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AGENDAAGENDA
Zaterdag 09.30-10.00 uur  Open kerk  Hervormde kerk 
Woensdag 13.30-15.00 uur Open kerk Bartholomeuskerk
Op elk moment thuis Collecte Hartstichting Zie pag. 20
Op afspraak Platenzolder en boekenmarkt Hervormde kerk 
Zonnebloemloterij Bel voor loten Zie Poeldijk Nieuws nr. 10
29 mei 20.00 uur Online pub quiz ‘Bartje’ Op je eigen bank  
Tot 24 juli Wegwerkzaamheden Rond Het Gantel Huys  
  en Jumbo (zie pag. 23)  

Vrijwillige bijdrage lezers hard nodig voor blad  

Uw € 27,50 voor Poeldijk Nieuws
Door Jan Goeijenbier, hoofdredacteur

Het is mei, Poeldijk Nieuws start de jaarlijkse actie voor een 
vrijwillige financiële bijdrage door u, door álle lezers aan het 
blad. Met de actie roept Poeldijk Nieuws alle Poeldijkers, hier, 
soms heel ver daar buiten, op om € 27,50 over te maken op: 
NL95 RABO 0343 6024 15. Met de bijdrage van lezers én adver-
teerders sluit de begroting netjes. Dat lukte de afgelopen 5 jaar 
steeds. Overmaken kan heel simpel met de QR-code (zie pag. 2) 
of een Tikkie! Óf met de acceptgiro in dit nummer! 

Vorig jaar bracht de lezersactie ruim € 14.000 op. Het lijkt erop 
dat Poeldijkers hun dorpsmagazine steeds meer waarderen, want 

dat bedrag is hoger dan in 2019. Dat blijkt ook uit de oplage: 
thuisbezorgd op 3.600 adressen en in 600 digitale postbussen, 
wereldwijd. Poeldijk Nieuws vraagt alle Poeldijkers die dat nog 
niet doen óók een bijdrage over 
te maken. Voor niks gaat de zon 
op. Bestuur en redactie werken 
gratis, voor bezorgers is er een 
zakcentje. Wij zijn erg blij met de 
vele positieve reacties en hopen 
dat steeds meer Poeldijkse huis-
adressen de € 27,50 overmaken. 
Daar krijgt u 26 x Poeldijk Nieuws 
per jaar voor, élke 2 weken in uw 
brievenbus, of digitaal. Zodat u 
weet wat er in úw dorp speelt: 
www.poeldijknieuws.nl.

Ondernemer in beeld
Aad van der Kruk verhuurt moestuintjes aan particulieren

‘Van enthousiaste moestuinders word ik blij’
Tekst en foto’s Harry Stijger 

Glasgroenteteler Aad van der Kruk aan de Scherpenhoeklaan 
in Poeldijk verhuurt stukjes grond in zijn kas als moestuintje. 
Voor een tuintje in de kas groeit de belangstelling. “Begin vorig 
jaar vroeg mijn postbode of hij een stukje grond bij mij kon hu-
ren”, zegt Aad. “Het zat altijd al in mijn hoofd iets anders te gaan 
doen dan tot mijn pensioen groente te telen. Overschakelen 
naar een andere teelt is altijd moeilijk met afzet en arbeid. Als 
je die struikelblokken optelt, is verhuren van volkstuintjes de 
oplossing. Moestuinders doen zelf het werk en verkoop. Dit is 
geheel lokaal voor lokaal en maatschappelijk verantwoord on-
dernemen. Daar zou de gemeente Westland subsidie voor moe-
ten geven!”

De kas heeft drie afdelingen van 2.000 m2. In de voorste teelt 
hij van april tot november 1.500 peperplanten. In de middelste 
stond paksoi, maar die is nu bestemd voor uitbreiding van moes-
tuinenverhuur. De afdeling achterin is geheel ingericht voor tuin-
tje in de kas.  (lees verder op pagina 3)

Aad van der Kruk: “Het wordt net een indianendorp, waar alles 
door elkaar staat.”
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Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.500 thuis bezorgd en 600 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
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 (web-
site en sociale media), Nina Kester, Annemiek Koremans, Koos 
van Leeuwen, Susan van Leeuwen.
Opmaak en druk: Uitgeverij West Media.
___________________________________________________
Kopij Poeldijk Nieuws 
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Elly Hazewinkel (06-21645276), Koos Verbeek (06-
53714151) of Wilfred Bronswijk (06-21253171).
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken) 
Poeldijk Nieuws is niet aansprakelijk voor gevolgen van 
fouten in advertentieteksten.
___________________________________________________
Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes

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

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

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

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

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

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

marcelingrid@kpnmail.nl. Tel. 06-13243733

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06-81022746

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

Het Endhof 5 - Telefoon 0174-245520

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

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

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

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

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

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

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

PerspeKtief, Woonhotel Westland 
Meldnummer: 794141, 24/7 bereikbaar. info@perspektief.nl
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17 T/M 22 MEI 24 T/M 29 MEI

KEURKOOPJE

4 SLAVINKEN 

SLECHTS €5,25
VLEESWARENKOOPJE

150 GRAM KIPROLLADE

€2,75
KEURSLAGER CULINAIR

PROBEER EENS ONZE 
NIEUWE AMBACHTELIJKE 
KOUDE PASTASALADE, 
MET TOMAAT, RUCOLA, 
KIPDIJFILET EN EEN 
LEKKERE FRISSE DRESSING!

KEURKOOPJE

500 GR. HOH. GEHAKT+ 
4 VERSE WORST

SLECHTS €8,95 
VLEESWARENKOOPJE

100 GRAM GEBRADEN 
ROSBIEF

SLECHTS €2,50
KEURSLAGER CULINAIR
NIEUW VOOR BIJ DE 
MAALTIJDEN, HEERLIJK 
VERS GEGRILDE 
GROENTEN, TE COMBINEREN 
MET ONZE ANDERE MAALTIJDEN!

keurslager

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Verse sneetjes 
krentenwegge  

van € 2,25 nu € 1,95 

Heerlijk vers 
appelkruimeltaartje

nu € 5,99 

Aanbieding geldig van 
woensdag 26 mei t/m dinsdag 1 juni

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

Pakje ambachtelijk 
gebakken stroopkoeken

van € 4,65 nu € 3,95 

(vervolg van de voorpagina) 
Moestuinen zijn het hele jaar door te gebruiken. De startopper-
vlakte van een moestuin is 17,5 m2, voor € 35 per maand. Om 
een gezin een heel jaar van verse groenten te voorzien, is volgens 
Van der Kruk een dubbele oppervlakte nodig. Een jaar terug ver-
huurde hij zijn eerste moestuintje aan een Surinamer. In januari 
had de teler zes tuintjes van 30 m2 in de verhuur. Daarna nam 
de belangstelling alleen maar toe, ook voor grotere oppervlaktes; 
inmiddels is 2.400 m2 verhuurd. “Eerst dacht ik dat ik pas over 
vijf jaar de eerste 2.000 m2 volledig verhuurd zou hebben. Maar 
door corona zijn mensen op zoek gegaan naar veilige en gezonde 
voedselproducten. Dan is zelf groente telen  toch het beste.”

Vaste afzet en prijs
Tot drie jaar terug had Van der Kruk een glasgroentebedrijf van 
7.000 m2 in Maasdijk met paprika’s. Daar moest hij weg en 
kocht het tuinbouwbedrijf van 6.000 m2 in Poeldijk. Hier ging de 
glasgroenteteler pepers in de zomer en paksoi in de winter te-
len voor exclusieve levering aan een Surinaamse supermarkt in 
Rotterdam. “Van een 65-jarige vriend die stopte met telen, nam 
ik dit vaste afzetadres over. Paksoi telen deed ik drie jaar, maar dat 
is geen goed huwelijk gebleken. Daar ben ik mee gestopt. Omdat 
de moestuinen harder groeien dan gedacht, heb ik geen ruim-
te meer voor de teelt van sopropo (bittermeloen) en tajerblad 
(Surinaamse spinazie).” Van der Kruk moest in april de pepers nog 
planten, terwijl de moestuinders al lang bezig waren met planten 
en zaaien. “Dat vind ik hartstikke leuk. De moestuinders hebben 
het naar hun zin en zijn enthousiast, dat zie je gewoon. Het wordt 
net een indianendorp, waar alles door elkaar staat.”

Surinaamse gemeenschap
Doordat de teler contacten heeft in de Surinaamse gemeen-
schap, huren verschillende Surinamers bij hem een tuintje, maar 
ook Westlanders en mensen uit Den Haag. “Iedereen kan moes-
tuinder zijn. Van jonge gezinnen die kinderen opvoeden waar 
bijvoorbeeld snijbonen vandaan komen en mensen die bewust 
met voeding omgaan tot mensen die ontspanning zoeken.” Van 
der Kruk is als volkstuinbeheerder een vraagbaak voor de huur-
ders. Hij zorgt voor de biologische 
gewasbescherming en dat het ziek-
tevrij blijft. Voor het gieten ligt er 
in ieder tuintje een vaste regenlei-
ding met tijdklok. Op een water-
geefcomputer kan elke moestuin-
der zelf instellen hoeveel water hij 
wil geven. “Ik word hier niet rijk 
maar wel gelukkig van”, besluit Van 
der Kruk.

Moeder en kind wieden 
onkruid

Aad van Kruk is een vraagbaak voor de huurders
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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

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

In de kerk
Zaterdag 29 mei         
19.00 uur: geen viering.
Zondag 30 mei, feest van de H. Drie-eenheid.  
10.30 uur: viering met koorzang. 
Zaterdag 5 juni 
19.00 uur: kinderen zingen bij de Eerste H. Communieviering.
Zondag 6 juni, Sacramentsdag.
11.00 uur: kinderen zingen bij de Eerste H. Communieviering.

Ook Deo Sacrum collecteert digitaal

Anjercollecte
Van 28 mei tot en met 5 
juni doen de zangkoren Deo 
Sacrum Poeldijk mee aan de 
Anjercollecte, de jaarlijkse 
actie van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. In totaal collec-
teren 1182 organisatie in het 
hele land om geld op te halen 
voor lokale cultuur en natuur. 
De collecte is dit jaar voor de 
tweede keer mobiel: via ap-
pjes, mailtjes en sociale media. De opbrengst van de actie is 
voor de organisaties die actievoeren. 

Ook wij gaan enthousiast actie voeren om de koorkas weer wat bij 
te vullen, want in deze coronatijd is het écht moeilijk de eindjes 
aan elkaar te knopen. De opbrengst van de digitale actie gaat in z’n 
geheel rechtstreeks naar onze koorkas en we gaan de opbrengst 

gebruiken voor de aanschaf van nieuwe 
bladmuziek en natuurlijk voor, zodra het 
allemaal weer mag en kan, leuke optre-
dens en activiteiten voor jong en oud. We 
hopen van harte dat u, ook digitaal, wilt 
bijdragen. Scan de QR-code en doe per 
bank een donatie. Heel erg bedankt voor 
uw steun en bijdrage. Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds organiseert al sinds 1946 de Anjeractie. Het is de 
oudste collecte van Nederland. Ieder jaar collecteren honderden 
organisaties voor hun vereniging én het Cultuurfonds. Vorig jaar 
was de actie voor het eerst mobiel: geen bussen en collectanten 
langs de deur. Veiliger voor de collectant én gemakkelijker; het is 
nog steeds hard nodig de lokale cultuur te steunen.  

