
 AGENDAAGENDA
9 mei  vanaf 13.00 uur Deo Sacrum haalt kranten op  Poeldijk centrum en stapelbouw 
Elke woensdag 19.00-19.15 uur Klokken luiden  Alle kerken 
Elke zaterdag 10.00-11.00 uur Open kerk  Hervormde Kerk Fonteinstraat
Elke zondag 09.15-10.00 uur Open kerk  Bartholomeuskerk
 13.30-15.00 uur

(kerken zijn vaker open, zie 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.

Door Nelly Schouw-Zaat

Op 6 mei 1945, de dag na de capitulatie door de Duitse bezetter, 
werd in Poeldijk een vlugschrift met de titel “Het Juiste Nieuws” 
verspreid over de bevrijding van Nederland. Het vlugschrift 

kwam, hoe kan het anders, uit de drukkerij van Jan Nadorp. Zijn 
zoon Wim laat het originele exemplaar zien, 75 jaar nadat het 
van de Poeldijkse drukpers rolde.  Lees verder op pagina 3
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Reageren? Mail: redactie@poeldijknieuws.nl

Het allereerste Poeldijkse huis aan huisblad

Vlugschrift Nadorp: ‘Nederland, wij zijn vrij!’ 
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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:
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: 015 515 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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(vervolg voorpagina)
Wim: ‘Mijn vader Jan Nadorp is op 16 februari 1909 in Monster 
geboren. In 1929 begon hij als twintigjarige jongeman een druk-
kerijtje in Poeldijk aan de Leuningjes, nu de Irenestraat.’ 

‘Na een aantal jaren verhuisde hij naar de Voorstraat waar hij op 
nummer 26 de drukkerij vestigde in een huis met werkplaats van 
zijn aanstaande schoonvader. Dat was later mijn opa van moe-
ders kant. Toen de Tweede Wereldoorlog begon werd hij verplicht 
soms drukwerk voor de Duitsers te maken. Daar was materiaal 
voor nodig, zoals papier, inkt en natuurlijk ook elektriciteit. Soms 
vroegen de Duitse opdrachtgevers waarom het zo lang duurde 
voor het werk geleverd werd. Vader zei dan: ‘het werk is mislukt’. 
Maar hij gebruikte het materiaal voor illegale doeleinden. Zo kon 
hij drukwerk leveren aan Groenteveiling Poeldijk. Ik vernam jaren 
later van hem dat hij persoonsbewijzen vervalste. Dat gebeurde 
natuurlijk in het diepste geheim. Het kwam ook voor dat buren 
stroom aftapten omdat de stroomtoevoer was afgesloten. Wij 
woonden in dat huis aan de Voorstraat, dichtbij het pand waar de 
ouders van mijn vader woonden.’ 

‘Duikhok’, illegaal drukwerk en valse persoonsbewijzen
‘Ons gezin bestond uit vijf kinderen, twee jongens en drie meis-
jes. Ik was nog maar net 2 jaar toen de oorlog begon. Wij kinde-
ren sliepen op de tweede verdieping. Onder het pannendak was 
nog een verborgen ruimte, ingericht als ‘duikhok’. Geschikt voor 
4 of 5 onderduikers, vaak mannen die door de Duitsers werden 
gezocht en zich daar konden verschuilen. Het was natuurlijk bui-
tengewoon gevaarlijk. Mijn vader en moeder zorgden er voor dat 
wij, jonge kinderen, stiekem naar het huis van opa en oma aan de 
Voorstraat 20 konden gaan. Achter de tussenliggende huizen om, 
zodat we bij groot gevaar in veiligheid konden worden gebracht. 
Het was vooral zaak dat de kinderen het bestaan van het duikhok 
en de onderduikers niet bekend zouden maken. Wij wisten na-
tuurlijk niets van dat illegale drukwerk en die vervalste persoons-
bewijzen van vader. Hij vertelde ons dat pas veel later na de oor-
log’. Het eerste wat vader Jan Nadorp dan ook na de bevrijding 
deed was zijn drukpers in beweging zetten en een bulletin huis 
aan huis in Poeldijk verspreiden: het eerste huis aan huisblad dat 
na de oorlog in Poeldijk verscheen. Het zal dus niemand verbazen 
dat zijn zoon en opvolger Wim Nadorp later vele jaren met grote 
toewijding het dorpsblad ‘De Poeldijker’ in zijn bedrijf aan de Jan 
Barendselaan heeft gedrukt.

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Croissantjes
3 + 1 

GRATIS

Saucijzenhapjes

10 voor 5,00

Aardbeienslof

van 9,95 voor 7,95

Aanbiedingen geldig van 
maandag 4 mei t/m zaterdag 16 mei

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

keurslager

Geldig van 4 t/m 9 mei Geldig van 11 t/m 16 mei

KEURKOOPJE
500 GRAM 
RIB-EYE REEPJES

SLECHTS € 8,50

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM ROSBIEF + 
100 GRAM GEBRADEN 
GEHAKT  SLECHTS € 3,75

KEURKOOPJE
4 X KIPFILETLAPJES 
GEMARINEERD

SLECHTS € 6,95

VLEESWARENKOOPJE
100 GRAM 
RUNDERROLLADE

SLECHTS € 2,25

(Heerlijk te combineren met rijst en sperziebonen)

Tot in september…

Onderlinge Vriendschap
Door Cor Mol, voorzitter

Enkele weken geleden, voor het einde van de competitie, 
moesten ook wij door het coronavirus stoppen. De deur van 
Restaurant Vrienden ging dicht. Met nog enkele weken te gaan 
kwam er een voortijdig einde aan het seizoen, zodat er geen 
einduitslag bekend is. Het is een héél gek seizoen, temeer door-
dat ik, óók op een zijspoor ben gezet (± 6 maanden) door een 
ziekenhuisopname. 

Inmiddels ben ik aan het opknappen. Hopelijk kunnen we met 
september weer starten en weer gezellig met elkaar kaarten. Blijf 
ons mooie Poeldijk Nieuws goed en aandachtig doornemen voor 
verder nieuws, vooral in augustus, dan blijft u op de hoogte van 
verdere ontwikkelingen. Ik wens iedereen, ondanks de coronacri-
sis, een fijne zomer en vooral: gezond blijven! Tot in september.
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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

In Memoriam:   

Lina Greeve-van Veen (87) 
Door pastor Max Kwee 

Lina werd op 8 april 1933 geboren in Poeldijk, haar vader was 
timmerman. De Tweede Wereldoorlog was een zware tijd voor 
het gezin waarin zij opgroeide. Zij leerde Bert Greeve kennen, 
in 1957 trouwden zij. Ook Bert was timmerman. Ze gingen in 
de Sutoriusstraat wonen, later in de A.J. van Reststraat. Bert en 
Lina gaven het leven aan Paul, Mariëtte, Ab, Jolanda, Ronald en 
John. Bert werkte later op de groenteveiling in Poeldijk. 

Lina was huismoeder, verzorgde de kinderen en krentte veel drui-
ven. Zij had als hobby’s breien, haken, kaarten maken en knut-
selen. Ze keek ook graag naar snooker en darten op de tv. Op 18 
oktober 2007 overleed Bert. Toen stond ze er opeens alleen voor. 
Twee jaar later verhuisde zij naar ’s-Gravenzande; daar zat Lina 
op zwemles, Engelse les, op de breiclub en ging graag mee met 
de reisjes van de Zonnebloem. In 2019 verhuisde ze naar De Ark 
in Wateringen, waar ze de zorg kreeg die ze nodig had. Op 9 april, 
één dag na haar verjaardag, is ze overleden in de leeftijd van 87 
jaar. Wij denken terug aan een lieve moeder, schoonmoeder, oma 
en overgrootmoeder. Enerzijds was zij zacht en lief, anderzijds kon 
ze ook wel eens pittig zijn. Het geloof was voor haar van belang. 
Ze is veel naar Lourdes geweest en het bidden van de rozenkrans 
gaf haar steun. Op 15 april namen wij afscheid van haar. Moge zij 
nu rusten in vrede. 

Herwi Rijsdijk en Arno van ’t Wout: 

Nieuwe functies op ABC Westland
Bedrijventerrein ABC Westland is vorig jaar overgenomen door 
de Amerikaanse vastgoedinvesteerder Hines. In 2018 nam Hines 
het met ABC Westland vergelijkbare agro logistieke bedrijven-
terrein Fresh Park Venlo al over. Om in beide freshparken ken-
nis en ervaring nog beter te benutten, besloot Hines om Herwi 
Rijsdijk - tot nu directeur van ABC Westland - aan te stellen tot 
commercieel en ontwikkelingsmanager voor Poeldijk en Venlo. 

“Fresh Park Venlo en ABC Westland werken in dezelfde markt en 
ik ga ervoor zorgen dat we elkaars sterke kanten benutten”, legt 
Herwi uit. Om een groot aantal taken van Herwi op ABC Westland 
over te nemen, is Arno van ’t Wout sinds 1 april property mana-
ger ABC Westland. Arno: “We staan voor nieuwe uitdagingen, als 
niets zeker is, is veel mogelijk.” Cor Bouwman, de facilitair mana-
ger, verlaat ABC Westland na 21 jaar om van zijn pensioen te gaan 
genieten. Arno neemt zijn taken over en wordt ook verantwoor-
delijk voor de technische dienst. Arno van ’t Wout is geboren en 
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 7 t/m 9 mei

AARDBEIENSCHELPJES
Krokante bladerdeeg schelpjes met banketbakkers- 
room en heerlijke Hollandse aardbeien!

van 4,50
€3,95

2stuks

getogen in De Lier en werkte na de middelbare en hogere tuin-
bouwschool als bedrijfsleider in  Westlandse glastuinbouwbedrij-
ven. Daarna gooide hij het roer om, deed de hogere hotelschool 
in Maastricht en had zijn eigen hotel/restaurant. Arno ontwikkel-
de zich organisatorisch, financieel en analytisch. Met die kennis 
en ervaring heeft hij de kwaliteiten om onder leiding van Rijsdijk 
ABC Westland verder te ontwikkelen. 

Nico van den Berg en Lonny Zuiderwijk-Bruinen

Lid Orde van Oranje-Nassau
Twee Poeldijkers zijn onderscheiden als lid in de Orde van 
Oranje-Nassau: Nico van den Berg en Lonny Zuiderwijk-Bruinen. 
Geboren Poeldijker Nico van den Berg uit Monster zette zich 
tientallen jaren vrijwillig in bij voetbalverenigingen Verburch en 
RKSVM. Van 1958 tot 1979 was hij vrijwilliger bij Verburch voet-
bal,  bekleedde functies in het jeugdbestuur en organiseerde de 
voetbalkampen.  Lonny Zuiderwijk-Bruinen is sinds 1975 vrijwil-
liger bij Carnavalsvereniging De Blauwkonters; notulist (1987-
1995) en secretaris (2010-2016). Nu is zij redacteur van het jaar-
lijkse carnavalsboekje en lid van de jubileumcommissie. Ook is 
Lonny sinds 1988 vrijwilliger bij de Bartholomeusparochie en 
coördineert zij de fondsenwervingsactie Kerkbalans. 

Tussen 1979 en 1994 was 
Nico van den Berg vrijwilliger 
bij voetbalvereniging RKSVM, 
bekleedde functies in het 
jeugdbestuur en organiseer-
de voetbalkampen. Bij Het 
Westerhonk was hij van 1990 
tot 2006 vrijwilliger, bezocht 
bewoners en ondernam acti-
viteiten met hen. Ook bege-
leidde Nico slachtoffers van 
delicten bij Slachtofferhulp 
Haaglanden (1999-2011) 
en volgde cursussen aan de 
Slachtofferhulpacademie. Sinds 1999 is Nico secretaris van VVE 
De Tapuit in Monster. Daar doet hij hand-en-spandiensten, klein 
onderhoud en organiseert evenementen, zoals het jaarlijkse 
tennistoernooi. Ook is Nico sinds 2012 gastheer bij de hospice 
van het woonzorgcentrum De Waterhof in Den Haag, hier on-
dersteunt hij de bewoners wekelijks en verzorgt hij de koffie en 
maaltijden.

