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AGENDAAGENDA
Elke zaterdag 09.30-11.00 uur Open kerk  Hervormde kerk 
19 sept. 10.00-11.30 uur Boeken- en creamarkt Hervormde kerk   
Elke woensdag 13.30-15.00 uur Open kerk Bartholomeuskerk
29 sept. 14.00 uur Jaarvergadering KBO Poeldijk Bartholomeuskerk
28, 29 en 30 sept. 19.30 uur Vrienden Bartholomeus Westland Ontmoet (zie pag. 20)
26 tot en met 31 okt. Collecte Diabetesfonds Aan uw voordeur

Door Nelly Schouw-Zaat, foto’s De Westlandse Zoom

Er valt, qua aankleding van Poeldijk een wereld te winnen. Het 
college van B&W geeft in de omgevingsvisie voor de komende 
tien jaar weinig zicht op vergroening, zeker niet in het centrum; 
in nieuwe woonwijken is verbetering zichtbaar. Daarvoor zorgt 
het Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom (OBWZ). Poeldijk 
Nieuws spreekt met het OBWZ over groen in het blauwe dorp. 
OBWZ ontwikkelt woongebieden in het Westland, waar onder 
in Poeldijk. 

‘Als gebiedsontwikkelaar gaan wij niet over de omgevingsvisie 
van de gemeente’, zegt men bij De Westlandse Zoom. ‘Onze op-
dracht is om voormalige kassengebieden te transformeren naar 
woonwijken. En ja, daarbij is openbaar groen belangrijk, het 
bepaalt immers het leefklimaat. Groen maakt dat mensen zich 
thuis voelen. Er ontstaan contacten tussen bewoners; zij komen 

van diverse kanten bij elkaar wonen en vormen de samenleving’. 
Actueel voorbeeld is Poeldijkerhout. In deze nieuwe wijk wordt 
veel aandacht besteed aan het groen. Zo is er een speelplek in 
het hart van de wijk waar kinderen van alle leeftijden kunnen 
spelen. Bij het ontwikkelen van Poeldijkerhout speelt groen van-
af het begin een rol. Dat klinkt ook in de visie door: per nieuwe 
woning moet voldoende ruimte openbaar groen komen. 

Groen, economie en samenleving
De omgevingsvisie van het college in juni verschenen, gaat zeker 
niet voorbij aan de noodzaak van een beter landschappelijk be-
heer. Over tien jaar wil B&W een ideaal evenwicht tussen drie 
elementen van deze streek: groen, economie en samenleving. 
Dat groen wordt omschreven als ‘kwaliteitsgroen’ dus geen sim-
pel grasveldje hier en daar tussen de straten, maar per huis meer 
ruimte voor beplanting in nieuwe straten.

Lees verder op pagina 3

‘Parkachtig met heuvels en kreek’

‘Blauwe’ dorp Poeldijk snakt naar groen
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Tarieven familieberichten en Poeldijknieuwtjes___________________________________________________
Staat u ook achter Poeldijk Nieuws? 
Het maken van ons dorpsblad kost geld. Wilt 
u achter ons staan? Maak dan uw bijdrage di-
rect over op NL95 RABO 0343 6024 15 t.n.v. 
Poeldijk Nieuws. Richtbedrag per woonadres 
per jaar is € 27,50. Méér mag natuurlijk ook: 
wij investeren uw geld in uw Poeldijk Nieuws. 

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

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

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

BELANGRIJKE NUMMERS EN ADRESSEN
Wijkagent Poeldijk:
Spreekuur wekelijks dinsdag 14.00-15.00 uur in De Backerhof.
Bij nood: bel 112
Bij problemen: 0900-8844. www.politie.nl
Gemeente Westland: 140174
Dr. Schijen  0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw  0174 247373, noodlijn 0174 241947
Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808
Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
Wij hebben tijdelijk het spreekuur niet beschikbaar.
Verloskundigen: 06 24713713
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174 630358
Sociaal makelaar Poeldijk: Helma van der Wijden 06 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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21 t/m 26 september 2020 28 sept. t/m 3 oktober 2020

KEURSLAGER CULINAIR

RUCOLA STAMPPOT
MET GEHAKTBALLETJES

KEURKOOPJE

4 SLAVINKEN

SLECHTS €5,25

VLEESWARENKOOPJE

100 GR. PROVENÇAALSE 
ROLLADE + 
00 GR. CERVELAATWORST

SLECHTS €3,75

GRATIS Toetje
bij 350 gram maaltijd 
naar keuze!

WIENERSCHNITZELS

4 STUKS €7,25

HELE GRILLWORST

SLECHTS €4,99

keurslager

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Knapperige
kaasstengels

2e pakje halve prijs

Hoornse broeder, gevuld 
met gele room en kaneel-
suiker voor €3, 99

Heerlijke verse
chipolataschnitte

voor €5,99

Aanbiedingen geldig van 
woensdag 23 t/m dinsdag 29 september

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

‘Per huishouding willen we 1 meter méér groen inplannen dan 
tot nu toe’, aldus de nota. Naast groen moeten ook waterpartijen 
komen. Het beleid voor de nabije toekomst is gebaseerd op kli-
maatverandering met meer regen. Opvang en berging van grote 
hoeveelheden water moeten dorpen in de kuststreek bescher-
men. De inwoners kunnen hun ‘steentje bijdragen’ door meer 
volle grond in plaats van tegels te gebruiken. Vergroening moet 
in de visie de sfeer bepalen. In een natuurrijke omgeving kunnen 
mensen recreëren, wandelen, fietsen, hardlopen of rustig op een 
bankje in zon of schaduw zitten. Kinderen moeten veilig buiten 
kunnen spelen, schoolpleinen kunnen er spannend uit zien met 
beplanting. Juist in en rond Poeldijk zijn bijzondere watergebie-
den die een natuurlijker aanzien kunnen krijgen. Er is een speciaal 
zone-beleid voor Poelzone, Gantelzone, Zwethzone en Wenzone. 