Van 23 tot en met 27 augustus

Zomerkamp Kinderkoor  
Door Toos de Vreede 

Zoals het er nu naar uitziet gaan we dit jaar met het Kinderkoor 
weer op zomerkamp naar Eersel van 23 tot en met 27 augustus. 
Ga je ná de zomervakantie naar groep 4 en ben je niet ouder 
dan 16? Meld je dan aan!  

Stuur snel een mailtje naar: Kinderkoorwestland@gmail.com 
en je krijgt een inschrijfformulier gemaild met alle informatie. 
Inschrijven kan tot 8 juni. Begin juli wordt definitief besloten of 
het door mag en kan gaan.
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0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Afscheid nemen in huiselijke sfeer

Uitvaartcentrum Lupine 
“Het Familiehuys” 
Monsterseweg 92
2685 LK Poeldijk

T. 0174 - 27 00 90
info@lupine.nl

www.hetf amiliehuys.nl

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

R.K.-vieringen van de zondag ervoor in Wateringen zijn op vrij-
dag om 14.00 uur te zien in de multifunctionele ruimte. Vieringen 
van de Hervormde Gemeente zijn daar op zondag om 14.00 uur 
te volgen. Annalena staat bewoners zo goed mogelijk bij op hun 
kamer. 

Poeldijk Nieuwtje
Hoe leuk is het om een gouden bruiloft te mogen vieren en daar-
na nog een koninklijke onderscheiding te ontvangen! Het waren 
prachtige dagen met veel felicitaties in de vorm van bloemen, 
planten en andere cadeaus. Hartelijk dank daarvoor en alle 
goeds voor iedereen in Poeldijk.

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

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

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

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk

Met het hart van een vader 
Door pastoor Jaap Steenvoorden

Zondag 20 juni is het Vaderdag, een mooie 
gelegenheid om onze vaders, grootva-

ders en overgrootvaders in het zon-
netje te zetten. Ik zal mijn vader ook 
zeker niet vergeten. Gelukkig zie ik 
hem elke zondag als ik naar Hillegom 

ga om eten voor hem te koken. Dat doe 
ik graag en het is altijd heel gezellig. Hij 

  is nu drie jaar  weduwnaar: dan is het fijn 
als je niet alleen aan tafel zit. Ter gelegenheid van Vaderdag wil 
ik aandacht vragen voor Jozef, de bijzondere vader van Jezus. 

Onze Heer heeft immers een Hemelse Vader, maar had ook een 
vader hier op aarde: Jozef, die met passie zijn beroep als timmer-
man uitoefende en altijd zorgzaam en beschermend klaar stond 
voor Maria en Jezus. Vaak onder moeilijke omstandigheden, zoals 
bij de geboorte in Bethlehem toen zij geen onderdak vonden. Ook 
kort daarna tijdens de vlucht naar Egypte vanwege het geweld 
door koning Herodes, om moeder en kind in veiligheid te bren-
gen. Jozef was een man waarop zij altijd konden bouwen. Onze 
paus Franciscus riep 2021 uit  tot Jozefjaar. Deze belangrijke mens 
in het leven van Jezus staat namelijk altijd op de achtergrond. 
Terwijl wij veel van hem kunnen leren. Zeker ook midden in coro-
natijd, waarin wij moeten omzien naar elkaar. Met het hart van 
een vader, zo had Jozef Jezus lief. Hij wordt in alle vier evangeliën 
‘de Zoon van Jozef’ genoemd. 

Jozef liet Maria niet vallen
Wat is nu bijzonder aan deze man van 2000 jaar geleden? Ik ben 
onder de indruk van de wijze waarop Jozef  reageerde op de bood-
schap, dat zijn verloofde zwanger was van een ander. Niet van 
zomaar een ander, neen, van een Ander met een hoofdletter, van 
niemand minder dan de Heilige Geest. Eerst overwoog Jozef de 
relatie met Maria te beëindigen. Zo vreemd zou dat toch niet zijn? 
Toen droomde hij dat een engel hem vertelde, dat dit allemaal 
gebeurd was om de Schriften te vervullen en dat hij niet bang 
moest zijn om haar man te worden. Hij liet Maria niet vallen. 
Toen nam hij, hoewel hij niet de vader van het kind was, de vol-
le verantwoordelijkheid. Dát is belangeloze liefde! Jozef kan een 

inspirerend voorbeeld zijn voor onze tijd. Door zijn openheid om 
Gods bedoeling met zijn leven te ontdekken, zijn onvoorwaardelij-
ke trouw. Heel in het bijzonder is hij een model voor velen die de 
opvoeding van een kind, niet hun biologisch kind, op zich nemen. 
Jozef staat model voor mensen die een kind in hun leven opnemen 
door adoptie en is ook model voor pleeggezinnen, zorginstellin-
gen en onderwijs. Maar ook voor de vele samengestelde gezinnen 
van vandaag. Voor al die mensen die belangeloos zorgen voor het 
welzijn van het kind van een ander. Zou het voorbeeld van Jozef 
ons ook niet kunnen inspireren om ons hart te openen voor onze 
niet biologische kinderen? Die onze zorg nodig hebben! Dichtbij 
huis en wereldwijd, verweesd, hunkerend naar een warm en veilig 
thuis, hongerlijden, kwetsbaar zijn, dakloos of op de vlucht?

Vrijdag 11 juni om 19.00 uur

Hoogfeest Heilig Hart van Jezus
De derde vrijdag na Pinksteren wordt het feest gevierd van het 
Heilig Hart. Aan de verering van het Hart van Jezus ligt de ge-
dachte ten grondslag dat het hart de bron is van liefde. De po-
pulariteit van deze devotie komt voort uit de visioenen van de 
heilige Margaretha Maria Alacoque (1647-1690) in een klooster 
in Paray-le-Monial in Frankrijk. 

Dat het hart symbool is van iemands karakter, is bekend. We 
zeggen van mensen dat zij een goed hart of juist omgekeerd een 
hart van steen hebben. Van Jezus Christus weten wij dat Hij zich 
in zijn grote liefde voor ons gaf. Uit zijn binnenste vloeien ‘stro-

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

Cortina
Michel Vis
E-Bikes - Fietsen

Gazelle - Kalkhoff 

Kom langs voor een proefrit op de 
nieuwe collectie E-Bikes

De nieuwe Gazelle Makki 
Bakfiets voor het hele gezin
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men van levend water’. Toen Jezus gekruisigd was en een soldaat 
een lans in zijn zijde stak, stroomde water en bloed uit zijn zijde. 
Kerkvaders interpreteerden dat als ‘levensstroom van de sacra-
menten.’ Het water verwijst naar het H. Doopsel en het bloed 
naar de H. Eucharistie. Het Heilig Hart van Jezus is het symbool 
van zijn allesomvattende liefde. Het H. Hart wordt vereerd op 
elke eerste vrijdag van de maand. De praktijk is gegroeid naar 
aanleiding van de visioenen van de H. Margaretha Maria. De 
viering op een vrijdag verwijst naar Goede Vrijdag, de dag dat 
Jezus als uiterste teken van liefde zijn leven gaf, opdat allen die 
in Hem geloven leven mogen hebben in overvloed. Vroeger werd 
het H. Hart feest groots gevierd en legden schoolkinderen bloe-
men bij het H. Hartbeeld. Op het kerkplein van Naaldwijk staat 
het Christusbeeld nog altijd, versierd met mooie planten. Vaak 

staan mensen erbij stil om te bidden. Veel mensen hebben een 
H. Hartbeeld in hun huis. Het Heilig Hartfeest heeft een diepe 
Bijbelse en spirituele inhoud en het is verrijkend om dit feest mee 
te vieren. Voor alle parochianen van de tien parochies wordt het 
H. Hartfeest gevierd in de St. Adrianus kerk Naaldwijk, op vrijdag 
11 juni om 19.00 uur. 

Mijlpaal ging niet ongemerkt voorbij..

Wat een fijne verjaardag
Door pastoor Jaap Steenvoorden 

Op 1 mei werd ik 60 jaar! Een kroonjaar 
dat onder de huidige omstandigheden 

niet gevierd kon worden zoals je hoop-
te. Daar hebben wij allemaal mee te 
maken. Verjaardagen, huwelijksjubi-
lea en andere gelegenheden brengen 

ons in deze coronatijd niet meer met 
velen samen. Toch ging de mijlpaal niet  

 onopgemerkt voorbij. 

In kleine kring vierde ik mijn verjaardag bij mijn vader in het ou-
derlijk huis. Mijn familie schreef een prachtig gedicht, geïllustreerd 
met foto’s uit mijn leven. Via internet op de muur geprojecteerd 
waren zij er allemaal bij. Wij konden elkaar zien en horen, zo wa-
ren wij toch bij elkaar. In coronatijd worden mensen inventief om 
elkaar toch te kunnen blijven ontmoeten. Vorig jaar waren kerken 
in mei dicht. Dit jaar zijn er gelukkig weer vieringen, zij het met 
een beperkt aantal mensen. Gelukwensen en koffie na afloop kon 
niet. Ik ben zeker niet vergeten en ontving vele mooie en leuke 
kaarten met persoonlijke woorden en goede wensen. Ik dank u 
heel hartelijk voor uw gebed en alle belangstelling, de goede ga-
ven en kleurrijke boeketten. Zo kijk ik terug op een fijne verjaar-
dag. Hoe zal het volgend jaar zijn? Wij weten het niet. Laten wij 
moed houden en naar elkaar om zien. Hopelijk komt het leven 
door vaccinaties weer op gang. Zodat wij elkaar weer kunnen ont-
moeten zoals wij dat gewend waren. Binnen en buiten de kerk. 

12 juni van negen tot elf uur

Inzameling gebruikte kleding 
Door Jan van Paassen

De werkgroep MOV houdt een inzameling van gebruikte kle-
ding, schoenen, gordijnen en tassen, die u op zaterdag 12 juni 
tussen 09.00-11.00 uur in kunt leveren. Graag in plastic, goed 
dichtgebonden zakken.