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

Lonny Zuiderwijk was van 1996 tot 2005 vrijwilliger bij en pen-
ningmeester van het Platform Gehandicapten Westland. Zij co-
ordineerde het Gehandicapten Informatie Project Scholen, gaf 
voorlichting en adviseerde gemeente, projectontwikkelaars, wo-

ningcorporaties en bedrijven. Van 2002 
tot 2015 verzorgde Lonny als bestuurs-
lid van het Katholiek Vrouwengilde 
Poeldijk de public relations en stelde 
het jaarboek samen. Ook is mevrouw 
Zuiderwijk sinds 2013 vrijwilliger bij 
de Avondvierdaagse Poeldijk waar zij 
de verkeersregelaars en parkeerwach-
ten voor de wandelvierdaagse, wie-
lerronde en het jaarlijkse feest Rondje 
Poeldijk regelt. 
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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

Een Pasen om nooit te vergeten 
Door pastoor Jaap Steenvoorden 

Het paasfeest 2020 is voor altijd in ons geheu-
gen gegrift. Vlak voor de 3e zondag van de 
Veertigdagentijd kregen wij bericht van de 
Nederlandse bisschoppen dat vieringen in 
kerken direct moesten stoppen vanwege het 

coronavirus. De maatregel geldt zeker tot en 
met Pinksteren. De gezamenlijke voorbereiding 

op Pasen heeft niet de inhoud die wij zo waardevol vinden. Geen 
vieringen, vastenmaaltijden, geen vastenwandeling.  

In allerijl schreef ik met voorzitter Peter Zuidgeest een artikel over 
de vraag: ‘Hoe verder als kerkgemeenschap in deze coronatijd? 
Federatiebestuur, parochiebesturen en pastoraal team hebben 
naar wegen gezocht om toch contact te houden. Op de weekda-
gen zijn er vieringen te volgen via kerkomroep.nl. Met een druk 
op de knop op de website van rkwestland.nl komt u bij de pa-
rochie van die dag. Ook de vieringen in de Goede Week zijn zo 
uitgezonden. Palmzondag, Witte Donderdag, Goede vrijdag en 
Paaszaterdag vanuit Honselersdijk. De leden van het pastoraal 
team hebben allen bij toerbeurt een taak vervuld. Een bijzonde-
re ervaring om deze bijzondere dagen te vieren in de lege kerk 
van Honselersdijk, tóch verbonden met veel mensen thuis. Dank 
aan organist Jeroen de Ridder, Peter Pronk met zijn blaasinstru-
ment en de cantores die de vieringen muzikaal ondersteunden. 
Het deed ons als team goed veel positieve reacties te mogen ont-
vangen. Op zondag volgen veel parochianen de Eucharistieviering 
om 10.00 uur op televisie bij KRO-NCRV. Als pastores proberen wij 
parochianen nabij te blijven via mail, telefoon, post en de socia-
le media. Heel dankbaar zijn wij Nico Stijger die dagelijks onze 
website actueel houdt. Dank ook aan WOS en AD die ons de ge-
legenheid gaven ons verhaal te vertellen. Bij de WOS was Eerste 
Paasdag elk uur een viering in de Adrianuskerk te zien en het AD 
had Goede Vrijdag een bemoedigend artikel over de kerkdeur op 
een kier. Dat symboliseert het gevoel in deze tijd goed. 

De paaskaarsen van de 12 kerken zijn in de gezamenlijke paas-
wake ontstoken en zijn met het nieuw gewijde doopwater naar 
de parochies gebracht. Zo willen wij het licht van Christus, onze 
Levende Heer, brandend houden. Pasen is een feest van hoop. 

Ondanks alles wat wij nu met elkaar doormaken, willen wij blij-
ven geloven in de dag van morgen. Gedragen door het vertrou-
wen dat God met ons is in goede en kwade dagen. Velen worden 
zwaar getroffen door de coronacrisis: de zieken, degenen die rou-
wen om een dierbare, alle mensen  gebukt onder isolement. Onze 
speciale gedachten gaan uit naar parochianen in verzorgings- en 
verpleeghuizen. Hartverwarmend, de steun en waardering voor 
allen die werken in de zorg. Van hen wordt enorm veel gevraagd, 
zij voelen zich door allerlei spontane acties niet alleen staan. Veel 
mensen zitten in een zware en onzekere tijd door grote zorgen 
over hun bedrijf en baan. De sierteelt is zwaar geraakt doordat 
handel en afzet dramatisch terugliepen. Overal staan containers 
met versnipperde bloemen en gedumpte planten. Verschrikkelijk! 
Laten wij hopen en bidden dat de situatie zich spoedig weer nor-
maliseert. 

Een teken van hoop vind ik dat er in deze crisistijd allerlei mooie 
initiatieven opbloeien van hulp, aandacht en meeleven. Juist om-
zien naar elkaar helpt ons door deze tijd. Zo kunnen wij met elkaar 
het eenzaamheidsvirus bestrijden. De weg naar normaal, een we-
reld zoals wij die gewend waren en vanzelfsprekend vonden, ligt 
niet opeens voor ons open. Het zal stap voor stap gaan. Binnen 
de richtlijnen van de overheid zoeken wij naar veilig contact: te-
lefoon, WhatsApp, e-mail en website. Voorlopig ligt er dus heel 
veel stil: geen Eerste Communie,  huwelijken en doopvieringen. 
Uitvaarten alleen in kleine kring. Ook al ontmoeten wij elkaar 
niet: uit het oog, maar niet uit het hart. Laten wij in Christus met 
elkaar verbonden blijven en bidden om kracht en uitkomst.  

Pasen konden wij niet in de kerk vieren. Maar de ingangen van de 
kerken zijn feestelijk versierd met bloemen en planten om de tuin-
ders te steunen. Deze bloemenpracht heeft ons toch de vreugde 
en de hoop van Pasen gebracht. Ook al bleven de kerken gesloten. 
Pasen vieren we niet 1 of 2 dagen, maar tot en met Pinksteren, de 
50ste dag van Pasen. Daarom zeg ik: Zalig Pasen en bedankt voor 
de bloemen!

Geef mij nu je angst, 

Ik geef je er hoop voor terug
Door Peter Zuidgeest, voorzitter federatie Sint Franciscus

Als iemand je een jaar geleden had verteld dat we nu in een si-
tuatie zouden zitten van een wereldwijde crisis, had niemand je 
geloofd. Media worden beheerst door de coronacrisis. Hoe we er 
als kerk mee omgaan staat op onze website: www.rkwestland.
nl. Buiten onze vieringen, digitale bijeenkomsten, opsteken van 
een kaarsje, konden wij de Passion zien. Indrukwekkend werd 
het lijdensverhaal van Jezus in relatie gebracht met de crisis van 
nu. De Passion eindigde met het lied ‘Geef mij nu je angst, ik 
geef je er hoop voor terug’. 

Deze woorden zijn de missie van onze parochies. Er is angst: om je 
gezondheid, bedrijf, baan, je verplichtingen. Tegelijkertijd kunnen 
we hoop putten uit allerlei spontane acties om de hulpverleners 
een hart onder de riem te steken. Er worden bloemen gebracht 
bij verpleeghuizen, geklapt voor verpleegkundigen, er zijn acties 
om knuffels op te sporen. Ik hoorde: “door het thuiswerken heb ik 
veel beter contact met mijn buren; eerst zag ik ze bijna niet. Nu 
hebben we, op veilige afstand van 1,5 meter, een gezellig praatje 
over wat ons bezig houdt”. De Mattheüs Passion, ‘Erbarme dich’ 
was te horen. Het gevoel dat iemand zich over je ontfermt geeft 
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in onzekere tijden houvast dat je nodig hebt. Muziek speelt histo-
risch een grote rol in ons geloof. Laten we ook daar onze houvast 
uit halen. Belangrijker is contact dat we niet fysiek, maar digi-
taal of op veilige afstand hebben. Ons  bestuur probeert digitaal 
te vergaderen: via laptop met camera en microfoon met elkaar 
praten. Wie is aan de beurt, door elkaar praten?  In de parochies 
is het belangrijk contact te houden met elkaar en om over gren-
zen van parochies heen te kijken. Als het niet lukt in de kerk om 
de hoek een kaarsje aan te steken, kan het een  dorp verder. Op 
Hemelvaartsdag 21 mei is er een viering uit Honselersdijk. Samen 
kunnen we de dingen die op ons af komen, aan.

Meimaand, Mariamaand 
Door pastoor Jaap Steenvoorden 

Het is een goede gewoonte thuis de rozenkrans te bidden. Dat 
kan nu niet in de kerk, via www.radiomaria.nl kunnen wij toch 
samen bidden. Elke dag wordt om 08.30, 12.15, 17.30 en 01.00 
uur het rozenkransgebed voorgebeden. Mensen uit heel Neder-
land en Vlaanderen bidden mee. Ook is via Radio Maria dage-
lijks de H. Mis te volgen en anderen gebedstijden. 

Laten wij elkaar dragen in het gebed in deze tijd. Maria brengt ons 
bij Jezus. Jezus is voor ons de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij 
brengt ons bij God. Gebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood in deze 
coronatijd:

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.
Daarom komen wij vol vertrouwen tot u
en wij vragen door u aan de Heer:
Bevrijd ons land van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dra-
gen.
Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig
weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon. Amen

Elke werkdag om negen uur ‘s morgens 

Vieringen door de week
Elke werkdag om 09.00 uur is er een korte viering, in ieder geval 
tot 1 juni. De viering kunt u thuis via kerkradio, onze website 
of direct via Kerkomroep.nl beluisteren. Meer informatie: 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 Kwints-
heul.
Donderdag: pastoor Jaap Steenvoorden vanuit de kerk in Honse-
lersdijk.
Vrijdag: pastoraal werker Els Geelen vanuit de kerk in Monster.

Luisteren naar doordeweekse vieringen
Ga naar de website www.rkwestland.nl en klik op Vieringen. Klik 
op de viering van de dag en volg de aanwijzing om naar de kerk 
van uw keuze te gaan. Of klik op ‘Voor iedereen’, onder ‘Durf te 
geloven’ staat Kerkradio. Klik  op de kerk van uw keuze. U kunt de 
viering ook later beluisteren. U kunt ook de Kerkomroep-app op 
telefoon  of tablet installeren, kerken zoeken en vieringen luiste-
ren. De Kerkomroep-app is gratis. Of scan de QR-code: 

Parochiebestuur en onze vrijwilligers: 

Wij staan klaar om u te helpen 
Door Koos Verbeek, vicevoorzitter parochiebestuur

Het parochiebestuur wil dicht bij onze parochianen blijven, on-
danks de afstand die we moeten houden. Wij willen u graag hel-
pen met een woord van ondersteuning of bij vragen die u heeft. 
Wij willen hulp bieden aan alle Poeldijkers die op een of andere 
manier hulp nodig hebben. Neem contact met ons op:

Helen de Vreede:  
helendevreede@planet.nl  (tel.: 24 37 64 of 06 - 12 06 95 20)
Jan van Dijk: 
janenwilvandijk@tele2.nl (tel.:  24 77 19 of 06 - 40 91 75 65)
Koos Verbeek: 
koos@koosverbeek.nl (tel.: 62 54 59 of 06 - 53 71 41 51)

Voor geestelijke ondersteuning:
Pastor Max Kwee: kwee@rkwestland.nl of tel.: 76 43 38 
Pastoraal werker Els Geelen: geelen@rkwestland.nl of tel.:  
06 – 36 28 69 52
Uiteraard geldt onze oproep ook voor mensen die zien dat ande-
ren hulp nodig hebben, maar dat niet kunnen vragen. Uw privacy 
is gewaarborgd!

Kerkberichten 
Weekeinde 9 en 10 mei
Zondag 10 mei: kerk open van 09.15-10.00 uur en van 13.30-
15.00 uur voor gebed en een kaarsje. Intenties: jaargetijde To 
van der Knaap-van Leeuwen, Carla Bol-Stam, voor onze gezinnen, 
overleden familie Gardien-Verbeek, Dora Moen-Zuidwijk, Bep 

Verrassend ruime, geheel gerenoveerde en 
tot in de puntjes verzorgde eengezinswoning 
met grote aanbouw en zonnige achtertuin. 
De woning is gelegen in een gezellige straat 
op loopafstand van alle voorzieningen.

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

In een gezellige en kindvriendelijke woonwijk 
gelegen ruime hoekwoning van ca. 91 m2. De 
woning beschikt over een extra werkruimte 
op de begane grond, 2 ruime slaapkamers 
op de 1e verdieping, een bergvliering  en een 
zonnige achtertuin met achterom.

Vraagprijs: € 300.000,- k.k.

Beatrixstraat 48
2685 BM Poeldijk

Pluvierstraat 31 
2681 TL Monster

Volg
ons op:

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

(Scan links voor 
Apple of rechts 
voor Android)
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Witkamp-Zuiderwijk, Corry Barendse-Damen, Jan van der Elst, 
Trees Duijndam-Kuijpers. 
Weekeinde 16 en 17 mei 
Zaterdag 16 mei: Intenties: Henk van der Voort en Corrie van 
der Voort-van der Klugt, Janus Brabander.
Zondag 17 mei: kerk open van 09.15-10.00 uur en van 13.30-
15.00 uur voor gebed en een kaarsje. Intenties: 
Jan van Marrewijk, Nic van der Knaap, Roos van der Knaap-van 
den Berg, zoon Hans en overleden familie, levende en overleden 
familie Van Paassen-van Kester-Oosterveer, overleden familie 
Willemsen-Mutsaers, Francien Onings.  

