
 AGENDAAGENDA
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 Cees van Paassen *)

Het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 herinner ik 
mij goed: ik zag de brand vanuit Poeldijk met rook en vuur bo-
ven de stad. In 1941 liep de Duitse Ortskommandant met 10 
soldaten over de Vredebestlaan en ons huis op nummer 132. Hij 
eiste twee kamers op voor twee soldaten. De namen van deze 
moffen liggen vast in mijn geheugen: Walter Jonas en Alfred 

Jolenski, allebei zo’n 17 jaar jong. Vanuit het Ockenburghse bos 
schoten de moffen**) de V1- en V2-raketten af op Engeland. Een 
V1 had na de lancering een probleem en viel op een tuindersbe-
drijf in de buurt van Naaldwijk.
 

Lees verder op pagina 3
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Reageren? Mail: redactie@poeldijknieuws.nl

Correspondentie Poeldijkse jongen en Zweeds meisje 

1945: briefje verstopt in Zweeds brood

Foto boven: vertaalde brief van Carin Möller en de enveloppe
Foto rechts: boodschappenlijstje van familie Möller voor pakket-
ten



2

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

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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Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Witte bollen
2e zak halve prijs

Mueslibol
 van 3,95 voor 2,95

Kaasstengels
2e pakje halve prijs

Aanbiedingen geldig van 
maandag 20 april t/m zaterdag 2 mei

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

keurslager

Geldig van 20 t/m 25 april Geldig van 27 april t/m 2 mei

KEURKOOPJE
4 HAMBURGERS + 
BROODJES & SAUS

SLECHTS € 7,95

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM PROVEN-
ÇAALSE ROLLADE

SLECHTS € 2,75

KEURKOOPJE
4 MEGABURGERS

SLECHTS € 6,95

VLEESWARENKOOPJE
150 GRAM 
LEVERKAAS

SLECHTS € 1,50

(vervolg voorpagina)
De moffen lieten die na een paar dagen ontploffen met alle ge-
volgen van dien. Wij gingen glas rapen en helpen, dit was ontzet-
tend. Door de oorlog ontstond er een geweldige hongersnood. 
De mensen gingen op zoek naar voedsel bij tuinders, ook bij ons, 
net als bij de familie Peek. In maart en april 1945 stonden de mof-
fen toe dat alleen Zweedse vliegtuigen voedsel boven Nederland 
mochten droppen. De Zweden waren neutraal, zij dropten ook bij 
het Ockenburghse Bos. 

Broeder Jakob vertaalde briefje Carin
Wij kregen 2 grote broden, wat kaas en koek. Mijn moeder 
sneed een brood open, tot haar verbazing vond zij een stukje 
papier met naam en adres “Carin Möller, Dragaregatan 2a, Ystad 
Sverige”. Wij wisten niet waar dat was. Ik liet broeder Jakob 
van de Bartholomeusschool het adres zien en hij vertelde, dat 
Ystad in Zweden lag. Hij werkte er enkele jaren en sprak Zweeds. 
Broeder Jakob stelde voor Carin een brief te sturen. Zo ontstond 
een schriftelijke uitwisseling tussen Carin en Cees. Ik kreeg een 
foto van haar. Na een paar jaar verdwenen de contacten in de 
eeuwigheid, maar blijven voor altijd in mijn herinnering. Ik leerde 
een paar Zweedse woorden. “Tack sa mycket, vi ses snart” (heel 
erg bedankt en tot snel!)
 
*) Geboren op 28 augustus 1934, aan de Vredebestlaan 132 in 
de ‘serristenwoning’ van Arnold van Paassen. De 4 zonen van 
mijn opa Willem, Arnold, Jan en Leen lieten daar elk een villaa
tje bouwen. Ik huwde in 1965, werkte wereldwijd voor DSM en 
NSM Sluiskil. Het van oorsprong Noorse bedrijf YARA nam de 
bedrijven over en ik werd in 1979 verzocht in Europa te gaan 
wonen; wij vonden een leuk stekje in Tervuren, België.  
**) Moffen: scheldwoord voor Duitsers.

Carin Möller en het begin van haar eerste brief aan Cees

Westlands Kunstenaarscollectief: ‘horizon verbreden’ 

WIT biedt kunst digitaal aan
In deze tijd dat alle cultuurinstellingen gesloten zijn informeert 
het Westlands kunstenaarscollectief WIT je tóch over beelden-
de kunst. Op de website van het WIT is een gratis aanbod van 
foto’s en films over allerlei vormen van beeldende kunst te zien. 
Geschikt voor jong en oud. 

Een fijn idee om je gedachten te verzetten en je horizon op een 
kunstzinnige manier te verbreden. Klik op de linkjes van musea in 
Nederland waar je soms een virtuele rondleiding langs de kunst-
werken krijgt. Ook krijg je handige tips en kunnen kinderen boei-
ende lessen op kunstgebied volgen. Tip: Fotografeer tekst in de 
krant en mail die door. Kijk op de website van WIT en klik op: 
kunsttips in tijd van corona: www.collectiefwit.nl.
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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

W

Geef de HEERE de hand en 
komt tot Zijn heiligdom

2 Kron. 30:8

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, onze lieve moeder, 
oma en overgrootmoeder

Wilhelmina Maria 
Bogaard - Dijkhuizen

in de leeftijd van 94 jaar

Sinds 6 augustus 2010 
weduwe van Thomas Bogaard

Jan en Ineke
     Thomas en Daniella
     Marja en Renko
     Wilma en Stefan

Willem en Cora
     Chantal
     Wilco en Whitney
          Wesley, Nick

Poeldijk, 11 april 2020
Correspondentieadres:
Jan Bogaard
Verburghlaan 38
2685 SZ Poeldijk

In verband met de actualiteit van het coronavirus 
hebben wij het advies van de RIVM moeten volgen.

De dienst van Woord en Gebed en de bijzetting in het 
familiegraf heeft in besloten kring plaatsgevonden.

In memoriam: 

Kees Rijgersberg (95)
Door pastoor Jaap Steenvoorden 

Op 5 april is in De Terwebloem Cornelis Dominicus Leonardus 
Rijgersberg in de leeftijd van ruim 95 jaar overleden. Kees was 
een geboren en getogen Poeldijker. Hij wist veel van de geschie-
denis en kon er boeiend over vertellen. Hij moest leven met 
slechthorendheid, maar zijn geest was zeer helder en levendig. 
Kees was de een na oudste in een gezin van 8 kinderen. Zijn va-
der Adriaan had een scheepswerf aan de Gantel, waar de jon-
gens ook meewerkten. In de Tweede Wereldoorlog werd Kees 
als jongen van 19 tewerkgesteld in Duitsland. Daar werd hij ern-
stig ziek door de ontberingen. 

Gelukkig werd hij liefdevol opgenomen door een boerengezin in 
Wettenberg. Hij herstelde en mocht meehelpen op de boerderij. 
Met deze gastvrije familie hield hij zijn leven lang goed contact. 
Op 13 januari 1960 trad Kees op 33-jarige leeftijd in het huwelijk 
met Toos Koene uit Delft. Kees maakte de transformatie van het 
bedrijf mee van scheepswerf tot constructiebedrijf. In zijn jonge 
jaren deed hij zwaar lichamelijk werk. Gaandeweg kreeg hij de 
leiding en een positie op kantoor. Kees was een zeer precies en 
consciëntieus man in alles wat hij ondernam. Hij gaf zijn beste 
krachten aan het bedrijf, jaar in jaar uit in samenwerking met zijn 
broers. 

Het huwelijk is kinderloos gebleven. Dat was een teleurstelling 
voor Kees want hij was een echte kindervriend. Zijn leven heeft op 
andere manieren zin gekregen. Als zorgzame echtgenoot, trouwe 
steunpilaar van het bedrijf en familiemens kreeg zijn leven diepe 
betekenis. Zo was hij meer dan 70 jaar betrokken bij voetbalver-
eniging Verburch, waarvan een lange periode als bestuurslid. Hij 
schreef ook leuke stukjes in het clubblad. Graag ging hij naar het 
eerste elftal kijken en genoot van de gezellige ontmoeting met 
vrienden en bekenden. Na een arbeidzaam leven mocht Kees vele 
jaren in goede gezondheid van zijn oude dag genieten. Hij hield 
van fietsen, puzzelen en jeu des boules. Met Toos was hij vaak 
op vakantie in Duistsland om de bevriende boerenfamilie op te 
zoeken. Hij onderhield een fijn contact met zijn broers en zussen, 
neven en nichten. Kees was een man met een diepgeworteld ge-
loof, las veel in de Bijbel en vond inspiratie in het gebed. Hij had 
een ijzeren geheugen en kende lange gebeden uit zijn hoofd. 
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 23 t/m 25 april

SOEZENFEEST
Diverse soezen met verrassend lekkere smaken. 
Laat je verrassen!

4 voor
€6,00

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

25 april 1930 

Kees van Marrewijk 90 jaar 

Lieve pa, opa en overgrootvader, 
Uw grote feest moet helaas uitgesteld worden.  

Hierbij onze hartelijke felicitaties voor uw verjaardag. 
Veel liefs van ons allemaal.   

25 april 2020 

Op 17 juli 2014 is Toos overleden na jaren van afnemende gezond-
heid. Hoewel Kees haar miste, pakte hij het leven toch moedig op. 
Helaas bracht zijn doofheid hem in een isolement. Na een kort-
stondig stervensproces is hij, gedragen door zijn geloof, de Heer 
tegemoet gegaan. Wij hebben afscheid van hem genomen in klei-
ne kring vanwege het coronavirus, op Goede Vrijdag 10 april in de 
Sint Bartholomeuskerk. Moge Cornelis Rijgersberg, na een welbe-
steed leven, delen in het licht en de vrede van de Verrijzenis en het 
Eeuwig Leven. Wij wensen zijn broer en zussen, verdere familie en 
vrienden troost toe bij het dragen van het gemis. 