Inleveren kan op het kerkplein aan de Voorstraat, de MOV-werk-
groep staat klaar om het in ontvangst te nemen. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan vier mooie projecten. De Butterfly 
Basket Foundation, die  zwaar gehandicapte kinderen in een 
weeshuis in Hanoi (Vietnam) verzorgt. Een project van pater Jo-
han Verbeek, voor meisjes uit arme gezinnen in Indonesië op het 
eiland Flores om onderdak, schoolopleiding en begeleiding te 
verzorgen. Een project van pater Nico Dister (Irian-Jaya) voor be-
jaardenverzorging en opleiding van kinderen. Het vierde project 
is voor zuster Maria Martha (Kosovo) voor arme en zieke bejaar-
den. Als u kleding niet kunt brengen, bel Mieke Janssen (24 65 92) 
of Jan van Paassen (24 29 22). Dan halen wij het op. 

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

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

Dagopvang, peuteropvang
& buitenschoolse opvang in

Monster en Poeldijk
Telefoon: 0174 - 24 31 04

www.kdvsimba.nl
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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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Kerkberichten 
Weekeinde 29 en 30 mei, Heilige Drie-eenheid.
Zaterdag 19.00 uur: er is een viering in de Heilige Machutuskerk 
Monster. 
Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering met koorzang. 
Voorganger: diaken Ronald Dits. Intenties: Piet Verbeek, Toos van 
der Valk, Theo van Zijl.
Weekeinde 5 en 6 juni, feestelijke Eerste Communievieringen 
(niet toegankelijk voor andere kerkbezoekers).
Zaterdag 19.00 uur, viering met communicantjes (2020) met 
zang kinderkoor. Voorganger: pastor Max Kwee. 
Zondag 11.00 uur, viering met communicantjes (2021) met zang 
kinderkoor. Voorganger: pastor Max Kwee. 

Onderhoud begraafplaats 
Op de rechterkant van de begraafplaats zijn algemene graven 
van overledenen van 20 jaar of langer geleden. Het is noodzake-
lijk een aantal fors uitgelopen struiken en boompjes in te korten 
of te verwijderen. Struiken overwoekeren naastgelegen graven. 
Dat doen we uiteraard met groot respect naar onze overlede-
nen en naar de nabestaanden.

Het is mogelijk dat u geconfronteerd wordt met werkzaamheden 
op dat deel van de begraafplaats. Wij willen u graag vooraf infor-
meren en hopen dat u begrip heeft voor dit groot onderhoud. Als 
u vragen heeft kunt u contact opnemen met het parochiesecre-
tariaat.

Opvolger van Koos Verbeek

Pieter Schijen vicevoorzitter
In juni wordt de voorzittershamer van het parochiebestuur over-
gedragen worden aan nieuwe vicevoorzitter Pieter Schijen. Het 
parochiebestuur is bijzonder blij met zijn komst. Koos Verbeek, 
die na 8 jaar afscheid neemt, draagt de hamer vol vertrouwen 
aan zijn opvolger over.

De meeste Poeldijkers zullen de heer Schijen kennen als huisarts 
in Poeldijk. Nu hij wat minder gaat werken is hij bereid om de 
vicevoorzittershamer van de vertrekkend vicevoorzitter over te 
nemen. Koos Verbeek blijft  aan als voorzitter van de Stichting 
Vrienden Bartholomeus. Verbeek blijft, met parochiebestuur en 
de Stichting actief, om naast de liturgievieringen ook andere acti-
viteiten te gaan organiseren in en rond kerk en de pastorie.

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

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

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

Huisbezoek
Het wordt gewaardeerd als u ons attent maakt op mensen, die 
graag bezoek willen ontvangen omdat zij in het ziekenhuis liggen, 
of ziek en aan huis gebonden zijn (tel. 24 50 58).

Westland Verstandig: Gemeentelijke 
ombudsman nog steeds dringend 
gewenst 

Westland Verstandig vindt dat een gemeentelijke ombudsman 
echt nodig is in Westland. Verbetering communicatie inwoner/
gemeente, direct optreden bij gemeentezaken die niet deugen en 
mogelijk ook probleemvoorkomer. Het College wil een Kabinets-
chef aanstellen! Van die centen kunnen we beter echt iets doen 
waar onze inwoners baat bij hebben. Westland Verstandig gaat 
dit nog eens aan de Raad voorleggen en hoopt nu wel genoeg 
steun te krijgen.

Wilt u contact met ons, dat kan: Westland 
Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH 
Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duij-
sens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl.
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Puzzel nr. 1
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.
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Van fondsen en Westlandse bedrijven

Meander Huis blij met steun
De ouders van de verstandelijk beperkte bewoners van het 
Meander Huis in Monster zijn geraakt door de steun uit het 
Westland en de Haagse regio. Particulieren en fondsen, maar 
ook ondernemers dragen bij aan aanpassing en inrichting van 
het huis. ‘Prachtig! Wij kregen mooie bijdragen én lokale bekend-
heid. Dit is heel belangrijk voor ons’, aldus Wim Grootscholten, 
die aan het roer stond van de sponsoractie en vader is van toe-
komstige bewoner Thijs.

Gezocht wordt naar een vrijwilliger die de directie bedrijfsvoe-
ring gaat doen bij de bouw tot aan een gift van het Arie Kuiper-
fonds en Fonds Loswal de Bonnen. Vereniging De Helpende 
Hand, bestaande uit twintig Westlandse ondernemers gaat de 
oprit aanpassen voor het vervoer van de bewoners. Op het dak 
komen zonnepanelen, een bijdrage van de firma’s SolarEdge, 
Van der Valk Solar Systems en Sta-Dienstverlening. In huis gaat 
Elektrotechnisch bureau Halster Electra zich inzetten. Rotary 
Westland en Rabobank komen met een donatie. Sien Westland 
draagt bij aan inrichtingskosten van de huiskamers en inrichting 
van de eigen zit- en slaapkamer. Serviceclub Kiwanis Westland 
gaat zich inzetten voor het Meander-Huis. Ook zijn er diverse gul-
le particuliere giften en hebben vrijwilligers aangeboden om te 
helpen, als straks het huis draait. 

Hoofdprijs: etentje met bewoners 
Voor de aankoop van het huis en een deel van de verbouwing 
kreeg Stichting Het Meander-Huis steun van Fonds 1818 en 
Stichting Boschuysen. Deze fondsen zien het als hun taak initi-
atieven zoals Meander op deze manier te kunnen realiseren. 
Ook enkele landelijke fondsen dragen bij aan de verbouwing, 
die loopt tot augustus. Dan kan het huis worden ingericht. Vanaf 
september kunnen de bewoners er dan wonen, met 24-uurszorg 
door professionals. ‘Wij hebben de hulp hard nodig’, vertelt Wim 
Grootscholten. ‘De verstandelijk beperkte bewoners van het huis 
hebben speciale aandacht nodig en dat geldt ook voor de toegan-
kelijkheid en de inrichting. Daarvoor was € 180.000 nodig. Dat 
bedrag is bijna gehaald. Ouders, onze familie en vrienden hebben 
daaraan bijgedragen. Voor de laatste loodjes zetten wij in juni een 
sponsoractie op, een etentje met de Meanderbewoners wordt 
de hoofdprijs.’ Meer informatie: Wim Grootscholten, info@me-
ander-huis.nl. 

Sinds vrijdag 21 mei

Eindeloos wijn en tapas open
Restaurant Eindeloos in Poeldijk is vanaf 21 mei met een ver-
nieuwd terras weer open. Toen restaurant en partycentrum ge-
sloten waren zaten eigenaren en team niet stil. Het restaurant 
is verplaatst naar de grote zaal, die eerder al was verbouwd. De 
familie Hartman runt het concept Eindeloos, waar je met vers 
bereide kleine gerechten een hele avond kunt tafelen.

Het partycentrum waar veel bijeenkomsten zijn en feesten ge-
vierd worden is trefpunt voor verenigingen. Nu voegt de familie 
er een nieuw concept aan toe: Eindeloos wijn en tapas: een bar 
met bijzondere wijnen, speciaalbieren en tapas. Het terras voor is 
verruimd, mét wijn- en tapasbar. Investeren is misschien een gok 
in deze tijd, maar ook een kans. “We verwachten dat iedereen er 
weer aan toe is elkaar te ontmoeten, wij zijn dat zeker. Dat kan bij 
ons op veilige afstand, nu ook met een goed glas wijn en heerlijke 
tapas,” zegt René Hartman. “We staan te trappelen onze gasten te 
ontvangen. Het is een van de weinige plekken in Poeldijk waar je 
terecht kunt voor een drankje,” zegt Cynthia Hartman. Eindeloos 
wijn en tapas heeft bijzondere wijnen, waaronder Nederlandse. 

Het geheim van goede paella
Eindeloos wijn en tapas is met het terras vijf dagen per week 
open, woensdag tot en met vrijdag van 15.00-20.00 uur, in het 
weekeinde van 12.00-20.00 uur. De familie deelt ook het geheim 
van goede paella. In het openingsweekeinde werd die op het ter-
ras bereid en aan iedereen uitgedeeld om te proeven. “Hopelijk 
komen gasten straks weer een feestje vieren. Deze eerste stap na 
7 maanden gesloten zijn voelt als bevrijding!”

Locaties
Glenn Millerhof 5a, Loosduinen
Voorstraat 111, Poeldijk
Marktplein 5, ’s-Gravenzande
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Of van boven?

De wind van voren
Door ds. J.W.J. Guis 
 

Als je op de fiets ergens naar toe moet 
merk je vanzelf hoe de wind staat. Ik 

vraag mij dan weleens af of je beter 
de wind tegen kunt hebben op de 
heenweg, of op de terugweg. Op de 
heenweg heb je het vast gehad en 

dan terug meewind, dat is denk ik het 
prettigst. Voor veel mensen zal die vraag 

niet (meer) interessant zijn. Hun fietsen zijn 
gemotoriseerd en ze zoeven overal doorheen. Misschien druk ik 
me oneerbiedig uit. Maar het valt ook niet mee om de hele tijd 
door jong en oud ingehaald te worden.

Het beeld van tegenwind en meewind is ook een Bijbels beeld 
dat past bij Pinksteren. De Heilige Geest van God wordt name-
lijk met de wind vergeleken. De wind die waait, maar die je niet 
ziet. Toch kun je het waaien  merken. Het is het werk van de 
Geest om te laten zien wat verkeerd is in ons leven. Dat voelt als 
tegenwind. Maar het is wel goed voor ons. Het is ook het werk 
van de Geest om ons kracht en troost te geven door het geloof in 
Jezus Christus. Dat is als de wind in onze rug waardoor we verder 
kunnen. Een betere titel boven dit stukje zou dan ook zijn: ‘de 
wind van boven’. Pinksteren als het feest van de wind die waait 
bij God vandaan. Die wind verdrijft uiteindelijk de wolken en laat 
de zon van Gods genade schijnen.

Kerkdiensten
Diensten via YouTube: www.youtube.com: herv.gemeente 
Poeldijk, of www.Hervormd Poeldijk onder corona.

Zondag 30 mei  
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis,  viering Heilig Avondmaal.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis,  viering Heilig Avondmaal.
Zondag 6 juni
10.00 uur: ds. G. Lugthart, Katwijk aan Zee.
19.00 uur: ds. G. van Velzen, De Lier.
Kinderoppas, in de morgendienst is er oppas voor de kinderen 
van 0 t/m 4 jaar.

