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Reageren? Mail: redactie@poeldijknieuws.nl

AGENDAAGENDA
Elke zaterdag 09.30-10.00 uur Open kerk  Hervormde kerk 
Elke woensdag 13.30-15.00 uur Open kerk Bartholomeuskerk
9 jan. vanaf 13.00 uur Deo Sacrum Krantenactie Centrum en hoogbouw
  (zie ook bericht pag. 3) 

Poeldijk Nieuws wenst alle lezers 
een gezond en gelukkig 2021!
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Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.500 thuis bezorgd en 600 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
Postadres: Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk
Redactie: telefoon: 0174-700263
E-mail: info@poeldijknieuws.nl
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bank: NL95 RABO 0343 6024 15
Bestuur Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws:
Koos Verbeek (voorzitter), Jan Bogaard (2e voorzitter), Jan 
Goeijenbier (hoofdredacteur), Peter van Iersel (penningmees-
ter), Gabrielle Zwinkels (secretaris). 
Redactie: Willem de Bruijn (fotografie), Jan Goeijenbier, Nina 
Kester, Annemiek Koremans, Koos van Leeuwen, Susan van 
Leeuwen, Etiènne Zwinkels (website en sociale media).
Opmaak en druk: Uitgeverij West Media.
___________________________________________________
Kopij Poeldijk Nieuws 
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Elly Hazewinkel (06-21645276), Koos Verbeek (06-
53714151) of Wilfred Bronswijk (06-21253171).
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
Advertenties: advertenties@poeldijknieuws.nl
Deadline kopij: dinsdag vóór 12.00 (even weken)
Deadline advertenties: woensdag vóór 12.00 (even weken) 
Poeldijk Nieuws is niet aansprakelijk voor gevolgen van 
fouten in advertentieteksten.
___________________________________________________
Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes

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

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

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

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

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

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

marcelingrid@kpnmail.nl. Tel. 06-13243733

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06-81022746

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

Het Endhof 5 - Telefoon 0174-245520

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

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

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

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

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

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

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

PerspeKtief, Woonhotel Westland 
Meldnummer: 794141, 24/7 bereikbaar. info@perspektief.nl
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Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Pakje koolhydraatarme 
crackers en koolhydraatarm 
brood
 nu samen voor € 5,00 

Ons koolhydraatarm brood 
is 100% lekker maar 50% 
minder koolhydraten.

Eet je fit met onze 
koolhydraatarme crackers 
met zonnebloempitten of 
kaas met sesamzaad.

Aanbiedingen geldig van woensdag 6 januari 
t/m dinsdag 12 januari 2021

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

Het is weer tijd voor de goede voornemens!

Wij wensen 
iedereen een 
gezond en gelukkig...

keurslager

Elke maandag turnen in 3 groepen

Sinterklaasviering Verburch Turnen
Gelukkig konden we op 30 november nog Sinterklaas vieren. De 
jongste groep, de ‘gelovigen’, kreeg na het succesvol afleggen 
van een moeilijk Pietenparcours een leuk cadeau van de Sint. 
Het parcours kende allerlei moeilijke opdrachten zoals over 
het dak lopen, langs de touwen omhoog en door schoorstenen 
klimmen.

De meisjes konden een mooie tas maken en de jongens hun mi-
litaire vaardigheden als verkenners verbeteren. Zoals op de foto 
te zien waren ze heel blij met de cadeaus. De andere groepen 
kregen een heerlijke zak met strooigoed.

Kom je ook turnen?
Je bent van harte welkom voor een proefles. Je mag twee keer 
vrijblijvend meeturnen en als het bevalt kun je je  inschrijven als 
lid. Dit kan via: https://verburch.nl/turnen/home  .... even door-
scrollen naar beneden! Er wordt op maandag in drie groepen ge-
turnd. Kleuters (16.00-17.00), 6 t/m 9 jaar (17.00-18.00), 9 jaar 
en ouder (18.00-19.00 uur). Op onze website staat meer informa-
tie. Leuk als je een keer komt kijken in basisschool De Westhof, De 
Ruijtbaan 81 in Poeldijk. 

Alleen oud papier in de container koor

Géén karton voor Deo Sacrum
Onlangs loste een grote bestelbus karton bij de papiercontainer, 
gelukkig kon dit voorkomen worden door een attent telefoontje 
naar Deo Sacrum. De chauffeur zei dat de gemeentewerf zijn 
karton niet aannam. Logisch, want dit was bedrijfsafval. In de 
papiercontainer van het zangkoor had daarna geen krant meer 
bij gekund.

Particulieren kunnen bij de milieustraat terecht. Graag géén kar-
ton in de container van zangkoor Deo Sacrum. Het levert al weinig 
op dat oud papier. Een paar cent per kilo en er moet minimaal 
3000 kilo in, anders zakt de opbrengst door de transportkosten.
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0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Inloopspreekuur 
over het laatste afscheid
Voor al uw vragen rondom een uitvaart

Tijd: 15.30 - 17.00 uur

Waar: 
Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
Poeldijk

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/
inloopspreekuur

over het laatste afscheid
rondom een uitvaart

Rijsenburgerplaats 27

Kosteloos en vrijblijvend

www.silene-uitvaart.nl/

19 januari 2021

Ter herinnering:

Paul Gram (85)
Door diaken Ronald Dits

Op 10 december is in de leeftijd van 85 jaar de heer Paulus 
Simon Maria Gram in zorginstelling Vlietzicht in Wateringen 
overleden. Paul werd geboren op 5 april 1935 in een gezin met 
negen kinderen. Zijn vader had een sigarenzaak in Poeldijk. Paul 
volgde de Ambachtsschool in Voorhout en later, in de avond-
uren een opleiding tot aannemer waardoor hij een aannemers-
bedrijf kon beginnen. 