Ik geef een bloemetje aan….

Welke Poeldijkse moeder 
zet u in ’t zonnetje?
Door een onzer redacteuren

Wat voor dag wordt 10 mei? O ja, moederdag. Wordt de moe-
der die tweede mei zondag meer gewaardeerd dan op de ande-
re dagen van het jaar? Poeldijk Nieuws wil graag weten welke 
vrouwen het verdienen in ’t zonnetje gezet te worden. Dan heb-
ben we het niet alleen over de moeders die als stille krachten 
elke dag in hun gezin de boel draaiend houden, ook aan veel 
andere ‘soorten’ moeders. 

Schoon- en overgrootmoeders, oma’s, adoptiemoeders, 
school-assisterende moeders, aanstaande moeders, verloskun-
digen die vrouwen helpen moeder te worden, crêchemoeders, 
pleegmoeders, oppasmoeders, mantelzorgmoeders, sportmoe-
ders, moeder-oversten, meewerkende moeders in de winkel van 
hun partner, krentmoeders, boekhoudmoeders die administratie 
doen, mooimaak-moeders zoals schoonheidsspecialistes, bloem-
schiksters, kappers en kledingverkoopsters. Vast en zeker zijn er 
nog meer vrouwen die de eretitel ‘moeder’ verdienen. Poeldijk 
Nieuws geeft hen in het nummer van 6 mei aandacht. Laat ons 
kennismaken met uw favoriete ‘moeder’. Stuur haar naam, foto 
én kwaliteiten vóór 29 april naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 
2685 EK Poeldijk of: info@poeldijknieuws.nl. De redactie hoopt 
op veel leuke en ontroerende reacties.
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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

Tussen Pasen en Pinksteren

In Gods Hand 
Door diaken Walther Burgering 

Dit jaar is alles anders. Een virus heeft 2020 
helemaal op zijn kop gezet. Opeens worden 
ouderen betiteld als ‘kwetsbare groep’, die 
extra zorg en bescherming nodig heeft om 
van de dood gered te worden. Plotseling is 

er grote waardering voor cruciale beroepen, 
omdat ze in een oncontroleerbare situatie het 

enige menselijke houvast zijn, onmisbaar. Wat gebeurt er in ons 
land, in onze wereld? Alles ligt onder een vergrootglas. Niets is 
meer normaal. Er lijkt een besef door te dringen dat ons leven, 
ieders leven, niet beheersbaar of onder controle te houden valt. 

Als christenen wisten we dat natuurlijk al heel lang. Door de 
verhalen die we in de Goede Week weer hebben mogen horen, 
hebben we al eeuwen het bewustzijn dat de schepping niet door 
de mens is gemaakt, maar door de Allerhoogste. En dat niet de 
wetenschap nieuw leven ontwikkelt, maar onze Schepper ons het 
leven schenkt. Het heeft ons bescheiden gehouden en dienstbaar 
gemaakt. Dat hebben we geleerd van zijn Zoon, die een innige 
relatie heeft ontwikkeld met zijn Vader, maar toch moest lijden en 
sterven, als een mens. “Niet Mijn, maar Uw wil geschiede.” Het 
vieren van de Goede Week en het Paasfeest ging daarom ook dit 
jaar gewoon door. Nou ja, gewoon… anders. De oerverhalen over 
leven, ziekte en dood werden in alle geuren en kleuren verteld. 
Over leven dat - ondanks alles - gewoon dóórgaat. Wij stonden 
aan de voet  van de gekruisigde … waren stil en vierden met Hem 
Zijn verrijzenis. God brengt ons – juist in deze onzekere tijd – een 
blijde boodschap van leven, liefde, geloof en hoop. Hij schenkt 
perspectief ondanks lijden en lasten. Ondanks virussen en ver-
driet blijft Hij trouw aan ons mensen, die Hij heeft geschapen om 
betekenis en uitzicht voor elkaar te zijn. 

Niets lijkt dit jaar gewoon. Dat ongewone en niet vanzelfspreken-
de kunnen ons doen beseffen hoe groot Zijn liefde is voor ieder 
van ons, en … dat Hij mét ons is. Juist nu wij de kwetsbaarheid van 
ons bestaan dagelijks en dieper ervaren door het gevaar van het 
coronavirus. Juist nu we veelvuldig worden afgesneden van onze 

normale, sociale contacten en 1,5 meter afstand moeten houden. 
Juist nu mogen we weten dat Hij met ons meeleeft, omdat wij 
in liefde door Hem zijn gekend. Dat leert Pasen ons, elk jaar op-
nieuw. Nu zijn we op weg naar Pinksteren. Wij bereiden ons voor 
op de komst van de H. Geest. Komt er een einde aan alle onzeker-
heid, alle angst en verwarring? De leerlingen gooiden deuren en 
ramen open, de Verrezene was – ondanks de geslotenheid – toch 
al zo vaak bij hen geweest! Zij gingen het huis uit om in alle talen 
van Gods grootheid te getuigen. Hij gaf hun spraakwater, grote 
vreugde en nieuw elan. Moge de komst van zijn Geest ons ook 
elan en vreugde geven in het besef dat ieder mens kwetsbaar is 
en gaat als het zijn of haar tijd is. En dat die tijd nog steeds niet 
door mensen wordt bepaald, maar in Gods handen ligt.

Parochiebestuur en onze vrijwilligers: 

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

Wij willen als parochiebestuur dicht bij onze parochianen blij-
ven, ondanks de afstand die we helaas moeten houden. Wij 
willen u graag helpen 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 kunt u contact opnemen met:
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!

Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

0174 - 29 29 26
www.silene-uitvaart.nlwww.silene-uitvaart.nl
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Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

Pastoor Jaap Steenvoorden jarig
Wat gaat een jaar toch snel 
voorbij! Op 1 mei hoopt pastoor 
Jaap Steenvoorden 59 jaar te 
worden. Door het coronavirus is 
er geen viering zijn in de kerk en 
kunnen we hem na afloop niet 
feliciteren. Daarom vragen wij u: 
stuur onze pastoor een felicita-
tiekaart om hem zo te laten we-
ten dat u in uw gedachten toch 
bij hem bent.

Zijn adres is: Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk. Wij vragen of 
u voor hem wilt bidden, ook voor zijn vader. Ook hij heeft uw 
steun nu hard nodig. Wij feliciteren Jaap Steenvoorden van harte 
met dit feest en wij hopen dat hij zijn verjaardag nog vele jaren in 
goede gezondheid in het Westland mag vieren. 
Het federatiebestuur.

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 Kwintsheul.
Donderdag: pastoor Jaap Steenvoorden vanuit de kerk in 
Honselersdijk.
Vrijdag: pastoraal werker Els Geelen vanuit de kerk in Monster.

Bartholomeuskerk open op woensdag en zondag
Elke woensdag, kerk open voor gebed of opsteken van een kaars-
je: van 13.30-15.00 en 19.00-19.15 uur.
Elke zondag, kerk open voor gebed of opsteken van een kaarsje: 
van 09.15-10.00 en 13.30-15.00 uur.

Zondagsviering
Op zondag is het mogelijk de Eucharistieviering te volgen op tv 
via KRO-NCRV. Aanvang 10.00 uur met daaraan voorafgaand het 
geloofsgesprek.
U kunt dus niet fysiek aanwezig zijn bij de vieringen. Alleen via 
kerkradio, website en direct via Kerkomroep.nl. Informatie over 
hoe u vieringen kunt volgen staat op: www.rkwestland.nl. 
Eerste H. Communievieringen
Geplande Eerste Communievieringen zijn voorlopig uitgesteld. 
Het is nu onmogelijk kinderen vanuit parochie en scholen goed 
voor te bereiden. Als er nieuwe data bekend zijn, krijgen de werk-
groepen, ouders/verzorgers van de communicanten bericht.
Misintenties 
Wij begrijpen dat u in deze moeilijke periode meer behoefte 
heeft aan misintenties. Veel opgegeven intenties voor vieringen 
van na 14 maart zijn door het afstel van vieringen vervallen. Als er 
weer vieringen zijn, kunt u de intenties in overleg op een andere 
datum laten voorlezen. 
Uitvaarten
Onder de huidige omstandigheden zijn uitvaarten alleen in kleine 
en besloten kring.
Voorlopig geen huisbezoek
Huisbezoeken zijn er voorlopig niet. Het pastorale team en de 
bezoekgroepen in de federatie staken hun bezoeken tijdelijk. Als 
er behoefte is aan contact, laat het de parochiesecretariaten en 

pastores weten. Contact via telefoon blijft ook tijdens het corona-
virus mogelijk. Een kaartje in de brievenbus kan uiteraard ook. 
Wij staan open voor creatieve suggesties om toch samen kerk te 
zijn. Volg de website voor actuele informatie.
Namens het pastoraal team en het federatiebestuur, pastoor 
Jaap Steenvoorden en Peter Zuidgeest, voorzitter parochiefede-
ratie Sint Franciscus.

U houdt Westlands Mannenkoor tegoed
Het Westlands Mannenkoor zou, samen met sopraan Maghen 
Hilgersum en violiste Mara Oosterbaan, weer voor u gaan zingen. 
Dit jaar zou dat zondag 17 mei zijn, maar ook dat gaat niet door. 
Zodra er in overleg met het koor een nieuwe datum gepland is, 
dan laten we u dat weten. U houdt het tegoed. Jan Groenewegen.