Collecten tijdens corona
Veel mensen kijken nu diensten mee via YouTube. Als u een bij-

drage wilt geven aan de ‘gemiste collecten’ dan is uw bijdrage 
welkom op rekening: NL09 RABO 0135 3652 36 t.n.v. Kerkv. Herv. 
gemeente Poeldijk. Vermeldt u er ‘gemiste collecten’ bij. Wij ver-
delen deze bijdrage tussen diaconie en kerkvoogdij op basis van 
de op deze zondagen gehouden collecten in 2019. Bij voorbaat 
dank voor uw bijdrage.

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

Maximaal 30 mensen per dienst
Nog steeds moeten wij, ondanks dat in de kerken bijna geen 
besmettingen zijn helaas nog rekening houden met maximaal 
30 kerkgangers per dienst. Wij werken met vaste plaatsen als 
u elke week komt en met flexibele plaatsen. Wij houden reke-
ning met gemeenteleden die geen internet hebben en niet via 
de livestream kunnen meekijken. Aan- of afmelden kan bij: J. 
Bogaard tel. 06-14899952 of via: bogaardij@hotmail.com.

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

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

Oud papier
De oud-papiercontainer staat van 26 t/m 29 mei op: Monsterseweg 
112, Poeldijk, naast hotel-restaurant  Unicum-Elzenhagen.

Platenzolder 
Mail of bel: Hans Nihot (24 45 66, nihotwestland@hotmail.com), 
Jan Schippers (76 40 28, gjschip@caiway.nl).
Creagroep, informatie: Jane Storm (06-24 865 413). Boek- en puz-
zelverkoop: Renée en Corrie (06-27195656).

Plantenverkoop: € 2.123,00!
De plantenverkoop voor de kerk bracht op 8 mei het schitterende 
netto bedrag op van € 2.123,00. Wij zeggen alle kopers maar ook 
alle kwekers, die producten beschikbaar stelden, heel hartelijk 
dank.
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Veel steun voor verkeersluw Poeldijk

Verkeer(d) in Poeldijk
Door Cees de Brabander en Peter van Leeuwen 
 
Wat een prachtige respons na de publicatie in de vorige Poeldijk 
Nieuws! Veel Poeldijkers blijken zich zor-
gen te maken over de enorme verkeers-
stromen in het dorp, vrijwel de hele dag 
door, elke dag weer. Toen een jaar of 
twintig terug de Paul Captijnlaan langs 
het ABC-terrein werd aangelegd, zou dát 
de nieuwe rondweg om Poeldijk wor-
den. Ook zou op de kruising bij het stevig 
verloederde Hotel Verburch de toegang 
smaller worden om doorgaand verkeer 
door Poeldijk te ontmoedigen. Ja, zelfs af te raden.

Mooie plannen, maar ze zijn vermoe-
delijk ergens in een la beland….. Nog 
steeds wordt het dorp (vooral de Jan 
Barendselaan) elke dag gebruikt als door-
rijroute naar Wateringen, Den Haag, 
Monster en Naaldwijk. Terwijl er meerde-
re routes zijn, buiten het dorp om! Vooral 
vanaf de Erasmusweg kachelen vracht-
wagens door naar het dorp. Weleens 
een truck met oplegger de bocht Jan 
Barendselaan, linksaf naar de Kerklaan 
zien nemen? Dan moet je echt circus-

bloed in je lijf hebben! Zo’n gevaarte blokkeert de hele kruising: 
kan niet en mag niet! Dat punt willen wij maken: Poeldijk qua 
verkeer ontzien! 

Alle verkeer óm Poeldijk heen
Alle verkeer om Poeldijk heen, behalve bestemmingsverkeer; dan 
wordt het veel rustiger en leefbaarder. Dan zijn we er nog lang 
niet: daarna gaan we volgende stappen zetten! Houd Poeldijk 
Nieuws in de gaten en denk met ons mee! Iedereen die al ge-
reageerd heeft: geweldig, dank je wel! Nog niet aan toe geko-
men? Kruip nu achter je laptop en mail ons of je onze ideeën 
steunt. Of vul het strookje hieronder in en doe het in de bus van 
Poeldijksevaart 5. Kleine moeite. Dan kunnen we hopelijk snel 
onze stem laten horen bij de gemeente. Steun je onze actie? Dank 
daarvoor! Zegt het voort, vertel het anderen! Cees de Brabander 
(brabs@outlook.com, 06-12 387 769) en Peter van Leeuwen 
(peetvl@caiway.net, 06-50 224 781).

Ondergetekende(n) ...……………………………………………………………..

 tel.nr.: ……………………………………………………………........................ 

is/zijn het eens met de plannen om Poeldijk leefbaarder, veiliger 
en verkeersluwer te maken en steunen de actie van harte!

..................................………………………………………………………………..
(handtekening)

Mail ons dit strookje of doe het in de brievenbus van 
Poeldijksevaart 5.

 
 
 
 
 

 
 

TANQ+Vacature parttime 
verkoopmedewerker (M/V) te Poeldijk 
  
Voor onze TANQ+ locatie Argos aan de Jan Barendselaan 188 in Poeldijk zijn wij op zoek naar 
een parttime verkoopmedewerker (M/V), vanaf 18 jaar, voor minimaal twee diensten per 
week.  
Houd jij ervan om een praatje te maken?  
Werk je graag zelfstandig, maar ook in een team?  
Ben je op zoek naar een leuke bijbaan, flexibel inzetbaar voor doordeweeks en in het 
weekend? Dan zoeken wij jou! 
Stuur je CV naar poeldijk@tanqplus.nl, t.a.v. de heer S. Inal 

 
 
 
Tanq+ Argos Poeldijk 
Jan Barendselaan188 
2685 BX Poeldijk 
085-0716013 
poeldijk@tanqplus.nl 
 

Vacature 

Voor onze TANQ+ locati e Argos aan de Jan Barendselaan 
188 in Poeldijk zijn wij op zoek naar een partti  me 
verkoopmedewerker (M/V), vanaf 18 jaar, voor minimaal 
twee diensten per week.

Houd jij ervan om een praatje te maken?
Werk je graag zelfstandig, maar ook in een team?
Ben je op zoek naar een leuke bijbaan, fl exibel inzetbaar 
voor doordeweeks en in het weekend? 

Dan zoeken wij jou!

Stuur je CV naar poeldijk@tanqplus.nl
t.a.v. de heer S. Inal

Tanq+ Argos Poeldijk
Jan Barendselaan188
2685 BX Poeldijk
085-0716013
poeldijk@tanqplus.nl
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Al in de hongerwinter van 1944/1945 moeten jonge 
dames en heren bezig zijn geweest met de naoor-
logse periode. Dat valt af te leiden uit dat kort na 
de bevrijding volop verenigingen zijn (her)opge-
richt. Niet alleen in Poeldijk, ook elders in het land. 
In de oorlogsjaren lag het verenigingsleven zo goed 
als ‘plat’, sommige clubs waren zelfs geheel verboden. 
Niet alleen jongeren, ook wat oudere Poeldijkers, spanden 
zich na 1945 in om verenigingen van de grond te krijgen. Al voor 
de oorlog bestaande clubs gingen soms onder dezelfde, soms 
een andere naam de nieuwe tijd in. Dat was ook van belang om 
het oorlogsverleden zo veel mogelijk achter zich te laten. Onze 
oosterburen hadden her en der op niet mis te verstane wijze 
huisgehouden. Hun wandaden waren vele duizenden mensen, 
voorzichtig uitgedrukt, niet in de koude kleren gaan zitten. Dat 
er driekwart eeuw later nog steeds mensen zijn die trauma’s 
van de doorstane beproevingen mee ‘zeulen’, zegt voldoende 
over de intensiteit van de gebeurtenissen in de jaren 1940-1945. 

De belangstelling voor die jaren moet levend worden gehou-
den, het is historie waar we niet omheen kunnen. Daarom is 
het een uitstekend idee om leerlingen van de Westlandse ba-
sisscholen, door lectuur en voorlichting, te informeren over die 
voor Nederland zo belangrijke tijd. Dankzij een aantal ambitieuze 
Poeldijkers werden jongens, die na de bevrijding graag welp of 
verkenner wilden worden, in Poeldijk snel op hun wenken be-
diend. ‘Dikke twintigers’ trokken de kar, zij hadden saamhorig-
heid hoog in het vaandel staan. Onder meer de bekende voor-

man Dirk Min, J. Zuijderwijk (J-III), J.C. Zuijderwijk en 
Ben Barendse speelden daarbij een belangrijke rol. 
Al in 1946 konden jongens zich aanmelden voor hun 
hobby, het verkennen. 

