelen van de overheid is het onverantwoord en onmogelijk de 
inzameling te houden. De nieuwe inzameling staat gepland op 
zaterdag 10 oktober.

Wij hopen dat u de kleding tot dan wilt bewaren, want wij wil-
len de opbrengst van de actie graag besteden aan drie zeer goede 
projecten, die wij financieel blijven steunen, zij rekenen op ons: 
ontwikkelingswerksters uit Poeldijk voor Butterfly Basket Foun-
dation, voor zwaar gehandicapte weeskinderen in Hanoi. Zuster 
Maria Martha in Kosovo, die arme en zieke bejaarden zonder inko-
men helpt te overleven. Pater Nico Dister in Irian Jaya, het tehuis 
Kerahiman met meer dan 100 kinderen in de leeftijd van 0-15 jaar.

Eerste H. Communievieringen
De geplande Eerste H. Communievieringen zijn voorlopig uitge-
steld. Er zijn ook geen mogelijkheden om de kinderen vanuit pa-
rochie en scholen goed voor te bereiden. Als nieuwe data bekend 
zijn krijgen werkgroepen,  ouders en verzorgers bericht.
.
Doopvieringen
Tot en met 31 mei gaan doopvieringen niet door; in overleg wordt 
naar nieuwe data gezocht.

Misintenties 
We begrijpen dat u, zeker nu, meer behoefte heeft aan misinten-
ties. Veel misintenties vanaf 14 maart vervielen door het weg-
vallen van de vieringen. Als vieringen weer doorgaan, kunt u de 
intenties in overleg op een andere datum laten voorlezen. In vie-
ringen op Palmzaterdag, Witte Donderdag en Paaswake zegt het 
pastoraal team: “Wij bidden voor alle misintenties die zijn opge-
geven in onze 10 parochies.”

Uitvaarten
Onder de huidige omstandigheden kunnen uitvaarten alleen in 
kleine en besloten kring plaatsvinden.

Huisbezoek
Er zijn voorlopig geen huisbezoeken. Pastoraal team en bezoek-
groepen staken hun bezoeken tijdelijk. Als er behoefte is aan 
contact, laat het de parochiesecretariaten en pastores weten. 
Telefonisch contact blijft  zeker mogelijk, een kaartje in de bus 
kan ook. Wij staan open voor creatieve suggesties om toch samen 
kerk te zijn. Zie de website voor actuele informatie. Een goede 
weg naar Pasen toegewenst. Dat we kracht naar kruis mogen krij-
gen! Namens pastoraal team en federatiebestuur, pastoor Jaap 

Steenvoorden en Peter Zuidgeest, voorzitter parochiefederatie 
Sint Franciscus.

Kerkberichten
Misintenties van 29 maart, 4 en 5 april:
Intenties zondag 29 maart: Jaargetijde Jopie Verbeek-van Leeu-
wen, Carla Bol-Stam, Agaath Zwinkels-van Leeuwen, Arie van 
Vliet, Toos van der Valk, To van der Knaap-van Leeuwen, overle-
den familie Van der Loos-van Leeuwen, Trees Duijndam-Kuijpers. 
Intenties zaterdag 4 april: Koos van der Ende, Wim van Dijk en 
Marie van Dijk- Bol.
Intenties zondag 5 april: overleden familie Van der Arend-Da-
men, To van der Knaap-van Leeuwen.
(In de vorige Poeldijk Nieuws zijn de intenties per abuis niet ge-
noemd)

Op tijden dat onze kerk open is voor gebed en een kaarsje, kan 
ook een palmtakje worden meegenomen.
Donderdag 9 april, Witte Donderdag 
De kerk is van 19.00-20.00 open voor gebed en een kaarsje.
Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag 
De kerk is van 15.00-16.00 en van 19.00-20.00 uur open om een 
kaarsje op te steken, voor gebed, of om langs de kruiswegstaties 
te lopen. 
Weekeinde 11 en 12 april: plechtige Paaswake
Paaszaterdag: geen viering, de kerk is open van 19.00-20.00 uur 
voor gebed en kaarsje. 
Intenties: Jaargetijde Martha Brabander en overleden ouders 
Brabander-Greve, Corry Barendse-Damen, Aad van Dijk, Bart 
Koornneef en Jan van der Kleij.
Zondag 12 april 
Kerk is open van 09.15-10.00 uur voor gebed en een kaarsje. 
Intenties: Jaargetijde Leny Broch-van Oosten, Carla Bol- Stam, Nic 
van der Knaap, Roos van der Knaap-van den Berg, zoon Hans en 
overleden familie, Nico en Nel van der Valk-Oosterveer en zoon 
Willem, Bep Greve-de Wijs, Toos van der Valk, Roos van der Elst, 
overleden familie Gardien-Verbeek, Dora Moen-Zuidwijk, To van 
der Knaap-van Leeuwen, Riet de Kok-Meinderts, Koos Kester, 
Susanne Endhoven, Wil Barendse, Astrid Duijvestijn, Ineke Gar-
dien, overleden ouders Gardien-Lourier, Koos van der Elst, Janus 
Brabander, Gerard, Gé en Martie Thoen, Francien Onings, Trees 
Duijndam-Kuijpers.
Weekeinde 18 en 19 april
De kerk is op zondag open voor gebed en een kaarsje.
Intenties zondag 19 april: uit dankbaarheid bij 65-jarig huwelijk 
van Piet en Jeanne Onings-van der Goes, Jan van Marrewijk, Aad 
van Schie, Jac. Schouw en de families Schulte en Schouw, To van 
der Knaap-van Leeuwen.  

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

Doopvieringen
Aanmelden voor een doopviering gaat digitaal. Op www.rkwest-
land.nl staat onder Contact ‘Formulieren’. Het formulier ‘aan-
melden Doop’ ingevuld digitaal bezorgen bij het pa-
rochiesecretariaat. Zij zorgen dat het door de juiste 
mensen in behandeling genomen wordt.

Er zijn geen vieringen in De Backerhof.
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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
Tot 1 juni zijn er geen activiteiten voor de verschillende koorgroe-
pen.

Vrijdag 10  april 
11.00-12.00 uur: prijsuitreiking Eierenactie in het repetitielo-
kaal van Deo Sacrum, De Veiling.

In de kerk
Tot 1 juni zijn er geen weekeindevieringen in de Bartholomeuskerk.

Geen Dodenherdenking, Pinksterhoogmis en repetities

Wat brengt de toekomst?
Door Toos de Vreede
 
De persconferentie op 23 maart zal u niet zijn ontgaan. Toen 
presenteerde het kabinet de aangescherpte maatregelen voor 
samenkomsten en evenementen. Belangrijke, noodzakelijke 
maatregelen treffen het  verenigingsleven. Voor ons betekent 
dit dat wij tot tenminste 1 juni niet samen mogen komen. 

Na Pasen vervallen ook de Dodenherdenking op 4 mei en het 
Hoogfeest van Pinksteren. Natuurlijk ook alle geplande repeti-
ties, weekeindevieringen en optredens van onze koorgroepen. 
Wij zijn in een hectische, onvoorspelbare tijd terecht gekomen, 
beste mensen. Laten we elkaar goed in de gaten houden en 
voor elkaar zorgen als dat nodig is. Deo Sacrum 
wenst u sterkte voor de komende tijd.

Prijzen ophalen 10 april De Veiling

Prijsuitreiking Eierenactie
De afgelopen periode hebben het kinderkoor en kinderen die 
meededen als projectdeelnemers aan de voorbereidingen voor 
de musical Charlie en de Chocoladefabriek heel wat zakjes met 
Paaseitjes verkocht. Hoewel de actie tot een abrupt einde is 
kwam kunnen we toch zeggen dat het een succes is geworden.

De prijsuitreiking van de extra prijzen gaat dan ook door. Op vrij-
dag 10 april tussen 11.00-12.00 uur kunnen de extra prijzen opge-
haald worden in het repetitielokaal van Deo Sacrum in De Veiling. 
Wij houden ons aan de RIVM-regels. Houd voldoende afstand van 
elkaar. Wij laten niet meer dan 2 winnaars tegelijk toe. Dank aan 
Bakkerij Van Malkenhorst en Slagerij Marco van der Hout voor 
het beschikbaar stellen van de Paasstollen en de Paasrollade’s.

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

Toos de Vreede: ‘We houden wél contact met elkaar’

Deo Sacrum stil in de Stille Week
Door Nelly Schouw-Zaat

Bestuurslid Toos de Vreede, sinds 1967 lid van zangkoren Deo 
Sacrum Poeldijk, vertelt na een belvergadering met haar me-
debestuursleden telefonisch aan Poeldijk Nieuws hoe de stem-
ming is. Nu er in de Stille Week en met Pasen geen kerkdiensten 
én geen repetities zijn. ‘Het was voor iedereen dramatisch toen 
de boodschap kwam. Wij begrijpen natuurlijk dat maatregelen 
nodig zijn, die coronacrisis komt ook gevoelsmatig toch hard bij 
iedereen aan!’ Geen ‘Hosanna’ op Palmzondag, geen ‘Halleluja’ 
van Händel aan het eind van de Hoogmis op Paasmorgen in de 
Bartholomeuskerk. Geen scouting en kinderkoor op Palmzondag 
en kinderviering op Paaszaterdag.

Zangers en zangeressen moeten deze weken thuis oefenen om 
hun stembanden soepel te houden. Tot voor kort waren er bijna 
elke avond repetities. Toos de Vreede: ‘Het is heel raar dat dit nu 
tot stilstand komt. Het kinderkoor stond op het punt de musi-
cal ‘Charlie en de chocoladefabriek’ op te gaan voeren. Alles was 
in orde gebracht en weken gerepeteerd. Vlak voor de uitvoering 
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moest alles wor-
den afgezegd. Je 
kunt je voorstel-
len: een geweldi-
ge teleurstelling 
voor de kinde-
ren’. De bijna 
vijftigjarige tradi-
tie van Mozarts 
‘Krönungsmesse’ 
op Paasmorgen in 
Poeldijk.
Niemand kan zich 
indenken dat dit 
jaar de prachtige    
klanken niet in de kerk te horen zijn. ‘Wij hoorden van het 
Delphi Consort dat het voor hen heel verdrietig was om niet 
naar Poeldijk te komen’, vertelt Toos. ’De orkestleden doen dit zo 
graag. Het is voor hen elk jaar een prachtige afsluiting van con-
certen met veel Passiemuziek in de aanloop naar Pasen. Pas met 
de ‘Krönungsmesse’ en de mooie Paas-antifonen konden zij zich 
geheel richten op zo’n vreugdevol repertoire’. Daar komt voor bij-
na alle orkestleden een extra tegenvaller bij: zij missen inkomsten 
door het annuleren van optredens en concerten. Veel musici zijn 
zzp-ers. Sommigen geven nog lessen, ook dat wordt minder. Zo 
zet de coronacrisis ook die domper op hun bestaan. 