Kerkberichten 
Weekeinde 25 en 26 april:
Zondag 26 april: de kerk is open van 09.15-10.00 uur en van 
13.30-15.00 uur voor gebed en een kaarsje.
Intenties: ter gelegenheid van een 49-jarig huwelijk, Jopie Ver-
beek-van Leeuwen, To van der Knaap-van Leeuwen, overleden fa-
milie Van der Loos-van Leeuwen en voor alle ouderen en zieken. 
Weekeinde 2 en 3 mei: de kerk is open van 09.15-10.00 en van 
13.30-15.00 uur voor gebed en een kaarsje.
Intenties zaterdag 2 mei: voor alle oorlogsslachtoffers, alle ou-
deren en zieken. Intenties zondag 3 mei: Aad van Leeuwen, To 
van der Knaap-van Leeuwen, voor alle oorlogsslachtoffers, alle 
ouderen en zieken.   

Doopvieringen
Aanmelden voor een doopviering gaat digitaal. Op www.rkwest-
land.nl staat onder Contact ‘Formulieren’. Het formulier ‘aanmel-
den Doop’ ingevuld digitaal naar het secretariaat. Zij zorgen dat 
het bij de juiste mensen komt. Tot 1 juni zijn er geen doopvierin-
gen; in overleg met betrokkenen wordt een nieuwe datum ge-
zocht.

Vieringen De Backerhof
Er zijn geen vieringen in De Backerhof
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Joke van Heijningen (Monster, 1936) schrijft aan haar schoon-
dochter Gabrielle. Het briefje begint bij het nu en gaat verder 
met herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Toen, in háár 
meisjesjaren schreef zij twee liedjes op schaars papier.        
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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

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

Bestuursleden zoeken nieuwe collega’s 

Geen Avond4daagse Poeldijk
Vervelend maar weinig verrassend 
nieuws: de Avond4daagse 2020 
Poeldijk gaat helaas niet door. Die 
zou zijn van 9 tot en met 12 juni. 
Voor de Avond4daagse zoeken wij 
nieuwe bestuursleden. Heb je vra-
gen, interesse en wil je ook aan de slag in ons bestuur? Bel dan 
met Sjaan van Leeuwen op: 06 -12 070 833.

5,5 hectare aan noordkant, groei naar totaal 60 ha

ABC Westland breidt verder uit
ABC Westland in Poeldijk breidt in 2020 en 2021 het bedrij-
venterrein uit met 5,5 hectare. De afgelopen jaren kocht ABC 
Westland een aantal kassen. Nu het uitbreidingsgebied is ont-
sloten, wordt het klaar gemaakt voor  verkoop. “Hoopvol om 
te zien dat deze ontwikkelingen in de AGF, ook tijdens de co-
ronacrisis doorzetten. Wij zijn ons ervan bewust dat dit niet 
vanzelfsprekend is. Het creëert letterlijk en figuurlijk ruimte 
voor toekomstige groei,” zegt Herwi Rijsdijk, directeur van ABC 
Westland.

Het uitbreidingsgebied ligt ten noorden van het bestaande bedrij-
venterrein. Een deel van de 5,5 ha is gekocht door S. van Holstein 
transport en containerverhuur. Dat vestigt zich met 5.000 m² op 
het nieuwe deel van het bedrijventerrein. De overige 5 ha wor-
den in delen opgeleverd: 1 ha dit jaar, de overige kavels medio 
2021. Met de uitbreiding groeit ABC Westland naar ruim 60 ha. 
ABC Westland huisvest meer dan 100 bedrijven; het agro-logistie-
ke bedrijvenpark in hartje Westland ligt dichtbij de Rotterdamse 
haven en luchthaven Schiphol, waar alle spelers van de agri 
en food present zijn. Met de verkoop van het onroerend goed 
aan Hines vorig jaar, maakte ABC 
Westland een volgende stap in de 
ontwikkeling van de bedrijven in de 
agri- en foodsector. Zie ook: www.
abcwestland.com.
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Royaal en goed onderhouden herenhuis met 
heerlijk zonnige achtertuin en gelegen in 
het hartje van het gezellige, gerenoveerde 
centrum van Monster. Tevens ligt de woning 
op korte afstand van het strand en de duinen!

Vraagprijs: € 375.000,- k.k.

Prachtig en luxe wonen met vrij uitzicht over 
park en waterpartij? Dat kan. Vlakbij kinder-
boerderij ‘Vivaldi’ en grenzend aan wijkpark 
gelegen luxe hoekeengezinswoning met eigen 
parkeerplaats in geliefde en kindvriendelijke 
wijk gelegen.  

Vraagprijs: € 415.000,- k.k.

Choorstraat 30
2681 AT MONSTER

Vivaldi 32
2681 KN MONSTER

Volg
ons op:

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

Twijfel en/of hoop
Door ds. J.W.J. Guis

Wie deze dagen de media volgt, merkt dat 
er veel getwijfeld wordt. Dat is begrij-

pelijk in deze tijden. Blijven wij wel of 
niet gezond? Kan ik mijn baan wel of 
niet houden? En, misschien wel het 
belangrijkst: vlakt de curve wel of niet 

voldoende af? Tegelijk wil dat niet zeg-
gen dat je geen hoop hebt. Je weet niet 

zeker hoe het verder gaat, maar je hoopt 
op een goede afloop.

Al is het wel zo dat soms de twijfel sterker is en soms de hoop. 
Misschien hangt dat samen met je karakter of met je omgeving. 
Een van de dingen die voor mij belangrijk zijn om de hoop vast te 
houden is het geloof. Ook dat kwam rond Pasen in de media naar 
voren. De opstanding van Jezus is iets wat werkelijk hoop geeft. 
Maar kun je dat dan zomaar geloven?

Na zijn opstanding lezen we in de Bijbel over verschillende ont-
moetingen tussen Jezus en Zijn discipelen. In de laatste ontmoe-
ting staat iets herkenbaars. Althans voor mij, misschien voor u 
ook. Er staat dat ze Hem aanbidden, maar sommigen van hen 
twijfelen. Is Hij het wel echt? Hoe kan dit waar zijn? Kan ik hier 
werkelijk op vertrouwen? Er staat niet dat Jezus boos wordt, maar 
wel dat Hij hen bemoedigt. Hij blijft bij hen. En bij allen die op 
Hem vertrouwen. Van twijfel, naar hoop, naar geloof. Ik vind dat 
een mooie trits.

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 26 april   
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis (via livestream)
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis (via livestream)

Zondag 3 mei 
10.00 uur: ds. J. Quist (via livestream)
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis (via livestream)
Ook kunt u altijd van de dienst een dvd thuis ontvangen. Neemt 
u daarvoor contact op met diaken D. van Velden, tel. 24 40 20. 

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

Maandsluiting De Terwebloem
Er is op 30 april geen maandsluiting in De Terwebloem.
     
Collecten tijdens 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 zullen deze bijdragen verdelen tussen diaconie en 
kerkvoogdij 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 het laten horen van liederen en muziek. Als 
u graag een bepaald lied wilt horen, laat het dan 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. 
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Puzzel nr. 1
Oplossingen + naam, adres en telefoonnummer per mail naar 
puzzel@poeldijknieuws.nl of per post naar Poeldijk Nieuws, 
Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Hebt u suggesti es voor een 
leuke puzzel of wilt u er zelf een maken dan zijn deze van harte 
welkom! Dan is ons blad echt van en voor Poeldijkers.

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

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

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

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Duijnisveld & zn b.v.

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

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. 

Mailadres en WhatsApp 
Wij mochten inmiddels 10-tallen mailadressen en 06 nummers 
van u ontvangen om mededelingen te doen. Wilt u ook op de 
hoogte blijven van plotselinge ontwikkelingen? Mail uw mail-
adres en/of 06 nummer naar: bogaardij@hotmail.com. We gaan 
er vertrouwelijk mee om en geven het niet door aan derden.

Oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van 29 april t/m 2 mei: 
Monsterseweg 112, Poeldijk, naast hotel-restaurant Unicum-
Elzenhagen.

Kerkelijke stand
Een goede ledenadministratie is voor goed functioneren van het 
kerkenwerk van groot belang. Wilt u daarom adreswijzigingen di-
rect doorgeven aan het kerkelijk bureau: Verburghlaan 38, 2685 
SZ Poeldijk tel. 24 25 70, e-mail: bogaardij@hotmail.com. Bij 
voorbaat hartelijk dank!

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.

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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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

Show van moderne rok in Westlands Museum

Wie maakt mooiste bevrijdingsrok?
Nederland herdenkt dat 75 jaar gele-
den de Tweede Wereldoorlog tot een 
einde kwam. Sinds 1946 vieren wij op 

5 mei de bevrijding en dat wij in vrijheid leven. Het Westlands 
Museum zou in april een tentoonstelling starten; die is door het 
coronavirus uitgesteld. Een mooi initiatief na de oorlog was om 
van allerlei lapjes een ‘nationale rok’, of bevrijdingsrok te maken 
naar een idee van Mies Boissevain-van Lennep uit Amsterdam.

Mies Boissevain moest door haar verzet tegen de nazi’s naar de 
kampen Vught en Ravensbrück. Geïnspireerd door haar maakten 
vrouwen na de oorlog bontgekleurde rokken van allerlei lapjes. 

Die rok was symbool voor de wederopbouw. Juist omdat de co-
rona onze bewegingsvrijheid fors inperkt vraagt het Westlands 
Museum iedereen die een leuk tijdverdrijf zoekt, een moderne 
bevrijdingsrok te maken. Te dragen als de corona overwonnen is 
en er meer aandacht kan zijn voor onze zwaarbevochten vrijheid. 