Zelfredzaam en creatief
Wervingsacties waren overbodig, het regende inschrij-

vingen. Groot voordeel: het al vóór de oorlog bestaande 
Patronaatsgebouw aan de Sportlaan (nu Jan Olierookstraat) kon, 
na een beperkte opknapbeurt, weer vrij snel gebruikt worden. 
Het interieur van het gebouw was, door het herhaaldelijk vor-
deren door de bezetter, deels uitgeleefd. Sporen die niet in een 
handomdraai konden worden uitgewist. Voor verkenners en wel-
pen totaal geen belemmering om er hun wekelijkse bijeenkom-
sten te organiseren. Sterker nog; het paste zelfs een beetje in hun 
denkbeeldige straatje. Zij hadden niet voor niets het voornemen 
zich het improviseren, zelfredzaamheid en creatief omgaan met 
allerlei omstandigheden, eigen te maken. Het was voor hen een 
uitdaging de grote zolder van het Patronaatsgebouw leefbaar te 
maken. Met dat in het achterhoofd moest er weer een sfeer ont-
staan die zelfs Lord Baden Powell (grondlegger van de scouting 
wereldwijd) zou aanspreken. De scouting bestaat intussen vijfen-
zeventig jaar, driekwart eeuw waarin heel wat meisjes en jongens 
het plezier van het verkennen hebben ervaren. Waren welpen en 
verkenners toen gehuisvest in gezellige hoekjes van een vooroor-
logs gebouw, nu heeft men een eigen onderkomen. Een thuisba-
sis waar het goed toeven is, mede waardoor de scouting bij ons 
nog altijd populair is. 
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‘Op weekend’ bij de boer
Deze opname werd in de lente van 1951, bij het eerste lustrum 
van de Poeldijkse verkennerij gemaakt. Het was in die tijd een 
goede gewoonte om de maanden vóór het zomerkamp te be-
nutten met wat voorproefjes. De verkenners gingen bij boeren, 
die gemakkelijk bereikbaar waren ‘op weekend’. Boer Heijstek 
in Wassenaar, Hofstede aan de Poeldijkseweg in Wateringen en 
Van Ham aan onze eigen Wateringseweg, waren de vaste gasthe-
ren. Bij laatstgenoemde boer poseerden ruim twintig Poeldijkse 
jongens welwillend voor het maken van een groepsfoto. Het was 
precies zeventig jaar geleden één van de eerste foto’s van de ver-
kenners, althans in groepsverband. Zoals gebruikelijk stellen de 
geïdentificeerde jongens, compleet met hopman, vaandrig en 
patrouilleleiders, zich zo aan u voor. De groep was onderverdeeld 
in patrouilles met namen van vogelfamilies. Zwaluwen, Vinken, 
Merels, Leeuweriken, Mussen en Lijsters waren veel gebruikte na-
men om de boel uit elkaar te kunnen houden. Elke patrouille had 
op de zolder van het Patronaatsgebouw (het ‘Hoofdkwartier’) in 
één van de vier hoeken zijn eigen thuis. Een knus plekje dat voor 
verkenners, na verloop van tijd, als een tweede huisje voelde. 
Anderhalf jaar na deze foto kon ook mijn naam aan de ledenlijst 
worden toegevoegd. De situatie op de zolder staat mij nog helder 
voor de geest. Zij die zich geroepen voelden in vol ornaat voor de 
fotograaf te verschijnen, maakten deel uit van de Paulusgroep. 
De groep die was onderverdeeld in patrouilles. Vanaf links onder 
luister(d)en zij naar de volgende ‘roep’: Bep Barendse (Vaandrig), 
Aad van Leeuwen, Jan Bol, Rinus van der Knaap (Nieuweweg), 
Gerard van der Kamp, Huub Kester (zonder van!), Jan van Kester, 
Jan van der Knaap (Monsterseweg), Piet Koene, Martin van Ham 
(op zijn vaders landerijen) en hopman Jan C. Zuijderwijk. Vóór 
hen zien we, ook vanaf links: Piet Zwinkels, Janus de Brabander, 
Piet Verbeek, Theo Tombergen, Koos Kester, Piet van der Arend, 
Jan Bakker en Hennie Vijftigschild. De voorste jongeheren pre-
senteren zich als: Nico ’t Hoen, Piet van der Arend (neef van ge-
noemde P.v.d.A.), Piet Zuijderwijk en Jan van Dijk. Een dagboek 
van de Paulusgroep uit die prachtige jaren vijftig, is door mij zui-
nig bewaard. Een onvergetelijke herinnering! Steevast eindigt elk 
dagverslag met ‘Goed Spoor’, een spoor dat hopelijk ook voor u 
is weggelegd……

‘Vijf mei 1945, eindelijk vrij, 
een jaar later, de verkennerij. 
Improviseren, 
van alles leren,
meermalen op kamp, naar bos en hei’!

UTILITEITSBOUW WONINGBOUW ONDERHOUD/RENOVATIE

www.verbakel.nl
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De Business Club “Vrienden van Verburch” heeft als doelstelling de sportafdelingen 
binnen Verburch te ondersteunen bij de ontplooiing van de amateur, recreatie-en 
prestatiesport. Om dit te realiseren biedt de Businessclub een aantrekkelijk platform 
voor ondernemers, waarmee zij de kans krijgen om op een moderne wijze te netwerken 
en business te genereren.

Onze Business Club richt zich dan ook op het bevorderen van de onderlinge contacten tussen 
ondernemers, vrije beroepsbeoefenaars, bestuurders en eenieder die in het kader van zijn of 
haar functie op enigerlei wijze met het bedrijfsleven in Poeldijk en wijde omgeving van doen 
heeft.

Onze missie is om alle sportafdelingen binnen Verburch naar een hoger plan te tillen. 
Wij willen de Jeugd stimuleren en motiveren te sporten bij Verburch.

Van de jaarlijkse bijdrage van onze begunstigers, wordt het grootste deel geïnvesteerd in 
Verburch met als doelstelling met name de jeugdopleidingen te ondersteunen. 

Wilt u ook begunstiger worden van de businessclub. Kijk voor meer informatie of aanmelden: 

www.verburch.nl/businessclub/home

Nog vragen? 
Stuur een mail naar: vriendenvanverburch@gmail.com

BEGUNSTIGER WORDEN?
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Normaal gesproken hadden wij elkaar al een keer in levenden 
lijve ontmoet, iets ondernomen, een hapje gegeten en met el-
kaar geproost. Iedereen verblijft in z’n eigen kring (‘bubbel’) en 
zorgt met een beetje geluk gezond te blijven en te genieten bin-
nen de mogelijkheden. Wij hopen dat het iedereen goed ver-
gaat, met de eindstreep in zicht kijken wij uit naar het nieuwe 
tijdperk.

De vooruitzichten zijn ronduit goed te noemen; als iedereen 
straks gevaccineerd is en er een nieuw kabinet is. Wat willen we 
nog meer? Is er zoveel veranderd? Gingen we vroeger eens in de 
zeven dagen met vrienden of bekenden naar de kroeg, nu borrel 
je gewoon elke dag met een van je vrienden of bekenden. Belde 
je vroeger met een klant of relatie, nu heb je contact via een van 
de vele media, maar nog steeds met je telefoon.

‘Waar kennen wij die ook alweer van’ 
Werkte je nog niet online of vanuit huis dan zou je dat toch wel 
gaan doen. Wat eraan zat te komen zijn we versneld gaan doen. 
Wie herinnert zich nog de uitzending van Koot & Bie uit 1986 
over thuiswerken? Over herinneringen gesproken: Janssen en 
Janssen, waar kennen we die ook alweer van? Nooit verwacht 

Met de borrel-diner box

Businessclub Vrienden denkt aan leden
dat Nederland en België door Jansen & Jansen nog eens wereld-
beroemd zouden worden. Wat sowieso niet is veranderd: de be-
hoefte om elkaar te ontmoeten. Omdat we dat als Business Club 
nog niet kunnen waarmaken bedachten wij ‘out of the box’ te 
gaan en boden wij onze leden een diner- of borrel-box voor twee 
personen aan van ons Business Clublid Unicum Elzehagen. De box 
kon worden opgehaald of thuisbezorgd op een dag en tijd die de 
leden het beste uitkwam.

‘Leuk en mooi initiatief bestuur!’
Enkele reacties die het bestuur kreeg van leden: ‘Wat een super-
leuke actie, word zeer gewaardeerd en daar gaan wij zeker ge-
bruik van maken!’ ‘Leuk en mooi initiatief bestuur!’ ‘Wat een erg 
leuke actie is dit!’ ‘Hartstikke leuk, bedankt.’ ‘Bedankt bestuur, 
superleuk. We maken er aanstaande vrijdag met veel plezier 
gebruik van!‘ ‘Vandaag genoten van de Unicum Box. Leuk idee 
ondanks alle beperkingen, top geregeld.’ ‘Het was een feestje. 
Bedankt voor het regelen. Dit was top.’ Uiteraard hopen wij onze 
leden snel weer met een event te zien. Zeker omdat we in juni 
alweer 12,5 jaar bestaan.

op abc westland ook wordt 
meegedacht aan de bereikbaarheid 
van het hele Westland? 

abc westland, sinds 1999 
een begrip in Poeldijk

wist u dat...

 @abcwestland www.abcwestland.nl @abc_westland
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Kleine welpen bakken eigen pizza 

Gek van het getik klok
Wat hadden wij een supergaaf weekeinde! Er kwam een gekke 
man langs met een klok die stil stond, maar hij werd gek van het 
getik. Hij liet de klok bij ons achter. Wij zijn gewoon gaan doen 
wat er gepland stond: laser gamen! ‘s Avonds bakten wij lekkere 
broodjes bij het vuur en hebben die gegeten met worst, kaas, 
chocola (erg favoriet) en suiker. Als toetje marshmallows. Na 
een spel lekker naar bed en geprobeerd zo lang mogelijk wakker 
te blijven....dat was niet helemaal de bedoeling. 

Na een kort nachtje werd tijdens het ontbijt de klok gestolen...
nou ja, we wisten niet goed wat we er mee moesten. Maar, toen 
kwam de gekke klokkenman weer. Hij miste zijn klok en wilde hem 
terug. Oeps...gelukkig was hij een beetje verstrooid en konden 
we hem een andere klok mee geven die er op leek. In een spel 
konden we munten verzamelen om onze eigen pizza te maken. 
Van deeg, tot saus en beleg. Je kon alles kopen voor je gespaarde 
munten. Daarna kregen wij de ingrediënten en maakten wij onze 
eigen pizza. Jammie!!! Tijdens het eten van de pizza kwam die 
gekke klokkenman weer terug. De klok die hij mee had genomen 
was niet zijn klok. 

‘Wat een gekke dief!’
Plots begon het gebouw te tikken en vertelde een stem dat ze de 
klok had gestolen. Als we hem terug wilden moesten we de cijfers 
zoeken. Die man van de klok was natuurlijk een beetje boos. Dus 
op zoek naar de cijfers. Na een rondje door de wijk kwamen we 
terug met de aanwijzing dat de klok in het gebouw was. Wat een 
gekke dief! Terug bij het gebouw stond de klokkenman ons op 
te wachten en plots zagen we de klok! Hij was er heel blij mee. 
Als dank voor het zoeken liet hij een kistje met stenen bij ons 
achter. Wat moeten we daar nou mee?? Ach, we bewaren het 
wel. Kunnen we vast wel weer iets mee. Het was een supertof 
weekeinde, wij hebben nu nog meer zin in kamp! Groetjes van 
de kleine welpen.

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

92,5 x 130 mm, Poeldijker

www.chrisvanwaes.nl

Vergelijkt u onze 
prijzen gerust 

eens met die van 
nieuwe sieraden.

Ook unieke 
eigentijdse 
sieraden  

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

Geopend wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur en za 11.00 - 17.00 uur.
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Met vlag en wimpel

Diplomaatje
Door Astrid Reitsma, verloskundige 

 Als verloskundige ben je tijdens de zwan-
gerschap, bevalling en kraambed be-

langrijk in het leven van de aanstaan-
de moeder. Maar uiteindelijk ben je 
slechts een klein radertje in het ge-
heel. Het gebeurt ook dat een zwan-
gere een klein radertje in mijn leven is. 

Van wie ik heb geleerd en die ik de rest 
van mijn leven meeneem. Als verloskun 

 dige, als vrouw, moeder en vriendin. Nooit zal 
ik Evelien vergeten. Evelien was 15,  zwanger en ze was dapper.  

Evelien woonde natuurlijk nog thuis bij haar 
moeder. Ze zat op de mavo, eindexamenklas. Zij 
had samen met haar moeder besloten dat ze dit 
kindje ging krijgen. De vader van dit kindje was 
niet in beeld. Het deed Evelien niet veel. Haar ei-
gen vader was dat ook niet en ze had aan haar 
moeder gezien hoe sterk een vrouw kon zijn. 
Zoals een echte puber, giechelde ze. Ze kwam 
wel eens te laat voor controle, maar ze kwam wel. Ze sprak met 
vriendinnen af, maar ging dapper als ze was naar “de zwanger-
schapsgym”.