Kassen worden parken
Wie zich de vroegere kassengebieden voor de geest haalt krijgt 
misschien nostalgische herinneringen aan wat het Westland ooit 
zo aantrekkelijk maakte: veel kassen, sloten en overal fruitbomen 
die in de lente bloeiden en zware takken vol fruit hadden. Als 
die tuinbouw wordt omgevormd tot wonen is de natuurwaarde 
kleiner en de grond verhard. OWBZ werkt aan een parkachtig 
Poeldijkerhout en aangrenzende nieuwbouwwijken. Een deel van 
Poeldijkerhout grenst aan het Krekenpark dat rond de huidige 
kreek komt. Parkeren gebeurt deel in met struiken afgescherm-
de vakken. Vanaf het Krekenpad gaat straks een groen wandel-
pad naar het Heuvelpark, parallel aan de Paul Captijnlaan. Door 
hier een park met veel hoogteverschillen te maken kan dit een 
ideaal oord worden om te sporten en recreëren. Contouren van 
heuvels zijn nu al zichtbaar. Het is de bedoeling dat inwoners van 
héél Poeldijk van deze groenvoorzieningen kunnen genieten. 
‘Poeldijkerhout voegt echt wat toe aan het totale leefklimaat van 
het hele dorp’, wil De Westlandse Zoom nog kwijt. 
                                           
Gemeente Westland wil groenere energie                                  
Hoewel B&W een warm voorstander zijn van transitie van gas 
naar elektriciteit, komen er geen zonnevelden of windmolens. 
Aardwarmte wordt sterker op de energiemarkt. De Westlandse 
stranden moeten blijven zoals die nu zijn: rustig, ruim en duinen 
met zo weinig mogelijk bebouwing. Wat dat  betreft zullen op per-
celen tegen het duin aan en grenzend aan natuurgebieden, binnen-
kort wél heimachines te horen zullen zijn. Het wegverkeer dan? 
Zonder wegtransport kan het Westland niet bestaan. De personen-
auto zal ook niet uit te bannen zijn. Zeker niet in Poeldijk waar het 
openbaar vervoer belabberd is met maar één bushalte ver buiten 
het centrum. Maar, aldus de beleidsvisie van het gemeentebestuur, 
de bussen rijden wel op groene energie… ergens heen.

6 4 JANUARI 2017

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

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

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

Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?

Anno Domini
Door pastor Max Kwee

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

er al zo lang staat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingsswerken 06-20301432

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

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingswerken 06-20301432

•   Baggerwerk in sloten, 
vijvers en grachten

•   Eigen depot voor bagger
specie

•   Maaiwerk van bermen en 
slootkanten

•   Beschoeiingen en dam
wanden

•   Sloten graven en dempen
•   Aanleggen en verbreden 

van dammen
•   Leveren en afvoeren van 

grond, zowel over de weg 
als over water

•  Brede rijplaten te huur
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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

Royale en karakteristieke vrijstaand herenhuis 
gelegen op een royaal perceel van 1.001 m² 
eigen grond, met druivenkas, ruime dubbele 
garage en voldoende parkeergelegenheid op 
eigen terrein. De woning ligt nabij recreatie-
gebied Madestein en de Uithof.

Vraagprijs: € 785.000,- k.k.

In kindvriendelijke woonwijk gelegen ver-
zorgde en verrassend ruime hoekwoning met 
parkeergelegenheid op eigen terrein, zonnige 
achtertuin en gelegen op steenworp afstand 
van het centrum en strand!

Vraagprijs: € 300.000,- k.k.

Nieuweweg 57 M, 
2685 AS Poeldijk

Maris 30,
2681 MR Monster

Volg
ons op:

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

Varen langs de zeehonden

Tip voor een (mid)dag genieten!
Door Gabrielle Zwinkels

Op een mooie nazomermiddag ben ik, in goed gezelschap, een 
fietstochtje gaan maken. Dit was zo’n fijne verrassing, dat ik die 
graag met jullie wil delen. Het is een fietsroute van 25 kilometer 
met als knooppunten: 94-55-96-28-40-37-22-94. Vertrekpunt is 
de Fast Ferry van Hoek van Holland Berghaven (ter hoogte van 
het KNRM-gebouw) naar de Maasvlakte. 

Deze veerdienst gaat eens in het uur, dus zorg dat je op tijd bent! 
En neem contant geld mee om een kaartje te kopen (€ 2,50 voor 
de overtocht, inclusief fiets). De veerdienst doorkruist het haven-
gebied en je komt langs een ligplaats van zeehonden! Fietsend 
langs de Nieuwe Waterweg passeer je de Maeslantkering en zie 
je veel scheepvaart. Bij het pontje Rozenburg-Maassluis, dat elke 
20 minuten vaart, kan je terug naar het vasteland. Uiteraard is 
Maassluis een stop waard voor een bezoek aan het historisch 
centrum en om voor de inwendige mens te zorgen! Vervolgens de 
route langs de Nieuwe Waterweg weer oppakken richting Hoek 
van Holland. Het voelde als een vakantiedag!
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www.bakkerijvdberg.nl

ELKE POELDIJKER SMULT!
Aanbieding geldig: 24 t/m 26 september

AMBACHTELIJK 
APPELTAARTJE
Puur genot, roomboter appeltaartje met 
kruimige bodem en zoete appelstukjes.

van 5,95
€4,95

Afscheid nemen in huiselijke sfeer

Uitvaartcentrum Lupine 
“Het Familiehuys” 
Monsterseweg 92
2685 LK Poeldijk

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

www.hetf amiliehuys.nl

8 november najaarsconcert in de Veiling

Pius X Big Band zoekt muzikanten
Speel je trombone, trompet, slaggitaar of bas en wil je met een 
enthousiaste groep muzikanten wekelijks lekker swingende mu-
ziek maken op donderdagavond? Dan ben je van harte uitge-
nodigd om mee te doen! Zoals in de vorige editie van Poeldijk 
Nieuws gemeld zijn we binnen Pius X met drie ensembles muzi-
kaal aan de slag; volledig corona-proef!

Voor onze big band groep kunnen we 
nog enkele muzikanten gebruiken. Ben 
je een geoefend speler (A/B-niveau), 
nu of in het verleden en je wilt de draad weer oppakken dan is 
dit een mooie gelegenheid. De groep bestaat nu uit 13 mensen 
die onder leiding van onze professioneel muzikaal leider Wouter 
Kluck werken aan een geheel nieuw repertoire. Dat dát aan-
stekelijk werkt blijkt wel uit de animo die de groep uitstraalt. 
Zondag 8 november verzorgen zij een swingend optreden bij het 
najaars-(donateurs-)concert in De Veiling. Een optreden met de 
twee andere ensembles, slagwerk en saxofoons, dat niet eerder 
is vertoond in onze lange geschiedenis. Dit wordt bijzonder! Heb 
je interesse om mee te doen of wil je eerst komen kijken en ho-
ren, mail dan: voorzitter@piusxpoeldijk.nl en we nemen zo snel 
mogelijk contact met je op.

Stemmen van hoop in West-Afrika

Gelukkig de vredestichters
 
Op 18 oktober is het Missiezondag. Met het motto ‘Gelukkig de 
vredestichters’ richt Missio de aandacht op West-Afrika, in het 
bijzonder Niger en Nigeria. Die landen waren lang, met buurlan-
den in de Sahel, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van 
mensen uit verschillende religies en etnische groepen. Ondanks 
armoede en honger was er relatieve stabiliteit. Maar de laatste 
jaren staat die vrede onder druk. Islamitische terreurgroepen 
breiden zich over steeds meer landen uit.
 