Spirituele noot 
Dirigent Steven van Wieren, die zes van de zeven Deo Sacrumkoren 
leidt, heeft voor alle koorleden en  álle Poeldijkers een eigen spi-
rituele noot in deze tijden. ‘Doordat mensen gedwongen worden 
thuis te blijven zijn zij  meer op zichzelf teruggeworpen. Zij ko-
men nu toe aan dingen waar ze anders misschien niet aan toe 
kwamen: nieuwe dingen leren, lezen, luisteren, tot rust komen. 
De stem van de stilte horen. Velen komen tot verdieping door 
meditatie, gebed, dansen, dichten en muziek maken of beluis-
teren. Wij ontdekken dat we nog steeds ademhalen, drinken en 
eten. Kortom: we zijn er. Wij ontmoeten schaduwen waarmee 
wij moeten omgaan, door anders te denken en te beschouwen. 
Zo kunnen mensen helen van verwondingen die zij in het jach-
tige leven opliepen’. Bij Deo Sacrum wordt gesproken over het 

Promsconcert. Dat hoopt men in oktober te organiseren. 
Toos: ‘Dat wordt een heel breed muzikaal gebeuren, zoals 
dat bij een promenadeconcert hoort. Opera, klassieke lie-
deren, maar ook pop en musical. Het zou fantastisch zijn 
als wij dat weer kunnen oppakken’.

Op een unieke locatie, in het groene, 
kindvriendelijke en rustige woongebied 
Polanen gelegen royale, goed onderhouden 
2-1 kapwoning met vrij uitzicht en royaal en 
zonnig perceel van 303 m2.

Vraagprijs: € 475.000,- k.k.

Dit karakteristieke goed onderhouden jaren ‘30 
huis (5 slaapkamers!) heeft een 18 meter diepe, 
zonnige achtertuin en is zeer gunstig gelegen 
in het centrum van Monster. Het gezellige 
winkelhart, diverse scholen en uiteraard het 
strand liggen binnen handbereik. 

Vraagprijs: € 325.000,- k.k.

Het Veld 4
2681 JZ  MONSTER

Dr van den Brinkstraat 24
2681 BA MONSTER

Volg
ons op:

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

onze openingstijden: 
ma-vr 06.00 tot 21.00 uur 
za 07.00 tot 21.00 uur 
zo 09.00 tot 21.00 uur 

 
Spaar nu voor 

Swizz 
hoofdkussens! 

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

Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

VEILIGER WINKELEN 
BIJ JUMBO BOERE

1.5 METER AFSTANDHOUDEN
WINKELWAGEN VERPLICHT

DOE BOODSCHAPPEN ALLEEN
BETAAL MET PIN/CONTACTLOOS

ZORG GOED VOOR JEZELF-
EN VOOR ELKAAR.

VROLIJK PASEN

Al 100 jaar 
een vertrouwd 
gezicht in uw 
buurt

 

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

D
e Centrale V

olksbank (CV
B) is een van de rechtsvoorgangers van RegioBank en w

erd opgericht op 1 oktober 1920.
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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

De voorraadkast
Door ds. J.W.J. Guis
  

Enkele weken geleden had ik niet kun-
nen denken iets te schrijven over onze 

voorraadkast. Ik wist niet eens dat we 
zoiets hadden. Na de ontwikkelingen 
op het gebied van o.a. toiletpapier 
ga je daar toch bij stilstaan. Gelukkig 

bleken we het nog ruim een week te 
kunnen uitzingen, want bij de winkel 

was niets meer te krijgen. In krant en op tv 
werd verklaard dat hamsterwoede ook iets psychologisch is. Als 
je andere dingen niet meer kunt controleren kun je in ieder ge-
val nog voorraden inslaan.

Toch denk ik ook dat de voorraadkast er bij iedereen weer anders 
uitziet. In ieder geval, verschillende mensen hamsteren verschil-
lende dingen. Op twitter zag ik filmpjes van rijen voor de coffee-
shop .In de krant zag ik foto’s uit Amerika van rijen voor wapen-
winkels. Zo worden voorraadkasten verschillend gevuld. Eén ding 
hebben alle kopers gezamenlijk: de angst dat het door hen be-
geerde product (een poosje) niet te krijgen zou zijn. Al is die vrees 
misschien niet terecht, in theorie is het mogelijk.

Terwijl ik nadenk over voorraadkasten komt de vraag in mij op, 
of God soms ook een voorraadkast heeft. Is  daarover in de Bijbel 
iets te vinden? Ik kwam uit bij Jesaja 55. Daar gaat het over een 
markt. Eten en drinken is daar te koop, maar je hoeft er niet te 
betalen. Het is een beeld van God die ons genade wil geven, zon-

der prestatie van onze kant. Bij God kun je altijd terecht om Hem 
te vragen om kracht, troost en vergeving. Daar is al voor betaald. 
Dat staat in de kerk centraal op Goede Vrijdag. De voorraad die er 
bij God is raakt niet op.

Kerkdiensten via YouTube en live stream
Diensten zijn tijdelijk te bekijken beluisteren via YouTube. 
Inloggen: 
www.youtube.com/channel/UCtcrrKqY1H_B77A-MmthPqQ
Of inloggen via: YouTube: herv.gemeente Poeldijk
Of via: www.Hervormd Poeldijk onder corona.

Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. J.W.J. Guis (via livestream)
Zaterdag 11 april, Stille Zaterdag
19.30 uur: ds. J.W.J. Guis (via livestream)
Medewerking: Cees van der Zwan (orgel), Matthilde van der Hout 
(dwarsfluit) en Annemieke van der Zwan, sopraan.  
Zondag 12 april, Eerste Paasdag 
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, (via livestream)
Zondag 19 april  
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis (via livestream)
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis (via livestream)

U kunt altijd een DVD van de dienst thuis ontvangen. Neem con-
tact op met diaken D. van Velden, tel. 244020. 

Collecten in deze periode
Nu er geen diensten meer worden gehouden betekent dat ook 
dat door de kerkrentmeesters en diakenen niet meer gecollec-
teerd kan worden. Als u toch een bijdrage wilt geven aan de ‘ge-
miste collecten’ is uw bijdrage welkom op rekening NL09 RABO 
0135 3652 36 t.n.v. Kerkv. Herv. gemeente Poeldijk, o.v.v. ‘gemiste 
collecten’. 

Geen gewone kerkdiensten 
Het viel de kerkenraad zwaar te moeten besluiten dat we 
geen gewone kerkdiensten meer konden houden. Dit  door 
de verscherpte maatregelen in verband met het coronavirus. 
Dankbaar zijn wij dat we door enorme inzet van een gemeen-
telid allen via internet met elkaar als gemeente verbonden kun-
nen blijven. Voorlopig is het de bedoeling om zo mogelijk twee 
diensten per zondag uit te zenden. 

Wij denken natuurlijk ook aan gemeenteleden zonder internet. 
Voor hen is en blijft de mogelijkheid om via de wekelijkse DVD 
mee te kijken en luisteren. We hopen dat u door deze hulp toch 
verbonden mag blijven met de gemeente maar bovenal dat u ver-
bonden mag blijven met het Woord dat elke zondag mag klinken. 

Omdat er telkens andere ontwikkelingen zijn zullen we u via de 
mail op de hoogte houden. Van niet alle  gemeenteleden hebben 
wij het mailadres. Als u het op prijs stelt dat wij u op de hoogte 
houden mail dat dan  naar bogaardij@hotmail.com en we mailen 
u bij nieuwe ontwikkelingen. Kijk wel regelmatig op uw mail.

Hulp- en bezoekwerk
Door de corona maatregelen zijn er ongetwijfeld gemeentele-
den die hulp nodig hebben met zaken die zij anders met gemak 
zelf kunnen doen. Boodschappen, iets ophalen of wegbrengen. 
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Noemt u maar op. Schroom dan niet om contact op te nemen 
met diakenen of commissie gemeentewerk. Contactpersonen:
Br. D. van Velden, tel. 0174-244020
Zr. J. Huis-Voois, tel. 0174-247641
Onze predikant en ouderlingen zijn terughoudend met hun be-
zoeken. Als u behoefte heeft aan een gesprek of een bezoek 
neemt u dan contact op. Voor de ouderlingen is contactpersoon 
onze scriba: zr. M. van der Pot- Cloose (24 02 82), ook kunt u ds. 
Guis bellen op tel. 06 -13 703 120. Komende weken is ds. Guis 
in elk geval iedere woensdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur 
 bereikbaar.

Kerk open
Tijdens de coronacrisis zal de kerk elke zaterdag van 10.00-11.00 
uur open zijn om gelegenheid te geven om in de stilte van de 
kerkzaal te bidden. Een ouderling of ds. Guis zijn aanwezig voor 
eventueel een gesprek.

Kerkmededelingen via WhatsApp
Graag houden wij iedereen in deze moeilijke en onzekere peri-
ode op de hoogte van onze kerkdiensten en de ontwikkelingen 
rond het coronavirus. Veranderingen gaan zo snel dat Poeldijk 
Nieuws alleen niet toereikend is. De laatste paar keren hebben 
wij zoveel mogelijk gemeenteleden via de mail op de hoogte 
gebracht.

Wij merken dat veel gemeenteleden vaker op hun tele-
foon kijken, dan hun mail checken. Voor hen willen wij 
de veranderingen via WhatsApp versturen. De beheer-
der stuurt dan de kerkmededeling naar eenieder die dat 
wil. Zij ontvangen het als persoonlijk bericht. Reageer 

niet op ontvangen mededelingen. Alleen de beheerder kent uw 
mobiele nummer en houdt zich aan de privacywet.

WhatsApp wordt als mededelingenbord gebruikt. Het telefoon-
nummer dat hiervoor gebruikt wordt, staat los van nummers van 
de kerkenraad. Omdat dit nummer onbekend is begint elk bericht 
met ‘Kerkmededeling’, voor u direct herkenbaar. Wilt u ook via 
WhatsApp op de hoogte gehouden worden, mail uw mobiele te-
lefoonnummer naar: bogaardij@hotmail.com.

Van het kerkbeheer
Ons kerkgebouw ligt er keurig bij. Nieuwe ramen, geschilderde 
kozijnen, perfect bijgehouden tuin, lampen die  branden, ver-
vangen thermostaatkranen, alles gestoft en gezeemd. Maar, er 
gebeurt niets mee. Alle activiteiten werden afgeblazen en ook 
voor de kerkdiensten is de kerk nu gesloten. Toch staat alles er als 
teken van hoop want in de kerk ligt de Bijbel open en wordt af en 
toe door gemeenteleden gebeden, luidt de klok elke woensdag-
avond als teken van troost en hoop en weten we dat er een God 
is die ons vasthoudt, ook door deze moeilijke tijd heen. Deze tijd 
gaat voorbij en dan komen we weer samen in dit huis van gebed.

In memoriam:

Hendrika Minkels-Hoogenraad (93)
Door ds. J.W.J. Guis

Na een kort ziekbed overleed op 16 maart Hendrika Maria 
Minkels-Hoogenraad in de leeftijd van 93 jaar. Zij woonde in 
de Terwebloem. Sinds 2008 was zij weduwe van Harry Minkels. 
Eerder, sinds 1988 was zij weduwe van Henk van Gaalen. Zuster 
Minkels heeft een lang en veelbewogen leven gehad. 