Docent naast het wiegje
In 9 maanden tijd ontpopte ze zich als een verantwoordelijke 
aanstaande moeder. Mede dankzij haar eigen moeder, die haar 
liefde gaf, steun en het vertrouwen dat ze het kon. In april beviel 
Evelien van een prachtig jongetje. Drie weken te vroeg en thuis. 
Haar moeder hield haar hand vast en ik zag een baby en een moe-
der geboren worden. Ik was zo trots. In mei deed Evelien examen. 
Thuis, onder toezicht van twee docenten. De ene docent zat naast 
het wiegje van de kleine jongen en de andere hield toezicht op de 
tijd. Evelien slaagde met vlag en wimpel. En ik bleek niet de enige 
die trots was. Ook haar docenten waren trots en glunderden. De 
baby was natuurlijk mee naar de diploma uitreiking. Evelien kreeg 
haar diploma en de baby een “diplomaatje”. Want deze baby liet 
ons zien dat op het moment dat het even uitzichtloos leek, het 
met de juiste steun en heel veel liefde toch goed kan komen. Dat 
was wel een diplomaatje waard.

Meisje van 15 radertje in mijn leven 
En het kwam goed. Evelien ging door. Ze ging naar de avond 
HAVO, tussen de volwassenen. Overdag zorgde ze voor haar kind-
je. En ze ging door en ging naar de HBO-V en werd verpleegkundi-
ge. Specialiseerde zich en werd IC-verpleegkundige. Dat vertelde 
ze mij 10 jaar later. Toen kwam ze met een hele leuke lieve man en 
een zoon van 10, voor controles van een tweede zwangerschap. 
Zij deed een studie gezondheidswetenschappen aan de universi-
teit Amsterdam en had nog veel ambities. Inmiddels was ze een 
volwassen vrouw met meer ervaring, levenskracht en wijsheid 
dan ieder ander van 25 jaar. Zo kon een meisje van 15 een rader-
tje zijn in mijn leven. Ze liet mij zien dat met steun en liefde van 
naasten, ambitie en doorzetten alles mogelijk is. Evelien is echt, 
in het echt is haar naam anders. Het kan ieder jong meisje in zo’n 
situatie. Alleen ik weet, dat als wij een jonge, sterke ambitieuze 
minister van Volksgezondheid krijgen, ik een klein radertje in haar 
leven mocht zijn.

Meer weten? www.optiflor.nl

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

voordelig en doeltreff end!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim 3.500 privé- 
én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. Ook zijn er bijna 600 digitale 
abonnees, die het magazine elke 2 weken ontvangen. Poeldijk Nieuws 
bewijst zich als een waardevol advertenti emedium voor de bovenlokale 
consumenten- én zakelijke markt! Als u nieuwe klantcontacten zoekt, is 
adverteren in Poeldijk Nieuws voordelig en doeltreff end! 

Vraag vrijblijvend om alle informati e en tarieven:
Bel naar: 0174-700263 of
Elly Hazewinkel: 06-21645276 of
Koos Verbeek: 06-53714151 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171
Info bij: advertenti es@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl

Elly Hazewinkel: 06-21645276 of
Koos Verbeek: 06-53714151 of
Wilfred Bronswijk: 06-21253171
Info bij: advertenti es@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl

Adverteren in
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Jeu de Boules
Handboogschieten
Businessclub Vrienden van Verburch

Mogelijk weer competities   

Lente: vest of trui
Door Piet de Quaasteniet

Corona veroorzaakt nog veel ongemak voor sporters. Al gaat 
het gelukkig de betere kant op, iedereen moet zich aan regels 
houden. Het is goed om te zien dat sporten onderling wél gaat. 
Jammer dat we dit voorjaar het weer niet mee hebben, regen 
en lage temperaturen werken niet mee. De kanjers bij de Jeu de 
boules gooien zich er moedig door heen, met een vest of trui 
aan weten ze zich best te vermaken op de baan. 

Nog een paar weken, dan begint de zomer en kunnen we ons onder 
zomerse temperaturen vermaken op het Verburch Sportcentrum. 
Als we de zomer gezond doorkomen kunnen we waarschijn-
lijk ook weer onderling competitie spelen. Wij kijken uit naar 
de andere Westlandse verenigingen: Westlandia ‘87 Naaldwijk, 
Velo SMV-Wateringen, ‘s-Gravenboules ’s Gravenzande, Quintus 
Kwintsheul, Boul-Lier De Lier, Mon Boules Monster en natuurlijk 
Verburch ’97 Jeu de Boules Poeldijk. Bijna in alle Westlandse dor-
pen waren zomers toernooien, nu is er al voor het tweede jaar 
geen Jeu de boules. Er meldden zich altijd veel mensen voor aan, 
wij blijven hopen dat het weer door kan gaan. Blijven boulen om 
contacten te onderhouden. Elke maandag, dinsdag, donderdag 
en zaterdag kan er bij de Jeu de boules in Verburch Sportcentrum 
vanaf 13.30 uur gespeeld worden.

Zo’n 170 jongeren actief op:

Verburchspelen
Door Laura van den Steen 

Donderdag 6 mei deden zo’n 100 kinderen in de middag en 
avond en ongeveer 70 jongvolwassenen mee aan de door 
Verburch georganiseerde Verburchspelen. Het was een groot 
feest met verschillende sporten: tennis, jeu de boules, volley-
bal, Zumba, levend tafelvoetbal en boogschieten. Bij de handbal 
kon iedereen laten meten hoe hard ze konden gooien en hoe 
goed ze konden mikken. 

Daarnaast is er veel gelachen en gestreden tijdens de estafettes 
op skippyslangen, met als hoogtepunt het laser gamen. De activi-
teitencommissie zorgde voor wat lekkers tussendoor en iedereen 
ging voldaan naar huis. Het was een hele geslaagde dag. Wil jij 
ook een keer meetrainen bij Verburch handbal? Dit kan de hele 
maand juni vrijblijvend! Neem dan contact op met: laura_s44@
hotmail.com. 
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Dubbelinterview met:

Rick en Fenna Schoonhoven
Door Susan van Leeuwen 

Dit keer een dubbelinterview met Rick en Fenna Schoonhoven. 
Zij wonen altijd al in Poeldijk en sinds mei 2019 in nieuwbouw-
wijk De Hoven achter de kinderboerderij. Zij vinden het daar 
erg leuk wonen, want er zijn maar liefs vier speeltuintjes, dus 
je kunt er goed spelen en er zijn ook veel andere kinderen. Ook 
dartelen er drie ganzen rond die regelmatig hun achtertuin be-
zoeken. Het zijn ‘Kwik, Kwek en Kwak’. Moeder Monique geeft 
gymles op ISW in ’s-Gravenzande en vader Bart is veiligheidsma-
nager bij de Hotelschool in Den Haag.

Fenna (9 jaar): ‘’Ik zit op basisschool De Nieuweweg in groep 5 en 
ik vind gymmen het leukste vak op school. Naast huiswerk ma-
ken heb ik ook nog tijd voor judo bij ‘Seishin Budo’ in Poeldijk. 
Dat wordt gegeven in de gymzaal van De Verburch-hof. Ook zit ik 
op tennis bij Verburch en sinds kort ook op atletiek bij Olympus 
in Naaldwijk. Gewoon spelen en gamen vind ik ook erg leuk. 
Blokfluiten is ook een hobby van mij. Rick (10 jaar): ‘’Ik zit ook op 
basisschool De Nieuweweg, in groep 7 en op voetbal (in JO11-1) 
bij Verburch en ook op tennis. Ik hoop dat in juni de voorjaars-
competitie bij de tennis nog wordt gespeeld, zodat we met ons 
team uit- en thuiswedstrijden kunnen spelen. Ook ik vind spelen 
en gamen leuk om te doen. 

Mooie droom: Lamborghini Urus
Met onze ouders tennissen we ook wel eens en het is ook leuk 
met elkaar uitjes te doen en op vakantie te gaan. We doen ook 
regelmatig spelletjes met elkaar en dat is ook leuk. Fenna wil la-
ter graag iets gaan doen met sporten, net als haar moeder. Rick 
weet het nog niet, maar iets met sporten lijkt hem ook wel wat. 
Hij kijkt nu vooral al uit naar het moment dat hij zijn school kan 
afmaken en daarna lekker sportief bezig kan zijn. Een grote en 
mooie droom van beiden is om later een ‘Lamborghini Urus’ aan 
te kunnen schaffen, dat is in elk geval iets om naar uit te kijken. 
Rick en Fenna: ‘’Poeldijk vinden wij een leuk dorp, want we ken-
nen er veel mensen en we kunnen lekker door de wijk heen fiet-
sen en op bezoek gaan bij andere vrienden en vriendinnen of met 
elkaar ‘jachtseizoen’ spelen. Ook is het Verburch Sportcentrum 
goed aan te fietsen. Alles is lekker dichtbij. Fenna: ‘’een zwembad 
in Poeldijk erbij zou wel leuk zijn!’’ en Rick vindt dat een pret-
park met achtbaan ook gaaf zou zijn in het dorp, maar verwacht 
dat dit vooral een mooie droom zal blijven. Graag komen Rick en 
Fenna in een volgende Poeldijk Nieuws meer te weten over Marit 
Barendse. Wat doet zij zoal en wat vindt zij van Poeldijk?

Uitbetalen of schenken?

Uitloting Verburch Obligaties
Door Frans van Velthoven, penningmeester 

Vorig jaar was de 15e en laatste uitloting van obligaties van de 
nieuwbouw 2003 sportvereniging Verburch. Wij probeerden ie-
dereen te bereiken, een aantal verstuurde brieven voor de uit-
loting bleef onbeantwoord.

De obligaties hieronder staan nog open en kunnen geïncasseerd 
worden bij de penningmeester van Verburch. Als u uw obliga-
tie(s) niet wilt innen maar aan Verburch wilt schenken, laat ons 
dat dan weten. Dan kunnen wij onze administratie in orde bren-
gen. Een telefoontje naar 06 – 13 960 740 is voldoende. Dank 
voor uw medewerking. Het gaat om de volgende, nog niet uitbe-
taalde obligaties: 

Obligaties van € 50,00
012 – 013 – 021 – 037 – 042 – 045 – 046 – 062 – 092 – 093 – 106 
– 117 – 118 – 119 – 123 – 134 – 148 – 151 – 156 – 179 – 180 – 181 
– 182 – 185 – 191 – 194 – 225 – 239 – 248 – 249. 

Obligaties van € 100,00
539 – 642 – 674 – 675 – 676 – 710 – 712 – 716 – 722 – 731 – 735 
– 753 – 793 – 794 – 795 – 798 – 847 – 854 – 861 – 863 – 871.