Jury beoordeelt drie mooiste rokken
Bedoeling is er een wedstrijd van te ma-
ken en dat meisjes en vrouwen hun be-
vrijdingsrok showen als het museum de 

tentoonstelling over de oorlog opent. Datum wordt nog bekend 
gemaakt. Laat uw rok zien, wij belonen u met entree, koffie of 
thee en lekkers. Anneke Duyvesteijn, Helga Knoll (Kunsthuis18) 
en Tineke van den Berg zijn jury. De 3 mooiste worden beloond 
met een prijs. Doet u mee? Mail met uw telefoonnummer naar: 
info@westlandsmuseum.nl o.v.v. ‘Bevrijdingsrok’. De gegevens 
van de rok sturen wij u toe!

(Foto: collectie Centraal Museum)

WSKO Verburch-hof: speurders gezocht!

Beestenboelspeurtocht 
De kinderen hadden zich er zo op verheugd: de voorstelling van 
het Verburch-hoftheater. Die zou in april een extra feestelijk tint-
je krijgen bij het 10-jarig bestaan van de theatergroep. Door de 
coronacrises wordt deze voorstelling voorlopig uitgesteld. Voor 
de kinderen is dat natuurlijk heel spijtig; om hen niet teleur te 
stellen gingen de spelers op zoek naar een leuk alternatief. 

Speciaal voor de onverwachte gelegenheid is een filmpje ge-
maakt, waarin de kinderen worden uitgenodigd voor de 
‘Beestenboelspeurtocht’, een variant op de populaire berenspeur-
tocht. Vorige week was hiervoor de aftrap. Tijdens de tocht door 
het centrum van Poeldijk, gaan de kinderen op zoek naar Bas de 
Beer, tante Pollewop, Mies de Muis, Lieve het Lieveheersbeestje, 
Stef het Stekelvarken en Django de Adelaar. Met het afstreepfor-
mulier, door school en sociale media verspreid, kunnen de kin-
deren turven hoe vaak ze een van de dierenvrienden tegenko-
men. Tot slot: heerlijk natuurlijk om met uw kind een ommetje 
te maken. Denkt u alstublieft dan ook aan de RIVM-regels? Veel 
plezier toegewenst!
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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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Wij helpen u deze te realiseren

Wegens succes verlengd:

Vrijwillig traineeship jongeren 
Ondanks deze tijd waarin 
we weinig in elkaars na-
bijheid zijn, hebben we 
toch nieuws! Het project 
Vrijwillig Traineeship voor 
Westlandse jongeren (16-27 

jaar) is een succes, wordt met twee jaar verlengd én spreidt haar 
vleugels uit over Nederland. In anderhalf jaar gingen 31 jonge-
ren bij drie maatschappelijke organisaties aan de slag. Van hen 
blijft ruim 30% vrijwilligerswerk doen. Meerdere deelnemers 
stoomden door naar een betaalde baan en volgden cursussen. 
Daarmee zijn de ambities van het proeftuinproject ruim gehaald 
en verlengt ZonMw, de organisatie achter de Maatschappelijke 
Diensttijd, de subsidie met twee jaar. 

Vitis Welzijn heeft juist nu het motto ‘wat er ook dicht gaat, ons 
hart blijft open’. Een gekke tijd om te starten,  ook een mooie 
tijd omdat er nu veel jongeren zijn die iets voor een ander willen 
doen. We maken hier op een goede manier gebruik van, want 
ook nú kunnen jongeren iets goeds doen voor een ander. Daarom 
gaan we uit van 1 mei, dan starten de jongeren ‘coronaproof’. 

Ondanks de corona kunnen organisaties hulp van trainees goed 
gebruiken. Zodra de situatie het toelaat, gaan de jongeren alsnog 
fysiek bij de organisaties aan de slag.

Landelijke rol
Naast het Westlandse project helpt Vitis Welzijn de komen-
de twee jaar andere welzijnsorganisaties om het Vrijwillig 
Traineeship op te zetten. “Een mooie kans het succes over te 
brengen en nog meer jongeren te activeren om vrijwilligerswerk 
te doen”, zegt Manon Zwinkels, projectmanager bij Vitis Welzijn. 
Het Westlandse Vrijwillig Traineeship ging in 2018 van start als 
proeftuin van de Maatschappelijke Diensttijd en wil jongeren 
maatschappelijk betrekken en motiveren vrijwilligerswerk te 
doen. Tussen de 16 en 27, doe je ook mee? Neem contact op: 
Manon Zwinkels (m.zwinkels@vitiswelzijn.nl, 06-38602055), of 
zie: www.vrijwilligtraineeship.nl. 

Gezinnen en leerkrachten In Amsterdam en Utrecht 

Gezonde tuinbouwverrassing 
World Horti Center en GrowWizzKid sloegen de handen ineen 
om namens partners in de tuinbouw honderden kinderen in 
Amsterdam en Utrecht gezond te verrassen. Gezinnen waar digi-
taal thuisonderwijs  niet vanzelfsprekend is kregen een steuntje 
in de rug. Van de Nederlandse tuinbouw kregen zij een gezonde 
Tas voor Thuis, waarmee kinderen de kracht van de tuinbouw 
kunnen ontdekken. Zij kunnen onderzoeken wat er mogelijk is 
met paprika’s, potplanten, cressen, verse soep, tomberries, za-
den en perkgoed. 

Niet alleen gezinnen kregen wat, ook leerkrachten stonden in het 
zonnetje met een mooie bos tulpen. Zeker nu zijn gezondheid, 
goede weerstand en geluk van bloemen en planten erg belang-
rijk. Daar kan de tuinbouw aan bijdragen en delen de organisa-
toren dat. Joep Hendricks, directeur World Horti Center: “In de 
glastuinbouw is het motto ‘samen sterk’ heel gewoon, ook bij 
deze actie slaan we met onze partners graag de handen ineen 
om de ‘challenges’ voort te zetten. Door gezonde producten, 
bloemen en planten naar steden te brengen. Met collega’s en 
GrowWizzKid hebben we keihard gewerkt aan deze logistieke 
klus. Zo werken we aan gezonde voeding voor iedereen, nu en 
straks. Deze challenge is nog maar net begonnen, maar wat ons 
betreft al een succes”. Het zit in het tuinbouw-DNA om samen te 
werken en te innoveren, ook in moeilijke tijden. Dat blijkt uit vele 
challenges, zoals de Flower Boost Challenge en de VitamineC-
challenge. Gezond voor zorgverleners en mensen die een hart 
onder de riem nu goed kunnen gebruiken. Op de foto: in Utrecht 
nemen medewerkers de tuinbouwproducten in ontvangst. 



14

Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Als we naar buiten kijken is goed te zien dat bijna alle struiken 
en bomen voorzichtig uit hun schulp kruipen. April is dan ook de 
maand bij uitstek dat de wereld om ons heen een steeds kleur-
rijker aanzicht krijgt. Nu dat is gelukt, kunnen wij weer van al 
het moois en schoons dat de aarde ons biedt genieten. Zeker als 
we tussen struiken, heesters en bomen allerlei vogeltjes waar-
nemen op zoek naar een geschikt plekje voor het bouwen van 
een nestje. Een dag kan niet meer stuk bij het ontdekken van 
weergaloos in elkaar gefrummelde wiegjes die niet kapot te 
krijgen zijn. Uiteindelijk moet het naderende kroost van kleine 
jantjes, koolmeesjes, lijsters, huismussen en sijsjes iets warms 
om hen heen hebben om te kunnen overleven. Ondanks con-
stante aanvoer van voedsel door hun nijvere ouders, is warmte 
voor het kleine spul absoluut onontbeerlijk. 

De wereld is nu op haar mooist, het is zaak  er zoveel mogelijk van 
te profiteren. De nabije tijd gaat niet zoals we gewend zijn, er is 
een hogere macht die ons met twee voeten op de grond houdt. 
Mensen kunnen wel van alles willen, de coronacrisis zal ons nog 
maandenlang parten spelen. Het zal niet voor iedereen meeval-
len te beseffen dat we samen alles zullen moeten doen om van 
die ‘lastpost’ af te komen. Door nu nonchalant te leven verlengen 
we de crisis minstens met maanden! We kunnen overal naar toe 
gaan en dingen fabriceren, tegen de natuur is niets in te bren-
gen. We zien het ook weer aan dit prachtige plaatje, in de ver-
koop gebracht op order van de plaatselijke drukkerij Jan Nadorp. 

Gemaakt in de lente van 1948 hebben we richting Poeldijk zicht 
op het prachtige jonge groen. Niets hield het uitlopen van de bo-
men tegen, geen mensenhand kon het weerstaan.  