Te midden van oplaaiende conflicten, honger, armoede en de 
coronapandemie klinken ook stemmen van hoop. Stemmen van 
zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk 
die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en mos-
lims en etnische groepen. Alleen samen kan men de problemen 

het hoofd bieden. Deze stemmen van hoop laat Missio in de 
Wereldmissiemaand horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in 
Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko 
Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein 
van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza ter beschikking stel-
de. Zuster Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we 
over hygiëne en gezondheid. Daarna vertelden de mensen mij 
hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om 
niet op te geven.” Niet opgeven is ook in de coronacrisis het mot-
to. Missio ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika. Help 
mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte 
op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 
0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. 
Zie: www.missio.nl 
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Jumbo, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28

.com

Dowload de app en bestel

Wij bezorgen nu
bij jou thuis

NIEUW

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG T/M ZATERDAG

08:00 – 21:00 UUR
     

ZONDAG
09:00 – 20:00 UUR

MONDKAPJES OOK VOORRADIG!

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: 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

Vruchten van de oogst

Dankbaar zijn
Door pastor Max Kwee     

Er is veel te mopperen in deze coronatijd. 
Al die beperkingen, waar inmiddels nie-

mand zin meer in heeft. De regering, 
de veiligheidsregio’s, de virologen, die 
het uiteindelijk toch allemaal niet goed 
genoeg doen, zo vinden we. De lan-

ge wachttijd voor het testen. De grote 
werkeloosheid die er aan gaat komen. En … 

die tweede corona-golf, komt die er aan, of zitten we er al in? Bij 
alles wat niet meezit en alle onzekerheid, is het een levenskunst 
toch dankbaar te zijn. Want tegelijkertijd leven we toch nog in 
een van de welvarendste landen ter wereld en qua geluksgevoel 
scoren we hoog. Onlangs nog het bericht dat Nederland het bes-
te land is om in op te groeien. 

Dankbaar zijn we ook om de goede oogst. In het weekeinde van 
10 en 11 oktober vieren we Oogstdankdag. Wij zijn dankbaar om 
die grote inzet van tuinders en boeren, die ons eten produceren. 
We zijn dankbaar om de vruchtbaarheid van de aarde. Dankbaar 
om alle energie en kennis die ingezet is, om ons al onze voeding 
te geven. Ten diepste zijn we God dankbaar. Want, alles wat er is, 
alles wat we hebben en kunnen, uiteindelijk komt dat van God. Hij 
is de basis onder ons bestaan, onder ons leven. Dankbaar zijn we 
ook om grote heiligen, waar we in oktober bij stil mogen staan. 
Oktober is Mariamaand. Dankbaar zijn we voor haar ontvankelijk-
heid. Zij heeft Hem het leven gegeven, die ons het Eeuwig Leven 
geeft. We zijn dankbaar voor haar liefde, haar voorspraak, haar 
gebed. Voor velen is zij een steun en toeverlaat.   

Ook denken we aan de H. Franciscus, patroon van onze federa-
tie. Hij probeerde in zijn tijd de geloofsbeleving terug te brengen 
naar de kern, naar eenvoud, ja, zelfs armoede. Niet meer al die 
pracht en praal. Eenvoudige, ja zelfs versleten kleding, bedelen, 
rondtrekken, maar tegelijkertijd het Evangelie verkondigen. In die 
tijd was het profetisch. Rijke kooplui, mannen met een carrière, 

R.K. PAROCHIE

H. BARTHOLOMEUS
Poeldijk
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Afscheid met hart en zielAfscheid met hart en ziel

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

Sjef Noordermeer
Natascha van Zeijl-Vis

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

0174 - 29 29 26
www.silene-uitvaart.nlwww.silene-uitvaart.nl

mannen van adel, sloten zich bij hem aan. Hun bezit, welvaart en 
aanzien lieten ze achter zich en ze sloten zich aan bij deze armoe-
debeweging. Voor ons, in onze tijd, misschien een oproep, om ons 
te bezinnen: waar gaat het me werkelijk om in mijn leven? Wat is 
het werkelijk om christen te zijn en als christen te leven? Hoe geef 
ik dat zelf inhoud?  Veel is er om dankbaar voor te zijn in deze 
oktobermaand. De vruchten van de oogst, de heiligen die ons ten 
voorbeeld gegeven zijn. 

Marialof in St. Andreaskerk Kwintsheul
Zondag 18 oktober om 19.00 uur is in de St. Andreas kerk Kwints-
heul een Marialof ter gelegenheid van de Mariamaand. Alle pa-
rochianen van de tien parochies van federatie Sint Franciscus zijn 
uitgenodigd om het lof mee te vieren. Pastoor Jaap Steenvoorden 
gaat voor en er worden bekende Marialiederen gezongen. 

Voorgesteld: 

Marja Altena
Sinds januari 2019 ben ik secre-
taris van de parochiefederatie 
Sint Franciscus. In het dagelijks 
leven leerkracht en opleider van 
studenten op WSKO Verburch-
hof en schrijfster van theaterver-
halen voor jongeren. Als jonge 
leerkracht was ik actief voor de 
St. Josephkerk Wateringen. Ik zat 
in verschillende werkgroepen en 
namens de stuurgroep verkondi-
ging in de parochievergadering. In 1985 trouwde ik met Rob en 
vestigden ons in Poeldijk. Na de komst van onze drie kinderen 
werd ik vrijwilliger in de Bartholomeusparochie. Na een paar  
jaar werd ik gevraagd als secretaris van het bestuur, een functie 
die ik acht jaar met veel plezier vervulde.