Bij het strand in Ter Heijde ontmoette hij Nel en dat was het begin 
van een hechte relatie. Zij trouwden op 20 december 1963, hun 
eerste woning was op de Jan Barendselaan. Hier werd het gezin 
uitgebreid met zoon Paul en dochter Ellen. Paul was een hardwer-
kende, zorgzame vader. Ook hield hij van een grapje. Hij was gast-
vrij en sociaal. In 1968 verhuisde het gezin naar een zelfgebouwd 
huis aan de Rijsenburgweg. Op zijn 56e kreeg Paul een hartinfarct 
en nam zijn zoon het bedrijf over. Paul genoot van zijn kleinkinde-
ren, van een wandeling door het dorp, een klusje bij zijn kinderen, 
varen met zijn boot en van mooie vakanties, zoals naar Afrika. In 
2007 verhuisden Paul en Nel naar een woning aan de Voorstraat. 
De laatste jaren kreeg Paul geheugenproblemen en in augustus 
verhuisde hij naar Vlietzicht, waar hij de laatste week snel ver-
slechterde door het coronavirus. De uitvaartplechtigheid vond 
plaats op 18 december in de parochiekerk H. Bartholomeus waar-
na Paul begraven is op de parochiële begraafplaats in Poeldijk. 
Paul is aan zijn reis naar Gods rijk van liefde begonnen, maar zijn 
liefde dragen wij ook diep in ons. Zo blijft Paul dichtbij. 

 54 JANUARI 2017

Puzzel nr. 1
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T (0174) 28 62 00

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Bestuur en fractie van Westland Verstandig wensen alle 
Westlanders een gezond en in alle opzichten goed en 
gelukkig 2021 toe. 
Het zijn helaas hele andere feestdagen dan dat we allemaal had-
den gedacht. Bizarre tijden. Toch hoopt Westland Verstandig dat 
we er mooie dagen van maken met elkaar. Wellicht niet fysiek sa-
men, maar wel in elkaars hart. Zo kunnen we deze moeilijke tijd 
vol kracht en liefde doorstaan. Wees voorzichtig: blijf aan elkaar 
denken en let op uw gezondheid en die van anderen. 
Onze Burgerkantoren (Marktplein 10 in ’s-Gravenzande en Prin-
ses Julianastraat 43a in Naaldwijk) zijn helaas gesloten vanwege 
het rotvirus. U kunt ons uiteraard altijd bellen op 06-53401068, 
schrijven naar Prinses Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk of 
mailen naar info@duijsens.net. 

Bestuur en fractie van Westland Verstandig,
Gerrit Zavaros
Peter Duijsens
Leo Boekestijn

Renate van der Giessen
Carlieke van Staalduinen
Patricia van der Doorn

Melanie Stokkers
Arie Bongaards
Jan Bogaard
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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

Nieuwe plek voor dagbestedingen 

Westerhonk gerenoveerd
Een van oudste panden van Het Westerhonk in Monster is pas 
gerenoveerd en omgetoverd tot modern pand met alle voorzie-
ningen voor dagbesteding. Cliënten van De Bikkels, Veldbries en 
Het Jongerenhonk waren  heel blij dat ze daar afgelopen maand 
hun intrek mochten nemen. Bij de coronaproef opening trappel-
den zij om naar binnen te gaan. Na het doorknippen van een lint 
konden zij hun nieuwe, mooie werkplek zien.

Ook de tuinen zijn prachtig aangelegd door jongens en meiden 
van dagbestedingsgroep Terrein & Groen. Hamiplant en Avonturia 
de Vogelkelder zorgden voor puntjes op de i met planten en vo-
gelhuisje. De groepen zijn blij dat ze in dit pand mogen werken. 
De Bikkels doen productiewerk voor bedrijven Hamiplant en 
Avonturia de Vogelkelder. Het Jongerenhonk werkt buiten: papier 
prikken, karton ophalen en klusjes voor andere groepen. Kinderen 
van Veldbries zijn ook veel buiten en doen binnen activiteiten. In 
de pauze genieten zij op de nieuwe schommel of door Fonds Kind 
& Handicap, Baatje Grondverzet en Maranus Groenvoorziening 
gesponsorde trampolines. Door corona werken de dagbestedin-
gen met vaste groepen en alleen met cliënten die 1,5 m afstand 
kunnen houden. Niet iedereen krijgt dagbesteding op het park 
of thuis. Zo probeert Het Westerhonk het coronavirus buiten de 
deur te houden.
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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

Er gloort hoop… 

Wat zal 2021 ons brengen?
Door pastoor Jaap Steenvoorden 

 Bij de jaarwisseling wensen wij elkaar alle 
goeds toe voor het nieuwe jaar. Dat doe 

ik ook graag namens het pastoraal 
team: Gods Zegen over uw en jouw le-
ven. Dat wij met Zijn liefde en kracht 
elkaar tot zegen mogen zijn. Wij we-
ten nooit wat een nieuw jaar ons zal 

brengen. Voor de een zal het niet veel 
verschillen van de jaren ervoor. Voor de 

 ander staan er grote veranderingen te wach-
ten of dienen zich onverwachts ingrijpende gebeurtenissen aan. 
Misschien hoopt u in 2021 een jubileum of kroonjaar te vieren, 
zoals diaken Ronald Dits  met Pinksteren zijn koperen ambtsju-
bileum. Of onze parochiefederatie die het tweede lustrum ge-
denkt. 

Wie had op de drempel van ’19  naar ’20 kunnen denken dat het 
coronavirus ons leven totaal op zijn kop zou zetten? Het jaar be-
gon nog ‘normaal,’ maar vanaf maart veranderde ons leven radi-
caal. Thuiswerken, afstand houden, stilvallen van allerlei activi-
teiten en samenkomsten, ook in de kerk. Opeens moesten wij de 
regie uit handen geven. De digitale ontwikkeling heeft door deze 
crisis een nog hogere vlucht genomen. Lesgeven, vergaderen, 
teambespreking, ontmoeting met de kleinkinderen, kerkviering: 
alles kan via internet. Tóch missen wij de echte ontmoetingen. 
Het is een vreemde gewaarwording dat ik parochianen die ik vrij-
wel elke week zag, sinds half maart niet meer zie. Het kerkbezoek 
aan strenge beperkingen gebonden. Eerst maanden dicht, daarna 
open voor 30 mensen, toen 100, daarna wéér 30. Zo vierden wij 
Kerst in de kerk niet met duizenden, maar met een hele kleine 
groep mensen. In de herberg was helaas geen plaats. Gelukkig 
kon iedereen met de nachtmis via de WOS en de livestream ge-
zinsviering toch Kerst in de kerk vieren!  Wij kwamen anders te-
zamen! 

Waakzaam en voorzichtig blijven
Hoe gaan wij het nieuwe jaar in? Door vaccins gloort er hoop. 