In je bovenkamertje opgeslagen 
Nu deze tekst het papier aandoet, dwalen mijn gedachten auto-
matisch af naar mijn schooltijd. Een tijd die mij vrijwel altijd be-
koorde omdat het meestal wel ‘aardig liep’. Dan is er ook plezier in 
de dingen die je onderneemt en sla je ook het nodige in je boven-
kamertje op. Zo is mij altijd bijgebleven dat we als leerlingen het 
boekje ‘Met de jaargetijden mee’ van Brussee en Bonk, in de vier-
de/vijfde klas van de lagere school, met regelmaat onder ogen 
kregen. Een boekje dat aan alle facetten van de natuur aandacht 
schonk en mij juist daarom blijvend wist te interesseren. Naast 
aandacht voor de natuur wezen de schrijvers er ook aan het eind 
der jaren veertig al op dat de natuur het verdient om zuinig op 
te zijn. Want ook zo’n zeventig jaar geleden werd er in bossen en 
parken al huisgehouden en rommel achtergelaten. Ik schrijf dit 
begin april, het was in parken, bossen en langs wegen veelal nog 
een kale boel. Kort daarna zorgde een natuurlijke metamorfose 
dat april met schitterend jong groen en eindeloos mooie bloesem 
naar mei op zoek gaat. Het is niet alleen het aanzien van het jon-
ge groen, ook het ‘aroma’ die ons in parken en bossen tegemoet 
komt is van grote klasse. Denk eens aan het opsnuiven van de 
overheerlijke geur van de in het Ockenburgse bos in Loosduinen 
aangeplante rododendrons.  
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De Wateringseweg in al haar glorie
Jammer dat het coronavirus bij menig gezin roet in het eten gooit 
bij hun voorjaarsplannen. Niemand hoeft echter met de ‘ziel on-
der de arm’ te zitten of lopen. Dankzij de hedendaagse techniek 
zijn voor iedereen volop dingen te ondernemen, zoals verzamelen. 
Hoewel er zeer weinig prentbriefkaarten van de Wateringseweg 
in de handel zijn gebracht, mag deze er zijn. Hij is onderdeel van 
de eerste serie naoorlogse kaarten die door de Poeldijkse win-
keliers werd verkocht. Op het eerste gezicht is er richting het 
dorp weinig veranderd. De Bartholomeuskerk heeft haar centra-
le plekje weten te behouden, terwijl de woningen zeventig jaar 
geleden ook al deel uitmaakten van dit stukje buitengebied. De 
prachtige druivenmuur links was toentertijd eigendom van de fa-
milie Enthoven; ook de eerste woning was deel van het perceel 
Enthoven. De huidige bewoners zullen wat minder in de tuinbouw 
zijn geïnteresseerd dan hun voorgangers. Muren en dikke hagen, 
waren eeuwenlang in gebruik als beschermer van gewas. Gure 
zeewinden kregen geen kans door muur of haag hun verraderlijke 
werk te doen. Vruchtbomen, spinazie en enkele andere produc-
ten groeiden door de luwte aanmerkelijk sneller en konden dan 
ook eerder worden geoogst. Muren uit pakweg de achttiende 
eeuw hielden zeer lang stand. Nog altijd zijn er enkele juweeltjes 
uit die tijd te vinden in de oude glazen stad. Rechts was de hele 
twintigste eeuw het domein van verscheidene families Van Kester. 
Zij hadden ter plekke hun thuis gevonden op het voormalige wei-
deland van Arckelsteijn. Let op het knusse boogbruggetje dat de 
Van Kestertjes moest garanderen dat zij met droge voeten thuis 
konden komen………

‘Op de voorgrond wat jong natuurschoon,
centraal Bartje, voor ons heel gewoon. 
Links een oude muur,
rechts een goede buur.
Bespiedbaar door de nieuwste drone’.

Oorlogsmonumenten hele dag toegankelijk

Dodenherdenking 4 mei aangepast
Dit jaar zijn er op 4 mei geen gemeenschappelijke herdenkings-
plechtigheden in het Westland. In lijn met het Nationaal Comité 
4 en 5 mei hebben B&W besloten tot een aangepaste 4 mei 
herdenking. Dit jaar herdenken wij samen in geest, niet fysiek. 
Dat past bij de coronamaatregelen waar iedereen zich aan moet 
houden.  

In De Lier, ’s-Gravenzan-
de, Monster, Naaldwijk 
en Wateringen zijn de 
gemeentelijke oorlogs-
monumenten en in 
Poeldijk het oorlogs-
monument op de paro-
chiële begraafplaats op 
4 mei de hele dag voor 
het publiek open om   te 
herdenken en bloemen 
te leggen. Zo kan het Westland toch stilstaan bij onze gevallenen 
in en na de Tweede Wereldoorlog. Bij het bezoeken wordt ieder-
een verzocht de coronaregels te volgen.

Kranslegging zonder publiek en taptoesignaal
Het officiële moment, een kranslegging in 6 dorpen, is om 19.00 
uur met dan 2 minuten stilte. De kranslegging is door maximaal 
3 mensen: lid college B&W, Oranje/4mei-comité en de Stichting 
Veteranen Westland. Er kan geen publiek bij zijn. De gemeente 
roept alle koperblazers op om op 4 mei om 19.58 uur op zoveel 
mogelijk plekken het taptoesignaal te laten klinken. Het 4 mei co-
mité van De Lier doet dat vanaf de Dom.

Er wordt nóg harder gewerkt in het onderwijs dan normaal. Melanie van der Maden en Annelies Olsthoorn (personeelsadviseurs 
WSKO) brachten gymleraar Jack van Lier van basisschool De Nieuwe Weg daarom een cadeautasje. 
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Van voldoende eten naar sterven van de honger

Hongerwinter 1944-1945
Door Ton van Lier 

Nederland herdenkt – on-
danks de coronamaatrege-
len – in mei het einde van 
de Tweede Wereldoorlog. 

Poeldijk Nieuws riep Poeldijkers eerder op hun herinneringen en 
die van anderen met dorpsgenoten te delen. Poeldijker Ton van 
Lier start in dit nummer met een serie artikelen over de oorlog. 
Tot september 1944 had Nederland geen voedselgebrek, daarna 
sloeg de hongerwinter toe. Het ministerie van Handel Nijverheid 
en Scheepvaart met dr ir S. L. Louwes als directeur-generaal was 
in die jaren verantwoordelijk voor de voedselvoorziening. 

Al kort na het begin van de oorlog werd de distributie ingevoerd. 
Suiker kwam als eerste ‘op de bon’. Er was wel gebrek aan be-
paalde producten, maar tot oktober 1944 had men geen hon-
ger geleden. De hoeveelheid calorieën die de bevolking kreeg 
was redelijk. Misschien was er gebrek aan bepaalde vitaminen. 
Op de lagere scholen werden regelmatig vitamine C-tabletjes 
uitgedeeld. Er was veel zwarte handel. Voor ver boven de nor-
male - veelal vastgestelde prijs - kon men producten kopen. Die 
werden aan het distributieapparaat onttrokken, dat was straf-
baar. Boeren mochten 10% van de oogst zelf houden. Het bureau 
Voedselvoorziening stond dit toe, zodat boeren zoveel mogelijk 
van hun oogsten konden leveren. Dat was verplicht. Voor vol-
doende eten voor de bevolking was Nederland afhankelijk van 
akkerbouwers, veeboeren en tuinders. 

Elke Nederlander kreeg distributiestamkaart
Met de ervaring uit de Eerste Wereldoorlog had de regering zich 
voorbereid met het invoeren van distributie en het aanleggen 
van voorraden. In de eerste oorlogsjaren kwam bijna alles in de 
distributie. Iedereen kreeg een distributiestamkaart. Als men op 
het distributiekantoor bonkaarten, toewijzingen of aankoopver-
gunningen kreeg, werd dat in genummerde vakjes van de stam-
kaart aangetekend. De eerste bonkaarten waren primitief. Op 
11 oktober 1939 kwam suiker als eerste in de distributie, enkele 
weken later erwten. Maar er was geen gebrek aan suiker. Thuis 
hadden wij in ons gezin voldoende suiker; moeder verkocht de 
bonnen voor een kwartje per stuk. Later ook versnaperingsbon-
nen. We hadden ze niet nodig. Een aardige aanvulling op het 
loon van vader. ‘Het was een proef’, zei minister Steenberghe van 
Economische Zaken. Het had gewerkt. Vooraf moesten winkeliers 
opgeven of zij suiker verkochten en hoeveel. Winkeliers die min-

der verkochten dan vijf kilo per week kregen geen suiker meer 
om te verkopen. Ondanks de proef bleef suiker in de distribu-
tie. Vanaf 1938 liet de regering in eigen beheer grote voorraden 
aanleggen, zo’n 1,2 á 1,3 miljoen ton: rijst en graanproducten, 
veevoeder, spijsolie en vetten, rubber, olie, smeerproducten en 
brandstoffen. Voldoende voor bijna een jaar; door de overheid 
beheerd om speculatie tegen te gaan. Je kon wel spullen kopen, 
maar de overheid bepaalde hoeveel. Delen van die voorraden 
nam de bezetter in beslag en werden naar Duitsland afgevoerd.

Begin juni 1940 werden brandstoffen: petroleum, olie, benzine en 
kolen mondjesmaat verstrekt. Men had daarvoor een toewijzing 
nodig. Vanaf 15 juni 1940, een maand na het uitbreken van de 
oorlog, gingen brood en bloem op de bon. Al snel gevolgd door 
alle andere levensmiddelen. Er kwamen ook ‘surrogaten’, vervan-
gers voor koffie en thee. Ook voor textielproducten had je punten 
nodig. Zo kostte een hemd f 2,95 plus 4 punten. Voor zaken als 
fietsbanden, schoenen en dergelijke was een speciale vergunning 
nodig. Die moest je aanvragen bij de distributiedienst. Er werden 
een kleine veertig verschillende bonkaarten verstrekt zoals extra 
zeep voor vuil werk, voor kinderen van diverse leeftijden, voor 
zwaar werk extra voeding. 