10 4 JANUARI 2017

Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

Wie van jullie hep Stove Mietje nog gekend? Niemand zeker. 
Nou, ik herinner me nog toen ik as heel klein meissie hele ver-
hale over d’r hoorde. Stove Mietje was feitelijk d’r bijnaam. Dat 
was in de Poelek heel gewoon, al die bijname. Nou nóg trou-
wes met zoveel mense die dezelfde achternaam hebbe. Mietje 
was zo’n oud wijffi  e dat erreges achteraf woonde. Ze was nogal 
kerks, dus dikkels doordeweeks maar zeker alle zondage liep ze 
bij weer en wind naar de kerk. Niet dat Mietje nou zo vroom 
was, dat gloof ik nie. ’t Ging haar meer om ’n paar cente te ver-
diene. Ze liep met stove.

Een stoof was een vier-
kant soort houte kissie, 
an ene kant geopend 
en an de bovekant vijf 
gate d’r in. Je ziet die 
dinge nou nog wel es 
in anti ekwinkels en zo. 
Mietje zett e ’n klein 
ijzeren vuurpotje in 
de stoof. Dat dee ze in 
het kerkportaal. Daar 
stopte Miet een paar 
houtskooltjes in ’t pot-
je en stak die an. Van 
lieverlee begonne die 
kooltjes te gloeie en 
zo had Mietje een rij 
warme stove in het portaal. Tege de ti jd dat de kerkklok werd 
gelooie kwamme de mensen naar de kerk. Je had toen nog haast 
geen auto’s. De meeste  mense ware  lopes, andere op de fi ets en 
je hatt er ook die met de paardewagen of met de sjees kwamme 
angereje. Kwesti e van standsverschil. Maar één ding hadde ze al-
lemaal met de winterdag: kouwe tene!

Kooltjes gloeiden
Dus Mietje verhuurde dan zo’n warme stoof voor ’n paar cente. 
De mense namme de stoof mee in de kerkbank en zett e d’r voete 
derop. Soms werde ze nog onderling gerole. As Pa ze voete warm 
ware krege ze zoontjes naast ‘m die stoof. Met Moeders die in de 
vrouwebank zat met d’r dochters ging ’t net zo. Sommige droege 
klompe, maar die wiere uitgedaan in ’t portaal. Andere ware def-
ti g en hiele d’r mooie lakschoene met gespe an, maar die konne 
de kou toch nie tege houwe. Rond zo’n stoof in de kerk konnie wel 
ruike dat die kooltjes gloeiden, maar geen mens hatt er last an.

Pijptabak
Nou was Mietje een ouwe vrijgezelle vrouw. Wel alti jd vriendelijk 
tege de mense, maar nooit verkering gehad en geen man geroke. 
Dat maakte d’r wel een beetje somber. Maar ze hatt er wat op 
gevonde. Sti ekem dee ze een paar plukkies pijptabak die ze nog 
in haar kast had gevonde van d’r vader zaliger, op die gloeiende 
kooltjes en ja hoor: er steeg een geurige herenlucht op tusse die 
kerkbanke! De mense keke om zich heen. In de kerk hoort ‘t naar 
wierook te ruiken en niet naar ’n rooksalon, zaggie ze denke. 
Stove Mietje blij! Eindelijk was ze weer in de zevende hemel in 
de kerk. Later hep d’r nog es ’n jonge gozer ‘t zelfde kunsie uit-
gehaald, maar die had alleen zware sjek. Nou, niet te harde, die 
lucht…!

Broch Klus, Richard Broch
Poeldijksevaart 1a, 2685 EE Poeldijk
Telefoon: 06 410 14 714
richard@brochklus.nl,   www.brochklus.nl

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

Ruime, uitgebouwde tussenwoning met 
zonnige achtertuin met 4 slaapkamers, 
gelegen in kindvriendelijke woonwijk 
op een woonerf met speelpleintje aan 
de achterzijde.

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

Tot in de puntjes verzorgde eengezins-
woning met aanbouw over de gehele 
breedte van de woning, zonnige achter-
tuin, 4 slaapkamers en nokverhoging.

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN

H
U

IZ
EN

APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
U

IZEN

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S H

O
EK

H
U

IS

H
EREN

H
U

IS

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 
OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.

HUIS
Gezocht

Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

S

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 

HUISEENGEZINSHUISEENGEZINS

H
EREN

H
U

ISHUIS

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

SHUIS

EEN
G

EZIN
S

H
U

IZ
EN

HUIS H
U

IZ
EN

HUISHUIS
Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUIS

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

WEGENS GOEDE 

VERKOOPRESULTATEN 

HEBBEN WIJ RUIMTE 

VOOR NIEUW 

AANBOD!

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen      T 0174 28 60 80     www.borgdor� .nlVolg ons via:

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN

H
U

IZ
EN

APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
U

IZEN

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S H

O
EK

H
U

IS

H
EREN

H
U

IS

W
O

N
IN

G
EN

EEN
G

EZIN
S

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 
OMTRENT DE VERKOOPKANSEN VAN UW WONING.

HUIS
Gezocht

Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

WONINGEN

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

S

VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EEN
G

EZIN
S

HUIZEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS HOEKHUISH
U

IZ
EN

H
O

EK
H

U
IS

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK 

HUISEENGEZINSHUISEENGEZINS

H
EREN

H
U

ISHUIS

H
EREN

H
U

IS
EEN

G
EZIN

SHUIS

EEN
G

EZIN
S

H
U

IZ
EN

HUIS H
U

IZ
EN

HUISHUIS
Te Koop

HOEKHUIS VRIJSTAAND

H
O

EK
H

U
IS

EENGEZINS

WONINGEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

VRIJSTAAND

HUIZEN
APPARTEMENTEN

H
U

IZEN

FLAT
HUIZEN

DIJKWONINGHOEKHUIS VRIJSTAAND

HERENHUIS
FLAT

HOEKHUIS

H
O

EK
H

U
IS

W
O

N
IN

G
EN

V
RIJSTA

A
N

D

DIJKWONING

EENGEZINSH
U

IZEN

HOEKHUISH
U

IZEN
FLAT

WEGENS GOEDE 

VERKOOPRESULTATEN 

HEBBEN WIJ RUIMTE 

VOOR NIEUW 

AANBOD!

www.bas1s.nl | Voorstraat 18 
2685EM Poeldijk | 0174-246000

Ontwerp 
 

Vergunningen
Advies

Wonen 
Utiliteit Zorg

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren
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Sparen bij Jumbo Boere Poeldijk

Diergaarde Blijdorp plaatjes 
Hallo Diergaarde Blijdorp! Op 19 mei is de plaatjesactie met 
Diergaarde Blijdorp Rotterdam gestart bij Jumbo Boere Poeldijk. 
In totaal doen er 67 Jumbo’s mee; met deze unieke spaaractie 
steunt Jumbo de Diergaarde. In de actie zijn er ook voor sparen-
de klanten allerlei mogelijkheden om de Diergaarde te steunen.

Diergaarde Blijdorp is apetrots op het verzamelalbum; de plaatjes 
kunnen 8 weken lang gespaard worden door boodschappen te 
doen bij één van de deelnemende Jumbo winkels. Bij iedere € 
10,- aan boodschappen krijgt de klant een gratis setje met drie 
plaatjes. Die kunnen bewaard worden in het speciale verzamelal-
bum van Diergaarde Blijdorp dat voor €1,99 bij de Jumbo te koop 
is. Je kunt het album vol plakken met plaatjes en er staan allerlei 
leuke opdrachten, tekeningen, spelletjes en weetjes in. Alle deel-
nemende Jumbo’s steunen Diergaarde Blijdorp financieel en de 
sparende klant kan Blijdorp steunen. Klanten kunnen in de winkel 
pluchen dierenknuffels kopen; de volledige opbrengst gaat naar 
Blijdorp. Ook kun je je eigen Diergaarde Blijdorp plaatje bestel-
len op www.mijnblijdorpplaatje.nl. Door een QR-code te scannen 
kan met een tikkie een donatie gedaan worden aan Diergaarde 
Blijdorp.

Netwerkbijeenkomst 8 juni 

Westlandvoorelkaar 
 
Westlandvoorelkaar, het onli-
ne platform voor vrijwilligers-
werk van Vitis Vrijwillige Inzet, 
speelt in op de behoefte van 
maatschappelijke organisaties in het Westland door netwerk-
bijeenkomsten te organiseren. Het thema van de derde bijeen-
komst: het scholen van vrijwilligers, dinsdag 8 juni van 15.30-
17.00 uur. Vrijwilligers hebben allemaal een andere behoefte, 
sommigen willen zich verder in hun functie ontwikkelen, ande-
ren hebben daar geen behoefte aan. 

Hoe kom je erachter waar hun behoefte ligt en laat je dit aanslui-
ten op jouw organisatie? In de bijeenkomst van Vitis Vrijwillige 
Inzet komen deze vragen aan bod en worden verschillende vor-
men van scholing besproken. De bijeenkomst is via Zoom en is 
dus gemakkelijk vanuit huis te volgen. Wil je een bijdrage leve-
ren aan de bijeenkomst of heb je tips die je wilt delen? Neem 
dan contact op met Wouter van Alphen (63 03 58) of mail: info@
westlandvoorelkaar.nl. Aanmelden via: www.westlandvoorelkaar.
nl/cursusaanbod.

Dit hoekappartement met vele ramen in Hoek 
van Holland heeft een woonoppervlakte van 
100 m2. Het balkon is gelegen op het noord-
westen, waardoor u ’s middags en ’s avonds 
van de zon kunt genieten. De woning wordt 
verkocht inclusief eigen parkeerplaats.

Vraagprijs: € 295.000,- k.k.

Het appartement beschikt over 2 (mogelijk-
heid tot 3) ruime slaapkamers,  een extra eigen 
berging in de onderbouw en een ruime serre 
en terras, waar u heerlijk van de zon kunt 
genieten. Het complex is gelegen nabij de 
dorpskern van Poeldijk. Elk appartement heeft 
een privé parkeerplaats op het eigen terrein. Er 
is een ruime gezamenlijke afgesloten � etsen-
berging.    Vraagprijs: € 515.000,- k.k.

De Cordesstraat 91B, 
3151 BK Hoek van Holland

Voorstraat 4A, 
2685 EM Poeldijk

Volg
ons op:

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

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

Poeldijk Nieuwtje
Gezocht: zelfstandige hulp in de huishouding voor 1 ochtend  
(ca. 4 uur) in de 2 weken, locatie: Poeldijk. Bel voor meer infor-
matie naar Nanda, tel nr. 06-13852937.

Muziekvereniging Pius X leverde ook dit jaar een muzikale bij-
drage aan de Dodenherdenking in Poeldijk en was op 4 mei te 
horen met het saxofoonensemble “Funky Fingers”. Speciaal voor 
de gelegenheid werden twee nummers ingestudeerd voor na 
taptoe en de 2 minuten stilte. Als versoepelingen het toelaten, 
hopen wij vóór de zomervakantie op te kunnen treden. Pius X 
houdt u via Poeldijk Nieuws, website en Facebook op de hoogte. 