Sinds anderhalf jaar opnieuw secretaris, nu voor de federatie. 
Een uitdaging in een tijd met een dalend aantal kerkbezoekers, 
tekort aan priesters, diakens en pastoraal werkers. Ook een tijd 
met mooie initiatieven in geloof en dienstbaarheid. Dat bleek in 
een rondgang langs parochies. Met veel enthousiasme vertelden 
bestuursleden over wat hen bezighield. Mijn inziens is het goed 
krachten in de federatie te bundelen en te profiteren van elkaars 
sterke kanten. Vorig jaar zijn we gestart met ‘Stip op de horizon’ 
om richting te geven aan de toekomst van de federatie. De afge-
lopen maanden kregen we te maken met de coronacrisis. Door 
de maatregelen was het in maart niet meer mogelijk de kerk te 
bezoeken. We stonden voor een enorme uitdaging, alle religieu-
ze zekerheden vielen weg. Er werd gezocht naar waardevolle al-
ternatieven. Kerkdiensten via livestream, we gingen met elkaar 
‘online’ en zochten zo verbinding. Er werden bemoedigende 
kaartjes gestuurd en ook de jeugd wist elkaar te vinden. Gelukkig 
kunnen we sinds 1 juni met  beperkingen de eucharistie weer 
vieren in een ‘1,5 meter kerk’. Eerst met 30, nu maximaal 100 
mensen. Een spannende tijd, er moest veel geregeld worden met 
de gezondheid van parochianen en pastoraal team in het achter-
hoofd. Hopelijk gaan we spoedig terug naar ‘het normale’ en ook 
‘kerkelijk normaal’. De crisis vroeg veel flexibiliteit en creativiteit. 
Ondanks alles waren er gelukkig ook momenten van saamhorig-
heid, verbinding en bezinning. Laten we dat waardevols meene-
men en ons richten op de toekomst, ofwel ‘de stip op de horizon’. 
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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 

Wij maken zelf 
lekkere verse 

Tanqplus broodjes 
(nu verkrijgbaar) 

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

Kerkberichten 
Weekeinde 26 en 27 september
Zaterdag 26 september 19.00 uur: geen viering, er is een viering 
in de Machutuskerk Monster.
Zondag 27 september 09.00 uur:
eucharistieviering met dames en heren Bartholomeuskoor zingen 
de Messe brève no.7 in C van Charles Gounod. Voorganger: pas-
tor Berry Lansbergen. 
Intenties: jaargetijde Dora Moen-Zuidwijk, jaargetijde Leida 
Vriend-Vlaar en dochter Daniëlle Zwinkels-Vriend, Arie van Vliet, 
Geerd en Ard Enthoven, Nico van Kester en familie.
Weekeinde 3 en 4 oktober 
Zaterdag 3 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met dames en 
heren Bartholomeuskoor, zij zingen de Franciscus mis van Frank 
van Nimwegen. Voorganger: pastor Max Kwee. Intentie: Kees van 
Leeuwen.
Zondag 4 oktober: 
woord- en communieviering. Viering met cantor. Voorgangers: 
Volt-groep Poeldijk. Intenties: voor alle vrijwilligers.

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

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

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

Vieringen De Backerhof
Donderdag 1 oktober 19.00 uur: rozenkransgebed met Koos van 
Leeuwen.
Donderdag 8 oktober 19.00 uur: woord- en Communieviering.

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

WestlandOntmoet tot en met 4 oktober

Kracht van ontmoeting 
Het gemis aan een praatje, samen koffie drinken of een wan-
deling was voelbaar voor veel mensen. Het is nog duidelijker 
geworden hoe belangrijk ontmoeten is. De kracht van een ont-
moeting is je verbonden te voelen en dat je ertoe doet. Ook 
kleine ontmoetingen maken groot verschil. Westland Ontmoet 
biedt tot en met 4 oktober extra kans voor nieuwe contacten en 
bestaande uit te bouwen.  

Ook dit jaar zijn er allerlei ontmoetingen door het hele Westland. 
Koffiedrinken, bingo in het wijkcentrum, sportieve ontmoeting bij 
een sportvereniging, vogels observeren in de natuur, een voor-
leeslunch in de bieb en strandwandeling met wandelcoach. Door 
de corona zijn we bewuster van het ontmoeten; het gaat niet om 
grote groepen en uitgebreide evenementen. 

Wie ontmoet jij?
Wie ontmoet jij? Kies een ontmoeting uit op de website, spreek 
eens af met de buurman waar je normaal alleen naar zwaait of 
de vriendin met wie het contact verwaterd is. Ontmoeten stopt 
dan niet, ontmoeten is altijd belangrijk. Westland Ontmoet is een 
initiatief van Bibliotheek Westland, gemeente Westland, Piet van 
der Valk en Vitis Welzijn. Op www.WestlandOntmoet.nl staan alle 
ontmoetingen, data en hoe aan te melden. Bij alle ontmoetingen 
gelden de RIVM-regels. 

Spreekuur verloskunde in Poeldijk

Vlag gaat weer uit
Door Astrid Reitsma, verloskundige

Op 1 augustus 1995 begon ik bij Gitta Komen in de verloskundige 
praktijk. Omdat je als verloskundige “in je eigen gebied” moest 
wonen, kregen we een huis in Poeldijk aangeboden. Wat waren 
we gelukkig met een eengezinswoning na het studentenflatje 
in Den Haag! Iedere maandagmiddag hadden we spreekuur in 
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het wijkgebouw aan 
de Jan Barendselaan. 
Daar zat ook het con-
sultatiebureau en de 
bloedafnamepost. Een 
oud gebouw, maar het 
had toch zijn charme. 
Heel veel buiken ge-
zien en vele hartjes ge-
luisterd. 

Omdat ik uit Den Haag 
kwam wist ik heg 
nog steg in Poeldijk. 
Tuinderslaantjes zo-
als de Cubalaan, 
Casembroot en de 
Plaats… Ik zocht me 
soms rot, maar wat 
heb ik prachtige mooie 
bevallingen gedaan op 
deze laantjes. Op 3 ok-
tober 1997 werd onze 
zoon Jelle thuis gebo-
ren in de Sutoriusstraat 

47 in Poeldijk. De vlag met blauwe ballonnen ging uit. In Poeldijk 
zette Jelle zijn eerste stapjes, kreeg een stukje worst bij Kees 
Vlees en ging naar de crèche bij Dario Fo. Door veranderingen 
in de praktijk moesten we in 2010 besluiten te stoppen met ons 
spreekuur in het oude wijkgebouw. Er waren plannen voor nieuw-
bouw. Gelukkig kwamen de zwangeren naar ons in Wateringen, 
maar we bleven altijd uitkijken naar een geschikte plek in Poeldijk 
om toch weer terug te kunnen naar het oude honk. Nu gaat op-
nieuw de vlag uit, want in september starten we weer lekker met 
ons spreekuur in Poeldijk: op vrijdagochtend in de Dahliastraat 
77. Wij hebben er heel veel zin!

Collecteweek eind oktober

Diabetes Fonds zoekt collectanten
Het Diabetes Fonds zoekt 
vrijwilligers die eind ok-
tober een paar uurtjes in 
Poeldijk willen collecteren. 
Diabetes (ook suikerziekte 
genoemd) is een ernstige ziekte die diep ingrijpt in het leven 
van mensen. Het  heeft ook een domino-effect en kan leiden tot 
hartaanval, dementie, blindheid en nierfalen. Er zijn nu al meer 
dan 1 miljoen mensen met diabetes in Nederland. Elke dag ko-
men er weer nieuwe patiënten bij.