Westlandse tuinders: 2 varkens, 1 voor ’eigen eet’   
In de loop van de oorlog werden rantsoenen telkens verlaagd 
of de periode van een bon verlengd. Gezinnen gingen al gauw 
tweemaal daags aardappelen eten. In april 1941 gingen ook aard-
appelen in de distributie. In veel gemeenten werden in parken 
en plantsoenen aardappelen gepoot. Over het algemeen was die 
oogst mager. Er was gebrek aan goede pootaardappelen, kunst-
mest om de grond vruchtbaar te maken was er niet. Veeboeren 
moesten grasland omploegen en producten gaan telen. Kippen- 
en varkenshouders kregen het bevel hun pluimvee- en varkens-
stapel te halveren. De Duitsers wilden dat deze dieren veel graan 
kregen dat beter gebruikt kon worden als menselijk voedsel. Veel 
tuinders in het Westland hielden er enkele varkens op na om hun 
mest in de kassen te gebruiken. Er kwam de regel dat men twee 
varkens mocht houden; eentje voor ‘eigen eet’, de ander om aan 
de bezetter af te staan. Het was geen geheim dat het vetste var-
ken zelf werd opgegeten en een mager exemplaar aan de bezet-
ter werd ‘geofferd’.
 
Steeds minder broodrantsoen
Het broodrantsoen was in 1940 2.000 gram per week. Dat daalde 
in het derde kwartaal van 1941 naar 1.800 gram en bleef zo tot 
september 1944. Toen sloeg de honger pas echt op alle fronten 
toe! Het rantsoen zakte naar 1.462 gram en naar 985 gram per 
week (!) aan het eind van de oorlog, in het tweede kwartaal van 



22 APRIL 2020 17

VOOR KWALITEIT, SERVICE EN VAKMANSCHAP!VOOR KWALITEIT, SERVICE EN VAKMANSCHAP!

Honselersdijk • tel. 0174 610027

dealer van  qwic,  victoria  en  pointer
breng  en ophaalservice!

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

Judith 
van den Bos

We staan voor u klaar en komen 
graag in verbinding met u.

Heeft u hulp nodig? Behoefte aan luisterend oor of 

gewoon een praatje?

06-38903062

judith@cdawestland.nl 

VOOR ELKAAR
VOOR WESTLAND

1945, inclusief verstrekkingen van het Rode Kruis. Wel werd er op 
een bon 3 kg suikerbieten verstrekt. Begin 1945 was er nog 1.000 
gram aardappelen, vaak niet erg voedzaam, soms halfbevroren 
of van zeer slechte kwaliteit. In januari 1945 daalde de distributie 
tot 500 Kcal per dag.

Rantsoenen per week in (grammen) voor 1 volwassene per week 
 1 juli 1944 1 okt 1944 1 jan 1945  1 april 1945 
Brood*  1800 1462 969 985
Bloem 70 54 - -
Rijst - - - -
Havermout 87 67 - - 
Gem. meel 10 - - -
Vermicelli 25 23 8 -     
Peulvruchten 62 53 53 19
Suiker 250 77 - 86
Jam 125 125 19 -
Taptemelk 1750 875 - -
Gestandaardiseerde 
melk - - - -
Kaas 65 50 50 46
Boter/
margarine. * 125 58 19 80
Vet - 8 - 35
Vlees 125 125 87 89
Aardappelen. 2700 1625 1000 2846
Suikerbieten 3000
*) inclusief Rode Kruis verstrekkingen

Gaar- en kinderkeukens in het Westland
Ook voor wintergroenten als kool, knolraap, peen, zuurkool, zou-
te bonen moest men een bon vooraf  inleveren. De groenteboer 
had het meestal niet eens. Eind april 1945 – nu 75 jaar geleden 
– werd de laatste kilo aardappelen en een half broodje van 400 
gram toegewezen. Er was niets meer om te distribueren. Brood 
was van zeer slechte kwaliteit. Er werden allerlei vreemde zaken 
aan toegevoegd om het op brood te laten lijken, zoals spinazie-
zaad. Er was bij heel veel mensen in westelijk Nederland dus spra-
ke van hongersnood. 

Poeldijkse vrouwenverenigingen namen initiatief
Mensen in de steden 
stierven niet alleen 
door gebrek aan goed 
voedsel, ook door 
ziekten, bij gebrek 
aan  eiwitten en goed 
drinkwater. Honden 
en katten werden ge-
slacht. Er kon nauwe-
lijks gekookt worden. 
Mensen maakten zelf 
noodkacheltjes. In 
het Westland kwa-
men kinder- en gaar-
keukens. De gaarkeu-
kens, opgesteld in een veilinghal, leverden gezinnen dagelijks 
een portie koolsoep. Kinderen mochten een ijzeren bordje mee-
nemen naar school en kregen daar een maaltijd. In Poeldijk wa-
ren het charitatieve instellingen zoals vrouwenverenigingen die 
het initiatief namen voor de kinderkeuken. Ook vanuit de diverse 
Poeldijkse kerken werd aangedrongen op hulp aan de noodlij-
denden. 
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Ons dorp
Jennifer Bol (11) pakt de pen op en vertelt 

Rare tijd, maar ik ben wel blij!
Door Annemiek Koremans

Altijd nieuwsgierig naar leven en beleven van mensen met hart, 
ziel of oog voor anderen. Jong, oud, ziek,  gezond, arm, rijk, ge-
studeerd of vakmensen met een essentieel beroep. Ik pak het 
woord, leven én pen op met een jongere en haar leven in deze 
vreemde tijd van het coronavirus. Jennifer Bol in mijn leven: 
Jennifer is de dochter van mijn petekind en vrienden Katja en 
haar partner Martijn. Kleindochter van mijn meest trouwe en 
langdurige vrienden Jaco en Karin. Uit een familie waarmee ik 
ben opgegroeid, mijn jeugd en leven heb gedeeld, meer dan 50 
jaar in goede en slechte tijden. Jennifer heeft een broer Mitchell, 
waar ik ook maar een heel klein beetje, heel veel van hou. We 
zijn zo graag bij elkaar!

Lentedag, begin april, de eerste zomerse zondag in 2020, na drie 
weken quarantaine in klein verband naar buiten. In hun tuin. 
Zonder knuffels en op 1,5 meter afstand. Het eerste feestje sinds 
weken, buiten in de zon! In nauw samenzijn. Oma, opa, pappa, 
mamma, Jennifer, Mitchell en ik. Hoe simpel en warm kan het le-
ven met elkaar zijn! Als bijna 12-jarige vertelt zij me over haar le-
ven als leerling van groep 8 in basisschool De Nieuwe Weg in ons 
dorp. De les en het contact met haar docenten en klasgenoten. 
Over het gemis van haar spel en trainingen met haar handbal-
team bij Verburch. Als fanatiek en ambitieus liefhebster van haar 
sport, wil ze zich  én haar team zo graag verbeteren. Helaas is 
alles stilgelegd door het virus. 

De Nieuwe Weg
Volop in voorbereiding voor haar eindtoets (CITO) en verdeling 
van rollen voor de eindmusical van groep 8, werd plotsklaps alles 
onderbroken. School gesloten. Groep 8 was zelfs voor 28 maart 
uitgenodigd deel te nemen aan een opname voor een ZAPP 
live-uitzending op NPO 3. Welk kind krijgt de kans om dit mee te 
maken? Een belevenis die je als kind je leven lang bij blijft. Door 
het virus ging ook dit niet door. Al snel na half maart en de slui-

ting van haar school werden huiswerkschema’s voor Jennifer en 
haar broer via de computer toegestuurd. Naar ouders en leerlin-
gen. In ons gesprek hoe dat werkte werd ik geconfronteerd met 
termen en systemen als MO (inloggen met leerlingen), hang-out 
(onderlinge contacten), Parro (contact met ouders), leesbingo, te-
kenbingo…  Diep onder de indruk van wat het onderwijs aanbiedt, 
verontrust over wat van ouders wordt gevraagd om hun kind te 
kunnen bijstaan. Het fijne van leren online is volgens Jennifer dat 
je je eigen tempo kan volgen en niet hoeft te wachten op de re-
actie van medeleerlingen. Nadeel is dat je niet je vinger kunt op-
steken, de juf niet direct  reageert, of dat je niet gelijk kan praten 
met elkaar. Maar … de juf is er online altijd! Gezien, gehoord en 
gewaardeerd. Wat kan een kind nog meer verwachten? 

Scholen als opvoedkundig instituut en veiligheidsoord
Als buitenstaander spreek ik mijn respect uit voor het onderwijs: 
De Nieuwe Weg en alle andere scholen in Poeldijk in crisistijd. 
Wat een vernieuwing, maar wat moeten ouderen van (klein)
kinderen veel leren om bij te blijven! Op geluiden uit ons dorp 
is de deskundige, stimulerende en ondersteunende houding van 
directeur Xander Damen van groot belang. Waar een klein dorp 
groot in is. Het kan niet anders zijn bij andere scholen in ons dorp. 
Communiceer waar we onze kinderen veiligheid en saamhorig-
heid willen bijbrengen in niet zo zekere tijden. Jennifer mist haar 
eindtoets, eindmusical, afscheid van de lagere school als stoere 
overgang naar het middelbaar onderwijs. Bizarre tijd voor de 
jeugd. Niet gevaarlijk, wel met gevolgen en (on-)verwerkte er-
varingen. Gewoon afhankelijk van  in welk gezin iemand wordt 
groot gebracht.

Liefde
Natuurlijk gebeurt er iets in ons dorp, net als in het land en de 
wereld.  Zoveel verdriet om ouderen die met niemand contact 
kunnen hebben in deze crisis, maar sinds kort ook zo veel verdriet 
om kinderen die geen contact durven te maken met hun verdriet. 
Volgens Jennifer is het een rare tijd, maar zijn zij en haar leeftijds-
genootjes wel blij in deze tijd. Ze praten er ook met elkaar en de 
juf over. Vreemd was wel dat de koning ineens het volk toesprak. 
Met haar klasgenootjes spreekt ze ook over vaders die het moei-
lijk hebben in hun tuin. 
Anders dan normaal, maar is zij gewoon blij, met haar vader, 
moeder, broer en opa en oma in ons dorp.