Niet aan de voordeur; maak uw gift over

Collecte Hartstichting digitaal 
Door Theo Enthoven

Door de aanhoudende corona-
besmettingen vindt de collecte-
organisatie van de Hartstichting 
het dit jaar niet verantwoord de 
collecte te organiseren. Als u de Hartstichting wilt steunen kan 
dat op rek nr. NL 88 ABNA 0573 200 300. Met dank, namens 
de Hartstichting; graag tot volgend jaar! Aad Zuidgeest en Theo 
Enthoven. 
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C P E R E N M O S T E H S Z
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T R O P H B E T S A W K R C

Woordzoeker: diverse dranken 
Door Bep Stijger

Streep de gevonden woorden door; van de letters die overblij-
ven maak je een zin, dat is de oplossing. Stuur die  in en maak 
kans op een heerlijke slagroomschnitt. Oplossing met naam, 
adres en telefoonnummer binnen 14 dagen naar puzzel@
poeldijknieuws.nl of Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK 
Poeldijk. Reacties zonder telefoonnummer dingen niet mee 
naar de prijs. Suggesties voor een leuke puzzel of maak je er 
zelf een? 

Uitslag woordzoeker in Poeldijk Nieuws nr. 9: ‘mee naar 
buiten allemaal’. Van de 33 inzenders die het allemaal goed 
hadden, is de gelukkige winnaar Karin Vollebregt, op de foto 
met haar slagroomschnitt.

Puzzel

ANISETTE
ARAK

BOKBIER
BOWL

BRANDY
BRONWATER

CHOCOLADEMELK
CITROENSAP
COCACOLA

COGNAC
DROPJE

DRUIVESAP
GEMBERTHEE

GIN
HASSEBASJE

KOFFIE
KWAST

LAMBIEK

MOEDERMELK
MUSCATO

MUSKAATWIJN
PERENMOST

PILSENER
PORT

PUNCH
RAPS
RUM

SCHILLETJE
SEKT
SOEP

WHISKY
WODKA
WORT
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Rond Het Gantel Huys en Jumbo Poeldijk

Wegwerkzaamheden
Het gebied rond Het Gantel Huys wordt opnieuw ingericht. Op 
Kerklaan, Rijsenburgerweg, St. Marcusstraat en Poeldijksevaart 
komt nieuwe bestrating. Aan de Poeldijksevaart kan tijdelijk ge-
parkeerd worden. 

Fase 5, tot 24 juli: Poeldijksevaart, definitieve verharding rijbaan, 
parkeervakken en trottoirs.
Fase 6a en 6b: van 7 juni tot 19 juni: St. Marcusstraat, aanbren-
gen definitieve verharding.
Fase 7: ter afronding: Kerklaan, aanbrengen trottoirs en parkeer-
vakken vanaf inrit Het Gantel Huys tot traptreden langs de Gantel.

Vorig jaar sprak Poeldijker Cor van Dijk met koning Willem-
Alexander via de computer. Dit jaar kon Van Dijk (97 jaar) wél 
naar Dodenherdenking, op de Dam in Amsterdam. Een eervol-
le en bijzondere ervaring. Zijn dochter Joop schrijft: “Als een 
van de vertegenwoordigers van meer dan een half miljoen 
Nederlandse dwangarbeiders, was dit voor mijn vader de kans 
hen te gedenken en de aandacht te geven die zij verdienen. De 
cirkel is voor hem nu rond, hij kan het nu eindelijk afsluiten. Wij 
zijn het Nationaal Comité 4 en 5 mei dankbaar voor alle lieve 
en sterke hulp die we ontvingen. Een ervaring die ons altijd zal 
bijblijven.”

Kinderopvang Partou/Smallsteps: 

Ruim € 10.000 voor Blijdorp
De kinderen van kinderopvang Partou/
Smallsteps in de regio Rotterdam hebben 
zich de afgelopen weken ingezet voor de 
Rotterdamse Diergaarde Blijdorp. Met de 
actie #PartousteuntBlijdorp waren zij op 
alle sociale media te zien.

Van een goodie bag bezorgservice, tot 
verkopen van dierenkunst of organiseren 
van een sponsorloop. Ook de vestigingen 
in Poeldijk, Maasland en Wateringen zijn druk bezig. Locatie De 
Kyckert heeft met de Quizbrothers een Blijdorp Pub Quiz georga-
niseerd voor iedereen in het Westland. Robin (8 jaar) zit op BSO 
De Kyckert en deed ook mee. ‘De quiz was echt leuk. Allemaal 
vragen over dieren en Blijdorp. Ik heb alleen niet gewonnen….’  
Meer gave acties van kinderen voor Blijdorp zien? Check: #par-
tousteuntblijdorp op Facebook! De actie loopt nog tot na de mei-
vakantie.

Dodenherdenking op de Dam
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Geschiedenis van het Westland (7) 

Het Westland in WO II
Door Jan Goeijenbier

De crisis moest nog beginnen…, zo sloot ik het vorige artikel af. 
Die begon en hoe. “In het Westland worden officieren en sol-
daten ingekwartierd. In Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Monster 
bataljons van het regiment Jagers. In Honselersdijk, Poeldijk, 
’s-Gravenzande en Monster artillerie. In ’s-Gravenzande ook een 
regiment infanterie. Wateringen biedt onderdak aan een staf-
kwartier in de Jozefschool aan de Herenstraat. Voor huisvesting 
van Nederlandse militairen wordt ruimte gemaakt in veilingen, 
scholen en verenigingsgebouwen. Soldaten in Groenteveiling 
’s-Gravenzande, veiling Woutersweg en de Bartholomeusschool 
in Poeldijk.”

Zo begint Jaap van Duijn het hoofdstuk Tweede Wereldoorlog in 
zijn boek Geschiedenis van het Westland. Dit  zevende artikel gaat 
over die vijf inktzwarte jaren. Huisvesting van militairen is onder-
deel van de Nederlandse voorbereiding op de oorlog, ‘mobilisa-
tie’. De agressie van nazileider Hitler brengt de Nederlandse re-
gering op 28 augustus 1939 tot het afkondigen van een algehele 
mobilisatie. Wat Nederland aan leger heeft wordt op strategische 
plaatsen in het land in stelling gebracht. Om bij een inval door 
de Duitsers de ‘vesting Holland’ te  verdedigen. Dienstplichtigen 
van de lichtingen 1924 tot 1939 moeten zich binnen één dag mel-
den: jongens van toen 19 jaar tot mannen van 34, onder wie veel 
Westlanders.     

Gewone soldaat: 17 cent per dag
“Paarden worden bij boeren gestald, geschut in schuren. In het 
hele Westland 2.500 man, waarvan alleen in Naaldwijk al 1.500. 
De lokale middenstand profiteert natuurlijk van al die militairen, 
maar veel hebben zij niet te besteden. De gewone soldaat krijgt 
17 cent per dag, een kop koffie kost 5 cent. Met een gevulde koek 
erbij is een soldaat 10 cent kwijt. Er wordt geoefend op het strand 
van Ter Heijde. Prins Bernard (11 januari 1940 in Monster) en ko-
ningin Wilhelmina (4 maart, aan de Burgemeester Elsenweg in 
Naaldwijk) komen troepen inspecteren. Het is winter, er wordt 
druk geschaatst op het Westlandse ijs, ook door militairen.”

Artillerievuur vanuit Poeldijks weiland 
Op vrijdag 10 mei 1940 – nét 81 jaar geleden – valt Duitsland ons 
land, België en Luxemburg binnen. Ook voor Nederland begint de 
Tweede Wereldoorlog. “In het Westland zijn de drukke maanden 
aangebroken. Tuinders zijn op vrijdag voor Pinksteren – om een 

uur of 4 wordt het al licht – vroeg in de weer. Spinazie, sla en an-
dijvie snijden, peen bossen, bloemkool hakken. Om op tijd op de 
veiling te zijn. Tuinders zien Duitse parachutisten in het Staelduin-
se Bos landen. Piloten van Juncker 52-transportvliegtuigen heb-
ben zich kennelijk vergist en dát bos voor Ockenburg aangezien. 
Toen sportcomplex, aan het eind van de Laan van Meerdervoort. 
Dat wilden Duitsers als landingsbaan gebruiken. Door bommen 
van de Nederlandse luchtmacht en artillerievuur uit een Poeldijks 
weiland op Duitse vliegtuigen liggen die kapotgeschoten op Oc-
kenburg. Op 14 mei verwoestten Duitse bombardementen het 
centrum van Rotterdam. Nederland gaf zich over. Vier dagen na 
de inval…

Gevolgen oorlog
Vijf gitzwarte jaren. Dodelijke Westlandse slachtoffers, onder 
burgers en militaire streekgenoten, die hun moed met de dood 
of verwondingen moesten bekopen. Families in rouw door verlies 
dierbaren, soms in de laatste dagen van de oorlog. Honger, angst, 
onderduiken, verraad, grote zorgen over dierbaren. Voedsel op 
de bon. Jodensterren. Razzia’s. ‘Arbeitseinsatz’. Deportaties naar 
concentratiekampen. Westlandse burgemeesters die hun rug 
recht hielden of heulden met de vijand: NSB’ers, Nederlandse vij-
anden in ‘eigen huis’. Moedige verzetsstrijders in de ‘illegaliteit’. 
Fluitende V-1 en V2, ‘vliegende bommen’. Tuinen en huizen ontei-
gend door de Duitsers, voor aanleg van de Atlantikwall. “In totaal 
gaat het om 1,2 miljoen m2 ijzeren, 644.000 m2 houten kassen en 
warenhuizen. Op zaterdag 5 mei 1945 komen hier en daar Neder-
landse vlaggen tevoorschijn, maar in Westlandse dorpen schieten 
Duitsers nog met scherp: nóg meer doden. Op 8 mei: Canadese 
soldaten komen Monster en Poeldijk binnen. Nederland is weer 
een vrij land. Over oorlog werd niet veel meer gesproken. Herin-
neringen te pijnlijk, wonden te vers,” schrijft Jaap van Duijn. Meer 
over ‘Geschiedenis van het Westland’ volgt. (Uitgever: Walburg 
Pers Zwolle. Te koop bij lokale boekhandel).

Duitse militairen blazen aftocht richting Monster

Huis met trapgevel van Joodse slager Gabi van Teijn, in 1942 
met het gezin naar Auschwitz gedeporteerd.

Canadese bevrijders van Delft naar De Lier   
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DIERGAARDE BLIJDORP!DIERGAARDE BLIJDORP!DIERGAARDEDIERGAARDE

VERZAMEL ALLE 
150 PLAATJES VAN

1 setje plaatjes gratis bij iedere €10,-

STEUN BLIJDORP!

19 mei
t/m

13 juli

38

97

Nijlkrokod
il

t/m
13 juli

97

115

 Jumbo Jumbo Boere, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28