Maar wij kunnen niet in de toekomst kijken en daarom nemen wij 
onzekerheden van het oude jaar mee. Wij plannen en organise-
ren en weten niet of het door kan gaan. Stilzitten is geen optie: 
wij moeten verder, maar moeten waakzaam en voorzichtig blij-
ven. Ons geduld bewaren en vooral moed en vertrouwen houden. 
Kerkvader Augustinus zei ooit: ‘Wij zijn de tijden, als wij goed zijn, 
dan kunnen wij de tijd goed maken.’ Daarom is het belangrijk naar 
elkaar om te blijven zien. Laten wij vooral omkijken naar mensen 
die in isolement verkeren, zorgen hebben om beroep, baan en 
bedrijf of een groot verdriet dragen. Dus: aandacht geven, met 
raad en daad bijstaan en meeleven. Het zijn de kleine dingen die 
het doen. Laten wij hopen en bidden dat wij elkaar spoedig weer 
‘normaal’ kunnen ontmoeten. 

Voorbereiding Eerste Communie
Door Els Geelen, pastoraal werker

Hoewel wij nog niet weten of het lukt met de voorbereidingen 
voor de Eerste heilige Communie, bekeken de werkgroepen en 
ik de data en hoe wij voorbereiden; alles hangt af van de coro-
naregels. Zoals die dan zijn… In totaal doen op 30 mei en 6 juni 
54 kinderen hun Eerste heilige Communie. Dat zijn er veel, want 
in 2020 gingen voorbereidingen en vieringen niet door.

Wij willen 11 februari om 20.00 uur starten in de kerk van ’s-Gra-
venzande voor ouders en verzorgers. Dan leggen wij ook uit wat 
het vervolg is. Plan nu is dat ik elke week rouleer tussen plaatsen 
waar communicanten bij elkaar komen. De bijeenkomsten be-
ginnen op de woensdagen om 13.00 uur. Kinderen uit Poeldijk 
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komen samen in De Verburch-hof. Kinderen uit Monster in de 
Zeester. Kinderen uit ’s-Gravenzande en de Hoek in de kerk van 
’s-Gravenzande. Ouders wordt gevraagd te helpen. Vieringen van 
de Eerste heilige Communie zijn zondag 30 mei om 09.30 uur in 
’s-Gravenzande en om 11.00 uur in Hoek van Holland. Zondag 6 
juni in Monster om 09.30 uur, Poeldijk om 11.30 uur. Als het niet 
doorgaat, denken wij na over hoe wel.. 

Kerkberichten 
Weekeinde 9 en 10  januari: Doop van de Heer.
Zaterdag 19.00 uur: viering in de heilige Machutuskerk Monster.
Zondag 11.00 uur: woord- en communieviering met koorzang. 
Voorganger: pastoraal werker Els Geelen. Intenties: Tinus van 
Dijk en Piet Verbeek.
Weekeinde 16 en 17 januari: 2e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: woord- en communieviering met koorzang. 
Voorganger: pastoraal werker Els Geelen. Intenties: alle zieke pa-
rochianen. 
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met koorzang. Voorganger: 
pastor Ab Vijftigschild. Intenties: Kees Rijgersberg, Dolf Barendse 
en Ploon Barendse-van der Klugt, Piet Persoon en overleden fa-
milie.

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

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

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

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

Oude en gebruikte kleding
U kunt het hele jaar door bellen naar de werkgroep MOV als u 
kleding eerder wilt inleveren. Er wordt dan een afspraak gemaakt 
om het op te halen. Mieke Janssen (24 65 92) en Jan van Paassen 
(24 29 22). 

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

Op vrijdagen is in de multifunctionele ruimte op tv de RK viering 
Wateringen van de zondag ervoor te zien; daar kan een aantal 
bewoners op gepaste afstand aan deelnemen. Op zondag worden 
vieringen van de Hervormde Gemeente uitgezonden. 

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

Ook voor een 

Kunt u bij ons terecht
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Klokken of vuurwerk?

Korte lontjes
Door ds. J.W.J. Guis

 Als ik dit schrijf moet de jaarwisseling nog 
komen. Waarschuwingen worden gege-

ven, iemand bij de politie hield reke-
ning met ‘korte lontjes’. Mensen die 
zich weinig tot niets laten gezeggen 
en bij het minste of geringste agressief 

worden. Voor alle werkers in de publie-
ke ruimte hoop ik dat het meevalt met 

die lontjes.

In ieder geval zijn er een stuk minder echte lontjes als andere ja-
ren. Want vuurwerk, hetzij met korte of lange lont, is dit jaar ver-
boden. Voor de één een feest en voor de ander een teleurstelling. 
Ongetwijfeld zullen er toch wel een paar knallen klinken, maar het 
zal een heel verschil zijn met een gewone jaarwisseling. Het ver-
bod op echte lontjes hangt samen met de belasting voor de zorg in 
dit coronajaar. Maar het zou best kunnen dat korte lontjes ook met 
de crisis te maken hebben. En daardoor nog korter zijn geworden. 

Een politicus stelde voor om in plaats van vuurwerk de kerkklok-
ken te luiden. Of dat gebeurt weet ik niet, maar het idee vind ik 
wel aardig. Ook vanwege de symboliek: een luidende kerkklok 
roept immers op tot bezinning. Tot het zoeken van rust. Niet al-
leen bij mensen, ook bij God. Althans, dat hoor ik in het klokgelui. 
In die zin hoop ik dat 2021 een jaar van rust wordt. En niet van 
(korte) lontjes.

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

Zondag 10 januari 
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Zondag 17 januari 
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Kinderoppas, tijdens de morgendienst is er oppas voor de kinde-
ren van 0 t/m 4 jaar.

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

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

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

Maximaal 30 mensen per kerkdienst
Nog steeds moeten wij rekening houden met maximaal 30 kerk-
gangers per dienst. Wij werken met vaste plaatsen voor hen die 
elke week komen en een aantal flexibele plaatsen. Wij houden 
ook rekening met gemeenteleden die geen internet hebben en 
niet via de livestream kunnen meekijken. 

Aan- en afmelden
Wij vragen u dringend als u op zondag niet of met minder men-
sen plaatsen gebruikt dat vóór vrijdag 19.00 uur te melden. Als 
u geen vaste plaats heeft en u wilt naar de kerk komen, vraag 
op zaterdag tussen 19.00-20.00 uur of er plaats is. Dat kan bij: J. 
Bogaard tel. 06-14 899 952 of: bogaardij@hotmail.com.