22 APRIL 2020 19

Belletje naar eenzame doet meer dan je denkt..

Met z’n allen er doorheen
Door Mart van der Knaap

Pasen dit jaar zal ons nog lang heugen, 
het grootste kerkelijk feest van het jaar. 
Maar nog nooit zo sober. Ook kerken 
staan buitenspel in deze wereldramp. 
Geen Palmpasen met de scouting, geen 
avondwake op Paaszaterdag. Geen 
plechtige hoogmis op zondag. Niet ge-
zellig uit eten met familie of een leuk 
terrasje met vrienden of vriendinnen 
pakken. Eigenlijk nog rampzaliger dan 
toen, in die andere grote wereldcrisis, 
de oorlog. Ook over deze crisis wordt nog jaren gepraat. Toen 
kon je nog op bezoek bij mensen in ziekenhuis of verzorgings-
huis. Nu niet.

Probeer mensen met dementie maar eens wijs te maken waarom 
je niet komt. Vele mensen zijn nu enorm eenzaam. Zij die alleen 
zijn en geen kinderen of familie dichtbij hebben. In de verzorging 
moeten mensen op hun  kamer blijven. Als dierbaren ons ontval-
len kunnen we hen geen waardig afscheid geven. Het is als het 
ware ‘inpakken en wegwezen’. Triest, heel triest. Gelukkig komt 
de krant nu nog met eerlijk nieuws, toen niet. Er is televisie, tele-
foon vast én los. Wijd en zijd kunnen we elkaar bereiken en doen 
dat ook. Een belletje naar een eenzame doet meer dan je denkt. 
We hebben voldoende te eten, zitten niet in de kou. Hoe lang dit 
alles gaat duren? Niemand die het weet, dus hou moed gelovige 
ziel en blijf positief. Want er waren meer epidemieën, die alle ook 
weer verdwenen: cholera, pest en Spaanse griep. Ook dit virus 
zal verdwijnen.

Het leven is een gunst 
Ik ga deze maand 90 worden, een mijlpaal. Maar vieren kan niet. 
Gewoon of ongewoon alles af moeten zeggen. Negentig worden 
is apart voor mij. Want ik ben gedoopt met een ‘nooddoop’ door 
de vroedvrouw, zoals een kraamverzorgster heette. Ik was 6 we-
ken toen er bij ons iemand kwam en verwonderd was dat het 
‘krengetje’ nog leefde. Mijn moeder had niet genoeg voor mij, 
zodat er en buurvrouw aan te pas moest komen. Dus door  twee 
vrouwen ben ik er nog. Dan zeg je: het leven is een gunst. Hoe te 
leven is een kunst, niet te veel vragen doe het goed alle dagen. 
Want de dag komt nooit weerom dat is de uitkomst van deze som. 
Hoe dan ook blijf in deze moeilijke tijd positief. Ook economisch 

KBO Poeldijk
KBO-PCOB over advies artsen: 

“Goed dat leeftijd niet leidend is”
Artsen moeten zeer terughoudend zijn met het opnemen in een 
ziekenhuis van kwetsbare ouderen met een besmetting door co-
rona. Dat adviseren artsenverenigingen in een leidraad aan hun 
collega’s. Er moet altijd eerst met de patiënt en/of mantelzorger 
worden gesproken.

KBO-PCOB onderschrijft dit, aldus directeur Manon 
Vanderkaa: “Het is goed dat er gekeken wordt naar de ouderen en 
dat leeftijd niet leidend is. Een goede dialoog tussen arts en pati-
ent is belangrijk, zo kan je samen beslissen wat het beste is.” Dat 
is ook een punt van zorg, benadrukt Vanderkaa: “Hoe gaan deze 
gesprekken nu plaatsvinden? Wie benadert wie? Het is belangrijk 
dat mensen zorgvuldig benaderd worden, niet onverwacht door 
bijvoorbeeld een assistent op een willekeurig moment. Dit zijn 
letterlijk levensvragen die zorgvuldig besproken moeten worden. 
Alleen zo kunnen ouderen met hun arts echt in gesprek gaan.”

Erover praten met patiënt én naasten 
Volgens de artsen is 
een opname of ver-
blijf op de intensive 
care voor kwetsba-
re ouderen niet per 
definitie  positief; 
omstandigheden in 
het ziekenhuis kun-
nen nadelig zijn. 
Vanderkaa: “Er moet 
voorkomen worden dat senioren op de intensive care eenzaam 
sterven. Dat wens je niemand toe. Ook daarom is het belangrijk 
er met patiënt en naasten over te praten. KBO-PCOB heeft veel 
ervaring in het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen. 
We weten hoe waardevol dit kan zijn en denken graag mee over 
de beste aanpak.” KBO-PCOB krijgt via de Ouderen-Informatielijn 
veel vragen. Er is vooral veel twijfel of ouderen de juiste hulp 
krijgen en of ze überhaupt, in deze crisis, nog geholpen worden. 
Senioren met vragen kunnen bellen met 030-3400600.

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                                              
‘De cursus “Omgaan met teleurstellingen” gaat wederom niet 
door.’ (H. Finkers)
‘April is echt iets voor mei’

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 
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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

is het voor velen zeer moeilijk. Er gaan zaken en bedrijven failliet. 
Er komen ontslagen. We moeten er met z’n allen doorheen. Wat 
ik me wel eens afvraag: komt dit nu door dat miljarden mensen 
door de wereld reizen? Of is dit virus het onfiltreerbare stof dat 
over de wereld waait??



20

 Bewoners van huizen in de A.J. van Reststraat,
 De Noorderhoek en De Backerstraat vlaggen 

voor onze helden in de zorg (Foto’s Harry Stijger).

Poeldijk vlagt voor helden in de zorg

A.J. van Reststraat

A.J. van Reststraat

De Backerstraat

De Noorderhoek
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92,5 x 130 mm, Poeldijker

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

Wilt u goud of  
zilver verkopen?

Chris van Waes is gediplomeerd  
juwelier en antiquair.  

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

Uw vertrouwen waard

Wij zijn open op afspraak

0174 44 46 35

Poeldijkse kleine welpen: 

Tekenen, bakken én kamperen
Hoi allemaal! Helaas ligt door het coronavirus ook de scouting 
stil. De leiding kan natuurlijk niet zonder. Daarom hebben wij 
de afgelopen weken en voor de komende weken leuke thuisop-
drachten bedacht.

Zo maakten de kleine welpen een mooie tekening, bakten ze 
lekkere appelflappen en hebben in hun eigen huis gekampeerd. 
Voor de komende weken bracht de leiding een tasje met envelop-
pen rond, zodat de welpen ook komende weken wat leuks met 
scouting kunnen doen. Natuurlijk hopen we dat we weer snel 
met de echte opkomsten kunnen beginnen maar tot die tijd: blijf 
thuis en blijf veilig!!
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Voetbal in Poeldijk vóór en in de oorlogsjaren

Onmiddellijk dekking zoeken!
De eerste poging in 1921 om een Poeldijkse voetbalclub op te 
richten strandde al in 1922 door gebrek aan geld. In de ogen van 
enkele doorzetters was dit onverteerbaar; door inspanningen 
van kapelaan H. Theissen en Kees de Brabander werd gewerkt 
aan een nieuwe voetbalclub. Op 9 september 1928 ging de 
Poeldijkse Football Club (PFC) uit de startblokken. Burgemeester 
Kampschoër nam op die dag de aftrap. Het speelveld lag bij het 
patronaatsgebouw aan de Sportlaan, nu Jan Olierookstraat. In 
1935 volgde de verhuizing naar het Stenen Heultje op de grens 
van Monster en Poeldijk. Daar werd een veld gehuurd voor 250 
gulden voor een jaar. Een nieuwe bal kostte een tientje en toe-
gangskaarten bij het 10-jarig bestaan brachten 63 gulden op. In 
1939 werd het A-team, het hoogste juniorenteam van PFC trots 
kampioen in haar klasse.

De mobilisatie in 1939 gooide roet in het eten, veel jonge 
Poeldijkers werden onder de wapenen geroepen. Op 18 juli 1940 
viel het doek voor de tweede keer. Weer zat Poeldijk zonder voet-
balclub, veel leden zochten hun heil bij Westlandia, Velo, GDA 
en De Postduiven in Loosduinen. Toen deken G. Kuys in 1946 in 
Poeldijk kwam, liet hij onderzoeken of er in Poeldijk voedings-
bodem was voor een voetbalclub. Na vele gesprekken werd op 
27 april 1949 in hotel Verburgh voetbalclub Verburch ten doop 
gehouden. Van boer Holst aan de Wateringseweg werd land ge-
kocht om velden aan te leggen. Op 23 juni 1949 werd de Rooms 
Katholieke handbalvereniging Lenig en Snel opgericht die voort-
kwam uit de gymnastiekvereniging met die naam. In het eerste 
competitiejaar had de voetbalvereniging nog geen velden, de 
Heide Maatschappij moest de velden nog speelklaar maken. Met 
medewerking van de Lierse Voetbalvereniging Sint Joris (LVSJ) 
en Laak-West uit Rijswijk kon toch in seizoen 1949-1950 aan de 
competitie worden deelgenomen. Het streven was door jaarlijkse 
promotie zo snel mogelijk de Haagse Voetbal Bond (HVB) te ver-
laten om vervolgens bij de grotere KNVB ingedeeld te worden.