In de laatste weken sprak zij daar ook over. Bijzonder was dat 
door alles heen haar trouwtekst met haar was meegegaan. “De 
Heere is mijn Herder”, uit Psalm 23. Daar stonden we ook bij stil 
tijdens de rouwdienst in de aula op de begraafplaats in Monster. 
Slechts met kinderen en kleinkinderen, vanwege de huidige maat-
regelen. Zij missen nu hun lieve moeder, oma en oud-oma. Op 
verzoek van zuster Minkels klonk het lied ‘Ruwe stormen mogen 
woeden’. Van die stormen had ze iets gemerkt in haar leven. Maar 
ook dit: ‘Mijn God zal mij behoeden’. Zij stelde haar vertrouwen 
op haar Heiland, de Heere Jezus Christus. In het evangelie ligt 
troost. In het geloof ligt behoud. Dat wensen haar kinderen en 
alle familieleden haar toe in het verdriet en gemis.

 518 JANUARI 2017

In dankbare herinnering 
Piet Persoon
Door diaken Ronald Dits

Op 19 december is, op 85-jarige leeft ijd, Petrus Cornelis Persoon 
in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft  overleden. Piet is ge-
boren op 15 januari 1931 en opgegroeid in Poeldijk aan de 
Wateringseweg. Het tuindersgezin bestond uit 11 kinderen. Zijn 
vader overleed toen Piet zes jaar oud was. In zijn jeugd heeft  hij 
daarom in een internaat in Oudenbosch gewoond. Na het doorlo-
pen van de Lagere Tuinbouwschool ging hij werken in het tuinders-
bedrijf van het gezin Persoon. Piet kende zijn latere echtgenote 
Annie (ook uit Poeldijk) al langere ti jd, maar opeens sloeg de vonk 
over. Ze trouwden op 3 september 1959 en gingen wonen naast 
het ouderlijk huis. Piet startt e zijn eigen tuindersbedrijf. Samen 
met Annie kreeg hij drie zonen en later vier kleinkinderen. Piet 
was een harde werker met veel humor, tot op hoge leeft ijd was 
hij nooit ziek en zijn zonen genoten van een onbezorgde jeugd. 
Hobby’s had Piet in die ti jd weinig. In 1994 gingen Piet en Annie 
wonen in de De Boerstraat en zijn zonen zett en het bedrijf voort. Er 
kwam meer ti jd om met zijn boot te varen en te bridgen, maar Piet 
bleef daarnaast ook doorwerken. Ook ging hij met Annie fi etsen en 
met de kleinkinderen beleefden zij leuke uitjes. Daarnaast kwam 
er ti jd voor reisjes naar het buitenland. Vanaf zijn 78e begon Piet 
problemen te krijgen met zijn gezondheid, waarbij hij een grote 
steun had aan zijn vrouw Annie. Uiteindelijk overleed hij in alle 
rust in het ziekenhuis. De uitvaartplechti gheid vond plaats op 27 
december in de H. Bartholomeuskerk waarna Piet is gecremeerd in 
crematorium Ockenburgh in Den Haag. Piet is de brug overgesto-
ken naar de andere kant van het aardse leven, in het vertrouwen 
dat hij rust mag vinden in Gods rijk van licht en liefde.

In memoriam 
Corry van Dijk-Dekkers 
Door pastor Max Kwee 

Corry werd geboren op 23 mei 1931 in Hoeven, Noord-Brabant. Ze 
groeide op de boerderij op, samen met twee broers en twee zussen. 
Na de lagere school werd duidelijk dat ze het boerenleven niet zag 
zitt en. Schooljuff rouw, dat leek haar wel wat. Op haar 12e jaar ging 
ze dus naar de nonnen in Oudenbosch, op de kostschool. Na haar 
opleiding kon ze al snel aan de slag op een school in Bosschenhoofd.  
Een zus van Corry en een zus van Tinus van Dijk schreven met el-
kaar. In het begin van de oorlog bezocht ze Poeldijk, en leerde zij 
Tinus kennen. Op 5 maart 1957 traden Corry en Tinus in het huwe-
lijk. Ze kon al snel aan de slag op de Bartholomeus jongensschool 
in Poeldijk. Het overdragen van kennis en begeleiden van kinderen 
was haar passie, haar lust en haar leven. Ze was er ook erg goed 
in. Niet alleen het lesgeven zelf, maar ook de manier waarop ze 
omging met de kinderen, maakte indruk. Ze was een lieve, acti eve 
en betrokken juf, streng edoch rechtvaardig. In de loop der jaren 
schonk ze het leven aan Peter, de tweeling Theo en Mart en dochter 
Irene. Ook zij mochten genieten van het kennis overdragen, waar-
door onder meer Nederland al vroeg geen geheimen meer voor 
hen had.  Het werk en de zorg voor het gezin wist Corry met veel 
kunst- en vliegwerk met elkaar te combineren. Op haar 61e stopte 
zij met werken, maar loslaten was moeilijk. Tien jaar lang kreeg 
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 dementi e verre van plezie-
rig, waardoor zij uiteindelijk in De Terwebloem ging wonen. Op 20 
december is haar leven dan ten einde gekomen. 

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Vrijwilliger gezocht 
voor de hart-beweeggroep “Hartkracht” 

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

Wanneer?
Elke donderdag van 15.45 tot 17.15 uur 

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

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

Slachthuiskade 4 Poeldijk

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

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

fleurige arrangementen. 

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

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

Pure flower verkoopt bloemen! 

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

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

rouwbloemwerk en trouwbloemwerk. 

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

Adres: Slachthuiskade 4 

Openingstijden: vrijdag  09.00-18.00 uur
Bloemenstal: zaterdag 09.00-17.00 uur
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Een opname waar geen levend wezen in valt te bespeuren, zon-
der aanknopingspunt van de plek, maar toont wat van belang 
is. Aandacht voor een product dat vele jaren een vooraanstaan-
de rol had in de aanvoer van voorjaarsgroenten aan Westlandse 
veilingen. U ziet vier ‘pootbakken’ met bloemkool, waarschijn-
lijk een deel van de dagoogst van een kweker wiens naam moei-
lijk te achterhalen viel. Niet getreurd; we zien een met bloem-
kool beplante serre waarvan er jaarlijks in het Westland (tot 
rond 1970) in winter en voorjaar talrijke waren te bewonderen. 
Zo u ziet zijn de pootbakken hier met acht stuks heerlijkheden 
verpakt. Het aantal bloemkolen dat in een bak mocht worden 
verpakt, hing af van de grootte. 

Hoewel kwekers er niet veel mee te maken kregen, kwam het 
soms voor dat er slechts vier ‘joekels’ in een bak pasten. Van de 
meest gangbare formaten gingen er zes, acht of tien in een bak 
of kist. Dat wil niet zeggen dat er voor kleinere exemplaren geen 
plek op de veiling was. Integendeel; alles dat kwalitatief aan be-
paalde eisen voldeed was welkom en bracht meestal geld op. Ook 
twaalf, vijftien of nog minder stuks per kist mochten worden ge-
veild. Oneven aantallen, zeven of negen per bak, werden aan de 
veilingen meestal niet getolereerd. In het assortiment voorjaars-
groenten had de in de mond ‘zacht smeltende’ kasbloemkool een 
belangrijke plaats. Dat gold uiteraard pas nadat de bloemkool 
was gekookt…. 

Meestal lonende combinatie
Kasbloemkool mag een eliteproduct worden genoemd, delicates-
se voor iedereen. Het product was nogal prijzig in de maan-
den maart en april, vooral als de Paasdagen in zicht kwamen. 
Bloemkool die buiten in de volle grond (moeder natuur) werd ge-
teeld, was minder lekker en zacht dan in een serre gekweekt. De 
tijd van de lekkerste bloemkool is dus nu, schroom niet, haal ze 
in huis en geniet met volle teugen! Alhoewel het product soms  
ook in warenhuizen werd gekweekt, leende het zich uitstekend 
als ‘onderteelt’ in (druiven-)serres. Voordeel van het telen van 
bloemkool in combinatie met late druiventeelt, was dat het ech-
te werk aan druiven meestal pas nodig was als bloemkool was 
geoogst. Zo kon de kweker onbelemmerd, in een lege serre, aan 
zijn druiven werken. Nadeel was dat het hoofdproduct, door on-
derteelt van bloemkool, enkele weken later kon worden gekrent 
en geoogst. Oorzaak was het noodzakelijke ‘luchten’ (luchtramen 
openen) om de bloemkoolteelt te doen slagen. 

Wat later aandacht voor de druiven
Zoals de bomen laten zien lopen de druiven behoorlijk uit, van 
krenten was nog wekenlang geen sprake. Zodra mogelijk werden 
druiven uitgebroken, een karweitje waarbij vruchtloze en overtol-
lige takjes werden verwijderd. Doel was voldoende ruimte te ma-
ken voor takjes met vruchtjes in wording. Dan brak de tijd van het 
binden aan, iets dat de nodige zorgvuldigheid van de binder ver-
eiste. Daarbij werden (en worden nog op kleine schaal) de overge-
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bleven takjes met biesje of ander materiaal aan het ijzerdraad be-
vestigd. Bloemkool kon dan weliswaar in het voorjaar verrassend 
veel geld opleveren, de druiven werden als hoofdteelt gezien. Er 
waren ook jaren dat de bloemkoolteelt verrassend genoeg ren-
dabeler was dan druiven. Een koud voorjaar betekende vaak goe-
de veilingprijzen voor bloemkool. Druiven eisten intensieve zorg, 
waren vatbaar voor ziekten en kostten al behoorlijk geld vóór het 
zo befaamde laatje kon worden bijgevuld. De risicofactor was in 
vergelijking met bloemkool veel groter. Bloemkool van topkwali-
teit werd deels geëxporteerd, het overgrote deel ging naar de bin-
nenlandse handel. Overal op markten in ons omringende steden 
werd al vroeg in het jaar Westlandse kasbloemkool aangeboden, 
een lekkernij die gretig aftrek vond. Het product werd aangevoerd 
in meermalig houten fust dat, in tegenstelling tot eenmalig fust, 
jarenlang dienst deed. Eenmalig fust werd gefabriceerd van min-
der goed materiaal dat, de naam zegt het, één keer mee ging. Als 
eenmalig fust het land uit was, hadden veilingen er geen omkij-
ken meer naar. In het land van aankomst kwamen kistjes meestal 
nuttig ‘aan hun einde’. In de gloriejaren van de druif was de eind-
bestemming precies tegenovergesteld aan die van de bloemkool. 
De meeste topdruiven kwamen in het buitenland terecht, iets 
mindere kwaliteit werd hier op markten en in winkels aan de man 
gebracht. Westlanders deden er dus alles aan om exportwaardige 
producten te kweken, terwijl we privé met wat mindere kwaliteit 
genoegen namen. Op het eerste gezicht een goede eigenschap; 
een vleugje eigenbelang was hen niet vreemd…

‘Een vertrouwd gezicht in onze streek, 
maar een beleving voor menig leek.
Bloemkool in de kas,
het komt goed van pas.
We lusten er pap van, elke week’.
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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 star-
terswoningen, 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
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www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
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BE vanaf 

€ 380,- 

Ruijtbaan 4 Poeldijk
info@robvreugdenhil.nl

MEER INFORMATIE?
BEL: 06 - 260 40 620 

ROBVREUGDENHIL.NL

IN ÉÉN DAG UW AANHANGER (BE) RIJBEWIJS

De modernste spullen:
gloednieuwe Volkswagen 

bus automaat

 In één dag, meerdere 
dagen of losse uren

Een cursus? Dan krijg je 
de intake gratis

Het BE rijbewijs heb je eerder nodig dan je denkt!