Het Diabetes Fonds betaalt wetenschappelijk onderzoek om di-
abetes beter te behandelen, voorkomen en genezen. Hiervoor 
is het fonds afhankelijk van donaties en de collecte. Tegen de 
opmars van diabetes zijn  meer inkomsten nodig. Daarom is 
het Diabetes Fonds hard op zoek naar nieuwe collectanten in 
Poeldijk, vooral in de nieuwbouwwijken. De collecteweek is van 
26 t/m 31 oktober. Als vrijwilliger kunt u zelf bepalen op welke 
dag of avond u wilt collecteren. Bel voor meer informatie met 
collecteleidster C. Bom-van Velzen (06-41 493 583) of mail: fam-
bom@kabelfoon.nl.

73 kratten ingezameld

M25 helpt Voedselbank Westland
Door diaken Ronald Dits

Voedselbank Westland heeft de hulp van Albert Heijn gekregen 
bij de inzameling van ontbijtproducten voor kinderen van ge-
zinnen die zijn aangewezen op een voedselpakket. Onder het 
motto ‘kinderen mogen niet zonder ontbijt naar school’ konden 
klanten producten voor een ontbijt aanschaffen en bij de uit-
gang bij een vrijwilliger inleveren. 

Voedselbank Westland heeft hiervoor de hulp ingeroepen 
van onze diaconale werkgroep M25 (Mattheüs 25). Met hun 
inzet werd op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus bij de AH in 
Honselersdijk ingezameld. De opbrengst was geweldig: 73 krat-
ten met producten zijn ingezameld. Voedselbank Westland was 
zeer dankbaar voor deze opbrengst en bedankt de vrijwilligers 
hartelijk.
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Hervormde gemeente Poeldijk
Kerkgebouw : Fonteinstraat 6, tel. 243663
Predikant : Ds. J.W.J. Guis 
             Jan Barendselaan 199, 2685 BS Poeldijk
             Tel. 06 - 13 703 120
Kerk.bureau : Verburghlaan 38, tel. 242570
  E-mail: bogaardij@hotmail.com
Scriba  : mw. M. van der Pot-Cloose
  De Noorderhoek 23
  2685 RJ Poeldijk tel. 240282
Bank : NL36 INGB 0003 9117 70
  NL09 RABO 0135 3652 36
  T.n.v. Hervormde gemeente Poeldijk

Naar de plantjesmarkt
Door ds. J.W.J. Guis

Het was fijn dat in deze tijd toch de 
plantjesmarkt in de kerk door kon 
gaan. Zo’n naam heeft voor mij ook iets 
veiligs: een plantjesmarkt daar kan ik wel 
naar toe. Het is leuk om er een paar te ko-
pen, maar ik kom niet in de verleiding om er veel te veel mee te 
nemen, zodat ik ze niet meer kwijt kan. Maar wat bleek bij aan-
komst? De plantjesmarkt was ook een verkapte boekenbeurs.

Zo was de bergruimte van de kinderwagen snel gevuld. En moet 
ik in de boekenkast weer wat extra ruimte vrijmaken. Een mooie 
uitvoering van De Fabels van La Fontaine met dieren in de hoofd-
rol kon ik niet laten liggen. Verpakt in een verhaaltje zit er steeds 
een boodschap in voor mensen. ‘Wees niet lui’, of ‘pas op voor 
vleierij’. Ergens doet het me denken aan de gelijkenissen die de 
Heere Jezus uitsprak. Op het eerste gezicht een gewoon verhaal. 
Maar met een diepere boodschap die iets blootlegt van wie we 
als mensen zijn. Gelukkig gaat het dan niet alleen over onszelf, 

maar ook over God bij wie we terechtkunnen op elk moment in 
ons leven. In ieder geval kwamen we tevreden weer thuis. Met 
één knuffel, en paar plantjes en zo’n dertig boeken. Al kan ik daar 
wel met een gerust hart bijzeggen dat de meeste daarvan niet 
voor mij waren bestemd.

Kerkdiensten
Diensten zijn tijdelijk te bekijken en te beluisteren via YouTube
Inloggen: https://www.youtube.com/channel/UCtcrrKqY1H_
B77A-MmthPqQ, of via: Youtube: herv.gemeente Poeldijk, of: 
www.Hervormd Poeldijk onder corona.

Zondag 27 september 
10.00 uur:  ds. A. Voorwinden, ´s-Gravenzande.
19.00 uur:  ds. J.W.J. Guis. 
Zondag 3 oktober  
10.00 uur:  ds. J. Tadema, Nijkerk.
19.00 uur:  ds. J.W.J. Guis.
Bij de morgendienst is er oppas voor de kinderen van 0-4 jaar en 
nevendienst voor kinderen van de basisschool.

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

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

Morgendiensten
Omdat morgendiensten in de regel heel erg goed worden be-
zocht vragen wij u zich te melden als er plannen zijn op zondag-
morgen naar de kerk te komen. Wilt u dit doen voor zaterdag 
19.00 uur bij J. Bogaard tel. 06-14 899 952.

Naar onze ervaring levert het voor de avonddiensten geen pro-
blemen op. U en jij kunt dus zonder aanmelding de avonddien-
sten bezoeken. We hopen dat nu de mogelijkheid er is er ook 
goed gebruik van gemaakt wordt. Dat blijkt ook uit de opkomst 
bij de avonddienst die in de afgelopen weken toenam. 

Kerk open
Vanaf zaterdag 12 september is de kerk elke zaterdag van 09.30-
10.00 uur open voor meditatie en gebed. Ook zal dan ds. Guis 
en/of een ouderling aanwezig zijn waarmee u of jij eventueel in 
gesprek kunt.

Uitnodiging voor iedereen
De komende tijd willen we in de kerk enkele avonden houden 
over de inhoud van het geloof en waar het in de kerk om draait. 
De avonden zijn informatief en hebben een vrijblijvend karak-
ter. Er is ruimte voor onderling gesprek. Hebt u vragen over het 
geloof? Wilt u wat meer weten over de Bijbel? Bent u zelf geen 
kerkganger? Dan zijn deze avonden misschien iets voor u. In ver-
band met de maatregelen is het fijn als u zich aanmeldt met een 
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mailtje naar: jwjguis@icloud.com. De eerste avond is gepland 19 
oktober om 19.45 uur. Dan gaat het vooral om de Bijbel en waar-
om die centraal staat in het geloof. U bent van harte welkom!

Catechisatie
Woensdag 23 september zijn alle jongeren vanaf 12 jaar om 
19.30 uur van harte welkom. Met elkaar gaan we nadenken over 
dingen van het geloof en wat dat voor jou betekent. Alle jongeren 
zijn van harte welkom.