Kerk open
Iedere woensdag van 13.30-15.00 uur, om binnen te lopen voor 
een stil moment, alleen of met anderen, een kaarsje aan te ste-
ken. Iedere zondag kerk open van 09.15-10.00 en 13.30-15.00 
uur voor gebed en een kaarsje.

Doopvieringen
Aanmelden voor een doopviering gaat digitaal. Op www.rk-
westland.nl staat onder Contact ‘Formulieren’. Het formulier 
‘aanmelden Doop’ ingevuld digitaal naar het secretariaat. Zij 
zorgen dat het bij de juiste mensen komt. Tot 1 juni zijn er geen 
doopvieringen; in overleg met betrokkenen wordt een nieuwe 
datum gezocht.

Vieringen De Backerhof
Er zijn geen vieringen in De Backerhof

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?

Ons dorp
75 jaar vrijheid en het nieuwe normaal

Oorlogsherinneringen 
Door Annemiek Koremans

Op 4 maart sprak ik met Jeanne Lelieveld-van Os en haar vriend 
Gerard Paalvast over hun herinneringen aan de 2e wereld-
oorlog en beleving van 75 jaar bevrijding als oorspronkelijke 
Poeldijkers. Twee maanden na ons gesprek is de wereld veran-
derd, maar het verhaal blijft overeind. Ontmoeting en gezellig-
heid. Gewoon – niets is meer gewoon – een gezellige bridgemid-
dag bij de KBO. Tussen spellen door aan tafel met Mart van der 
Knaap en Jeanne van Os. Mart vertelt met veel enthousiasme, 
dat hij met zijn (klein)kinderen naar Soldaat van Oranje gaat 
om op 24 april zijn 90ste verjaardag te vieren. 

Ik vind het een van de mooiste voorstellingen die ik ooit zag. 
Jeanne komt met het verhaal dat ze er niet naar toe wil omdat 
het teveel negatieve herinneringen bij haar oproept. Zij hoort nog 
steeds de knallen van V1’s in haar hoofd. Wat voel ik mij elke keer 
weer een rijk mens als mensen mij vertrouwen en hun diepste ge-
voelens met mij delen!

Knallen en gieren van V1-raketten
Jeanne van Os, geboren in 1937 aan de Vredebestlaan in het huis 
dat inmiddels 2 keer is afgebrand. Kind van Nico en haar moeder, 
samen met 5 broers en zussen. Haar vader was in de oorlog in 
1944 betrokken bij de Slag om Arnhem. Hun huis werd door de 
Duitsers gevorderd als uitkijkpost. Ze herinnert zich dat er gewe-
ren in huis waren en vooral het knallen en gieren van zware bom-
men als V1’s. Dat geluid en die ervaringen komen steeds weer 

boven bij vuurwerk en andere knallen. Jeanne herinnert zich de 
Duitsers ook als aardige mensen die met haar familie op de foto 
wilden. 

Vriend Geert
Via Jeanne maak ik kennis met haar vriend Geert Paalvast, oor-
spronkelijk van de Monsterseweg. Geert komt  uit een gezin met 
16 kinderen. Vanaf de brug bij hun huis keek je in die tijd zo naar 
de zee en zag je vliegtuigen naar beneden geschoten worden. 
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Scholen waren in beslag genomen. Je ging halve dagen naar 
school of de school was gesloten. Die zeeslagen maakten men-
sen angstig. Wij speelden altijd buiten, maar dán gingen we de 
gang in. De eerste jaren was er eten genoeg, maar later schaar-
ste en gingen mensen voedsel met elkaar ruilen. Op school aten 
we van de gaarkeuken, uit plantenbakjes en met je handen. Er 
kwam schurft voor. In het donker mocht je niet naar buiten; er 
was geen radio of stroom. In putjes stonden Duitsers te schieten, 
maar ze waren  niet allemaal slecht. NSB’ers waren niet goed. 
Met een Duitser ook jonge konijnen geruild voor Kuch (brood). 
Toen hebben we geleerd om nooit eten weg te gooien. Natuurlijk 
is er toen ook veel kattenkwaad uitgehaald. Zo verwijderde Geert 
met kornuiten aanplakbiljetten met Mussert en Heil Hitler erop. 
De Duitsers gaven de politie  opdracht daar wat aan te doen. Zo 
kwam Geert op het bureau in Monster terecht en stond er uren in 
de hoek. Het raam zit nog in het tot woningen omgebouwde poli-
tiebureau! Jeanne en Geert praten met veel respect en liefde over 
hun ouders. Wat hebben onze ouders in die tijd toch veel gedaan 
voor ons en anderen. In alle armoe.

Nieuwe normaal na 1945 duurde 75 jaar 
Er is dit voorjaar veel geschreven en gesproken over belevenis-
sen in de Tweede Wereldoorlog in de media. Zie ook het vorige 
nummer van Poeldijk Nieuws. Nederland, het Westland en ons 
dorp waren zich aan het voorbereiden op een mijlpaal: 75 jaar 
vrijheid. Het gesprek met Jeanne en Geert was begin maart. We 
mochten nooit vergeten en moesten elkaar vertellen over wat 
het betekende om in oorlog, armoe, strijd, angst, in onvrijheid, in 
………… te leven. Totdat half maart het besef over het gevaar van 
het coronavirus ook in Nederland en in ons dorp bij de meesten 
van ons kwam. Voor het eerst na bijna 75 jaar …… weg vrijheid, 
we moesten thuisblijven, verenigingen op slot, kerken, scholen en 
winkels dicht. Door hoest- en neusspetters kon er een virus wor-
den verspreid, waartegen nog geen vaccin is. Gezondheidscrisis, 
sociale crisis en economische crisis. Wereldwijd! 1945 leidde tot 
een nieuw normaal dat 75 jaar duurde en stopte in 2020. De strijd 
voor beheersing van de pandemie en beperking van vrijheid moe-
ten wij weer overdragen aan nieuwe generaties. We zetten de 
teller voorlopig maar even op 0. Alles wat normaal was, is niet 
meer normaal!?

Westland Verstandig: Wat kan de gemeente nog meer doen voor haar 
inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen in deze crisistijd

Westland Verstandig wil een Westlands crisisnoodfonds en wil de financiële im-
pact van de crisis daarmee regelen. Goede zorg en goede voorzieningen moeten 
voorop staan. De berichten over de Coronacrisis zijn gelukkig voorzichtig positief. 
Hulde binnen Westland aan degenen die daar hun best voor doen! Helaas 
ontkomen we er niet aan snel duidelijkheid te krijgen in de financiële gevolgen 
voor de gemeente. Willen we als gemeente het nodige kunnen doen, dan moeten 
euro’s vrijgemaakt worden. We zullen andere keuzes moeten maken waar onze 
euro’s aan uitgegeven gaan worden. Plannen moeten worden bijgesteld. Ook 
moet gestopt worden met het uitgeven van miljoenen euro’s aan externe krachten 
en onderzoeksbureaus en zouden ook verder geen visies meer opgesteld moeten 
worden. Alleen zo kunnen we voorkomen dat straks onze inwoners en onderne-
mers hogere lasten opgelegd krijgen.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 
2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.
net. Zie: www.westlandverstandig.nl. Onze Burgerkantoren 
houden we nog even dicht. 

Wilt u contact met ons, dat kan:  Westland Verstandig, 
Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068

mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl

Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 

net. Zie: www.westlandverstandig.nl. Onze Burgerkantoren 
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KBO Vakanti eweek 12 tot 19 mei
Het lijkt nog wel heel ver weg, maar onze reiscommissie heeft  
natuurlijk al een locati e voor ons gereserveerd. Vanaf de dag dat 
Poeldijk Nieuws uitkomt (18 januari) kunt u zich weer opgeven 
bij de leden van de reiscommissie. Dat zijn: Corrie van der Voet-
van der Bogaert, Irenestraat 104, (tel. 247608) en Lida Zuiderwijk, 
Beatrixstraat 119, (tel. 06 19038168). We blijven dit keer weer in 
Nederland. We gaan naar Zorgvliet, hotel Villa Nova. De vakanti e-
week is van vrijdag 12 tot 19 mei. Van de deelnemers wordt ver-
wacht dat zij redelijk zelfredzaam zijn. Onze reisbegeleiders zijn 
heel aardig, maar geen verzorgsters/ verpleegkundigen. Nadere 
gegevens over deze reis volgen nog. 
                                                 
Behoud vitaminen in verzekerd pakket
Houd vitaminen in het verzekerd pakket. Dat schrijven KBO-
PCOB, het Experti secentrum Pharmacotherapie bij Ouderen en 
KNMP aan minister Schippers (VWS). Zij reageren op het ad-
vies van het Zorginsti tuut Nederland om diverse recept plich-
ti ge vitaminen, mineralen en paracetamol 1000mg uit het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te laten stromen. 
De organisati es geven aan dat dit 1,7 miljoen mensen zal tref-
fen, veelal chronische pati ënten. Ook maken zij zich zorgen om 
pati ënten die zorg mijden. Zij vinden dat het Zorginsti tuut voor-
bijgaat aan kwetsbare chronisch zieke pati ënten die vitamines, 
mineralen en paracetamol gebruiken. Juist voor hen is adequate 
medicati ebewaking van groot belang. 
KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa: ‘Hierdoor worden veel 
oudere pati ënten getroff en. Voor mensen met osteoporose, ern-
sti ge nierinsuffi  ciënti e en aandoeningen waarvoor corti costero-
iden nodig zijn, kan dit tot bontontkalking, spierzwakte, meer 
botbreuken en ziekenhuisopnames leiden. Dit voorstel willen wij 
absoluut met minister Schippers bespreken. Het Zorginsti tuut 
vindt dat middelen niet in het pakket thuishoren als er een na-
genoeg gelijkwaardig geneesmiddel of voedingssupplement vrij 
verkrijgbaar is. Zij wil dat deze middelen hetzelfde behandeld 
worden als zelfzorggeneesmiddelen en adviseert de minister deze 
middelen uit het GVS te halen. De minister besluit in het voor-
jaar of zij het advies van het Zorginsti tuut opvolgt. De Tweede 
Kamer bespreekt dan de samenstelling van het basispakket 2018. 
Verwachti ng is dat eventuele maatregelen over vergoeding van 
vitamine D, mineralen en zware paracetamol per 2018 ingaan.

Citaten, spreuken en gezegden 
Volg je hart, want dat klopt.
De beste defi niti e van liefde gaf mijn moeder laatst: 
”Ik wordt eigenlijk van iedereen moe, behalve van je vader”. 
(Rutger Bregman)

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

BINGO..!
De eerste Bingoavond in het gloednieuwe jaar komt er aan! Elke 
derde donderdag van de maand starten wij om 20.00 uur, de zaal 
is open vanaf 19.30 uur. Na 7 ronden volgt er een superronde 
met mooie prijzen. Ook de prijzentafel voor de loterij is niet mis 
en goed gevuld! Zin in een gezellig avondje? Kom dan donderdag 
19 januari naar de Saturnus 10 in Poeldijk. De koffi  e staat klaar!

 

 

 
 
 
 
 

De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

De Zeeuw Bouwmaterialen B.V.- Slachthuiskade 30 -  Poeldijk 
tel (0174) 245516 - fax (0174) 243412 www.imabodezeeuw.nl  

Openingstijden: ma t/m vrij 8.00 - 17.00 uur, za 8.00 - 12.00 uur. 

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 
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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

Goede verzorging
Door ds. J.W.J. Guis

Verzorging heb je in verschillende vor-
men. Je kunt denken aan lichamelijke 

verzorging, maar ook aan geestelijke 
verzorging. Als dominee spreekt dat 
laatste mij wel aan. Maar ik zeg er 
gelijk bij, dat het niet ten koste kan 

gaan van het eerste. Een vraagstuk dat 
zich dezer dagen aandient is: hoe om te 

gaan met de kapper die dicht is? Met ande-
re woorden: hoe houd ik mijn kapsel toonbaar? Verzorging van 
het haar dus.