Benieuwd naar de verschillende 
soorten Opti-flor phalaenopsis?  

Ga langs bij uw bloemist of tuincentrum!

Meer weten? www.optiflor.nl

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling/reparatie
H APK /roetmeting

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

22e editie verplaatst naar 2021 

Coronavirus treft ook Varend Corso 
 
Het bestuur van Varend Corso Westland besloot met pijn in het 
hart het Varend Corso van 2 t/m zondag 5 juli af te lasten door 
het Coronavirus. Door het verbod op samenkomsten tot 1 juni 
hebben werkgroepen en deelnemers te weinig tijd voor voor-
bereiding en opbouw. De sierteeltsector en lokale ondernemers 
zijn in een financiële crisis beland waardoor het volgens het be-
stuur ongepast is product- en financiële sponsoren te werven. 
De 22e editie is van 1 tot en met 4 juli 2021.

Net als andere bloemencorso’s in Nederland wordt het Varend 
Corso geraakt. “Het doet ons pijn dit besluit te moeten nemen 
voor het eerst in ons bestaan. Voor de organisatie, die er al veel 
tijd in heeft gestoken, vooral voor het publiek. Sfeer, saamhorig-
heid en energie van het corso zouden opstekers zijn in deze tijd. 
Velen, zoals  vele ouderen, kijken ieder jaar reikhalzend uit naar 
de bonte stoet. Maar we willen met een volwaardig corso varen. 
Het is en blijft een middel om de tuinbouwsector landelijk op de 
kaart te zetten,” aldus het bestuur.
 
1 t/m 4 juli 2021: save the date!
Dit jaar zou het Varend Corso Westland voor het eerst door het 
centrum van Den Haag varen. Die route en dagindeling blijven 
staan, onder voorbehoud van vergunningen en financiën. Dat 
geldt ook voor het thema ‘It’s showtime’. Met SBS6, dat tv-uitzen-
dingen in aanloop naar het corso zou maken, wordt nog gepraat.
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‘Wij keken met grote ogen rond op de Bazaar’

Dominee Guis: thuis in Poeldijk
Door Nelly Schouw-Zaat

Ruim tien maanden geleden, op 2 juni 2019, werd hij beves-
tigd in de Hervormde gemeente van Poeldijk. Sindsdien is ds. J. 
Guis goed ingeburgerd in het dorp. Lezers van ‘Poeldijk Nieuws’ 
maakten kennis met hem  door zijn tweewekelijkse bijdragen in 
het blad. Leden van de Hervormde kerk kennen hem natuurlijk 
als hun predikant. Tijd om van ds. Guis te horen hoe hij Poeldijk 
ervaart. Het is de Stille Week voor Pasen als het interview met 
Jan Willem Guis (35) verschijnt. Juist nu is voelbaar dat de co-
ronacrisis ook in het kerkelijk werk toeslaat. Alle diensten wor-
den alleen via internet uitgezonden. ‘Dat is heel moeilijk’, be-
kent Guis.

‘Het staat Pasen niet in de weg. Pasen is in zekere zin altijd een 
mysterie. We vieren de opstanding van Jezus in een wereld waar 
de dood nog is. Dan denk ik aan de Bijbel: de Heere Jezus is het 
Hoofd en de mensen, die in hem geloven, horen bij zijn Lichaam. 
Het Hoofd is al in de hemel, heel zijn lichaam zal daar ook komen. 
Ook in deze moeilijke tijden mogen we daarom Pasen als kerk 
vieren, niet ín het gebouw, maar in het hart’. Ds. Guis is sinds 
2015 predikant. Hij studeerde rechten en theologie in Utrecht en 
Leiden. Vorig jaar bracht de Hervormde Kerk Poeldijk een beroep 
op mij uit. ‘Je kunt bedanken óf het aannemen. Voor mij speelde 
een rol dat ik eerder in Poeldijk op Oudjaarsavond preekte. Voor 
mijn vrouw en mij een bevestiging dat het goed was dit beroep 
aan te nemen. Ik werd Predikant in algemene dienst, feitelijk als 
interim. De eerste jaren werkte ik in Waddinxveen’.

Niet ver van de familie
Dominee Guis komt uit Ridderkerk, niet ver van het Westland, wel 
een heel andere streek. Zijn ouders wonen er nog, veel vrienden 
en familie ook. Dat geldt ook voor zijn vrouw, uit Papendrecht 
afkomstig. De afstand is geen probleem. Kende hij het Westland 
al, moest hij erg wennen? ‘Ik kende het dorp niet het was een 
heel nieuwe omgeving, maar we waren snel gewend. Dat komt 

denk ik door de warme ontvangst én omdat we heel fijn wonen, 
bijna alles is op loopafstand. En ja, de mentaliteit is dat mensen 
heel direct zijn en gericht op de praktijk. Dat is in de streek waar 
ik vandaan kom ook zo, maar hier net iets meer. Ik stel dat op 
prijs. Directheid gaat hier volgens mij ook samen met hartelijk-
heid. En het is goed om dingen uit te spreken, dan kun je er ook 
vaak wat mee’.  Vindt u het leuk uw twee wekelijkse column in 

Poeldijk Nieuws te schrijven? ‘Het is bijzonder elke twee weken 
een column te schrijven. Als dominee ben ik schrijven gewend. 
Preken maken, het Kerkblad schrijven, noem maar op. Dit is toch 
iets anders; ik probeer aan de ene kant toegankelijk te zijn, maar 
ook iets door te geven van mijn geloof. De reacties zijn heel leuk. 
Soms heb ik een gesprekje op straat, iemand vroeg mij in 
een winkel hoe het met onze dochter was. Die had over 
haar gelezen in Poeldijk Nieuws. Ik vind het leuk om iets te 
horen van mensen. Daarom zijn reacties ook altijd welkom’. 

Een groeiende kerk
De Ned. Hervormde gemeente Poeldijk lijkt in aantal en omvang 
te groeien. Hoe komt dat? ‘Nou, het is mooi dat u die indruk 
heeft. Mijn vrouw en ik hebben de gemeente leren kennen als 
een hechte gemeenschap die erg met elkaar mee leeft. Er worden 
heel veel taken samen uitgevoerd, iedereen doet wel iets. Ik denk 
dat dit belangrijk is en dat anderen dat ook merken. Hoe die groei 
over langere tijd is durf ik natuurlijk niet te zeggen. Het is mooi 
dat mensen op zondag de weg naar de kerk weten te vinden en 
er ook op weekdagen veel gebeurt. Laat ik benadrukken dat het 
belangrijkste is: de zegen van God. Dat klinkt misschien vroom,- 
als iets wat erbij moet; zo bedoel ik het niet. De zegen van God 
zit niet alleen in uiterlijke groei, vooral in vertrouwen om Hem’.
De betrokkenheid van de gemeenteleden en het vele werk door 
vrijwilligers is daar uiting van, is de overtuiging van ds. Guis. Hij 
somt op wat er allemaal gedaan wordt: koor, organist, open kerk, 
huisbezoek, gemeentewerk, kinderdiensten, ouderenzorg, on-
derhoud kerkgebouw, boeken- en platenmarkt, plantjesmarkt, 
financiën en vervoer van kerkgangers. ‘Mijn vrouw en ik keken 
met grote ogen rond op de Bazaar. Wat een activiteiten en  heel 
gezellig! Ik vind ook de open kerk een mooi initiatief, die is voor 
iedereen. Er zijn platen, boeken en een crea-club. Ik ga er vaak 
een poosje heen. Je komt dan vaak in een ongedwongen sfeer 
tot een goed gesprek. Alle andere taken horen er natuurlijk ook 
bij. Zonder vrijwilligers is dit allemaal niet mogelijk. Ik denk dat 
het woord ‘vrijwilliger’ in de beleving van mensen nog iets an-
ders ligt. Je doet het niet alleen vrijwillig, ook in verbondenheid-
met elkaar en vanuit geloof in God.’ Ziet de Poeldijkse predikant 
een ontwikkeling in religieus denken? ‘In het Westen, Europa en 
de VS zie je dat veel mensen het geloof in een persoonlijke God 
hebben opgegeven. Andere de andere kant hoor ik veel mensen 
zeggen ‘dat er iets moet zijn’. Dat vind ik heel interessant! Ik heb 
ook interesse in filosofische vragen over waarde en waarheid van 
religie en geloof. Ik denk dat het evangelie bedoeld is voor élke 
tijd, óók voor de onze. Daarom ga ik er graag over in gesprek en 
denk ik aan de woorden van kerkvader Augustinus: ‘onrustig is 
ons hart, tot het rust vindt in God’. Hij zei dat in de 4e eeuw, maar 
ik zeg hem dat in de 21e eeuw nog na!’

‘Gebed geen wondermiddel’
Wat te denken aan de coronacrisis, is de spreuk ‘Nood leert bid-
den’ hier van toepassing? ‘De crisis heeft ons allen diep getrof-
fen. We merken plotseling onze kwetsbaarheid als mens en het 
is bijzonder te zien hoe mensen elkaar helpen. Tegelijk betekent 
‘bidden’ dat je God hulp vraagt. Dat mag altijd, zeker in moeilijke 
omstandigheden, ook als je heel lang niet hebt gebeden. Ik zeg er 
twee dingen bij: ik denk niet dat gebed een wondermiddel is om 
onze verzoeken aan God voor te leggen, zodat Hij precies doet 
wat wij willen. Ten tweede geloof ik dat gebed communicatie is. 
In de Bijbel spreekt God ons aan. In ons gebed danken wij Hem. 
Niet in het algemeen, maar door het geloof in Jezus Christus. 
Daarom vind ik het ‘Onze Vader’ zo mooi. Daar zit alles in. Ook in 
heel moeilijke tijden, zoals wij nu mee maken’.  
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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 consumenten- 
én zakelijke markt! Als u nieuwe klantcontacten zoekt, is 
adverteren in Poeldijk Nieuws voordelig en doeltreffend! 
Vraag vrijblijvend om alle informatie en tarieven: 

Bel naar: 0174-700263 of
Elly Hazewinkel: 06-21645276 of
Koos Verbeek: 06-53714151 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171 
Info bij: advertenties@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl

Pony’s missen kinderen, kinderen missen pony’s

Spony: een lichtje in de duisternis
Het virus Corona heeft iedereen in een houdgreep. Blijf thuis, 
was je handen, ga niet op bezoek bij elkaar en houdt afstand. 
Alle sportverenigingen zijn dicht. Bij Verburch liggen de velden 
en banen er leeg bij en mis je de kinderen en volwassen die daar 
hun plezier hebben, geen kantineomzet en ballen zijn opgebor-
gen. Het ziet er ondanks het zonnetje toch verlaten en trooste-
loos uit.