Belijdeniscatechisatie
Ook in het nieuwe seizoen is het mogelijk om belijdeniscatechi-
satie te volgen. Het is niet nodig dat u of jij op voorhand al weet 
dat u belijdenis gaat doen, al kan dat natuurlijk. De catechisatie is 
gericht op verdieping in het christelijk geloof en de vraag wat dat 
voor ons betekent. God in het openbaar belijden is niet anders, 
dan dat we uitspreken dat we niet zonder Hem kunnen en willen 
leven. Voor vragen kunt u contact opnemen met ds. Guis.

Bijbelkring
Ook dit seizoen willen we bij elkaar komen. We zullen zorgen voor 
voldoende ruimte, zodat we elkaar kunnen ontmoeten. Dit jaar 
willen we de brief van Jakobus met elkaar lezen. De eerste avond 
wil ik daar meer over vertellen. Welkom, ook als u voor de eerste 
keer komt! De eerste avond is 24 september, wij beginnen om 
20.00 uur in de grote zaal van de kerk aan de Fonteinstraat.

Gebedsbijeenkomst
Op de 3e zaterdag van de maand, zaterdag 19 september is er 
een gebedsbijeenkomst in de kerk. Van 09.30-10.00 uur. We ho-
pen dat veel gemeenteleden en belangstellenden een moment 
vrij kunnen en willen maken.

Oud papier
De oud-papiercontainer staat van 23 t/m 26 september op: 
Monsterseweg 112, Poeldijk (naast hotel-restaurant  Unicum-
Elzenhagen)

Open kerk
Op 19 september hopen we dan weer te beginnen met de “Open 
Kerk”.  Elke eerste en derde zaterdag van de maand is de kerk dan 
open van 10.00 tot 11.30 voor ontmoeting en koffie. Niet meer 
in de gang vanwege de 1,5 meter regel maar in de ontmoetings-
ruimte. Ook is er deze zaterdag weer boeken- en creamarkt.

Opbrengst € 1.830,50

Drukke nazomermarkt
Zaterdag 5 september was het een drukte van jewelste bij de 
Hervormde Kerk. Ondanks dat overal festiviteiten en activitei-
ten door de corona worden afgelast, zag de bazaarcommissie 
de mogelijkheid een nazomermarkt te organiseren volgens de 
RIVM-richtlijnen.

De bazaarcommissie was heel blij met het weer, het was super en 
de planten- en boekenmarkt kon worden gehouden. In de ont-
moetingsruimte stond een crea-kraam. Binnen kon men terecht 
voor koffie, thee of wat fris met een vers gebakken plak cake. De 
bezoekers hielden zich goed aan de regels en volgden aanwijzin-
gen van de coördinatoren goed op. Het was een gezellige ochtend 
in de tuin van de kerk. De opbrengst is er een om dankbaar voor 
te zijn. De totale markt bracht € 1.830,50 op. De bazaarcommissie 
is nu druk bezig om te kijken hoe er een bazaar gehouden kan 
worden in deze tijd. Een hele uitdaging, via Poeldijk Nieuws wordt 
u hierover geïnformeerd. Zeker zal op 31 oktober de trekking van 
de Grote Verloting plaatsvinden. Heeft u al een lot?

Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede
0174 – 245238

Kantoor en repetitielokaal:
De Veiling 
Julianastraat 49, 2685 BB Poeldijk
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Facebook: www.facebook.com/zangkorendeosacrum
Bankrelatie: Rabobank Westland te Naaldwijk
Rekeningnummer: NL83 RABO 0142 2105 52

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

In de kerk 
Zaterdag 26 september         
19.00 uur: geen viering.
Zondag 27 september      
09.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen de Messe 
brève no.7 in C van Charles Gounod.
Zaterdag 3 oktober    
19.00 uur: dames en heren Bartholomeuskoor zingen de 
Franciscus mis van Frank van Nimwegen. 
Zondag 4 oktober
09.00 uur: viering met cantor.

(Vervolg Deo Sacrumnieuws op pag. 18)



12 23 SEPTEMBER 2020

Door Koos van Leeuwen

De nu opgroeiende generatie mag profiteren van de modernste 
technieken, mogelijkheden en uitvindingen, wat geenszins wil 
zeggen dat het dagelijks leven er gemakkelijker op is geworden. 
Integendeel; het voldoen aan alles eisen en regels, vergt van de 
burger een portie discipline en aandacht waar U tegen gezegd 
dient te worden. Het betekent andermaal dat een overvloed 
aan materiële zaken de mensheid niet persé gelukkiger maakt. 
Er wordt door de jongeren, begrijpelijk overigens, nauwelijks 
stilgestaan bij de ‘luxe’ waarin zij leven. Waar ouderen nog wel 
eens vergelijkingen maken ‘hoe het eens was’, hebben jonge-
ren er nauwelijks weet van. Alleen uit overlevering krijgen zij er 
iets van mee, maar willen er meestal niet te lang bij stilstaan. 
Bijna  alle voorzieningen worden door hen als vanzelfsprekend 
ervaren. 

Dat zij in een snel veranderende maatschappij opgroei(d)en, is 
debet aan die zienswijze. Een samenleving waarin heel andere 
maatstaven gelden dan in de jaren zestig/zeventig van de vori-
ge eeuw. Nu vult iemand van pakweg 17, 18 jaar het leven op 
vrijwel alle fronten zelf in. In eerdergenoemde jaren waren zulke 
jongeren, gezien door de bril van hun ouders, vaak nog kinde-
ren en werden ook zo behandeld. Volwassen werd men pas op 
21-jarige leeftijd. Overigens vinden heel wat ouderen het, naar 

Een praatje bij een plaatje
mijn stellige overtuiging, toch bijzonder interessant al die maat-
schappelijke veranderingen van dichtbij mee te maken. Daar 
waar ‘Dreestrekkers’ van toen, op weg naar volwassenheid, vaak 
een portemonnee op zak hadden zo plat als een dubbeltje, lijkt 
het er verdacht veel op dat de beurs van sommige jongeren nu 
eindeloos geeft. Menig jongeling die in vervlogen weekeinden op 
zaterdagavond een gulden uitgaf, kon maar beter snel huiswaarts 
keren. Deed hij of zij dat niet, dan was de kans groot dat ie op zon-
dag niets meer te verteren had. In dat opzicht is er best het een 
en ander ten goede gewijzigd, wat allerminst wil zeggen dat de 
term ‘goede oude tijd’ uit de lucht is gegrepen. Met vrij beperkte 
middelen kwam er de vorige eeuw, ondanks twee wereldoorlo-
gen en een wereldwijde economische crisis, zeer veel tot stand. 
De prestaties van toen waren de basis waarop kon worden voort-
gebouwd. Het bracht ons in een tijd waarin het ook allesbehal-
ve makkelijk toeven is. Toen dit wonderschone plaatje tot stand 
kwam, leek alles koek en ei. Een uiterst tevreden ogend groepje 
dorpelingen liet zich meer dan een eeuw geleden vereeuwigen 
door de Poeldijkse fotograaf Hulspas. Het kiekje, gemaakt in de 
soms zo geroemde ‘goede oude tijd’ (1913), toont ons één van de 
vele families Zuijderwijk. 