UTILITEITSBOUW WONINGBOUW ONDERHOUD/RENOVATIE

www.verbakel.nl
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Mondmaskers
Er wordt dringend verzocht bij binnenkomen en verlaten van de 
kerk een mondmasker te dragen. Als u zit kan het mondmasker af. 
Protocollen over looproutes, vaste plaatsen en afstand houden 
blijven van kracht. Net als de oproep om bij gezondheidsklachten 
thuis te blijven.

Punten van aandacht 
Ga als u de kerk binnenkomt direct naar uw plaats, neem uw jas 
mee en ga zitten. ‘Goede morgen of avond’ is altijd goed maar 
geen gesprekken. Neem uw eigen liedboek en Bijbel mee; als u 
deze van de kerk gebruikt laat die dan na afloop op uw plaats 
liggen. Volg na de dienst de aangegeven route en verlaat met de 
1,5 meter de kerk. Géén groepsvorming in de kerk of in de hal.

Kinderneven- en oppasdienst 
’s Morgens is er geen nevendienst, wel kinderoppas. Kinderen 
mogen na de dienst niet in de kerk.

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

10 4 JANUARI 2017

Over Stove Mietje
Door Nelly Schouw-Zaat

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

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

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

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

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

Voor alle klussen in 
en rondom het huis!

NIEUW

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

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.

MONSTER
Mondriaan 50 

NIEUW

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

Vraagprijs: € 239.000,- k.k.

MONSTER
Hazelaarstraat 29

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

Interieur

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

De heer en mevrouw Schijen - Van Leeuwe, 
de heer en mevrouw Touw – Van Basten Batenburg 
en de heer en mevrouw Verweij– Valencia 
en alle medewerkers van huisartsenpraktijk Dahlia 
danken u hartelijk voor al uw goede wensen en 

wensen u veel geluk 
en gezondheid voor 2021.
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Er zijn twee redenen dit kiekje een plekje te gunnen 
in het eerste nummer van 2021. Allereerst krijgt u 
een mooi stilleven aangeboden, een herinnering die 
in de jaren vijftig van de vorige eeuw op de gevoeli-
ge plaat werd vastgelegd. Voeg daarbij de spontane 
overhandiging van een echt ‘Delfgaauwtje’ aan mijn 
adres en ook reden twee is verklaard. Die zeldzame 
aanwinst (hier niet zichtbaar) gaf mij net dat duwtje in de 
rug om de knoop ten gunste van deze plaatsing door te hakken. 

Het kiekje zou immers best een werkje van een der bekendste 
Poeldijkse (kunst)schilders George Delfgaauw kunnen zijn. Met 
dien verstande dat Delfgaauw liever hand én penseel gebruik-
te in plaats van de camera. Het pas ontdekte schilderstuk, een 
straatgezicht bij de voormalige tol tussen Poeldijk en Wateringen, 
zal zo’n zeventig jaar oud zijn. Voor zover bekend is het werk, be-
houdens de ‘familie der gulle gevers’, bij liefhebbers en historici 
onbekend. Het schilderstuk, verrijkt met alleraardigst uitgevoer-
de woninkjes, is duidelijk herkenbaar. Perfectionist als Delfgaauw 
was, ontkwam meestal geen enkel detail aan zijn spiedende 
ogen, kwast of penseel. 

Kapers op de kust
Het pittoreske geheel, al lang uit het landschap verdwenen, is voor 
mij een aanwinst én jeugdherinnering. Vooral voor een in het bui-
tengebied vervaardigd werk, geeft het emotionele meerwaarde. 

Het kreeg boven mijn bureau een plekje; daar aan de 
muur zal er dan ook, zo de Heere wil, nog menigmaal 
een blik op worden geworpen. Poeldijkse George be-
leefde in mijn jeugd zijn gloriejaren als kunstschilder. 
Zo zagen wij als oudste kinderen de toen al kalende 

schilder, rustig gezeten aan de ’uiterwaarden’ van de 
Hollewatering, ons ouderlijk huis rond 1950 schilderen. 

Als jongen vond je het niet eens zó bijzonder, pas later werd 
de schoonheid ontdekt. Oude doeken tonen regelmatig schilders 
aan de waterkant, bewapend met kwast en penseel. Toen de fo-
tografie kort voor 1900 van betekenis werd, was de hegemonie 
van schilders en tekenaars voorgoed voorbij. Er waren vanaf toen 
kapers op de kust die veel sneller werkten. Dat er nadien minder 
schilderstukken dan foto’s op de markt kwamen, is logisch. De tijd 
dat meerdere fotografen hun dagelijkse arbeid deels in buitenge-
bieden deden, ligt heel wat jaartjes achter ons. In de eerste helft 
van de vorige eeuw was het niets bijzonders in het straatbeeld. 
Het aantal klanten dat het atelier van vakmensen bezocht, was in 
de prille jaren der fotografie povertjes. Alleen voor het vastleg-
gen van een trouwreportage of bedrijfsjubileum schakelde men 
een fotograaf in. Om in de fotobranche een redelijk belegde bo-
terham te kunnen verdienen, kwam er nogal wat kijken. Het op 
klanten wachten moe, gooiden fotografen het na verloop van tijd 
dan over een andere boeg. Zij hadden het idee dat er aanmerke-
lijk meer te verdienen was als zij persoonlijk ‘de boer op zouden 
gaan’.  
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Betoverende tafereeltjes
De een was daar vanzelfsprekend wat behendiger in dan de an-
der, men moest er op zijn minst lef voor hebben. Daarom was het 
aantal vaklieden dat beroepsmatig onderweg was altijd beperkt. 
Zij die het wel aandurfden, danken er niet zelden hun naamsbe-
kendheid aan. Uiteindelijk stapt niet iedereen zomaar een bedrijf 
binnen met de vraag: ‘zou ik alstublieft een opname mogen ma-
ken in of bij uw bedrijf?’ Om tot een akkoord met eigenaar of 
leidinggevende te komen, moesten er uiteraard afspraken wor-
den gemaakt. Formaat van de te schieten plaatjes en het financi-
ele gedoe waren daarbij steeds doorslaggevend. Het is onwaar-
schijnlijk dat bijgaand stukje oud-Westland ooit gepubliceerd had 
kunnen worden als fotografen hadden blijven afwachten. Dat 
beroepsmensen hun oog vaak op het Westland lieten vallen om 
hun vak uit te kunnen oefenen, ligt voor de hand. Kwekerijen, 
toeleveringsbedrijven en veilingen waren bij uitstek betoverende 
tafereeltjes. 