Manege de Arckelhoeve in Poeldijk moest ook haar deuren voor 
het publiek sluiten. Met roosters mogen  pensionklanten hun 
paard 1,5 uur per dag de noodzakelijke beweging. Voor manege 
paarden en pony’s is dat niet zo. Met man en macht wordt er 
gewerkt om die lievelingen van de manege een goed programma 
te geven. Ondertussen lopen de kosten op en de inkomsten da-
len enorm. Natuurlijk willen wij onze deuren weer open kunnen 
doen als dat weer mag. Maar langzaam pakken donkere wolken 
zich boven de manege samen.

Voor € 7,50 een pony sponsoren
Dit kan niet zo, hoe moeten we dit oplossen? Pony’s missen kin-
deren, kinderen missen pony’s. Er moet toch een oplossing zijn? 
Het antwoord? De Spony! Iedereen mag een pony of paard spon-
soren. Je betaalt € 7,50 en je bent dan sponsor van een pony. 
Je krijgt een foto of video van jouw lievelingspony of -paard en 
je steunt de manege met jouw bijdrage om de kosten voor de 
dieren op te kunnen brengen. Zo zie je, zelfs als het echt niet leuk 
meer is, ontstaan er mooie dingen. Op www.manegedearckel-
hoeve.nl  meer informatie over de Spony.

De Passion 2.0 verzet naar 2021
 
Op Goede Vrijdag 10 april zou Theaterkoor 40forever De Passion 
2.0 in de Bartholomeuskerk in Poeldijk vertolken. In muziek, 
woord en beeld zou het koor het aloude lijdensverhaal van 
Jezus naar het heden vertalen. Door de coronamaatregelen 
wordt deze voorstelling verzet naar Goede Vrijdag, 2 april 2021.

Bartholomeusparochie en Theaterkoor 40forever hopen u dan in 
goede gezondheid te mogen verwelkomen. Voor nu wensen wij 
iedereen veel sterkte en bovenal gezondheid toe!

‘Blijf positief, ook hier komt een eind aan’

Ik maak 2 wereldwijde crises mee
Door Mart van der Knaap (90)

80 jaar geleden was er wereldwijd een verschrikkelijke oorlog. 
Nu maken we wereldwijd een epidemie mee. Het is enigszins 
vergelijkbaar. Er leven niet zoveel mensen meer die beiden heb-

ben beleefd. De meeste mensen onder ons hebben er van ge-
hoord of gelezen. Tussen 1940 en 1945 was er zo goed als geen 
school. Je mocht nergens naar toe. Alles was gesloten of verbo-
den. Ook nu is dat een aantal weken zo. De handel ligt totaal 
op z’n kop. Vakantie hoefde je toen niet aan te denken. Ook nu 
niet. Winkels gesloten. Niemand wist, ook nu niet, hoe lang gaat 
het duren. Hoeveel slachtoffers het gaat eisen. 

Toen stierven veel mensen van honger. Groot en klein. Bijzonder 
triest was toen en nu dat familie van de overledenen geen waar-
dig afscheid kunnen bieden. Toen vocht men tegen een zichtbare 
vijand. Nu is die vijand onzichtbaar. Kortom, het gewone normale 
leven zoals we het gewend zijn ligt stil. Er worden enorme verlie-
zen geleden. Economisch voor velen een totale ramp. Ook toen. 
Hoe kom je het  te boven? Wat we nu wel hebben is dat we van 
alles op de hoogte blijven van wat er gebeurt. Toen niet. Nu heb-
ben wij tv, radio telefoon, internet en voldoende te eten. Wij zijn 
die Tweede Wereldoorlog te boven gekomen. En dat zal ook nu 
zeer zeker gebeuren. Het was en is nu tragisch en triest dit te be-
leven. Dat was het 80 jaar geleden ook. 

Toen en nu: ‘ikke en ‘ikke’
Het is niet te vergelijken. Met mijn 90 jaar maak ik beide wereld-
wijde gebeurtenissen bewust mee. Toen en nu hebben gelukkig 
veel mensen heel veel voor elkaar over. Ook al zijn er toen en nu 
mensen die denken ‘ikke en ikke’. Waar ik me echt zorgen over 
maak zijn de vele vluchtelingenkampen. Toen waren er concen-
tratiekampen waar veel mensen omkwamen. Blijf in ieder geval 
positief want ook hier komt en eind aan. 
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Gulden Mis heet de woensdag na de derde 
Adventszondag. Dat is een speciale Mis over de 
naderende geboorte van Jezus. In 1944, het was 
hongerwinter, viel die dag op 15 december. Overal 
waren de rooms katholieke kerken ’s morgens in 
alle vroegte overvol, want mensen zochten steun 
en troost in het geloof. Mijn moeder was er ook. 

Achterin de kerk een doos, waar mensen, die nog iets konden 
missen, kleding in  stopten voor de allerarmsten. Deze Gulden 
Mis was ook de dag dat overal in het Westland razzia’s waren. 
Alle jongens en mannen van 16 jaar en ouder werden opgepakt 
en weggevoerd, honderden werden uit hun  huis en gezin ge-
haald. Zij marcheerden bewaakt door Duitse soldaten door de 
straten, maar veel jongens en mannen hadden zich verstopt. 
Mijn moeder kwam uit de kerk met de oudste zoon uit ons gezin 
van zeven kinderen. Bij ons waren twee broers, vaders van een 
gezin, ondergebracht. Ze hadden elk zes boterhammen bij zich. 
Wij kinderen kregen elk van moeder twee oorlogs ’kuchies’. Ons 
gezin telde 10 kinderen! 

Mijn vader had voor een klant leverpastei gemaakt, wij kregen 
ook wat. De twee onderduikers mochten er hun boterhammen 
mee beleggen. Toen kwamen de Duitsers, de winkelbel ging. De 
twee jongens doken bliksemsnel onder de 
toonbank in het slachthuis. Geen tijd om de 
toonbank op z’n plaats te schuiven. Alie, onze 
hulp, haalde snel hun borden van de tafel. 
Een Duitse soldaat liep naar boven, waar het 
jongste kind van vier maanden in zijn bedje 
lag. De verduistering werd kapot gemaakt. 
Een andere Duitser bleef in de gang met een 
handgranaat, een derde stond in de keuken. 
Uiteindelijk vertrokken zij. Tot overmaat van 
ramp stond onder de toonbank waar de twee 
jongens verborgen waren ook nog een grote 
radio. Onze radio was ingeleverd. Pa kocht 
die radio in 1944 om toch naar de Engelse 
zender te kunnen luisteren. Volgens mij moe-
ten die Duitsers gedacht hebben dat die gro-
te radio een kastdeur was. Een zusje van tien 
jaar wist later te vertellen dat zij had gehol-
pen met het weer aanschuiven van die zware 
toonbank. Toen het weer enigszins veilig was 
zijn de twee ondergedoken vaders naar een 
alleenwonende tante gebracht. Het was de 
gewoonte van mijn vader, voor hij naar bed 
ging, ’s avonds het huis met een palmtakje 
en schaaltje wijwater te zegenen. Hij maakte 
dan in elke kamer een kruisteken. Er kwamen in die tijd veel men-
sen uit Den Haag om eten te vragen. Mijn moeder had op een dag 
de was gedaan in het slachthuis. De wolletjes (wollen hemdjes) 
moesten met de hand gewassen worden. Zeven stuks. Er kwam 
een vrouw aan de deur en vroeg om eten. Moeder warmde soep 
op, de vrouw wachtte in het slachthuis en zag de gebreide hemd-
jes. Toen moeder met de soep kwam was de vrouw weg, mét de 
wolletjes! Wij kinderen hadden toen nog elk maar één wolletje…

Zo werd het voorjaar in 1945. Lente, schoonmaaktijd. In 1937 was 
bij ons een nieuwe bedrijfsruimte gebouwd. Een stal voor koeien 

Toos Vis-van der Horst (87) schreef blocnote vol over oorlog

Een slagersdochter vertelt haar verhaal (deel 2)         
die werden geslacht. Een varkenshok ernaast, magazijn, rookkast 
en bak voor afval. Er viel heel wat schoon te maken. Er was ook 
een ruimte met de WC, waterpomp en trap. Daar was een speel-
ruimte en een kamer voor personeel. Boven in het varkenshok 
waren planken aan de muur, daarop weckpotten met ingemaakte 
etenswaren. Voor de oorlog hadden wij ook blikken ham en der-
gelijke, bestemd voor de verkoop. Als zo’n blik bol stond was het 
ongeschikt voor de verkoop. Zo lieten we die blikken ham daar, 
met een kleed overdekt en keken er niet meer naar om. Aan het 
eind van de oorlog werd er voedsel gedropt en was er al witbrood 
van meel uit Zweden. Op een avond moesten wij met de jongere 
kinderen naar het Lof in de kerk. Toen kwamen wij thuis en de 
tafel was gedekt met een wit laken. Op elk bord lagen maar liefst 
vier sneden wit brood en stonden er schaaltjes met ham, ei en 
kalfsgehakt op tafel. We wisten niet wat ons overkwam! Met die 
‘bolle blikken vlees’ bleek niks mis te zijn. Hadden we dat maar 
eerder geweten. Een paar maanden daarvoor, met Kerstmis, za-
ten wij met twintig mensen na de Nachtmis om de tafel met een 
zeer schaarse maaltijd, waarvoor ook nog een ander groot gezin 
was uitgenodigd…

Zweedse kaakjes met reuzel likten wij als ijsje 
Tegen het eind van de oorlog, toen er hier en daar al meer voed-

sel kwam, werden bij de slagers regentonnen 
met reuzel gebracht om uit te delen. Dat 
gaf bij ons veel drukte, iedereen kwam voor 
reuzel naar de slager. Wie  binnen was kon 
niet meer naar buiten. Dus ging de gangdeur 
open en kon men door de buitendeur weer 
naar het Plein. Mensen kwamen met de 
gekste dingen om reuzel in te doen. Iemand 
zelfs een po! Er was gebrek aan alles: zeep 
om kleding en jezelf te wassen. Veel mensen 
hadden vlooien en luizen. Elke morgen wer-
den wij door mijn moeder wakker gemaakt. 
Zij begon aan het voeteneind de dekens op 
vlooien te controleren zodat wij zonder de-
ken lagen, ‘vreselijk’. Bij droppings werden 
ook blikken biscuits uitgeworpen. ‘Kaakjes’ 
noemden wij die. Die waren lekker, vooral als 
je ze met reuzel besmeerde en nóg een kaak-
je erop. Wij likten ze als een ijsje. 