Cultureel erfgoed ‘onbekend’
Ondanks de positieve uitstraling ondervonden ook zij ongetwij-
feld aan den lijve dat elk mondje dagelijks vullen geen sinecure 
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was. Toch laten zij zich trots voor het bedrijfs/woonpand aan de 
Voorstraat ‘kieken’. Poserend vóór hun twee stokoude opstand-
jes, deels in gebruik als woning, de rest als winkel. De bril hoeft 
er bij velen van u niet aan te pas te komen om te zien waarin de 
Zuijderwijkjes zich hadden bekwaamd. Het fors uitgevallen bord 
aan de kopgevel helpt u aardig op weg! Dat meerdere oude pan-
den uit het dorpsbeeld verdwenen, kon niemand blijkbaar tegen-
houden. Immers; ook het schilderachtige buitenhuis ‘Torenzicht’ 
werd in die jaren met de grond gelijk gemaakt. Overigens niet 
zo vreemd toen Westlandse gemeenten de uitdrukking ‘cultu-
reel erfgoed’ nog niet kenden of aan hun laars lapten. Van de 
‘Westlandsche Fruithal, speciaal in fijne vruchten’ en hun bewo-
ners werd dit ongelooflijk mooie plaatje gemaakt, ter gelegen-
heid van honderd jaar Nederlandse onafhankelijkheid in 1913. 

Klederdracht: in vol ornaat
Links van de entree zien we eigenaar Jacobus (Koos) Zuijderwijk 
(met zakhorloge), met zijn echtgenote in de lens kijken. Voor en 
rechts van de deur wordt ons een blik gegund op vader en moe-
der Zuijderwijk. Helaas konden de namen van de kinderen niet 
meer worden achterhaald, daarom ook geen poging daartoe. De 
oudjes poseren in toen nog veelvuldig gedragen klederdracht. 
In grote lijnen Zuid-Hollands getint, hoewel er per regio en per 
dorp kleine (ook qua kerkelijke gezindte) verschillen waren. Oma 
Zuijderwijk dost zich voor deze gelegenheid uit met kanten muts 
of kapje met zilveren, mogelijk zelfs gouden spelden. Het dragen 
van een voorschoot of boezelaar, over haar fraai bewerkte japon, 
hoorde er vanzelfsprekend bij. Opa Zuijderwijk wilde niet bij haar 
achterblijven, dook de klerenkast in en geniet dan ook in vol or-
naat van dit zeldzame ogenblik. Hij zag zijn zijden petje niet ‘over 
het hoofd’ maar er wel op gezet! De gezinsleden lieten ons een 
onsterfelijk tafereeltje na. Een plaatje dat een heerlijk tijdsbeeld 
weergeeft en mogelijk zelfs een piepklein beetje heimwee naar 
‘die goede oude tijd’….       

‘Een groente/fruitman, een heel goeie,
deed slechts met zijn riemen aan roeien.
Verkocht wijd en zijd,
alleen kwaliteit.
Hield zich altijd verre van knoeien’.

R 1 3 5 

2 4 6 

R 1 3 5 

2 4 6 

R 1 3 5 

2 4 6 

R 1 3 5 

2 4 6 

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

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

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

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 



14 23 SEPTEMBER 2020

Drukke Monumentendagen
Poeldijk liet zich niet onbetuigd tijdens de Monumentendagen 
op 12 en 13 september. In Hotel St. Vincent en de Sint 
Bartholomeuskerk passeerde regelmatig een rij bezoekers de 
toegang. Allemaal op afstand van elkaar en doorgaans werden 
die corona-maatregelen goed na geleefd. Maar liefst 582 men-
sen bezochten de evenementen. In hotel St. Vincent was een 
foto expositie te zien uit de collectie van Koos van Leeuwen. Op 
zaterdag kwamen 63 bezoekers kijken en op zondag 51, in totaal 
114 mensen. In de kerk trok vooral de tentoonstelling 75 jaar 
Scouting Poeldijk de aandacht.

Er waren ook paramenten, misgewaden en gouden en zilveren 
liturgische attributen uitgestald. Poeldijkse antiquair Chris van 
Waes had een prachtige collectie zilveren kandelaars bijeen ge-
bracht. Op zaterdag kwamen 25 kinderen en 22 volwassenen die 
bewonderen; zondag waren er 17 kinderen en 204 volwassenen. 
Daarbij  nog 33 deelnemers aan de vaartocht vanaf de kerk naar 
de historische Druivenkwekerij Sonnehoeck. Geert de Vreede 
vertelde aan het roer op de schuit veel wetenswaardigheden 
over de omgeving. 

‘Meer dan ooit van grote betekenis’
In de kerk waren muzikale optredens; dat droeg bij aan een ge-

 1718 JANUARI 2017

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

moedelijke en geanimeerde sfeer waar iedereen tijd en ruimte had 
zich te verdiepen in de historie van Poeldijk. Er was ook een nieu-
we wandelroute; de routebeschrijvingen werden aan 150 perso-
nen uitgedeeld. Ook verzorgde ‘Vrienden Bartholomeus’ een pre-
sentatie. Voorzitter Cora van Dalen van de historische werkgroep 
Bartholomeus is tevreden over deze twee Monumentendagen. 
‘Vooral zijn we dankbaar voor het vele werk dat door zoveel vrij-
willigers is verricht’, stelt zij. ‘Er is hard gewerkt aan de opbouw, 
bij de inrichting van de kerk in lijn met de RIVM-regels, en later 
weer het afbreken. Het was allemaal anders dan in voorgaande 
jaren, maar meer dan ooit van grote betekenis’.

Bij Postzegelvereniging Monster

Filatelistische quiz
Donderdag 1 oktober heeft Postzegelvereniging Monster de vol-
gende contactavond in seizoen 2020/2021, de tweede reguliere 
contactavond in OJOS. Natuurlijk houden wij ons aan de coro-
naregels. Wij desinfecteren onze handen en dragen een mond-
kapje bij het aanraken en bekijken van filatelistisch materiaal. 
Westlands Mooiste postzegels, met de jongste nr. 20 in de serie, 
de in juli door burgemeester Arends gelanceerde postzegel met 
de Gros Maroc druiven die in samenwerking met Historische 
Druivenkwekerij Sonnehoeck ontwikkeld, zijn er én te koop.