Uitstellen geen optie
Onder glas én in ‘moeder natuur’ zijn, door de jaren heen, dui-
zenden Westlandse gebeurtenissen en situaties vereeuwigd. 
Bekende fotografen die onze streek regelmatig aandeden zijn: 
Colthof uit Maassluis (ook kort in  Naaldwijk gevestigd), Govers 
uit Den Haag, Van Noort en Eikelenburg, een duo uit Loosduinen, 
Prins uit Delft en niet te vergeten onze dorpsgenoot Hulspas. De 
roep om zo nu en dan een kiekje als dit in ons dorpsblad een 
plaatsje te geven was zó groot, dat uitstellen niet langer een op-
tie was. Blijkbaar vinden veel Poeldijkers dit genre plaatjes, ter 
variatie, zeer de moeite waard. Ook al zien we (ter opvrolijking) 
geen enkel levend wezen, daaraan zijn we intussen een beetje 
gewend geraakt. Het virus, nog altijd niet definitief verslagen, is 
mede debet aan minder drukke stads- en dorpsstraten. Dat de 
foto in de Glazen Stad werd gemaakt staat vast, de exacte plek 
is minder duidelijk. Ook de maker van het kleinood is, hoewel 
meerdere vermoedens ter sprake kwamen, niet helder. Doet er 
niet toe, het beeld is er niet minder mooi om. Wij hebben zicht op 
vrijwel alle ingrediënten die het Westland deed promoveren tot 
‘De Glazen Stad’. De bezitter van de sloep heeft zijn eigendom op 
het droge. Of dat ook voor zijn schaapjes gold, is twijfelachtig. We 
zien een stukje buitengebied  dat bij veel Westlanders herinnerin-
gen oproept. Een tijd dat opnamen als deze elke winter mogelijk 
waren, maar dat werd veelal nagelaten. Reden temeer om dun 
gezaaide kiekjes als deze, bij gebleken geschiktheid, in Poeldijk 
Nieuws op te nemen. Waartoe de ontvangst van een eenvoudig 
‘Delfgaauwtje’ al niet leiden kan….. 

‘De muur, de sloep, wat oude bomen,
het lijkt een inval tijdens dromen.  
Een lichtjes vergeeld
schitterend tijdsbeeld,
Wij zijn er zeer mee ingenomen’.

KBO Poeldijk
Gezond en gelukkig 2021!
Bestuur, bezorgers van KBO-PCOB-magazine, gastvrouwen, spel-
leiding, ouderenadviseurs en belastinginvullers van de KBO wen-
sen u een gezond en gelukkig 2021. Wij wensen dat wij elkaar 
weer spoedig, zonder gevaar voor besmetting, kunnen ontmoe-
ten.

Eén maand geen alcohol

“Ik Pas”
“Ik Pas” is een jaarlijkse actie om in januari 
geen alcohol te drinken. Wij zetten ons al-
coholgebruik op pauze. Veel mensen vin-
den het onbewust vanzelfsprekend elke 
dag een of meer glazen alcohol te drinken. 
Ik Pas wil dat patroon doorbreken. Deelnemers zien zo wat een 
maand zonder alcohol doet. Drink je elke dag alcohol?

Wil je zien wat er gebeurt als je dat gewoontegedrag doorbreekt? 
Wil je fris aan de lente beginnen? Dan is Ik Pas iets voor jou!  Je 
drinkt een maand geen alcohol en kijkt wat het met je doet. Je 
wordt bewuster van je keus om wél of niet te drinken, doorbreekt 
vastgeroeste patronen: alcohol is niet meer vanzelfsprekend. Er 
zijn meer effecten van meedoen. Veel deelnemers zien ook li-
chamelijke voordelen. Zo voelt 62% zich fysiek fitter, 55% slaapt 
beter en 1 op de 3 mensen valt af. Klinkt goed toch? Ik Pas helpt 
je. Je kunt bij ons terecht voor vragen, tips, artikelen, recepten 
en badges die je kunt verdienen. We vragen je niet nooit meer 
te drinken, maar je alcoholgebruik op pauze te zetten. De actie 
wordt door KBO-PCOB, GGD en maatschappelijke instanties on-
dersteund. Zie: www.IkPas.nl                                                                                                                   

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                      
“De mensen die het snappen hebben het niet voor het zeggen en 
de mensen die het wél voor het zeggen hebben snappen het niet.” 
(Rob Baan)

“Als je je leven viert ben je elke dag jarig.”

Maak uw vrijwillige bijdrage van € 27,50 
over aan Poeldijk Nieuws! 

Heel simpel met deze QR-code of naar: 
NL95 RABO 0343 6024 15

KBO Poeldijk
Katholieke Bond van Ouderen
Secr. Kees van Leeuwen, Kerklaan 14, 
2685 EG Poeldijk, tel. 0174 – 24 57 89,
e-mail: kees@keesenleny.nl 
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Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238
Kantoor en repetitielokaal:
De Veiling, Julianastraat 49, 
2685 BB Poeldijk 
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/zangkorendeosacrum
Bank: Rabobank Westland Naaldwijk
Rekening: NL83 RABO 0142 2105 52

Peter en dochters Quinty en Joëlle van Dijk

Kanjers van 2000

Zussen Quinty en Joëlle zijn met hun vader Peter van Dijk za-
terdag 12 december getrakteerd op taart. Het bestuur van 
Handbalvereniging Verburch riep hen uit tot Kanjers van het 
jaar 2020. Deze drie onmisbare vrijwilligers zijn van álle mark-
ten thuis: trainen, coachen, draaien van talloze bardiensten en 
hulp bij het organiseren van allerlei activiteiten, noem maar op, 
zij doen het!

Agenda
Elke dinsdag 19.00-19.45 uur: repetitie Vrouwenschola. 20.00-
22.00 uur: repetitie Concertkoor.
Elke woensdag 15.00-15.30 uur: zingen voor kinderen groep 1 
t/m 3. 16.00-17.00 uur: zingen voor kinderen vanaf groep 4.
Elke donderdag 20.00-22.00 uur: repetities Popkoor Fine Tuning 
en Kamerkoor Couleur Vocale.
Elke vrijdag vanaf 19.30 uur: repetitie dames en heren 
Bartholomeuskoor.