In de pastorie kwamen we erachter dat we niet over een goede 
schaar beschikten. Gelukkig bood een web-gigant uitkomst. Voor 
weinig een echte kappersschaar en nog thuisbezorgd ook! Daar 
hoefden we niet lang over te twijfelen. Als die binnen zou zijn 
konden we een instructievideootje op internet bekijken voor wat 
kniptips. Inmiddels is dat heel wat dagen geleden. We kwamen 
erachter dat deze schaar een verre wereldreis moest maken om 
hier aan te komen. Dat ging niet zo makkelijk. Nog even wachten 
dus. Als nu de bel gaat loop ik verwachtingsvol naar de voordeur. 
Kijk, de post met een pakketje. Eindelijk de schaar? Nee, mijn 
nieuwe Bijbelcommentaar! Ergens ben ik blij. Geestelijke verzor-
ging is toch echt het belangrijkst. Al hoop ik wel dat de postbode 
binnenkort voor de deur staat. Of dat de kapper weer gewoon 
open is. Vooral dat laatste eigenlijk.

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.

Zondag 10 mei 
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis, via livestream.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis, via livestream.
Zondag 17 mei 
10.00 uur: ds. D. van Vreeswijk, via livestream.
19.00 uur: ds. E. van Rooijen, via livestream.
Donderdag 21 mei 
09.30 uur: ds. J.W.J. Guis, via livestream.
Ook kunt u van de dienst een dvd thuis ontvangen. Neemt u dan 
contact op met diaken D. van Velden, tel. 0174-244020. 

Collecten in deze periode
Nu er geen diensten worden gehouden kunnen de kerkrentmees-
ters en diakenen niet collecteren. Als u toch een bijdrage wilt 
geven aan de ‘gemiste collecten’  is die welkom op: NL09 RABO 
0135 3652 36 t.n.v. Kerkv. Herv. gemeente Poeldijk, o.v.v. ‘gemiste 
collecten’. We verdelen deze bijdragen tussen diaconie en kerk-
voogdij op basis van de collecten op deze zondagen in 2019. Bij 
voorbaat dank voor uw bijdragen.

Woensdagavond extra kerkuitzending
Op woensdagavonden wil ik vanuit de kerk een extra uitzending 
verzorgen, samen met hen die beeld en geluid mogelijk maken. 
Het gaat om een korte overdenking, misschien het voorlezen van 
een gedicht en laten horen van liederen en muziek. Als u graag 
een bepaald lied wilt horen, laat het weten. Wellicht ligt er een 
uitvoering van in de kerk.

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

Hulp- en bezoekwerk
Door de coronamaatregelen zijn er ongetwijfeld gemeentele-
den die hulp nodig hebben met zaken die zij anders met gemak 
zelf kunnen doen. Boodschappen, iets ophalen of wegbrengen. 
Noemt u maar op. Schroom niet om contact op te nemen met 
diakenen of commissie gemeentewerk. Contactpersonen:
Br. D. van Velden, tel.: 24 40 20
Zr. J. Huis-Voois, tel.: 24 76 41
Onze predikant en ouderlingen zijn terughoudend met hun be-
zoeken. Als u behoefte heeft aan een gesprek of 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. 

Plantenmarkt
Zoals we u eerder lieten weten gaat de plantenmarkt door de 
coronacrisis niet door. Wij hopen die volgend jaar onder andere 
omstandigheden te houden. Koopt u nu uw planten bij de kwe-
kers die ons sponsorden en steun hen zo in deze moeilijke tijd.

20 18 JANUARI 2017

www.abcwestland.nl | 0174 28 92 82

The agri and food centre of the world
TE KOOP: 

bouwkavels vanaf ca. 2.000 m2

TE HUUR: 
bedrijfshallen en kantoren 
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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
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In memoriam: 

Pietje de Winter-van den Berg
Door ds. J.W.J. Guis

 Op 16 april overleed in de leeftijd van 100 
jaar Pietje de Winter-van den Berg, in 

haar woning in Opmaat in Monster. Al 
vroeg kreeg ze de naam Nel en zo was 
zij bekend. Sinds 10 februari 2006 was 
zij weduwe van Cornelis de Winter. 
Zuster De Winter mocht een zeer hoge 

leeftijd bereiken. Lang mocht ze zijn in 
het midden van haar kinderen, klein- en  

 achterkleinkinderen. De laatste weken ging 
haar gezondheid sterk achteruit. En het werd duidelijk dat het 
einde van haar leven dichtbij kwam. 

Boven de rouwbrief lezen we de woorden ‘De Heer is mijn Herder’. 
Een lied dat ze vaak gezongen heeft. Een lied waarin we merken 
wat werkelijk belangrijk voor haar was. Veel heeft ze mogen doen 
voor haar gezin en familie. Ook nam ze een grote plek in, in de 
kerkelijke gemeente, waarvoor ze zich met liefde heeft ingezet. Zij 
mocht dat doen vanuit het geloof in God. Dat Hij voor ons zorgt in 
goede dagen, maar ook als er verdriet en zorg is. Tijdens de dienst 
voorafgaande aan haar begrafenis stonden we stil bij de woorden 
van de Heere Jezus die in Math. 6 zegt: ‘weest niet bezorgd’. Dat 
kan als we voor al het andere het Koninkrijk van God zoeken en 
vinden. En we vinden dat enkel in de Heere Jezus zelf. Dat is een 
troost voor de familie die we hen toebidden. Haar kinderen en 
(achter)kleinkinderen. Het is ook een aansporing voor ons allen 
om met onze zorgen en zonden bij de Heiland te komen en ze 
zo kwijt te raken. Na de dienst gingen we naar ‘Molenlande’ in 
Monster waar de begrafenis plaatsvond. 

In memoriam: 

Wilhelmina Maria 
Bogaard-Dijkhuizen
Door ds. J.W.J. Guis

Op 11 april overleed in De Terwebloem 
Wilhelmina Maria Bogaard-Dijkhuizen. 
Zij mocht de leeftijd bereiken van 94 jaar. 
Wij lezen op de rouwbrief: ‘tot onze diepe droefheid, maar 
dankbaar voor al wat zij voor ons heeft betekend, laten wij u 
weten dat de Heere tot Zich heeft genomen.’ Zo waren we ook 
bij elkaar, in kleine familiekring, vrijdag 17 april in de kerk. 

De gedachten gingen uit naar wat zuster Bogaard heeft betekend 
voor haar man, haar gezin en familie en in de gemeente. In 1951 
trad zij in het huwelijk met Thomas Bogaard. Later waren zij als 
kostersechtpaar verbonden aan de Voorhof in Honselersdijk. Toen 
daaraan een einde kwam heeft ze ook nog veel mogen doen voor 
de kerk in Poeldijk. Meer op de achtergrond nam ze haar eigen 
plaats in. Dankbaarheid en tevredenheid waren voor haar type-
rend. Het is niet gemakkelijk om juist in deze tijden afscheid te 
nemen van een lieve moeder, oma en overgrootmoeder. We bid-
den haar kinderen en (achter)kleinkinderen de troost toe van het 
gedeelte dat we overdachten: ‘Geef de Heere de hand en komt 
tot Zijn heiligdom’ (2 Kron. 30:8). Het was de trouwtekst van het 
echtpaar Bogaard. En het laat ons zien dat we ons mogen verla-
ten op de Heere en dat Hij ons redt en bewaart. Dat is ten diepste 
omwille van het werk van de Heere Jezus. Zo zijn we veilig in leven 
en ook in het sterven. Na de dienst vond de begrafenis plaats op 
de begraafplaats in Poeldijk.

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

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
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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 

                                                                                                                                    Foto Kees van Leeuwen

We leven met elkaar in een bijzondere ti jd.
Ons doen en laten ziet er anders uit dan normaal. Ons leven staat op zijn kop. 

We worden beknot in onze bewegingsvrijheid en sociale contacten 
en dat geeft  ons een naar gevoel, juist in deze ti jd waarin we 75 jaar bevrijding herdenken.
Op deze wijze willen wij u graag een beetje moed inspreken om deze onzekere ti jden te doorstaan.

Neem een voorbeeld aan de Gantel die al sinds mensenheugenis door Poeldijk stroomt; 
alle stormen en onheilsti jdingen heeft  overleefd en voor verbinding blijft  zorgen. 
De Gantel gaf eerst aan tuinbouw alle ruimte, later aan de industrie en nu weer 
aan nieuwe huisvesti ng, waar volop aan gebouwd wordt.  
Waar ooit een haventje was en waar nu weer een aanlegplaats 
terug gaat komen.

En dat allemaal onder het toeziend oog van de kerktoren.

Zo moeten wij ook vertrouwen hebben op een goede afl oop van deze crisis.
Wees er - op gepaste afstand - voor elkaar en blijf gezond.

In de komende maanden liggen onze KBO-acti viteiten sti l, 
maar we zijn twee wekelijks met u in contact via 
Poeldijk Nieuws.

Een hartelijke groet van uw bestuur
Ben, Kees, Piet, Corrie, Lida, Jos,
Harry, Ria, Riet en Aad
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Op de Daltonschool Poeldijk

Kleuters oefenen met 1,5 meter
Het nieuws wordt al een tijdje beheerst door ‘1,5 meter afstand’. 
We moeten 1,5 meter afstand houden als wij met elkaar spelen 
en praten. Hoeveel is 1,5 meter? Burgemeester Bauke Arends 
schreef in een brief aan alle Westlandse kinderen dat 1,5 meter de 
wijdte van je armen is. Dán is het veilig om met elkaar te spelen. 

De juffen van de kleutergroep op de Daltonschool in Poeldijk 
maakten er een rekenwerkje van en daagden de kinderen uit 1,5 
meter te ‘maken’. Een leerzame activiteit: kin-
deren krijgen nog meer inzicht in wat die af-
stand betekent. In een filmpje liet juf Suzanne 
zien, dat je 1,5 meter auto’s neer kunt leggen, 
maar ook 1,5 meter speelgoeddieren. Thuis 
gingen de kinderen heel hard aan de slag. Zie 
het creatieve resultaat: wat zijn wij trots op 
onze knappe kleuters!

Wij kijken uit naar Rondje Poeldijk 2021

Bar gezellige middag 
Door Piet de Quaasteniet

Beste Boulers en overige Poeldijkers. Het zal bij iedereen anders 
zijn, maar we moeten vooruit kijken en afwachten hoe lang het 
duurt voor wij weer kunnen boulen. Woensdag 11 maart om 
13.00 uur hadden we het toernooi met de Boulende Stieren uit 
Leiderdorp. Een bar gezellige middag, wij speelden drie partijen 
tegen elkaar. De winnaar was een flinke stier, misschien spelen 
we in augustus of september om revanche te nemen een toer-
nooi in Leiderdorp. Dat gaan we nog wel horen.

Donderdag 12 maart was de laatste speeldag. Door het coronavi-
rus konden wij sindsdien niet meer spelen.
Ook gaan alle feestweken in het Westland dit jaar niet door, zoals 
het Rondje Poeldijk. Ook het Jeu de Boules toernooi voor vrij-
dag 4 september in de Voorstraat vervalt. Daarom willen wij alle 
sponsoren die dit jaar sponsorden hartelijk bedanken en kijken 
vooruit naar het Rondje Poeldijk in 2021. Natuurlijk respecteren 
wij sponsoren die dit jaar niet kunnen sponsoren, ook met hen 
kijken we uit naar 2021. Ook voor de klaverjassers zit het seizoen 
er op. Ook jullie bedanken wij, ondanks alles 
kijken wij uit naar september voor de start 
van een nieuw seizoen. Zie onze nieuwe 
website www.verburch.nl voor het laatste 
nieuws.
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Tachtig jaar geleden werd Nederland door de Duitsers onaange-
naam verrast, opgeschrikt en meegesleept in een nietsontzien-
de oorlog die miljoenen mensen het leven kostte. Vijf jaar later 
pas kon er opgelucht adem worden gehaald toen de Duitsers 
beseften dat zij definitief het onderspit moesten delven. Wat er 
in die vijf jaren gebeurde is nauwelijks te beschrijven. Menigeen 
maakte, hoewel het vege lijf met moeite kon worden gered, 
afschuwelijke situaties mee. In eigen land of Duitsland werken 
voor de vijand (arbeidsinzet), bombardementen, razzia’s, depor-
tatie en de afschuwelijke Jodenvervolging. De Februaristaking 
1941 in Amsterdam was een helder antwoord op de anti-Joodse 
maatregelen van de bezetter. Vervolging en haat, uitmondend 
in mensonterende taferelen in Nederlandse doorgangskampen 
waren slechts een ‘voorproefje’ van wat ons te wachten stond. 