Kort na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog is in Wateringen een actie 
opgezet om in Empel (Brabant), waar de 
woningnood nog voortduurde, huizen van 
glas te voorzien. Tijdens de tocht om klom-

pen voor Westlandse kinderen te kopen, was men zo onder de 
indruk geraakt van de ellende van de mensen dat er een glas-ac-
tie in Wateringen werd gehouden. Het comité was drie dagen in 
Empel en er zijn veel huizen glasdicht gemaakt. Het was één groot 
feest. De pastoor van Empel kwam langs en deelde sigaren uit. Hij 
kwam uit een sigarenmakers familie en had nog een voorraadje 
over. Hiermee eindig ik. Het was een hele klus!

(Mevrouw Toos Vis-van der Horst (87), weduwe van de Poeldijkse 
fietsenmaker Jan Vis, schreef het eerste deel van haar herinne-
ringen in de vorige Poeldijk Nieuws)  
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Vitis Welzijn
‘Voor aandacht en een luisterend oor’

Nieuwe dienst Belmaatjes start 
Wij zitten in een tijd waar afstand tot elkaar orde van de dag 
is door het coronavirus. Een kopje koffie met de buurvrouw is 
niet mogelijk, ook een bezoek aan een Buurt Informatiepunt 
kan niet. De onzekere tijd zorgt voor mooie initiatieven, men-
sen staan voor elkaar klaar. Een nieuwe dienst is dan zo gebo-
ren, Belmaatjes. Een belmaatje biedt juist nu aandacht en een 
luisterend oor.

“Wij willen heel graag weten of het goed gaat met de mensen. 
Is er een netwerk? Hoe voelen zij zich? Zijn er vragen? Wij wil-
len hen aandacht geven, een luisterend oor bieden en nagaan 
of zij problemen hebben”, vertelt Florine Wilbrink, coördinator 
Westlandse Belmaatjes. “Hiervoor zetten we vrijwilligers in die 
contact leggen. Veel mensen hebben waarschijnlijk een stevig 
netwerk en geen behoefte aan telefonisch contact, maar wij den-
ken dat er zeker een groep is die blij is met persoonlijk contact in 
deze moeilijke tijd”, aldus Wilbrink.

Behoefte aan een belmaatje?  
De vrijwillige belmaatjes nemen actief contact op met mensen in 
het Westland. Mensen kunnen contact opnemen voor een bel-
maatje. Zin in een goed gesprek of behoefte aan een luisterend 
oor? Bel het Vitis- belteam op 630358 of mail: maatjes@vitiswel-
zijn.nl. Zie ook: www.westlandsebelmaatjes.nl.  

Minimaal 6 weken campagne GroentenFruit Huis: 

‘Zorgen voor groenten en fruit’
“Iedereen merkt het effect van het coronavirus op het dagelijks 
leven, in het Westland, in de hele wereld. Er zijn maatregelen 
die iedereen raken, consumenten, groente- en fruittelers en 
handel. Het eind is nog niet in zicht. Groente- en fruitbedrijven 
voorzien Nederland iedere dag van vers product. De problemen 
zijn groot, wij zetten alles op alles om een uitgebreid assorti-
ment vers product te leveren,” zegt het GroentenFruit Huis, be-
langenbehartiger van de Nederlandse groenten- en fruitsector.     

Consumenten moeten juist nu goed voor zichzelf en elkaar zor-
gen: gezond eten met verse groenten en fruit, elke dag. In de 
campagne ‘Zorgt u voor elkaar? Zorgen wij voor uw groenten 
en fruit’, vraagt GroentenFruit Huis aandacht voor mensen ac-
tief in de groenten en het fruit: tuinders, verpakkers, handela-
ren, chauffeurs, vakkenvullers en groente- en fruitspecialist. De 
Nederlandse groente- en fruitsector zet zo’n € 18 miljard per jaar 
om, GroentenFruit Huis vertegenwoordigt 80% hiervan. De lan-
delijke campagne duurt zeker 6 weken en wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit.
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Door Nelly Schouw-Zaat, foto: Willem de Bruijn

Ted Barendse, koster van de Sint Bartholomeuskerk Poeldijk, 
merkt weinig van de ‘Stille Week’. Voor koster, voorgangers en 
vrijwilligers drukke dagen. Kerkelijke plechtigheden in de week 
voor Pasen en op de feestdag moeten goed lopen. Dat vraagt 
voorbereiding. Ted, al meer dan tien jaar koster, staat zijn man-
netje. Thuis, aan de keukentafel, vertelt hij aan Poeldijk Nieuws, 
in het begin van de corona-crisis. Dan is er nog weinig te merken 
van strenge maatregelen en afgelastingen. Zoals in de kerken, 
zeker met Pasen.   

Als op Paasmorgen de kerkdeuren open gaan en parochianen 
binnenkomen is het achter de schermen al uren druk. Podium 
opgebouwd, orkestleden op hun podium. Strijkers, blazers en 
paukenist stemmen instrumenten. Banken van het dames- en 
herenkoor staan, geluid werkt. Kelen geschraapt, stemmen op 
toonhoogte. Bartje door vele vrijwilligers voorzien van prachtige 
bloemen. Ted druk in de sacristie: priestergewaden hangen klaar, 
wijwater en wierook binnen handbereik van voorgangers. ‘Het is 
mooi, je hebt bij alles aandacht nodig. Het is nooit routine’, zegt 
Ted. 

Tuinder in tomaten en oranje paprika’s 
Voor hij koster werd was Barendse (54) tuinder. ‘Vader Dolf start-
te in de jaren vijftig aan de Wateringseweg 66. Mijn opa tuinde op 
nummer 89. Ik werd tuinder aan de Bredenel en kweekte toma-
ten. Na tien jaar kocht ik een grotere tuin aan de Poeldijkse Strijp 
waar ik oranje paprika’s teelde. Ook tien jaar, maar er veranderde 
veel: de afzet niet meer via de veilingklok, veel regels, alles groot-
schaliger. Mijn vrouw Annet en ik spraken er met elkaar over. Ik 
had geen bedrijfsopvolger, onze vier dochters waren betrokken, 
maar zagen een eigen bedrijf niet zitten. Wij besloten te stoppen. 
Toen kwam de mogelijkheid om koster in de Poeldijkse parochie-
kerk te worden. Annet en ik gingen aan de Vredebestlaan wonen, 
achter het huis heb ik een paar druivenserres: een leuke hobby 
waar ik in mijn vrije tijd veel plezier aan heb’.

‘Geen opleiding voor koster’ 
Ted Barendse volgde Hein van Dijk op, telg uit de legendarische 
Poeldijkse kostersfamilie Van Dijk. Hein ging met pensioen. Wat 
te doen? Een diploma nodig? ‘Bij mijn weten is er geen opleiding 
tot koster. Mijn oom Wim Barendse was lid van het kerkbestuur 
en vroeg of ik er voor voelde koster te worden. Ik werkte een 
tijdje met Hein, naast de kerk kreeg ik ook het onderhoud van 
pastorie en begraafplaats te doen. Dagtaak, gelukkig zijn er al-
tijd vrijwilligers die bijspringen, maar er zijn steeds minder vita-
le vrijwilligers met veel vrije tijd; dat merk je overal’. Een koster 
werkt vooral achter de schermen. Je denkt dat wekelijkse missen 
en eens in de veertien dagen op zaterdagavond routine worden. 
Voor Ted niet. ‘Elke dienst verschilt. Het hangt af van de dagen, 
de wensen van voorgangers en kerkbezoekers zijn steeds anders. 
Een uitvaart is persoonlijk, nabestaanden van  overledene heb-
ben hun ideeën. ‘De liturgische kleur bij een uitvaart is paars of 
grijs; een celebrant kan de voorkeur geven aan wit, die verwijst 
naar de Opstanding. Bij een uitvaartdienst houd ik daar rekening 
mee en hang priestergewaden klaar. Werk is nooit eentonig’. De 
avondwake, eerst aan de vooravond van een uitvaart, wordt niet 

Poeldijker in beeld
Pasen, grote drukte achter de schermen, normaal gesproken…..

Oud-tuinder en koster Ted Barendse

vaak meer gehouden. In de kerk zijn dan condoléance bijeenkom-
sten. Koster Ted zorgt ervoor dat Bartje stemmig is ingericht met 
bloemen en kaarsen, met muziek of dia’s over de overledene. 

Normaal gesproken: een overvolle agenda 
Goede of Stille Week, Ted’s agenda vol met zorg voor plechtighe-
den. Palmzondag, Goede Vrijdagviering voor kinderen, speciale 
dienst voor jongeren, ‘Westland Passion’, Paaswake: wijding vuur 
en Paaskaars. Stemmig en sfeervol, tot Paasmorgen met een wa-
terval aan kleur, klank en gezang met Mozarts ‘Krönungsmesse’. 
Nu niet. Alles stil door het coronavirus. Als koster Ted in de sacris-
tie alles opbergt, verwarming laag zet en deuren sluit, blaast hij 
uit, thuis bij Annet. Dan in zijn eigen ‘wijngaard’, druivenserres, 
om te zien of de krenttijd er aankomt. In de hoop dat er gekrent 
kan worden. Normaal gesproken…. 

Zorginstelling Pieter van Foreest vraagt ondernemers:  

Beschermingsmiddelen tegen virus
Helpt u Pieter van Foreest aan ongebruikte beschermingsmid-
delen in grotere aantallen? Onze zorghelden zetten zich dag en 
nacht in voor onze kwetsbare cliënten. Om hen en onze cliënten 
zoveel mogelijk te beschermen, gebruiken wij beschermings-
middelen zoals mondmaskers, schorten en spatbrillen. 

Door de coronacrisis is er wereldwijd tekort aan beschermende 
mondmaskers. Pieter van Foreest heeft nog beschermingsmidde-
len op voorraad, maar het gaat hard. De zorginstelling probeert 

aan extra materialen te komen 
en roept ondernemers drin-
gend op van hen ongebruikte 
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92,5 x 130 mm, Poeldijker

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

Wilt u goud of  
zilver verkopen?

Chris van Waes is gediplomeerd  
juwelier en antiquair.  

Hij koopt uw goud en zilver,  
voor een goede prijs.

Uw vertrouwen waard

Wij zijn open op afspraak

0174 44 46 35

Herenstraat 15
2291 BB Wateringen

info@linneWeever.nl
WWW.linneWeever.nl

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

optometrie audicien contactlenzen Brillenglazen (zonne)Brillen

materialen in grotere hoeveelheden over te kunnen nemen. Het 
gaat om de volgende artikelen:

- Mondmaskers FFP1, FFP2 of FFP3.
- Schorten lange mouwen (plastic).
- Schorten zonder mouwen (plastic).
- Spatbrillen. 
- Handalcohol.
Contact met Mark Leonard via: m.leonard@pietervanforeest.nl. 
Alvast heel hartelijk dank!