In de kerk
Weekeinde 9 en 10 januari: Doop van de Heer.
Zondag 11.00 uur: woord- en communieviering met koorzang. 
Weekeinde 16 en 17 januari: 2e Zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: woord- en communieviering met koorzang. 
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met koorzang. 

EEN VOORSPOEDIG 
2021
Geen spervuur aan advertenties, 
geen valse verwachtingen, geen halve 
waarheden.
LPF Westland is open, eerlijk en
direct voor heel het Westland. 
In 2021 staan wij weer voor u klaar.

Dank voor het vertrouwen. Een gezond
en voorspoedig nieuwjaar gewenst.

Bestuur en fractie LPF Westland
www.lpfwestland.nl
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‘Soms denken anderen aan je zonder dat je het weet’

Re-Sell € 2.500,- voor Terwebloem
Door Peter Zuidgeest, voorzitter Vrienden De Terwebloem

Soms moet je heel veel moeite doen om ondersteuning te krij-
gen voor een project dat je wil uitvoeren. Soms denken anderen 
aan je zonder dat je het weet. Dat was zo met kringloopwinkel 
Re-Sell uit ‘s-Gravenzande. Wij werden verrast door het bericht 
dat zij iets over hadden voor De Terwebloem en dat graag via de 
Stichting Vrienden van De Terwebloem laten lopen. 

Daar hoef je dan geen twee keer over na te denken. Wij kennen 
Re-Sell als een betrokken met het hart op de juiste plaats. Wij 
waren nieuwsgierig gemaakt naar het precieze bedrag, natuurlijk 
zijn we blij met alles, maar spannend is het. Die spanning viel 
maandag 14 december weg toen Kitty en Mary van Re-Sell ons 
een cheque gaven van € 2.500,-. Een geweldig bedrag dat wij be-
steden aan voorzieningen voor bewoners van De Terwebloem. Zo 
nemen wij deel aan het kerstproject dat een grote kerstboom bij 
de ingang opleverde. Daar worden kerstwensen ingehangen en 
er komt een lampionnenloop. Bewoners kunnen er binnen van 
genieten. Het is ons niet bekend dat corona door de ramen gaat, 
dus dat moet goed komen.

Drie jaar geleden is dit 3-kamerhoekapparte-
ment, op de derde etage met royaal zonnige 
balkon en berging op de begane grond, 
geheel gerenoveerd en ziet er uit om door 
een ringetje te halen! 

Vraagprijs: € 250.000,- k.k.

Voor wie een leuke woning zoekt met een 
grote tuin, op loopafstand van de zee en de 
duinen, is dit object een uitgelezen kans!

Vraagprijs: € 300.000,- k.k.

Wiekenhof 11, 
2681 DX Monster

Breitner 1, 
2681 MV Monster 

Volg
ons op:

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

92,5 x 130 mm, Poeldijker

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

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

www.chrisvanwaes.nl

Vergelijkt u
onze prijzen gerust 

eens met die van 
nieuwe sieraden.

Ook unieke 
eigentijdse 
sieraden  

Foto Willem de Bruijn
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Leefbaarheid moet verbeteren

Investeren in Poeldijk
Door een betrokken inwoner

Er zijn heel wat rapporten met plannen over Poeldijk. Zoals van 
de initiatiefgroep Hart van Poeldijk in 2016 en van de gemeente, 
door bureau Hosper. Daaruit koos de gemeenteraad varianten 
en maakte bureau Graswortel een rapport. Vervolgens besloot 
de raad op voorstel van B&W te onderzoeken of het Dario Fo 
gebouw geschikt gemaakt kan worden voor bibliotheek en Vitis 
Welzijn, die dan uit De Backerhof moet vertrekken. Hoog tijd 
om knopen door te hakken!

Vitis en Bieb in Dario Fo of naast kerk?
Bij berekening van de opbrengst van het Dario Fo gebouw is de 
gemeente er vanuit gegaan dat dit 1,1 miljoen minder opbrengt 
als er een maatschappelijke en sociale functie in komt. Dat lijkt 
zonde van het geld. Stop die 1,1 miljoen in een gedegen plan dat 
voor de komende 40 jaar voldoet en wat de maatschappelijke en 
culturele waarde van de Bartholomeus meer perspectief biedt. 
Dan kan het een echt gemeenschapsgebouw worden voor ieder-
een in Poeldijk en wijde omgeving! Ook het deels autovrij ma-
ken van de Voorstraat was aan de orde. Mijn voorstel is vanaf de 
Schoolstraat een voetgangersgebied te maken, voor BYNA langs, 
naar bakker Van Malkenhorst en Kerkplein tot de pastorie. Maak 
van het stukje Voorstraat naast dit voetgangersgebiedje vanaf 
pleintje naar de Bartholomeus een fietsstraat (auto’s welkom). 
De verbinding tussen Poeldijksevaart en Voorstraat moet verbro-
ken worden. Verkeerstechnisch lijkt dat geen probleem. Dat geldt 
ook voor verbinding van Verburghlaan en Kerklaan. Dat lijkt moei-
lijk, maar een verbod voor vrachtauto’s op Jan Barendselaan en 

Rijsenburgerweg is toch al noodzaak, het is tenslotte een woon-
gebied, daar horen geen vrachtauto’s, alleen voor bevoorrading. 
Luxe auto’s kunnen ook makkelijk omrijden, dat is een kwestie 
van wennen. Zij kunnen vanaf de Wippolderlaan  via rotonde 
Zuidwyckweg, Vogelaer, Van Ockenburchlaan en Poeldijksepad. 
Zover om is dat niet. Dat maakt Poeldijk veiliger en dan kunnen 
we er een echt dorpscentrum maken. Zoals met een echt dorps-
plein voor de kerk en pastorie, voor activiteiten zoals de week-
markt. In en naast de pastorie is plaats voor de Bibliotheek, Vitis 
Welzijn, Kinderdagverblijf en Poeldijkse verenigingen. 