Concentratiekampen waren het eindstation voor vele onschuldige 
burgers. Joden kregen als bevolkingsgroep continu de schuld van 
elke tegenslag. Daaraan moest en zou de bezetter voorgoed een 
einde maken. Het leidde ertoe dat Joden in Nederland na 1941 
steeds meer beperkingen kregen opgelegd en zij voor de vijand 
steeds herkenbaar waren. Zelfstandig ondernemen werd hen ver-
boden, terwijl het dragen van een gele Jodenster vanaf voorjaar 
1942 verplicht werd. Vanaf toen reden met grote regelmaat vol-
gepropte treinen met Joden uit doorgangskamp Westerbork naar 
Auschwitz, Sobibor, Dachau en elders. Uit de overvolle treinen kon 
slechts een enkeling zich in veiligheid stellen. Bijna iedereen die 
in een der kampen werd ‘gedumpt’, keerde nimmer terug. Ook 
het Brabantse kamp Vught speelde een belangrijke rol , ook daar 

waakten de Duitsers hardhandig over opgesloten Joden. Het 
kamp werd later herinneringscentrum, een Nationaal Monument.   

Echte oorlog begon pas na capitulatie 15 mei
Dat er ruim 100.000 Nederlandse Joden het leven lieten (2/3 van 
het totaal), moet ons aan het denken zetten. Er is vaker getwij-
feld of Nederland echt alles uit de kast haalde om deportatie en 
veel erger te voorkomen. Het dagelijks leven was echter dikwijls 
ontregeld, naast angst heerste er onder de bevolking grote onze-
kerheid. Dan is het een groot goed te vernemen dat er kort voor 
het uitbreken van de oorlog 10.000 Joodse Europese kinderen 
naar Engeland zijn verscheept en zo zijn ontsnapt aan de gruwe-
len van de nazi’s. Kindertransporten waaraan de naam van Truus 
Weismuller-Meijer onverbrekelijk is verbonden. Soms horen we 
jonge mensen nu de Tweede Wereldoorlog wel eens bagatelli-
seren. Het lijkt dan alsof de oorlog tot aan de capitulatie maar 
vijf dagen duurde en daarna als een nachtkaars uitging. Daaruit 
blijkt eens te meer dat men zich moet verdiepen in de historie om 
te begrijpen wat er zich in die jaren werkelijk afspeelde. Zijn we 
dan toch aan het lezen, neem dan de hoogst interessante aanloop 
naar de Tweede Wereldoorlog mee. Die laat zien hoe gebelgd de 
nog jonge Adolf Hitler al ver vóór 1940 was over de nederlaag van 
Duitsland in de Eerste Wereldoorlog. Die vernedering kon hij niet 
verkroppen en zinspeelde op wraak. Toen in januari 1933 Hitlers 
Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP) aan de 
macht kwam, was het hek van de dam. Duitsland werd éénpar-
tijstaat, waar tegenspraak niet werd geduld. Door de wereld-
wijde economische crisis en werkeloosheid leden mensen grote 
armoede. Alle levensmiddelen waren op de bon, via een distribu-
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tiestelsel konden we overleven. Nederland telde  toen al zo’n half 
miljoen werklozen op een bevolking van 9 miljoen. Gevolg was 
dat legio burgers zich lieten beïnvloeden door ‘mooie woorden 
en loze beloften’ van het Duitse gezag. Laat één ding nog maar 
eens gezegd zijn: ‘de oorlog begon pas nadat de capitulatie door 
de Duitsers was afgedwongen’. De vijf dagen, vóór de capitulatie, 
lieten met zware gevechten bij de Grebbelinie en het bombarde-
ment op Rotterdam al trieste dieptepunten zien. 

Geen ‘buitenspelpositie’ voor het Westland
In die vijf dagen vertolkte het Westland beslist geen bijrol. 
Integendeel, de pamfletten die op 10 mei 1940 door de Duitsers 
boven Den Haag waren uitgeworpen, logen er niet om. De be-
kendmakingen hadden nauwelijks de  grond bereikt of het eer-
ste slachtoffer in Poeldijk was een feit. De 14-jarige Plonie van 
der Knaap werd in de morgen van die tiende mei om 05.00 uur 
dodelijk getroffen door een granaat. Zij werd daarmee het eer-
ste Westlandse slachtoffer die dat vreselijke lot overkwam. De 
meeste mensen lagen nog op één oor toen vanuit Westlandse 
dorpen ingekwartierde soldaten uit Honselersdijk en Poeldijk 
zich, onder leiding van kapitein Boellaard, richting Ypenburg en 
Ockenburg begaven. Eerste en belangrijkste doel van de bezetter 
was immers het complete regeringscentrum uit te schakelen en 
de leiders, waaronder koningin Wilhelmina, te arresteren. Om de 
aanval te doen slagen was het bezit van deze vliegvelden voor 
de bezetter van eminent belang, vandaar de vroege tocht van de 
‘Westlandse’ soldaten. Adolf Hitler wilde in één keer de genade-
klap uitdelen en het militaire hoofdkwartier in Den Haag in bezit 
hebben. Van het zwakke en matig getrainde Nederlandse leger 
kregen de Duitsers die eerste dagen een handvol Hollandse klap-
pen om de oren waarop zij nauwelijks antwoord hadden. Dat ons 
land de strijd tegen de bezetter op termijn nooit kon winnen was 
logisch. De eerste oorlogsdag werd voor de bezetter een tegenval-
ler, hun doel was niet bereikt. Opvallend dat hoge militairen in de 
strijd soms in gebreke bleven, waardoor sergeanten en majoors 
in uitzonderlijke gevallen hun meerderen moesten corrigeren. Dat 
was niet de algemene tendens, het waren wél onvoorziene fei-
ten. Moed en kracht tonen in vredestijd is van een ander kaliber 
dan ze in oorlogsomstandigheden in praktijk brengen. Elk dorp 
heeft op zijn eigen wijze de oorlog verwerkt en beschreven. De 
Westlandse dorpen kwamen er zeker niet zonder kleerscheuren 
vanaf. Naast tientallen dodelijke militaire- en burgerslachtof-
fers was er enorme materiële schade. Alleen de aanleg van ver-
dedigingslinie ‘de Atlantikwall’ kostte, ook ter bescherming van 
Rotterdam en zijn haven, het Westland handenvol geld door de 
sloop van kassen, woningen en later de wederopbouw. Aan de 
Groeneweg in ’s-Gravenzande bleef door de aanleg slechts één 
woning (Groenewegen) overeind, de rest moest wijken voor het 
strategisch belang. Ook het zeedorpje Ter Heijde onderging een 
metamorfose, alleen het fraaie kerkje ontsprong de dans. Burgers 
werden geëvacueerd, ook naar Poeldijk. Scholen en andere ge-
bouwen werden gevorderd zodat talrijke kinderen op verschillen-
de plekken lessen volgden. Ook burgerwoningen werden ingeno-
men. Zo werd  bloemenveiling ‘Het Westland’ (De Veiling) tijdelijk 
gebruikt als paardenstal, terwijl de Duitsers woningen aan de 
overzijde gingen bewonen. Er zat voor de eigenlijke bewoners 
niets anders op dan dat soort ‘deals’ onder druk te sluiten. Ook 
de grote loods van Theodorus Enthoven aan de Wateringseweg 
had heel wat paarden en soldaten binnen haar muren. De houten 
bordjes met nummer, naam en geboortejaar van de viervoeters 
zijn mij destijds geschonken. Vooral omdat oorlog en bevrijding 
mij al jaren fascineren, doet het me goed dat verschillende ge-
beurtenissen in de laatste oorlogsjaren mij bijgebleven zijn. 

Vader weggekropen in schuilkeldertje 
Sommige dingen maken nu eenmaal enorme indruk op een 
ventje van en jaar of vijf/zes. Zo herinner ik mij nog goed dat er 
een wachthokje met een Duitse soldaat bij de hoofdingang van 
bejaardenhuis ‘Sint Jozef’ stond en er soldaten op de achterste 
banken van de Bartholomeuskerk zaten. Veel indruk maakten 
ook twee soldaten die met mijn moeder tijdens de razzia van de-
cember 1944 naar de zolder gingen om mijn in een schuilkelder-
tje weggekropen vader op te sporen. Hoewel hij in een piepklein 
vertrekje wat zuurstof moest zien te happen, kregen de soldaten 
hem niet te pakken. Mijn doodsbange, biddende moeder, kreeg 
op zolder een hard stuk ‘kuch’ (brood) overhandigd in ruil voor 
twee kistjes druiven. Met broer Aad heb ik die ‘ruil’ mee mogen 
maken omdat wij al in bed lagen. Vooral dat bidden op zolder heb 
ik nooit kunnen vergeten, ook de angstige lichaamsuitdrukkingen 
zijn op mijn netvlies blijven staan. Ook het ‘sneuvelen’ van enkele 
ruiten van de kamer bij een inslag aan de overkant bracht het hele 
gezin een poosje in de kelder om bij te komen van de schrik. Nog 
zien we buurjongen Piet van Dam, nauwelijks 20 jaar oud, tijdens 
de razzia in 1944 naar Kwintsheul lopen om nooit meer terug te 
keren. Het mooiste ogenblik werd zonder twijfel beleefd toen een 
knecht van buurman Van der Hout op 5 mei 1945 bij ons aan de 
zijdeur aanbelde met de mededeling dat de bevrijding en dus de 
vrede  eindelijk een feit waren. Wij wisten het nog niet, want de 
radio lag verstopt in een waterdicht bakje onder de grond. Een 
plekje waar het eenvoudige stukje techniek daarna niet lang meer 
doorbracht! Tachtig jaar geleden brak de Tweede Wereldoorlog 
uit, vijf jaar later waren geallieerden overal onmisbaar bij het tot 
stand komen van de vrede. 

Veel activiteiten ter herdenking van het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog (1940) en de Bevrijding (1945) waren georgani-
seerd, maar kunnen door het coronavirus niet doorgaan. Als 
onderdeel van driekwart eeuw vrijheid in Poeldijk Nieuws, krijgt 
u rond vijf mei een der mooiste plaatjes van de grootse bevrij-
dingsoptocht uit 1945 aangeboden. De meisjes die het Poeldijkse 
Sint Jozefhuis hadden schoongemaakt, nadat de Duitsers eruit 
waren vertrokken, liepen natuurlijk mee door de straten van 
Poeldijk. Het zijn vanaf links: Agatha van den Broek, Bep van der 
Voort, Lenie Kouwenhoven, Jeanne van der Knaap, To Vollebregt, 
Roos van Kester, Gerarda Duynisveld, Jo van Marrewijk, Toos van 
Kester en Riek van der Zande. Ik zet een punt, maar niet zonder 
een klaagzang van een dorpeling anno 1943:

‘Geef ons toch spoedig terug oh Heer - 
het goede leven van weleer.
Met biefstuk en veel karbonaden - 
doorregen spek om uit te braden.
Gedenk ons met tabak, sigaren - 
brandewijn en ouwe klare.
We zullen heus ons best wel doen - 
als brave burgers van fatsoen. 
O troost daarom uw arme schapen - 
met lekker eten en lang slapen. 
Verlos ons tenslotte van alle kwaad - 
van broodgebrek, van surrogaat’.    
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Freesiakweker René van Dijk:

‘Héél ander bloemenvoorjaar’
Door Nelly Schouw-Zaat

Komend weekeinde viert Nederland Moederdag. Die tweede 
zondag in mei staat bij elke bloemkweker met gouden letters 
in zijn agenda. Van Pasen in april tot Moederdag in mei bepa-
len een groot deel van de omzet in bloemen, tuin- en kamer-
planten. Maar al twee maanden pakken donkere wolken zich 
samen boven de sierteelt. ‘Het is zéér zorgelijk’, vertelt frees-
iakweker René van Dijk uit Naaldwijk aan Poeldijk Nieuws. ‘De 
koopkracht van de consument zal achteruit gaan. Men houdt de 
hand op de knip en dat hakt in onze omzet’.