€ 8.250,00 voor bevolking Noordoost Congo

Horconex: cheque voor Congo
 
Vorige week ontving Aad Verduijn, voorzitter van stichting de 
Zaaier een cheque van Jeroen Heemskerk, financieel directeur 
van Horconex. Begin dit jaar is er geld opgehaald bij het ope-
ningsfeest van het nieuwe Horconex-pand in Poeldijk. Het be-
drijf vroeg klanten en toeleveranciers een gift voor de stichting 
die zich inzet voor de bevolking in noordoost Congo. Er is maar 
liefst € 8250 opgehaald. 

Stichting de Zaaier uit Maasdijk helpt de Congolese bevolking al 
meer dan 30 jaar met kleinschalige projecten waar inzet van in-
woners wordt gevraagd. Verduijn: ‘We zijn enorm dankbaar voor 
deze cheque.’ Ook in Afrika grijpt het coronavirus snel om zich 
heen. Het is niet de eerste keer dat dit land wordt getroffen door 
een dodelijk besmettelijk virus; twee jaar terug was er Ebola. 
‘Onze stichting heeft nauw contact met een familie die een zie-
kenhuis runt in noordoost Congo. Zij kunnen het geld zeker nu 
goed gebruiken. Er zijn andere mooie initiatieven, zoals een pro-
ject voor gevarieerd en gezond voedsel in kassen en een project 
voor weeskinderen.’
 
Over Horconex
Horconex verzorgt tuinbouwprojecten voor kassenbouw en aan-
verwante installaties. Projectontwerp tot en met de oplevering 
van de kas, in Nederland en over de grens. Begin dit jaar verhuis-
de Horconex uit Naaldwijk naar een duurzaam bedrijfspand op 
het ABC Bedrijventerrein in Poeldijk. Zie ook: www.dezaaier.com.
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N O S T A L G I E
ONTRUIMINGEN
& VERHUIZINGEN

Wat wij doen:

 Huis bezemschoon opleveren

 Oude en kapotte spullen afvoeren

 Spullen thuisbezorgen

 Gratis ophalen

 Verhuizingen

 Ontruimingen

Voor een vrijblijvende prijsopgave voor
het ontruimen en bezemschoon opleveren, 
kunt u contact opnemen met dit nummer:

Bel: 06-38621086
Dahliastraat 13, 2685 XV Poeldijk

Email: bedrijfsnostalgie@gmail.com

 Oude en kapotte spullen afvoeren

Voor een vrijblijvende prijsopgave voor

WIJ ZIJN DE
GOEDKOOPSTE
IN DE REGIO!

stand, handen wassen, geen contact. Hoe lichtzin-
nig ging ik er mee om. Kon ook niet zonder licha-

melijk contact en knuffels. Mijn warmte en liefde in contact met 
mensen die er toe doen. Het is mijn leven, kracht, waarde, mijn 
zwakte. Na  enkele dagen sloeg de betrekkelijke onverschilligheid 
om in angst en onzekerheid. Ik besef dat ik mijn leven een tijd(je) 
anders moet doen. Dat gaat me best goed af met af en toe hulp 
in huis. Ver op afstand, er wordt niet meer gezoend of geknuffeld. 
Vreselijk. In gedachten ben ik erg bezig met mijn mede-Poeldijkers 
met een verstandelijke, psychische, autistische of meervoudige 
beperking. De ouderen, waarbij verval en afname van lichamelij-
ke weerstand gewoon doorgaan. Wat is het moeilijk hen duidelijk 
te maken dat er geen structuur, duidelijkheid, zekerheid, bezoek 
of knuffel mogelijk is. Afstand is de richtlijn met eenzaamheid en 
verwarring voor veel mensen tot gevolg. We gaan als jullie dit 
lezen week 4 in van verandering en onthutsing in ons leven en de 
wereld. De een loopt voor, de ander kijkt het aan. Delen en leren 
blijken toch niet goed in elkaar te zitten in ons dorp, het Westland, 
Haaglanden, Europa of Wereld. Delen van kennis, medicijnen, ap-
paratuur en mondkapjes. 

Das lief
Gelukkig zijn we ook lief voor elkaar in nood. Wat een ongelooflijke 
initiatieven vanuit sportclubs, vrijwilligers, kinderen, mantelzor-
gers, particulieren en bedrijven. Bloemen, muziek, aandacht voor 
ouders op het balkon, stoeptekeningen, zoenen op glas, handen 
op glas, het sturen van een kaartje, Facetimen, ongelooflijk hoe 
mensen elkaar ineens kunnen ondersteunen. Voor mensen die in 
de knel komen doordat ze eenzaam zijn of structurele hulp weg-
valt worden er luisterlijnen opgericht in onze streek. Westlandse 
politieke partijen die samen hun steun aanbieden. Maak er ge-
bruik van! Das lief!

Ik blijf klappen voor onze helden
Wat gaan we een vreemde tijd tegemoet. Wat zal er weer veel op-
gebouwd moeten worden. Wat zal er ook veel afgebroken moeten 
worden. Want als er iets in het oog springt is dat vitale beroepen 
als zorg, onderwijs, afval, bouw, transport, politie, brandweer, 
toiletpapierproducenten onze samenleving dragen. Mijn waarde-
ring hadden ze al, nu nog de economische waardering. Ik heb al 
een paar keer geklapt voor onze helden van de samenleving, in 
klein en groot verband. Wat voelde ik me hypocriet, maar ik blijf 
klappen, wat doen jullie belangrijk werk voor de gemeenschap, 
wat werken jullie hard, wat een betrokkenheid en motivatie. Hou 
vol, dan laten wij jullie met rust en blijven binnen, zodat jullie je 
werk kunnen doen met zo min mogelijk gevaar voor eigen leven. 
En als we jullie onverhoopt tegen komen, houden we afstand. We 
kunnen het wel!

Ons dorp
Vredestijd 2020 met beperkte vrijheden

Van does lief naar das lief!
Door Annemiek Koremans

Natuurlijk leef ik in angst voor het virus, mis ik mijn contacten 
met familie, vrienden, kennissen en inwoners van mijn dorp. Ik 
mis vooral de knuffels van neven, nichten en alle anderen die ik 
lief heb en die lief voor mij zijn. Geen dolle gezelligheid meer bij 
mijn kaart- en theaterclubjes. Geen uitstapjes of lunches met 
vrienden, kennissen en oud-collega’s. Wat is er veel gebeurd in 
de afgelopen 20 dagen en wat zal er nog veel gaan veranderen. 
 
Het gezondheidsprobleem heeft zich ontwikkeld tot maatschap-
pelijk en niet te onderschatten economisch probleem. Bedrijven 
vallen om, horeca dicht, veel winkels op slot, wat een schijnende 
wereld brengen de media op ons netvlies. Vanmorgen hoorde ik 
van een econoom dat het coronavirus nog te sec wordt aange-
pakt als gezondheidsprobleem en dat het ook om inkomens en 
banen gaat. Hoelang staat gezondheid nog nummer 1? Onze 
tuinbouw en midden- en kleinbedrijven krijgen ongelooflijke klap-
pen. Gelukkig leven we in een welvarend land, waar de economie 
wat klappen kan hebben, maar ondernemers, zonder gezond-
heidsklachten, hebben in deze tijd vele slapeloze nachten.

Does lief
Volgen van richtlijnen is mij niet geheel gelukt. Ik nam het vi-
rus niet gelijk serieus. Waarschuwingen sloeg ik in de wind. 
Deskundigen zaten ook niet op één lijn: geen groepen, 1,5 m af-
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P r o f e s s i o n e l e
k i n d e r o p v a n g  i n  e e n

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

Dagopvang, peuteropvang
& buitenschoolse opvang in

Monster en Poeldijk
Telefoon: 0174 - 24 31 04

www.kdvsimba.nl

Eerste Paasdag om 10.30 uur digitale dienst 

Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: 
Annalena Hoyer:0 a.hoyer@pietervanforeest.nl.
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 24 57 89.

Geestelijk verzorger Annalena Hoyer is nu vaker in De 
Terwebloem om bewoners aandacht aan te geven. Op 
Palmzondag worden in het stiltecentrum gewijde palmtakjes 
geplaatst; bewoners kunnen die meenemen.

Omdat er geen Paasviering is voor alle bewoners in de mul-
tifunctionele zaal, maakt Annalena een digitale dienst, die 
eerste Paasdag, zondag 12 april om 10.30 uur op kanaal 997 
Kabeltelevisie wordt uitgezonden.

Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

Geen feest en herdenking
Door de voorschriften rond het coronavirus meldt het Oranje 
Comité Poeldijk officieel, dat de activiteiten op Koningsdag 
27 april, Dodenherdenking 4 mei en Bevrijdingsdag 5 mei niet 
doorgaan.

Iedereen heeft dit, naar wij aannemen, al begrepen uit berichten 
in de media. Om alle Poeldijkers persoonlijk te informeren dit be-
richt in Poeldijk Nieuws. Als festiviteiten of herdenkingen lande-
lijk verzet worden naar een latere datum dit jaar sluiten wij ons 
daar zeker bij aan. Nu zijn gezondheid en veiligheid het belang-
rijkste. Wij wensen iedereen alle goeds en een goede gezondheid 
toe in deze onzekere tijden.

Cem Holtkamp-Pronk uit Wateringen maakte deze foto van 
haar Poeldijkse zusje. Zij liet zich inspireren door het hamster-
gedrag van mensen (Chace Photography, www.multiontwerp.
nl/chacephotography).

Poeldijk Nieuwtje
Vrijdag 27 maart vond ik in de Voorstraat, bij nr. 90, naast 
winkel van ‘Tante Toos’, een paar mooie leren dameshand-
schoenen op de stoep, warm gevoerd, maat S. Ik heb ze op 
de gemeentewebsite bij ‘gevonden voorwerpen’ gezet. Mi-Tê 
Goeijenbier (mtgoeijenbier@kabelfoon.net).
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KBO Poeldijk
Op werkdagen van 9 tot 5 uur: 030 – 3 400 600

Informatielijn voor álle ouderen 
Zo veel mogelijk ouderen de kans bieden om vragen te stellen 
over de coronacrisis of een luisterend oor te geven, is het doel 
van KBO-PCOB en het Netwerk van Organisaties van Oudere 
Migranten. Samen hebben zij een achterban van meer dan een 
half miljoen ouderen.

Sinds 16 maart heeft KBO-PCOB een speciale informatielijn geo-
pend. Senioren kunnen er terecht met vragen, signalen, en voor 
een luisterend oor. Nu voorlichtings- en andere activiteiten zijn 
afgelast, is dit mét onze bel- en bezorgcirkels een manier om ou-
deren te ondersteunen. De Ouderen-Infolijn: 030 - 3 400 600, op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur.