‘Parkeerplaats’ Kerkplein bijna altijd vol
Er komen in en om de Voorstraat steeds meer winkels en wo-
ningen met appartementen. Steeds meer gezinnen hebben twee, 

soms wel drie auto’s. Daarvoor zijn parkeerplekken nodig. Op het 
Kerkplein? Dat plein is van de Parochie en er is nu al bijna geen 
plek voor bezoekers aan pastorie en kerk. Het Parochiebestuur 
probeert al ruim een half jaar contact te krijgen met de wethou-
der. Bij plannen voor een autovrije Voorstraat ging men er van uit 
dat in de hele Pastorietuin ook geparkeerd kon worden. Daar is 
met het parochiebestuur nooit over gesproken en was ook geen 
budget voor. De gemeente denkt dat de Parochie gratis openba-
re parkeerplaatsen beschikbaar stelt. Het bestuur wil niemand 
pesten door het Kerkplein voor de Parochie vrij te maken, de ge-
meente moet vlak bij de Voorstraat voor extra parkeerplekken 
zorgen. Het afbreken van woningen aan de Rijsenburgerweg te-
genover Het Gantel Huys kan een oplossing zijn, maar daar wil de 
gemeente appartementen bouwen waarvoor óók weer parkeer-
plaatsen nodig zijn. 

Leefbaarheid met groen, wandelpaden en trottoirs
Bij bespreking van de visie op Poeldijk deed ik de gemeente sug-
gesties. Tot nu is daar totaal niets mee gedaan. Zoals een mooi 
voetgangersbruggetje over de Gantel bij De Endhof, zodat je 
van daar op het pad zuidelijk van de Gantel naar de brug bij de 
Poeldijksevaart kunt lopen. En vanaf de Kerklaan de Gantel over-
steken via een voetgangersbrug naar de nieuwe uitrit Bredenel en 
dan de Poeldijksevaart bij Het Gantel Huys. Veel mensen maken 
er al een rondje, maar moeten nog 100 meter over Poeldijksepad 
naar Bredenel. De gemeente breidt wél de bebouwde kom van 
Poeldijk uit op een stuk Poeldijksepad (hoort bij Honselersdijk), 
maar neemt  niet de moeite een goed voetpad aan te leggen. 
Schrijnend! Ook het voetpad van Kerklaan langs de begraafplaats 
en De Witte Burg moet doorgaand worden. Niet moeilijk, toch? 
Waarom staat er een hek? Ook de weg van Rijsenburgerweg naar 
Bredenel kan autovrij: met fietspad en veel groen. Mooie plek om 
elkaar te ontmoeten. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in 
een groener Poeldijk en zijn meer zebrapaden nodig. Poeldijkers 
gillen om meer leefbaarheid: maar de gemeente doet niets en 
geeft (nog) geen gehoor.

Neemt gemeente Poeldijkers serieus?
De oude Witte Brug is al jaren in gebruik voor cliënten van 
Perspektief. Plannen om dit gebouw te vervangen door nieuwe 
zorgwoningen en een dorpshuis zijn al in 2017 geopperd door 
bureau Hosper. Ook de raad keurde dit goed. De woningen in De 
Witte Brug van Arcade zijn sterk verouderd en voldoen niet meer 
aan de eisen van nu. Afbraak en totale nieuwbouw daar is de ko-
mende jaren zeker aan de orde. Hart van Poeldijk meldde in 2016 
al de wens van Parochiebestuur, Bibliotheek, Vitis Welzijn, KBO, 
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Kinderdagverblijf Simba, Deo Sacrum en St. Genesius om in een 
deel van de strook vanaf de pastorie en nieuwbouw Witte Brug 
een dorpshuis te maken. Reden was ook dat De Leuningjes te ge-
dateerd is en nog maar een beperkt aantal jaren bruikbaar. Ook 
dat nam de raad in 2017 in hun toekomstvisie op. De Parochie 
stelde in 2019 de gemeente voor om wat de raad in 2017 om-
armde uit te voeren. Uiteindelijk besloot de raad eind mei 2020 
eerst te onderzoeken Dario Fo om te bouwen tot  Dorpshuis met 
Knarrenhof en zorgwoningen. Ook brengt dat gebouw dan € 1,1 
miljoen minder op dan op de vrije markt. Nu ziet de gemeente in 
dat er zorgwoningen met maatschappelijke functie moeten ko-
men, tóch op het terrein van de Parochie, Perspektief en Arcade, 
de oude Witte Brug. Grote vraag is of de gemeente Poeldijkers 
serieus neemt en het alleen laat bij mooie woorden, maar geen 
daden voor de noden die er zijn? Dit alles overziende is het hoog 
tijd om veel knopen door te hakken! 

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

Meer weten? www.optiflor.nl

Benieuwd naar de exclusieve 
collectie Phalaenopsis 
van Opti-flor?  
O.a. bij Tuincentrum Ockenburgh  
kunt u kiezen voor mooie soorten 
uit onze vijf sterren collectie.
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Basisschool De Nieuwe Weg heeft bewoners van De Backerhof in Poeldijk en bezoekers van De Wael in Monster met een mooie 
gekleurde kaart met wens verrast. De kinderen kleurden de kaarten om de mensen  een geluksmoment te geven in deze vreemde 
tijd. De kaarten zijn geleverd door Nationaal Fonds Ouderen.

Een van de lichtpunten in 2020: het Poeldijkse bedrijf Certhon aan de slag in de binnentuin van De Backerhof en maakt tuinmeubilair 
voor de bewoners. Mooi initiatief van dit bedrijf in samenwerking met Vitis Welzijn.



6 JANUARI 2021 17

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

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

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

Adverteren inPuzzel
Raadsel woon- en verblijfplaatsen
Door Bep Stijger

Vorm uit alle lettergrepen 21 woon- en verblijfplaatsen; er 
mag niets overblijven. Puzzel gezellig even met de kinderen. 
De eerste en de laatste letters zijn al ingevuld, als je de letters 
naast elkaar zet zie je de oplossing. Veel succes! 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. 
Suggesties voor een puzzel of er een maken? Graag! Dan is ons 
blad echt van en voor alle Poeldijkers.