Je kunt het bedrijf van 
René van Dijk (52) gerust 
succesvol noemen. Op 
18.000 vierkante meter 
worden jaarrond freesia’s 
gekweekt. Waar de frees-
ia in het verleden een zeer 
groot product was met 
800 hectare in Nederland 
is dat nu nog 80 hectare: 
een bescheiden positie op 
de markt. René heeft zich, 
toen hij het bedrijf van 

zijn vader Piet overnam, toegelegd op enkele- en dubbelbloemi-
ge soorten in spectaculaire kleuren. Hij maakte de bloem als het 
ware ‘volwassen’. Zijn boeketten zijn in diverse tinten wit, roze, 
oranje en rood voorhanden. Altijd met de zeldzaam zoete geur, 
die freesia’s zoveel meerwaarde geeft. Succes betaalt zich uit, 
zou je denken; dat was tot de coronacrisis begon ook zo. ‘Het is 
een heel ander bloemenseizoen geworden dan wij verwachtten’, 
aldus René. Hij en zijn partner Renate hebben twee kinderen, 
Jesse van 13 en Niels van 11 jaar. ‘De belangstelling voor freesia’s 
in Nederland is niet groot. In Engeland, Duitsland, Polen en de 
Balkanstaten is die geliefd. Onze afzetorganisatie Unicumfreesia 
stemt vraag en aanbod op elkaar af, zo is een grootschalige af-
zet ontstaan. Er zijn winkelketens die per week anderhalf miljoen 
stelen bij ons bestellen. Ook is er daghandel via webshop en vei-
lingklok. Daar zien we ook de inkopende partijen groter worden’. 
Op de Naaldwijkse kwekerij aan de Grote Achterweg worden per 
jaar 7.000.000 freesia stelen geteeld. Gemiddeld wordt 50% van 
de oogst verkocht via Unicumfreesia, een coöperatie van twaalf 
kwekers die hun aanbod afstemmen op te verwachten jaarcon-
tracten. De groep heeft op het veilingterrein van Flora Holland, 
met andere bloemenafzet-organisaties een koelcel voor verwer-
king, boeketterie, kantoren en software in gebruik.
                             
Rust en efficiency voor kwekers 
René van Dijk: ‘De kwekers 
die bij Unicum zijn aangeslo-
ten merken dat deze werk-
wijze voor hen zelf veel rust 
en efficiency brengt. Op de 
gezamenlijke locatie is één 
kweker met de verkoper ver-
antwoordelijk voor de prijs 
en het volume en er zijn vier 
vaste medewerkers die alles 
organiseren. Dat bespaart in 

onze eigen bedrijven veel energie en tijd. Wij zijn verantwoor-
delijk voor een goede teelt, een correcte oogst en verpakking. 
Samen houden we ons bezig met certificering en proberen waar 
mogelijk biologisch te telen. Om het milieu minimaal te belasten 
leggen wij ons toe op energiezuinige productie. Zo zijn er al twee 
kwekers met een veld vol warmtecollectoren om de kas mee te 
verwarmen’.

Acht hectare plastic kassen in Ethiopië
Sinds een paar jaar is Van Dijk ook actief in het buitenland. ‘Reden 
om in Ethiopië een bedrijf te starten was dat het rendement van 
onze bedrijven in 2006 sterk onder druk kwam. Wij wilden in de 
duurdere maanden in het buitenland produceren om onze kost-
prijs te verlagen en ook de freesiaknollen die onderaan de plant 
groeien gebruiken; helaas is dat niet goed gelukt. Daarom zijn we 
omgeschakeld naar de Statice. Die telen wij nu in Ethiopië op acht 
ha in plastic kassen en zijn inmiddels de grootste producent voor 
de Europese markt. Ook zijn wij gaan samenwerken met andere 
Westlandse kwekers van Alstroemeria’s. Er is nu ook een kas van 
twee hectare in Ethiopië die de volledige productie levert aan 
Westlandse kwekers. In het personeelsbeleid volgen wij ons cer-
tificaat en de Nederlandse wet. De 300 werknemers betalen wij 
wekelijks uit en hebben voorzieningen gemaakt zoals een dokter-
spost, moestuin en schoon water voor het personeel’. 

‘We zullen snel moeten schakelen’
Wordt de coronacrisis geen struikelblok voor die buitenlandse 
productie? ‘We hebben het geluk dat Ethiopië Airlines nog in-
ternationale vluchten uitvoert. De markt loopt nu nog voor 70% 
gewoon door. De Ethiopische bloemen komen dus via Nederland 
in andere Europese landen. We zijn ook zeker van de uitbetaling. 
Onze productie is dus geen struikelblok, maar de afzet in Europa 
stagneert’. Over de huidige situatie en nabije toekomst is René 
van Dijk niet optimistisch. ‘Met enkele weken lage omzet kunnen 
wij overleven, langere tijd weinig tot geen omzet houdt niemand 
vol. Hoe langer dit duurt, hoe langer de herstelschade voelbaar 
blijft. De koopkracht daalt, mensen die kort geleden graag een 
mooi boeket bloemen kochten, houden nu de hand op de knip. Ik 
denk dat het héle leven zal veranderen na de crisis, dus ook de af-
zet van bloemen. Eerlijk gezegd zat die verandering er al een tijd 
aan te komen. Het gaat nu in een hogere versnelling. We zullen 
snel moeten schakelen in productie. Misschien is dat wel goed, 
denk ik’.

Statice Van Paassen uit Ethiopië via Poeldijk: 

Naar winkels in Europa
De Poeldijkse broers Roland en Stefan van Paassen aan de 
Casembrootlaan waren de afgelopen weken druk  met oogsten 
van Statice, een bijzonder sierteeltproduct dat het goed doet in 
gemengde boeketten. ‘Het zag er in ’t vroege voorjaar zorgelijk 
uit met onze afzet naar de Nederlandse en buitenlandse bloe-
menwinkels’, vertellen zij aan Poeldijk Nieuws. ‘De veiling kan 
nu meer aanvoer hebben, maar de prijzen zijn in de aanloop 
naar Moederdag nog niet op het gewenste peil’.
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Vieringen Pinksternoveen 
Door Els Geelen, pastoraal werker

In deze coronacrisis willen wij met elkaar verbonden blijven, 
daarom is er elke werkdag een viering om 09.00 uur via www.
kerkomroep.nl. In vieringen tussen Hemelvaart en Pinksteren 
geven we ook aandacht aan de Pinksternoveen. Wat is dat? Een 
noveen (van het Latijnse ‘novena’, dat ‘negen’ betekent) is een 
gebed dat op negen opeenvolgende dagen tussen Hemelvaart 
en Pinksteren gebeden wordt.

De oervorm is de Pinksternoveen met wortels in de heilige Schrift, 
in de Handelingen van de Apostelen. Daar wordt beschreven hoe 
de Apostelen met Maria, de moeder van de Heer, “eensgezind 
bleven volharden in het gebed”, tot aan Pinksteren, de komst van 
de heilige Geest. Wij hoeven de geschiedenis niet over te doen. 
God heeft zijn Geest al gegeven, juist de tijd tussen Hemelvaart 
en Pinksteren is mooi om te bidden voor een rijke werking van 
de Heilige Geest in ons leven. Zoals in de advent wordt uitgezien 
naar Kerstmis, naar de geboorte van Christus, gebeurt dat in het 
noveen naar Pinksteren en doorwerking van de Heilige Geest. 
Pastores gaan op werkdagen voor. Ook in het weekeinde zijn er 
korte vieringen verzorgd door de VOLP-groep. Op 22 mei begint 
in de H. Machutuskerk voorganger pastoraal werker Els Geelen. 

Vrijdag 22 mei 09.00 uur H. Machutus Monster
Zaterdag 23 mei 09.00 uur OLV van Goeden Raad Honselersdijk 
Zondag 24 mei 09.00 uur H. Machutus Monster
Maandag 25 mei 09.00 uur OLV van Goeden Raad Honselersdijk 
Dinsdag 26 mei 09.00 uur H. Machutus Monster
Woensdag 27 mei 09.00 uur St. Andreas Kwintsheul
Donderdag 28 mei 09.00 uur OLV van Goeden Raad Honselersdijk 
Vrijdag 29 mei 09.00 uur H. Machutus Monster

Statice telen in de winter lukt niet in Nederland. Omdat de Van 
Paassens graag jaarrond Statice leveren komen de bloemen in 
de wintermaanden uit Ethiopië. Daar heeft René van Dijk uit 
Naaldwijk een bedrijf waar Statice en Alstroemeria’s worden ge-
teld. Productie en transport van deze bloemen in dit tropische 
land heeft niet veel nadeel ondervonden van de corona crisis. 
Maar veilingprijzen zijn gekelderd. Ronald van Paassen is blij dat 
de eigen Poeldijkse productie nu goed draait. Financieel is het 
nog niet rooskleurig. Hij heeft er vertrouwen in dat de Poeldijkse 
Statice weer goed door handel en consument wordt verwelkomd. 
‘Het is een sterk product met veel mogelijkheden in de verkoop’, 
zegt hij. ‘Wij zijn er in gespecialiseerd en werken al 26 jaar met 
deze bloem. Er zijn mooie kleuren en nieuwe variëteiten ont-
wikkeld: wit, crème kleurig, roze, licht- en koningsblauw, geel en 
paars. Je kunt er eindeloos mee variëren én ze zijn lang houd-
baar’.  

Vieringen De Terwebloem
Geestelijk verzorger: 
Annalena Hoyer (a.hoyer@pietervanforeest.nl)
Pastorale Raad: Leny van Leeuwen, telefoon 0174-24 57 89.

Geestelijk verzorger Annalena Hoyer is nu vaker in De Terwebloem 
om aandacht aan de bewoners te geven. Helaas kunnen er nu 
geen vieringen zijn.

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

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
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Jongeren tot en met 12 jaar 

Jeugdhandbaltraining Verburch
Vanaf 30 april zijn we weer begonnen met de handbaltrainin-
gen op Verburch voor de jeugd tot en met 12 jaar. De kinderen 
stonden te popelen om weer te beginnen. Wij willen kinderen 
die nog niet op handbal zitten, ook de mogelijkheid bieden om 
deze gave sport een keer uit te proberen, dus….

Ben jij onder de 13 jaar oud, en heb jij zin 
om een leuke, nieuwe sport uit te probe-
ren? Neem dan contact op met Laura van der 
Steen (Laura_s44@hotmail.com). Zij kan je de 
trainingstijden per leeftijdsgroep vertellen. 

Jeanne en Piet Onings 65 jaar getrouwd

Een bijzonder huwelijksjubileum
Door Nelly Schouw-Zaat

Net als op 19 april 1955, toen Poeldijker Piet Onings en zijn 
Wateringse bruid Jeanne van der Goes elkaar het ja-woord ga-
ven in de Sint Janskerk in Wateringen, scheen ook nu, 65 jaar 
later op 19 april de zon uitbundig. Dat maakte het 65-jarig hu-
welijksfeest in Poeldijk heel bijzonder. Een korte, indrukwek-
kende plechtigheid in de Bartholomeuskerk, met slechts enkele 
aanwezigen vanwege de corona maatregelen, was het begin van 
de feestdag. Even later werd het een uitbundig buitenfeest.

Natuurlijk hadden de jubilerende bruid en bruidegom het graag 
anders gehad. Een H. Mis uit dankbaarheid, een receptie met 
veel bezoek en gezelligheid. Dát kon niet. Hun kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen lieten zich echter niet onbetuigd. In het 
diepste geheim werd een onvergetelijke gebeurtenis voorbereid. 
‘We waren totaal verrast dat er toch een bijeenkomst kon worden 
gehouden in het kapelletje van Bartje’, vertellen Jeanne en Piet 
in hun huis aan het Poeldijkse Endhof. ‘Pastoor Max Kwee was 
gekomen. Hij hield een toespraak, wij staken een kaars aan en 

de pastor overhandigde ons een feestelijke kaars als cadeau. Het 
was ook heel mooi dat wij bij deze speciale gelegenheid nog de 
Communie uitgereikt kregen en natuurlijk gaf de pastor ons de 
Zegen. Het was echt een voorrecht om dit samen mee te maken’.

Draaiorgel naast het balkon
Later in de middag barstte de feestvreugde los bij het balkon van 
hun appartement. Er was vooraf al veel werk gemaakt van ver-
siering met spandoeken, ballonnen en de feestelijk wapperende 
Nederlandse driekleur bij het appartement van Jeanne en Piet. 
Zij op hun balkon, buiten, op gepaste afstand stroomden familie-
leden, jong en oud, toe om hen toe 
te zingen. Er meerde zelfs een bootje 
met jonge kleinkinderen aan bij de 
Gantel. Er werden ijsjes aan de kinde-
ren uitgedeeld. Anderen hieven hun 
glas naar het bruidspaar. Tot ieders 
verrassing klonken er vrolijke liedjes 
uit een draaiorgel naast het balkon 
die de gasten tot een polonaise over 
het gras langs de Gantel uitnodigden. 
Natuurlijk met gestrekte armen achter elkaar onder het motto 
‘houd afstand’. 