Eén vaste bezoeker per bewoner 

Bezoek verpleeghuizen nodig
Weken geen bezoek mogen ontvangen is zeer ingrijpend voor 
verpleeghuisbewoners. KBO-PCOB is zeer bezorgd na de schrij-
nende verhalen van familieleden. We onderschrijven de visie 
van ouderenpsycholoog Sarah Blom, 26 maart in Trouw. Wij 
pleiten, onder strikte voorwaarden voor 1 vaste bezoeker per 
bewoner. ‘Bezoek helpt je volwaardig te voelen, zegt Sarah 
Blom. (Vol-)waardigheid valt weg als er lang geen bezoek komt 
en er ook nog eens geen activiteiten kunnen zijn. Bewoners van 
verpleeghuizen zullen de verbinding met hun naasten verliezen. 

Dit horen we ook van onze leden, vaak mantelzorgers. Het lijkt 
dat de maatregelen door de coronacrisis nog geruime tijd duren. 
“Dit is zeer ingrijpend voor verpleeghuisbewoners en hun fami-
lie. Er is veel verdriet, er zijn veel vragen en zorgen. Het zorgt 
ook voor extra werkdruk in het verpleeghuis want mantelzorgers 
doen vaak veel werk dat blijft liggen.” Ouderenpsycholoog Blom 
zegt wat het betekent als er lang geen contact is. “Gebrek aan 
aanraken, een knuffel van een familielid, verslechtert de situatie 
van demente mensen. Ook is er risico dat mensen minder eten, 
meer pijn beleven en last krijgen van somberheid en toenemen-
de eenzaamheid.”

Misschien toch maar bezoek toelaten? 
KBO-PCOB pleit voor het toelaten, met beschermingsmiddelen, 
van 1 vaste bezoeker per bewoner. Manon Vanderkaa: “Dat is een 

dilemma, want je vergroot zo het risico op besmetting van kwets-
bare mensen. Maar de psychosociale nood, zoals Sarah Blom het 
treffend verwoordt, loopt snel op. Daarom dringen we er toch bij 
de Tweede Kamer en het kabinet op aan: sta onder strenge voor-
waarden 1 vaste bezoeker toe!”

Laten we wél optimistisch blijven
Er zijn helaas geen activiteiten van de KBO. Omdat we in de risi-
covolle leeftijdscategorie zitten moeten we ons extra goed aan de 
richtlijnen houden. Vooral binnen blijven. Laten we optimistisch 
blijven en naar elkaar om blijven zien; dat gebeurt tegenwoordig 
ook vaak op een ongebruikelijke en ludieke wijze zoals we in de 
pers kunnen zien. Opbellen of een kaartje sturen blijft altijd mo-
gelijk. Wij wensen u allen mooie Paasdagen toe.

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Degene die het beste om kan gaan met tegenspoed, heeft de 
meeste kans op voorspoed.”
“Geluk begint bij een ander.” (Herman van Veen)

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 

40 jaar Jan van der Valksporthal 

Contouren hal worden zichtbaar
Door Peter van Leeuwen

Uit het rapport van Inpijn en Blokpoel op 9 januari 1979 blijkt 
dat de samenstelling van de ondergrond  dermate is, dat het 
mogelijk is niet al te lange palen te slaan. Het rapport gaat die-
zelfde avond nog naar de aangeschreven aannemers. Maar, een 
dikke week later ligt er een bezwaarschrift van buurman boer 
Van Holst op de mat. ‘Schaduwwerking en daardoor groeipro-
blemen aan de gewassen’ worden als argument aangevoerd, 
maar met behulp van het Proefstation voor Groente en Fruit 
worden deze bezwaren weerlegd. 

Om uiteenlopende redenen vallen bouwbedrijven af en Joop van 
Paassen maakt een vergelijkend overzicht van de drie resteren-
de bedrijven, Eekhout, Van Mierlo en Weboma. Gesprekken met 
de gemeente Monster over de financiële afwikkeling verlopen 
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moeizaam. Daardoor neemt de tijdsdruk wat af en kan een wel-
overwogen keuze gemaakt worden in de uitvoering van vloeren, 
wanden, metselwerk, gasbetonelementen, stalen gevelbeplating 
of combinatie daarvan én de ruimtelijke indeling. De Margriethal 
in Schiedam en de korfbalhal van Deetos in Dordrecht worden 
ter oriëntatie en inspiratie bezocht. Veldindeling, vloer en plaats 
van de vloerpotten - voor de verschillende zaalsporten - krijgen 
langzaam definitief karakter. Rond die tijd wordt ook besloten 
dat de Verburch-turnafdeling in de (toen nog) gymzaal van de Jan 
Barendselaan zal blijven. Voorlopig gaan we ervanuit dat op 22 
augustus 2020 geen viruszand in de motor komt. 

(Foto: Koos van Leeuwen)

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

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

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

   Uitstekende woningpresentatie

Geef 
mij 
tijd.

Geef voor nieuwe doorbraken
in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer
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Keurslager 
Paastoppers 2020

Wij wensen iedereen  fijne én smakelijke  
paasdagen! 

Marco van der Hout, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk
Tel.0174-245262
info@marcovanderhout.keurslager.nl,  www.marcovanderhout.keurslager.nl

Bij aankoop van  
150 gram paasrollade, 
bakje selleriesalade 

GRATIS
Filetrollade
Naturel, gekruid of gevuld

500 gram  725

Wij hebben ook heerlijk vers 
lamsvlees en kalfsvlees voor  
u uitgezocht!  

Gourmet  
Express
per persoon

   715

Pesto brie haasjes 

2 stuks  699

Hele grillworst 
voor  550

Tapasschotel  
de Luxe
Inclusief luxe vleeswaren,  
tapenades, olijven en luxe  
stokbrood

Vanaf 5 personen 
per persoon  695

Inclusief luxe vleeswaren, 
tapenades, 
stokbrood

Vanaf 5 personen

Hele grillworst 

u uitgezocht!  

Geldig van 6 t/m 11 april 2020
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Paasbestellijst
 VOORGERECHTEN
__________ x  Carpaccio  

(met GRATIS zakje dressing) 

__________ x  pijnboompitjes en  

geschaafde kaas

__________ x Parma of Serrano ham

__________ x stukje gerookte kipfilet 

__________  ons gerookte kip  

carpaccio (gesneden)

RUNDVLEES
____________________  Ossenhaas / Tournedos

____________________  Kogelbiefstuk

____________________  Staartstuk 

____________________  Rosbief 

____________________  Entrecote  

____________________  Rib-eye 

____________________  Runder rollade

____________________  Carpaccio rollade

VARKENSVLEES
____________________  Varkenshaas 

____________________  Varkens filetrollade 

____________________  Gevulde filetrollade

____________________  Pesto brie haasje 

KALFSVLEES
____________________  Kalfsoesters 

____________________  Kalfsentrecote 

____________________  Kalfsrollade 

____________________  Saltimbocca 

LAMSVLEES
____________________  Lamskarbonades

____________________  Lamsbout

____________________  lamsmedaillons 

____________________  lamsracks

OPGEMAAKTE SALADES
__________ x 4 personen Vleessalade

__________ x 4 personen Kipsalade

__________ x 4 personen Zalmsalade

__________ x pond rundvlees salade

__________ x pond kip salade

HAPJES
__________ x gemengde hapjes, vanaf 20 stuks 

__________ x luxe hapjes, vanaf 20 stuks

TAPAS
__________ x Tapasschotel de luxe, vanaf 5 pers.

GOURMET / FONDUE 
300 gr per persoon in bakjes van 200 gram 

__________ pers. Goumet

 ______ x mini slavinkjes

 ______ x varkenshaas

 ______ x kipfilet naturel

 ______ x gemarineerde kip 

 ______ x biefstuk

 ______ x mini kip satétjes 

 ______ x shoarma 

 ______ x Brusselse kip 

 ______ x pepersteaks

 ______ x mini hamburger 

 ______ x mini cordon bleu

 ______ x rosbiefrolletjes  

 ______ x lamsracks

__________ kinder Gourmet 

__________ pers. Fondue

   

 ______ x kruidenboter

 ______ x knoflooksaus

 ______ x zigeunersaus  

Naam

Adres 

Telefoonnummer 

Marco van der Hout, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk
Tel.0174-245262
info@marcovanderhout.keurslager.nl,  www.marcovanderhout.keurslager.nl
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Puzzel
Invulraadsel: voorjaar
Door Bep Stijger

1. WIP  .   .   .   .   HOORN    1e letter

2. STOP  .   .   .   .   .   HAK    2e letter

3. WATER   .   .   .   .   .   .   JAGER 3e letter

4. ON   .   .   .   .   ALARM  2e letter

5. REGEN   .   .   .   .   SCHUTTER  4e letter

6. GRANAAT   .   .   .   .   .   STROOP  4e letter

7. PEPER   .   .   .   .   THEE   3e letter

8. START   .   .   .   .   .   BAAN   1e letter

9. WEKKER   .   .   .   .   .   PROGRAMMA  5e letter

10. SCHEMER   .   .   .   .   OLIE   3e letter

11. BRON  .   .   .   .   .   ORGEL   3e letter

12. TAFEL   .   .   .   .   STOK       1e letter

13. TANK   .   .   .   PINDA   2e letter

14. STIL   .   .   .   .   .   BEELD      4e letter

15. LAMPET   .   .   .   DIJ   3e letter

16. KERK   .   .   .   .   .   VALK      4e letter

17. DOP   .   .   .   .   .   .   .   BLOEM  1e letter

18. SCHEIDS   .   .   .   .   .   .   .   HAND 3e letter

19. BRAND   .   .   .   .   .   .   VADER     3e letter

20. HONING   .   .   LES   2e letter

21. HANG   .   .   .   .   .   AARDIG  4e letter

Vul op de stippen in: de laatste lettergreep het 1e woord en be-
ginlettergreep van 2e woord. Bijvoorbeeld: SLAG ROOM BOTER of 
STREK DAM BORD. Zet letters van het in te vullen woord naast 
elkaar. Een spreekwoord, dé oplossing; stuur die met naam, 
adres en telefoonnummer binnen 14 dagen naar puzzel@poeldij-
knieuws.nl of Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. 
Alleen oplossingen mét telefoonnummer doen mee! Suggesties 
voor een puzzel of er een maken? Welkom! Dan is ons blad echt 
van en voor alle Poeldijkers.

Uitslag Invulraadsel Plaatsnamen in nr. 6: ‘een storm in een glas 
water’. Van de 34 inzenders, die het bijna allemaal goed had-
den, is de gelukkige winnaar Nel van Iersel, op de foto met de 
gewonnen slagroomschnitt.

Druivenserres Casembroodlaan Poeldijk (foto: Willem de Bruijn)
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Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

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

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

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

HEB J IJ  EEN FLEXIBELE EN POSITIEVE INSTELL ING 
EN BEN JE WOONACHTIG IN HET WESTLAND?

Rijsenburgerweg 34 Poeldijk Tel.0174-245609 michelvistweewielers.nl

P r e m i u m E - B i k e C e n t e r

Michel Vis
E-Bikes - Fietsen

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

van Nederland en Duitsland

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 

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