BER  -  BLOK  -  BOOT  -  BOUW  -  BUN  -  CA  -  CAM  -  CRUISE  
-  DE  -  DEN  -  FA  -  FLAT  -  GA  -  GE  -  GEN  -  GEN  -  HUIS  
-  HUIS  -  HUIS  -  HUT  -  HUT  -  IG  -  JES  -  KAS  -  KEN  -  KEN  
-  KRAB  -  LAND  -  LEIS  -  LO  -  LOW  -  MAISON  -  NET  -  NING  
-  PA  -  PAD  -  PER  -  PLAG  -  RA  -  RAS  -  RE  -  RI  -  RIJT  -  SA  
-  SCHIP  -  SI  -  SLAK  -  STA  -  STOEL  -  TE  -  TEEL  -  TENT  -  
TER  -  TIE  -  VAN  -  WA  -  WO  -  WOL  -  WOON  -  WOON

1. P  .   .   .   .   .   .   .   .   L 5e letter
2. F  .   .   .   .   .   .   .   .   W 6e letter
3. B  .   .   .   .   .   .   W 3e letter
4. C  .   .   .   .   R 4e letter
5. I  .   .   O 3e letter
6. K  .   .   .   .   .   L 5e letter
7. S  .   .   .   .   .   .   .   .   .   S 4e letter
8. R  .   .   .   .   .   .   .   .   S 4e letter
9. P  .   .   .   .   .   .   .   .   T 6e letter
10. S  .   .   .   .   .   .   .   .   N 8e letter
11. B  .   .   .   .   .   T 3e letter
12. M  .   .   .   .   .   .   .   .   .   E 5e letter
13. W  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   R 8e letter
14. S  .   .   .   .   .   .   .   .   T 6e letter
15. W  .   .   .   .   .   .   .   N 8e letter
16. L  .   .   .   .   .   .   S 4e letter
17. P  .   .   .   .   S 4e letter
18. T  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   G 3e letter
19. R  .   .   .   .   .   .   .   .   E 2e letter
20. C  .   .   .   .   .   .   .   .   .   P 6e letter
21. W  .   .   .   .   .   .   T 4e letter

Uitslag Fruitraadsel in Poeldijk Nieuws 25: ‘blijf gezond met 
fruit in de mond!’ Van de 26 inzenders, die het bijna allemaal 
goed hadden, is de gelukkige winnaar Ian Kott, op de foto hier-
naast met zijn slagroomschnitt.
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Vrijwilligers bleven gaan

Start 2021! 
Door Susan van Leeuwen, PR-Team Verburch

Toen wij 2020 vol enthousiasme begonnen hadden we nog 
geen idee wat ons later te wachten stond. Na de ontwikkeling 
van een nieuw logo en 
nieuwe website gingen 
het PR-team, met verte-
genwoordigers van alle 
Verburch-verenigingen, 
aan de slag met nieu-
we vlaggen, signing en 
een mooi nieuw bord op 
onze sporthal. Als dat 
was geregeld konden we 
verder met onze PR, was 
het idee. Ook kwamen 
er steeds meer stukjes in 
Poeldijk Nieuws, dit om 
heel Poeldijk – en om-
streken – kennis te laten 
maken met het multi-
functionele sportcen-
trum waar voor iedereen 
wat te doen valt. 

Voor elke leeftijd is er 
immers een geschikte 
sport te vinden, waar-
bij de verenigingen ge-
heel zelfstandig, maar 
ook samen optrekken. 
Een unieke combinatie 
dus. Daar moesten meer 
mensen meer van we-
ten! Dus meer PR naar 
buiten toe was het plan. 
Toen werd het maart, 15 
maart om precies te zijn. 
Op alle televisiezenders 
een last-minute ingelaste 
persconferentie van onze 
minister-president Mark 
Rutte. We voelden de bui 

al een beetje aankomen: eerst vanuit China en later Italië, maar 
ook in Nederland? Jawel.. alle sportfaciliteiten werden per direct 
gesloten en alle competities, toernooien en sportactiviteiten wa-
ren niet meer mogelijk. 

‘Geen touw aan vast te knopen’ 
Lekker dan; twee borden met ‘verboden’ vanuit de gemeente ook 
nog eens pal voor ons net opgehangen nieuwe wegwijsbord bij de 
entree van onze sporthal geplaatst. Maar er was een gevaarlijk vi-
rus in ons land en de gezondheid ging uiteraard voor. We bleven 
twee maanden zoveel mogelijk thuis, de besmettingscijfers daal-
den, waarna er vanaf half mei weer voorzichtig sportactiviteiten 
mogelijk werden. Eerst kinderen, later ook 18-plussers. Er kwam 
weer wat leven op ons Verburch Sportcentrum. Van grote toer-
nooien en competities was geen sprake: wél in de sporthal, niet 
in de sporthal, niet dubbelen, alleen singelen, geen senioren, wel 
trainingen, geen trainingen, kantines open, kantines gesloten. Tóch 
weer alles dicht. Soms was er geen touw aan vast te knopen, maar 
alle verenigingen waren flexibel en haalden het maximale uit de 
‘mogelijkheden’. Heel veel vrijwilligers in alle verenigingen en de 
sportstichting hebben ondanks de ‘rust’ toch enorm veel werk ver-
zet om alles wat mogelijk was ook mogelijk te maken met alle co-
ronaregels die daarbij hoorden. Helemaal super! Maar weinig ac-
tiviteiten betekende ook weinig leuke berichten en nieuwtjes voor 

onze website, Facebook, 
Poeldijk Nieuws, de kran-
ten. Toch hebben wij ons 
zoveel mogelijk laten ho-
ren en weten wat er speel-
de. 

Sporten is gezond
Nu op naar het nieuwe 
jaar 2021! Terwijl het 
‘rustig’ was zijn er in het 
Verburch PR-Team weer 
nieuwe ideetjes ontstaan 
en plannen gesmeed voor 
het nieuwe jaar. Hopelijk 
is er in 2021 snel weer 
meer mogelijk en is er ook 
weer meer leuk nieuws 
en nieuwsfeitjes te mel-
den. Wij wensen iedereen 
een supermooi en spor-
tief 2021. Houd vooral 
zoveel mogelijk afstand, 
blijf gezond; hopelijk kun-
nen we snel weer opti-
maal gaan sporten op ons 
Verburch Sportcentrum. 
Want Hugo de Jonge zegt: 
‘’Dagelijks een half uur-
tje wandelen maakt al 
een groot verschil voor 
de gezondheid. De weer-
stand is gebaat bij een 
gezonde leefstijl.’’ Al met 
al… ook sporten is gezond 
en maakt ons weerbaar-
der. Kijk voor het laatste 
nieuws én de mogelijkhe-
den op: www.verburch.nl. 
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Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

.com

Voordelig en snel via

Nieuw: Zakelijk
boodschappen doen

Voordelig en snel via

boodschappen doen

Al je 
boodschappen 

in 1 keer 
besteld

SNEL 
BESTELD

SNEL THUIS-
BEZORGD



20 6 JANUARI 2021