Zorgen over bloembollenbedrijf
‘De corona crisis drukt wel een stempel op ons leven’, zegt Piet 
Onings die komende zomer 94 jaar hoopt te worden. Hij maakt 
zich zorgen over het bloembollenbedrijf Onings, nog een echt 
familiebedrijf. De export van bloembollen naar landen als China 
en Japan ondervindt grote moeilijkheden. Er komen veel minder 
orders binnen en het transport moet per schip; de luchtvaart ligt 
stil. ‘Onze zoon die in Paso Robles in Californië woont kon daar-
door ook niet bij ons feest zijn’, zegt Jeanne. ‘Maar wij hebben 
gelukkig goed contact met hem en wij zijn blij en dankbaar dat 
wij samen zo’n prachtige dag hebben gehad. Kijk eens naar al die 
bloemstukken, kaarten en boeketten. Het is echt fantastisch!’
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In memoriam: 

Kees Rijgersberg, icoon Verburch
Door Kees Vriend en Harry van der Arend

Kees was vanaf de oprichting van RKSV Verburch in 1949 lid 
van de voetbalafdeling. Niet dat hij ooit tegen een bal trapte, 
hij vond dat er ook niet spelende jongens lid konden worden. 
Zijn sociale inslag mondde al heel snel uit in een verzoek om 
toe te treden tot het bestuur. Waarschijnlijk is hij door Anton 
Zuijderwijk - een maatje van hem – gevraagd het bestuur te 
versterken. In 1951 werd hij benoemd tot tweede secretaris. 
Die functie bekleedde Kees tot zijn afscheid als bestuurslid in 
1984! Voor zijn grote verdiensten werd hij benoemd tot erelid 
van Verburch. Op verzoek van het bestuur bleef hij de vergade-
ringen nog tot 1997 notuleren.

Meer dan 45 jaar heeft hij zijn pennenvruchten aan het papier 
toevertrouwd. Opvallend was zijn schrijfstijl, hij maakte er een 
aangenaam en duidelijk verhaal van, soms met humoristische 
ondertoon. Zo omschreef hij in de notulen van 1981 eens ‘dat het 
nieuwe meubilair bijzonder levenslustig was, doch het maakte te-
veel lawaai’. Voorzieningen om dit euvel  te beperken werden on-
der de loep genomen. Hij bleef in zijn bewoordingen altijd correct 
zonder er iemand mee te kwetsen. Toen dorpsblad de Poeldijker 
- de voorganger van het huidige Poeldijk Nieuws - in 1978 werd 
opgericht werd hij namens alle afdelingen van de sportvereniging 
Verburch redacteur en inleveradres van alle aangeleverde kopij. 
Dat was in die tijd best tijdrovend; alles werd overgetikt op zijn 
Remington schrijfmachine. Daardoor had hij veel persoonlijk con-
tact met de schrijvers van de artikeltjes en was hij volledig op de 
hoogte van het wel en wee van de totale sportvereniging.

Present bij viering 70-jarig bestaan Verburch
Zijn gehoor speelde hem al vele jaren parten; hij schroomde dan 
niet om bij de betreffende functionaris nog eens na te vragen wat 
er precies was gezegd. Hij wilde er zeker van zijn dat het bericht 
juist werd uitgewerkt.Als geen ander heeft hij jarenlang de jaar-
overzichten van het voetbal samengesteld voor de jaarvergade-
ring, die  na goedkeuring door het bestuur in de Poeldijker wer-
den gepubliceerd. In 1997 vond hij het welletjes en maakte Kees 
‘plaats voor de nieuwe generatie’, zoals hij zijn afscheid als notu-
list aankondigde. Wij namen afscheid van een aimabele man, die 
betrokken was bij de club maar bescheiden op de achtergrond 
werkte.  Steeds toenemende gehoorbeperkingen brachten hem 
zeker na het overlijden van zijn vrouw meer in een isolement. 
Hoewel zijn geest helder bleef – hij vertelde graag over het ver-
leden – was communiceren alleen mogelijk  via geschreven tekst. 
Bij het 70-jarig bestaan van Verburch was hij na enig aandringen 
toch bij de viering en is hij nog gehuldigd. Met zijn opmerking 
‘ik zit er dan maar bij als een zombie’ gaf ik hem te verstaan dat 
zijn ogen en geest nog super waren. Achteraf was hij blij dat hij 
op het verzoek was ingegaan. Zijn lichamelijke ongemakken na-
men snel toe en maakten hem verzwakt 
en moe; hij vond het eigenlijk wel mooi 
geweest. Op 5 april overleed hij op 95-ja-
rige leeftijd, op 10 april is hij in besloten 
kring begraven. Een kleine delegatie van 
Verburch heeft hem mede uitgeleide ge-
daan. Hij zal bij Verburch, zeker bij de 
oudere generatie, worden herinnerd als 
een clubicoon met grote verdiensten. Wij 
gunnen hem de rust die hij verdient.

Vervolgserie over bouw 40-jarige sporthal

Jan van der Valksporthal (6)
Door Peter van Leeuwen

Met alle ingewonnen informatie in de hand worden definitie-
ve gegevens verstrekt aan de drie overgebleven aanbieders. 
De bouwbedrijven Weboma, Van Mierlo en Eekhout (P. Gram) 
wordt verzocht een offerte uit te brengen met de harde eis 
zoveel mogelijk Poeldijkse bedrijven in te zetten voor de tech-
nische installaties. Wij schrijven 21 augustus 1979 als de aan-
biedingen van de drie bedrijven ter beoordeling worden voor-
gelegd aan de hoofdcommissie (Piet Zwinkels, Harry van der 
Arend en Wim Zuiderwijk) en de financiële commissie (Gerard 
van Steekelenburg, Hans van den Berg, Aad van Kester en 
Gerard Broch).

Jan van der Valk (onafhankelijk coördinator) fungeert als spreek-
buis naar de gemeente Monster. Afrondende gesprekken met 
de drie kandidaat-bouwers worden door de eerder genoem-
de Wim Zuiderwijk en Piet Zwinkels gevoerd. Dan schuift Cees 
Breumelhof namens de bouwcommissie ook aan. Uitkomst: 
Weboma uit Wateringen wordt als hoofdaannemer voor de 
bouw van de sporthal gekozen. Nog diezelfde dag worden alle 
leden van de Verburch-afdelingen schriftelijk uitgenodigd voor 
een buitengewone Algemene Ledenvergadering, op maandag 3 
september 1979 in de Rooszaal van SCC De Leuningjes. In een uit-
puilende zaal komen twee hoofdpunten aan de orde. Verzoek om 
goedkeuring van statutenwijziging, waardoor Sport Vereniging 
Verburch officieel wordt en het verzoek om goedkeuring van de 
bouwplannen en aangaan van de daaraan verbonden financiële 
verplichtingen. Beide voorstellen worden unaniem aangenomen. 
De door Jan van Galen gemaakte maquette wordt gepresenteerd 
en de bouwcommissie definitief geïnstalleerd. De bouw kan be-
ginnen…(wordt vervolgd) 

(Foto Koos van Leeuwen)

We staan
voor u klaar

 

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

Bel ons 
gerust
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Puzzel
Woordzoeker: Dag van de verpleging 
Door Bep Stijger

ABCES
AMBULANCE
AMPUL
ARTS
BED
BEZOEK
BRANCARD
CAPSULE
CREME
DONOR
DOSSIER
GIPS
HUID
HULP
INFECTIE
INFUUS
INSULINE
KLINIEK
KUUR
LABORANT
MEDICIJN
OPERATIE
PIPET
POLI
RUST
SCAN
TABLET

T R E T S G E E L P R E V E

N H U S B R A N C A R D I C

A G E U G O D D E K C T N N

R R I R K N O I L D A E F A

O O T P A S E I U T P H U L

B Z A B S P N L N H S L U U

A O R I P I I A P L U H S B

L E E I E P L E O P L P M M

V R P K T P U O M O E E P A

S E O E S G S A S L D E B E

T C Z N T N N K E I Z A A L

R E A Z O E I T C E F N I I

A R N N G D S IJ B E Z O E K

T A B L E T N T A E M E R C

Woordzoeker in het ziekenhuis

TEST
THERAPIE
TRANSPLANTATIE

VERBAND
VERPLEEGSTER
ZAAL

ZETPIL
ZIEK
ZORG

Streep de gevonden woorden door. Van de letters die overblijven, 
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 puzzel of er een maken? Van harte welkom! Dan is ons 
blad echt van en voor alle Poeldijkers.

Uitslag invulraadsel Voorjaar in Poeldijk Nieuws nr. 8: Na regen 
komt zonneschijn. Van de 48 inzenders, die het goed hadden, is 
de gelukkige winnaar Rita Veening, op de foto met haar gewon-
nen slagroomschnitt.

Correcties & aanvullingen
In Poeldijk Nieuws nummer 9 ontbrak op pagina 16 bij de foto 
van Ton van Lier de bronvermelding: 
Foto: Daniella van Bergen AD.

Poeldijk

Wilt u helpen ogen en oren 
van Poeldijk te zijn?

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

Door Poeldijkers voor 
de veiligheid van 
Poeldijkers

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl
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‘Op naar de honderd!’

Verjaardag in corona crisis
Door Mart van der Knaap
 
Je wordt negentig, wat je noemt een mijlpaal. Er worden plan-
nen gemaakt dat te vieren. Maar niets van dat al, er gaat een 
grove streep doorheen. Dan denk je dat wordt ‘n dag van wat 
je noemt ‘nat hout’. Vooral omdat het de eerste verjaardag is 
zonder je lieve vrouw To. Vooral de kinderen hebben er voor 
gezorgd dat het een onvergetelijke dag werd. Misschien een tip 
voor allen die iets te vieren hebben: zij hebben al hun vrienden 
en vriendinnen benaderd met ‘stuur onze vader een felicitatie’. 

Dat resulteerde in de felicitaties van familie, buren en vrienden in 
129 kaarten. De telefoon stond niet stil en op Facebook en email 
kwamen felicitaties binnen. Hans kwam op de fiets uit Rotterdam. 
Zoon Tino woont in Franrijk, voor hem onmogelijk om te komen 
wat hij wel van plan was. Met de telefoon ben je ook met el-
kaar. Mijn beste vriend Leo van de Sande liet me niet versukkelen 
en kwam met rolstoel en dochter op bezoek. Het was prachtig 
mooi weer, dus konden we buiten zitten. ‘s Avonds kwamen kin-
deren en kleinkinderen met een overheerlijke Chinese maaltijd 
opgehaald bij De Ster. Bloemen en planten en nog veel meer. De 
dag ervoor was ik met Marion van huis gelokt. Annemiek met 
kleindochter Demie hebben de hele tent versierd met slingers en 
ballonnen. Voor het raam kon iedereen op straat zien hoe jong ik 
was geworden. Het werd een onvergetelijke dag die me nog tot 
in lengte van dagen zal heugen. Ondertussen heb ik een nieuwe 
doelstelling:   op naar de honderd! De eerste stappen zijn gezet. 
Zo kreeg ik een kaart ‘90 jaar, wat een mijlpaal en nog zo jong 
van geest’. Laten we het daar voorlopig op houden. Iedereen 
die heeft bijgedragen aan de onvergetelijke dag, bedankt en nog 
eens bedankt! Lieve mensen, vergeten doe ik het nooit.

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.

 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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Ik pak de pen op…
Poelukker en scoutingman met hart en ziel

Gerard van der Elst 
Toen ik gevraagd werd om de pen over te nemen van Leo de 
Kok zei ik volmondig ja. Ik ben Gerard van der Elst geboren op 
de Monsterseweg 36/38, als het 9e kind en 5e zoon uit het ge-
zin van 12 kinderen. Jeugd en werk: mijn ouders zijn Jan van 
der Elst - eerst olie- en verfhandelaar, later een tuinbouwtoele-
veringsbedrijf en nog later zonwering en kozijnen – en moeder 
Riet Groot. 

Ik heb een bijzonder fijne jeugd 
gehad. Toen ik 4 jaar was ging 
ik achtereenvolgens naar de 
toenmalige Don Bosco kleuter-
school aan de dr Weitjenslaan, 
Bartholomeusschool aan 
de Verburghlaan en de 
Carollesschool in Den Haag. 
Daarna de tuinbouwschool, en 
het leerlingenstelsel. Inmiddels 
waren we als familie verhuisd 
naar de Rijsenburgerweg, waar 
ik werkzaam was in de zonwe-
ring. Halverwege de tachtiger 
jaren stopte het bedrijf Jan van 
der Elst BV en heb ik vervolgens gewerkt bij Profimarkt, Van der 
Valk en De Groot, Weststek, Arkoel en ben geëindigd als buschauf-
feur. Dit heb ik gedaan tot 2017, waarna ik arbeidsongeschikt ben 
geworden.