1941: Poeldijker Albert Greve in Nederlands Elftal

België – Nederland: 5-4  
Zaterdag 11 oktober 1941 kleden 11 spelers zich om: 
Brinkman (Zwart Blauw), Van der Sande (Willem II), Ten Have 
(Elburgsche Boys), Dierijck (Feyenoord), Coomans (Willem II), 
Trip (Hull City), Albert Greve (Poeldijk), Van Elsäcker (Fortuna), 
Van de Gender (RKTVV), Mokkestorm (Xerxes) en Luttmer 
(Stadskanaal). Om 14.45 uur betraden de elftallen de grasmat 
van het Wembleystadion in Londen. Bij de volksliederen pink-
ten vele toeschouwers een traantje weg. Aanvoerder Coomans 
stelde minister-president Gerbrandy (Nederland) en minister 
Gutt (België)  aan de spelers voor. Een interland in oorlogstijd. 
Poeldijker Albert Greve (PFC) speelde met twee voorzetten 
waar een doelpunt uit viel, een hoofdrol.   

Uit het wedstrijdverslag* in het Bativaasch Nieuwsblad: ‘We 
moeten vaststellen, op straffe van niet geloofd te worden, dat de 
zon doorbrak, terwijl het Wilhelmus werd gespeeld, zoodat de 
Oranje-zon ons ook op Wembley niet in den steek liet. Voor een 
ontzaggelijk groot publiek werd getost, waarbij Holland de keu-
ze kreeg en de Belgen liet aftrappen met de zon in den rug. De 
Nederlandsche voorhoede drong direct op, waarbij midvoor Van 
der Gender terstond de voortreffelijke kans kreeg voor een open 
doel, maar miste. 

Voorzet Greve benut door Van Elsacker
De wedstrijd vertoonde thans de ware stemming van een Holland-
België, waarbij de aanmoedigingen, gejuich en kreten niet van de 
lucht waren. De Belgen bleven de aanvallende partij: tweemaal 
kwam Van der Gender vrij voor het Belgische doel, doch maakte 
geen gebruik van de geboden kansen. Na eenige minuten scheen 
het, dat het evenwicht hersteld was. Een onstuimige doorbraak 
bracht de Hollanders opnieuw nabij het Belgische doel. Een voor-
zet van Albert Greve van links werd schitterend benut door Van 
Elsacker, die den bal met een goedgericht schot in het Belgische 
net joeg. Na 23 minuten was de stand 2-0 voor Holland. Na 32 
minuten gaf de Belgische rechtsbinnen Kennens een mooie voor-
zet, waaruit Schuermans den bal onhoudbaar langs Brinkman 
schoot en aldus den stand op 2-1 bracht. Drie minuten na het eer-
ste Belgische doelpunt joeg Dilliet met een vrijen schop den bal 
keihard tegen de paal. De Busser, den terugspringenden bal op-
vangende, plaatste hem keurig in het Nederlandsche net. Beide 
doelpunten gemaakt toen Holland met tien man speelde, omdat 
rechtshalf Dieryck gewond werd en het veld moest verlaten. Vijf 
minuten voor de rust volgde opnieuw een scherpe Belgische 
aanval, gevolgd door een schot van Schuermans, hetwelk in het 
Nederlandsche doel belandde en wat de Belgen de leiding gaf. 

Weer voorzet Greve benut  
De Belgen begonnen de tweede helft met een serie stormaanval-
len, welke de Nederlandsche verdediging overdonderde. Reeds 
na vier minuten scoorde Schuermans voor België, den stand op 
4-2 brengend. Na zeven minuten antwoordde Holland met een 
doorbraak van den rechtervleugel, volgend met een voorzet van 
Greve, waaruit Van der Gender met een prachtigen kopbal het 
derde Nederlandsche doelpunt maakte. Eenige minuten later 
werd de fout van de Nederlandsche verdediging de Hollanders 
andermaal noodlottig. Toen de backs bij een Belgischen voorzet 
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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

bleven aarzelen, kon linksbuiten Clerikx zonder moeite den stand 
op 3-5 brengen. Een triest doelpunt, het typeerde den tamelijk 
hopeloozen toestand, waarin het spel was geraakt. Doch direct 
na den aftrap stormden de Oranjehemden naar Hujaerts doel, 
waarbij Van der Gender een prachtigen kopbal vrij kreeg. Zonder 
te falen bracht hij met een keihard schot den stand op 4-5. Zoo 
kwam het einde met 5-4 voor de Belgen; het dient gezegd te wor-
den, dat de Roode Duivels de overwinning verdienden.’
(* Noot redactie: de spelling in dit artikel dateert ook uit 1941)
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Puzzel (blauw woordlogo) 
 

Woordzoeker  
Door Toos Verbeek 
 

O E V I J R V F E O R A N J E 
I E D N N L O M W U A L B M Z 
D E V E A E O O E I T E S P D 
A N T G R T W I D H T A O G I 
R M G G I V J U C R I O V A E 
G E W E L D L O O S H E I D H 
N D A L R V T U U R R R F E N 
I E T O I P W O W G T E J O E 
D D H O O B H A E R I R H M K 
N O C F A T A V O L E V E N K 
I G A A N R I T W U O R T V O 
B E R E D N S P L E Z I E R R 
R N K E G V O L K S L I E D T 
E E N I D S U M L E H L I W E 
V S A A M H O R I G H E I D B 

 
OPLOSSING: 

              
    
        

• BETROKKENHEID 
• BETROUWBAAR 
• BLAUW 
• EMOTIE 
• ENTHOUSIASME 
• GELOOF 
• GEWELDLOOSHEID 
• HOOP 

• KRACHT 
• LEVEN 
• LIEFDE 
• MEDEDOGEN 
• MOED 
• OPTOCHT 
• ORANJE 
• PLEZIER 

• RADIO 
• ROOD 
• SAAMHORIGHEID 
• TROTS 
• TROUW 
• VERBINDING 
• VERGEVING 
• VERTROUWEN 

• VLAGGEN 
• VOLKSLIED 
• VREDE 
• WAARDEN 
• WILHELMUS 
• WIT 

 
 
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 naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. Alléén 
reacties met telefoonnummer maken kans op de prijs. Suggesties voor een puzzel of er zelf een in Poeldijk 
Nieuws laten plaatsen? Van harte welkom! Dan is ons blad echt van en voor alle Poeldijkers. 
 
Uitslag invulraadsel hoofdsteden in Europa in nr. 7: Bratislava. Van de 30 inzenders die het goed hadden, is 
de gelukkige winnaar Iris Zonneveld, op de foto met de gewonnen slagroomschnitt. 
 
(381 woorden + foto puzzelwinnaar Iris Zonneveld)  
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• VERGEVING
• VERTROUWEN
• VLAGGEN

• VOLKSLIED
• VREDE
• WAARDEN

• WILHELMUS
• WIT

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 naar Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk. 
Alléén reacties met telefoonnummer maken kans op de prijs. 
Suggesties voor een puzzel of er zelf een in Poeldijk Nieuws laten 
plaatsen? Van harte welkom! Dan is ons blad echt van en voor 
alle Poeldijkers.

Uitslag invulraadsel hoofdsteden in Europa in nr. 7: Bratislava. 
Van de 30 inzenders die het goed hadden, is de gelukkige win-
naar Iris Zonneveld, op de foto met de gewonnen slagroomsch-
nitt.

Oplossing:
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(Foto Harry Stijger)

(Foto’s Koos Verbeek)
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Pasen Poeldijk 2020

(Foto’s Pieter Broch)
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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.

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

ING  67 49 94 256
G-rekening  99 60 86 048
BTW nr  8006.95.288.B.01
KvK  27232515

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

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 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming
Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578

2681 TX Monster
0174-212080

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

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

ING  67 49 94 256
G-rekening  99 60 86 048
BTW nr  8006.95.288.B.01
KvK  27232515

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

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

Westland Verstandig vindt dat de gemeenteraad de draad weer 
moet oppakken en moet zorgen voor meer daadkrachtig bestuur 
in deze moeilijke tijden

Inwoners en bedrijven hebben het om meerdere redenen lastig in deze 
lastige en bizarre tijd. Saamhorigheid en blijk geven van medeleven met 
allen die door het virus worden getroffen is natuurlijk erg belangrijk. 
Daarnaast moeten ook bestuurlijk een aantal knopen worden door-
gehakt. Wat is nodig om financiële en andere knelpunten vanuit de 
gemeente op te lossen en waar is aanvulling op de landelijke regelingen 
gewenst. Op het gebied van de zorg moeten aanvullende maatregelen 
genomen worden. Ook moeten we nu al nadenken over wat er moet 
gebeuren als het allemaal voorbij is. Westland Verstandig vindt dat wij 
als volksvertegenwoordigers hier onze rol moeten nemen. 
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

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

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

Dagopvang, peuteropvang
& buitenschoolse opvang in

Monster en Poeldijk
Telefoon: 0174 - 24 31 04

www.kdvsimba.nl
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GEEF GELD AAN DE
VOEDSELBANK

doneer via staysafeengeef.nl
#staysafeengeef

Een moeilijke tijd is aangebroken voor iedereen, ook voor de voedselbank. De coronacrisis 
maakt het nog moeilijker voor de huidige klanten van de voedselbanken die “tijdelijk” niet in 
hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook merken we, in deze tijd van crisis, dat meer 

mensen onze hulp juist nu extra hard nodig hebben. En daar is geld voor nodig, veel geld.

Check op de website van jouw voedselbank hoe je ook kunt helpen.