Liefde en hobby’s
Ik ben op 7 mei 1986 getrouwd met Rose Marie van Zeijl. Samen 
hebben we 4 kinderen, 3 meisjes en 1 jongen. Helaas is Rose 
Marie enkele jaren geleden overleden. Mijn hobby’s zijn: scouting 
en zingen bij 2 verschillende koren. Toen ik 7 jaar was begon ik bij 
de welpen bij de Franciscusorde, nu “Scouting Poeldijk“. Op mijn 
twaalfde  naar de verkenners en daarna stroomde ik door naar de 
Pivo’s. Toen ik 18 jaar was ben ik leider geworden bij de verken-
ners. Naast leidinggevende zat ik ook in het bestuur van Scouting 
Poeldijk en heb veel zaken opgelost. Ik was altijd verantwoorde-
lijk voor onderhoud en materiaal. Ook zat ik in de nieuwbouw-
commissie van het prachtige gebouw, waar we nu alweer 8 jaar 
in gehuisvest zijn. Inmiddels ben ik geen bestuurslid meer, maar 
heb wel de taak gebouw en materiaal onder mij. Ook voer ik nog 
hand- en spandiensten uit bij diverse groepen van de scouting en 
ga ik ieder jaar mee met het zomerkamp. Hoewel scouting mijn 
grootste hobby is, staat zingen bij Deo Sacrum en Lekker Los ook 
hoog in het vaandel. Bij Deo Sacrum zorg ik dat de muziekstukken 
klaar liggen in het repetitielokaal en in de kerk.

Met hart en ziel
Als ik nu als echte Poeldijker door Poeldijk fiets, zie ik dat er veel 
is veranderd. Waar eens kassen aan kassen stonden verrijzen nu 
vele nieuwe woonwijken. Ondanks die veranderingen blijf ik in 
hart en nieren mijn Poeldijk, mijn dorp trouw. Ik hoop dat ik de 
trouwe lezers van Poeldijk Nieuws een leuk inkijkje in mijn leven 
heb gegeven. Ik geef de pen door aan Buurtpreventieman Mark 
Helmig.

Kiboe Poeldijk 10 jaar open
Graag bedanken wij onze vrijwilligers voor hun 
inzet en enthousiasme in de afgelopen jaren!
Anton, Diantha, Dionne, Elly, Evi, Ineke, Kitty, 

Norah, Shannon en Vanessa.

Daarnaast zou de kinderboerderij niet kunnen bestaan zonder 
de diensten van:

Dierenkliniek de Delta
Diertotaal Dekkershoek

Versland B.V.

en de ondersteuning in activiteiten van:
Imkerij de Zeeuw

WNT Web Westland
SOK Netwerk

Speciale dank aan de Gemeente Westland,
met name Erik van der Hoeven.

We hopen snel weer open te gaan, 
maak gerust een wandeling rondom de boerderij

of doneer groente en brood in de ‘groentebak’ bij de ingang.

Namens beheerders Sandra Noordermeer 
en Marjolein van der Wilk

Volg ons op www.kiboe-poeldijk.nl.

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist
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10 mei: moederdag. Wordt de moeder dan meer gewaardeerd 
dan op de andere dagen van het jaar? Poeldijk Nieuws vroeg 
welke vrouwen het verdienen in ’t zonnetje gezet te worden. 
Moeders die als stille krachten de boel draaiend houden én an-
dere ‘soorten’ moeders. Wij kregen een aantal reacties binnen.  

Weer snel op de koffie

Plonie Gardien
Wij hebben de eer gehad 
om rond 1994 kennis te 
maken met Aad en Plonie 
Gardien. Plonie Gardien 
was toen de buurvrouw en 
zo noemen we haar nog 
steeds. Maar dat groeide al 
snel naar moeder en oma. 
Zij is er altijd voor ons en 
heeft altijd haar liefde en 
betrokkenheid getoond 
aan ons. Nu, in deze coro-
natijd komt ze niet meer 
aangewaaid en daarom 
missen wij haar enorm. We 
hopen dat als de lucht ge-
klaard is zij en de buurman 
weer snel op de koffie ko-
men. Veel Liefs Nurgul en de familie Toprak.

Nachtdiensten en nog veel meer 

Desiree Thierrij

Mijn moeder heet Desi, ik vind dat ze in het zonnetje gezet mag 
worden omdat ze in deze coronacrisis heel veel voor haar gezin 
doet want, ze doet sinds kort nachtdiensten. Dat betekent dat ze 
van 23.00 tot 7.00 moet werken en dat 4 dagen lang in een week 
en mijn vader werkt ook gewoon de hele dag. Ondertussen moet 
ze het huishouden doen, de hond verzorgen, mijn broertje van 9 
les geven (hij is best moeilijk te stimuleren) én eten koken. Terwijl 
ze overdag moet slapen en dat lukt haar vaak niet. Natuurlijk pro-
beer ik ook te helpen, alleen sommige dingen lukken gewoon nog 
niet. Daarvoor vind ik dat ze in het zonnetje gezet moet worden 
omdat ze een hard werkende vrouw is! Jeroen, oudste zoon van 
mijn moeder.

Poeldijkse moeder in ’t zonnetje
Draadjesvlees en een luisterend oor 

Oma Rita Veening

Bij oma Rita is iedereen altijd welkom. Ze zorgt voor soep, heer-
lijk draadjesvlees, snoeperijtjes, gezelligheid en een luisterend 
oor! Wij zijn erg trots op haar. Ze doet ook nog allerlei vrijwilli-
gerswerk en heeft veel hobby’s en vrienden. En haar trouwe ver-
voermiddel is haar fiets! Groetjes Stefan, Lilian, Beau en Merle.

Heerlijke asperges en gehaktbal

Mariëtte Koppert
Wij willen Mariëtte 
Koppert graag in het 
zonnetje zetten! Onze 
moeder, schoonmoeder 
en oma staat altijd voor 
ons klaar. In deze moei-
lijke tijd zouden wij voor 
onze ouderen moeten 
zorgen, maar Mariëtte 
blijft nog steeds voor 
óns zorgen. Zo maakt ze 
regelmatig eten voor ons 
klaar en komt dat dan bij 
ons brengen. Heerlijke 
asperges of een gehakt-
bal zoals alleen zij die 
kan maken! We willen 
haar heel graag knuf-
felen, maar dat kan nu 
even niet. Wij vinden 
haar een supermoeder 
en houden heel veel 
van haar!  Ivo, Daniëlle, 
Tygo en Boaz Koppert.
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Koningsdag 2020 in beeld
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(Foto’s Willem de Bruijn)
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Linda Hylarides was 47 toen haar man William van Vliet in maart 
2013 overleed. En nu, zeven jaar later, is het voorjaar nog altijd 
weer eventjes moeilijk. Rond Pasen begint het caravanseizoen. 
De eigenaren willen er weer op uit met hun huis op wielen. De 
stalling aan de De Zeeuwlaan biedt in de wintermaanden plaats 
aan zo’n 280 caravans, campers en vouwwagens. In de tuin van 
haar woonhuis vertelt Linda aan Poeldijk Nieuws  hoe het gaat 
in de onderneming nu de coronacrisis het seizoen heel anders 
maakt dan voorgaande jaren. 

‘Veel klanten die hier hun caravan stallen kunnen nu niet naar 
de camping. De meeste kampeerterreinen zijn dicht. Dat heeft te 
maken met de sanitaire voorzieningen; zo’n terrein heeft meestal 
douche- en toiletruimtes voor gemeenschappelijk gebruik. Door 
het gevaar voor besmetting kan men niet op campings terecht. 
Er zijn maar een paar parken in Nederland waar caravanplaatsen 
verhuurd worden met een eigen sanitaire ruimte. Gevolg is nu 
dat hier vandaan maar mondjesmaat caravans of campers ver-
trekken’.

De caravanstalling moest door
De lock-down in vakantielanden werkt ook door bij Van Vliet 
caravans in Poeldijk. Er zijn overwinteraars die in het koude sei-
zoen met hun caravan vertrokken en nu niet naar Nederland te-
rug kunnen. ‘Ik kreeg een foto van een klant die in de buurt van 
Marrakesh in Marokko staat. Vandaar is het zo’n duizend kilome-
ter rijden tot de veerpont naar Spanje. Die pont vaart niet. Hij kan 

Ondernemer in beeld
Linda Hylarides, moeder en ondernemer Van Vliet caravans:

‘Begin seizoen is weer even moeilijk’
Door Nelly Schouw-Zaat

niet terug en moet tot 20 mei wachten tot de kust hopelijk vei-
lig is’. Hoe verliep die eerste tijd van haar ondernemerschap? ‘Ik 
moest natuurlijk een balans vinden tussen het bedrijf en mijn ge-
zin. Mijn twee dochters Iris en Eva gingen door een heel moeilijke 
periode. Zij waren de eerste tijd niet op school. We wilden zoveel 
mogelijk met ons drieën bij elkaar zijn. Maar de caravanstalling 
moest door. Al doende heb ik in de praktijk kennis vergaard en 
wilde inzicht krijgen in bedrijfsproces, financiën, administratie, 
rangeren van caravans met de trekker en onderhoud van de wa-
gens. Vergeet niet: dit is een typisch seizoenbedrijf’. Er kwam 
nog bij dat Williams vader in 2016 overleed en dat een jaar la-
ter Linda’s moeder moest worden opgenomen. Linda richtte een 
wandelclub op voor de ouderen zodat zij elke dag een uur buiten 
konden wandelen met vrijwilligers. ‘Dat staat nu door corona ook 
stil’, merkt zij op.

‘Ophalen en terugbrengen kan altijd’
De coronamaatregelen beïnvloeden de bedrijfsvoering van Van 
Vliet caravans. Gebruikelijk is dat het seizoen begint met het 
vertrek van senioren die in de lente met hun caravan of camper 
op pad gaan. Dan is het  nog rustig op de campings; zij brengen 
hun huis op wielen daarna naar de stalling om er in de zomer en 
vooral het naseizoen weer op uit te trekken. Na de ouderen zijn 
gezinnen met kinderen in de meivakantie aan de beurt. In het 
zomerseizoen zijn de meeste caravans, campers en vouwwagens 
uit de stalling. Bij terugkomst van al het rijdend materieel wacht 
er vaak onderhoudswerk. Dat is dit jaar anders. Het verzoek ‘blijf 
zoveel mogelijk thuis’ geldt ook voor vakantiegangers. ‘Natuurlijk 
kan men hier de caravan altijd ophalen en terugbrengen’, aldus 
Linda. ‘Elke caravan die het terrein verlaat gaat altijd eerst onder 
de douche en banden worden opgepompt. Ik wil niets liever dan 
blije mensen zien die er met de wagen op uittrekken en weer 
gezond terug komen’.
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Scholieren vanaf 16 jaar kunnen bij ons aan de slag:
•  na schooltijd  •  op zaterdagen  •  tijdens vakanties

Het werk bestaat o.a. uit het verplaatsen van pallets, 
scannen van barcodes, opruimen, helpen van chauf-
feurs, orders gereed maken.

Reageer:
•   per e-mail naar Alexandra van Huisstede 

avhuisstede@varekampcoldstores.com 
of bel voor een afspraak op 0174 – 412 790.

www.varekampcoldstores.com

6 4 JANUARI 2017

H. BARTHOLOMEUS    
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Telefoon 0174-245058
Algemeen nummer: NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: NL 44 RABO 01422 00 875

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

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

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Anno Domini
Door pastor Max Kwee

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

er al zo lang staat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingsswerken 06-20301432

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

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingswerken 06-20301432

•   Baggerwerk in sloten, 
vijvers en grachten

•   Eigen depot voor bagger
specie

•   Maaiwerk van bermen en 
slootkanten

•   Beschoeiingen en dam
wanden

•   Sloten graven en dempen
•   Aanleggen en verbreden 

van dammen
•   Leveren en afvoeren van 

grond, zowel over de weg 
als over water

•  Brede rijplaten te huur

‘Veel steun uit samenleving Poeldijk’ 
William van Vliet nam het caravanbedrijf over van zijn vader Piet 
die er eind jaren ’60 al mee begon. Linda: ‘ Ik ben er trots op dat 
ik na de eerste moeilijke jaren, samen met een goed team van 
medewerkers het familiebedrijf kan voorzetten. Er waren veel 
goede vrienden om mij heen die met van alles hebben geholpen. 
Ook mijn dochters kregen veel steun uit de Poeldijkse samenle-
ving. Weet je: soms gebeuren er dingen waarvan ik denk: kijk, dát 
zou William fijn gevonden hebben!’ Linda vat het zó samen: ‘Wat 
de coronacrisis betreft geldt hier: teveel drukte op het terrein en 
veel mensen tegelijk om je heen, dat gaat niet. Dus je camper of 
caravan ophalen en weer terugbrengen met onderhoud en repa-
raties kan altijd, maar wel op afspraak’.
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“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenu
Ook speciaal 

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

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
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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