Deze postzegels met de 1 zijn geschikt voor een brief van 20 gram 
binnen Nederland en blijven ook na verhoging van de posttarieven 
geldig. Er hoeft niet bijgeplakt te worden. Naast de filatelistische 
quiz is er gelegenheid te ruilen en handelen; er is een veiling met 
105 prachtige filatelistische kavels. Om 19.30 uur is de zaal open 
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De visie van D66 Westland:

De gouden toekomst van Poeldijk
In de rondgang van Poeldijk Nieuws langs Westlandse politie-
ke partijen in dit nummer de mening van D66 Westland over 
Poeldijk verwoord door Bryan Verkade, hij is steunraadslid. 
“Een aantal jaren geleden is er in Poeldijk begonnen met het 
bouwen van nieuwe woonwijken, waardoor het bewonersaan-
tal van Poeldijk een flinke boost heeft gekregen. Meer inwoners 
zijn goed voor de basisscholen, verenigingen, winkels en bieden 
ook kansen voor het centrum van Poeldijk.” 

“Begin 2019 kon Poeldijk 
door participatie mee-
werken aan een nieuwe 
visie voor het centrum. 
Na een aantal presenta-
ties in Poeldijk, legde het 
College vier voorkeursva-
rianten voor aan de ge-
meenteraad. Uiteindelijk 
kreeg een combinatie 
van twee varianten de 
voorkeur. In deze vari-
anten wordt het oude 
pand van Dario Fo ver-
kocht door de gemeen-
te, met als voorwaarde 
dat de benedenverdie-
ping beschikbaar blijft 
voor maatschappelijke 
doeleinden. Met smart 
wacht onze fractie af tot deze plannen gerealiseerd worden. Ik 
zie het al helemaal voor me. Het is vrijdag 3 augustus 2040, op 
een warme zomeravond in het bruisende centrum van Poeldijk 
komen de Poeldijkers bij elkaar na het werk. Op een gezellig plein-
tje in de Voorstraat is het lekker druk. Ook bij café de Oude Luifel 
en restaurant Nieuwe Vrienden zit het goed vol. Gezamenlijk kij-
ken we op een groot scherm naar de openingsceremonie van de 
Olympische Spelen, dit jaar gehouden in Rotterdam. Vol trots kijkt 
Poeldijk naar dorpsgenoot Mandy Mulder, inmiddels weer wo-
nend in het vertrouwde Poeldijk. Oude mensen weten nog dat zij 
een medaille won op de spelen van 2008 in Beijing en daarom is 
zij een van de laatste fakkeldragers. Dit keer coacht ze een pupil, 
ook uit Poeldijk, die gaat voor het Olympische goud.”

“Nadat koningin Amalia de Spelen heeft geopend en de ceremonie 
voorbij is, wordt er vooruitgeblikt op het nieuwe voetbalseizoen 
van Verburch. Zijn er nog nieuwe spelers gekomen? Vast niet, want 
de aanwas van eigen jeugd is fantastisch. Wel wordt het span-
nend, nadat de selectie vorig jaar promoveerde naar de tweede 
klasse. De huldiging op het plein voor de Bartholomeuskerk staat 
bij iedereen nog op het netvlies. Na een gezellige avond fietsen 
we terug naar ’s-Gravenzande. Terwijl we langs de in 2025 gere-
aliseerde woningen in de Verburch-hof rijden, waarbij het pand 
er nog hetzelfde uitziet als 100 jaar terug, zeg ik tegen mijn part-
ner: “Twintig jaar geleden hebben we het helemaal niet zo slecht 
gedaan, want wat is Poeldijk toch een gezellig, levendig en mooi 
dorp geworden!” Reageren? Mail: bryan@d66westland.nl

Ons dorpen wordt begon-
nen met ruilen 
van postzegels uit 
Thailand.
Belangstellenden 
zijn van harte 
welkom. Door de 
coronaregels is 
het aantal aan-
wezigen beperkt. De avond is in gebouw OJOS, Choorstraat 95. 
Aanvang 20.00, zaal open 19.30 uur. Als  u belangstelling heeft als 
introducé deze avond te bezoeken, kan dit alleen na aanmelding 
vooraf bij de voorzitter, N.J. (Klaas) Keijzer. Bij het maximumaantal 
aanwezigen, komt u op een wachtlijst. U kunt zich vooraf informe-
ren via: www.postzegelverenigingmonster.nl.

Lezing in Westlands Museum

Mobilisatie in het Westland
Het Westlands Museum organiseert dit najaar een lezingen-
reeks over de Tweede Wereldoorlog. Zaterdag 19 september 
hield historicus Adri P. van Vliet een presentatie over de mobi-
lisatie van het Nederlandse leger kort voor de oorlog. Van Vliet 
is directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

Op 28 augustus 1939 begint de algemene mobilisatie van het 
Nederlandse leger, dat uiteindelijk over 300.000 manschap-
pen beschikt. In de maanden na de mobilisatie plaatst het 
Nederlandse leger militairen door het hele land en begint het 
met het voorbereiden van de verdediging voor een eventuele 
aanval. Stellingen worden verstevigd en soldaten getraind. Ook 
in het Westland overheersen militairen het straatbeeld. Iedereen 
kent wel foto’s van poserende militairen uit die tijd. Toch ver-
wacht Nederland geen oorlog: er is groot vertrouwen in de neu-
traliteit van ons land. Met foto’s gaf Van Vliet een inleiding over 
de achtergronden van de mobilisatie. Een uniek filmpje liet nooit 
vertoonde beelden zien van het Westland toen. Daarna volgde de 
film ‘Nederland let op uw saeck’ over de opkomst van de militai-
ren en hoe zij hun tijd invulden. 
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Meedogenloze vooruitgang
Door Cees Zwinkels

Pas een jaar geleden meldde ik mij aan als abonnee van Poeldijk 
Nieuws. Zo’n digitaal dorpsblad  is  een gemakkelijke manier om 
enige voeling te houden met je ‘geboortegrond’. Door Poeldijk 
Nieuws te lezen komen tal van beelden van vroeger terug. Soms 
ook vragen waarop je nog wel eens antwoord wil. “Van wie 
ben jij d’r een?” Die uitdrukking kennen vooral de wat oude-
re Westlanders. Ik ben er een van Jan Zwinkels aan De Plaats. 
Geboren in 1948 als – wat ik ben gaan noemen – ‘rugnummer’ 
8 van een elftal. Mijn drie (oudere) broers hadden, net als mijn 
ouders, een eigen tuindersbedrijf. Mijn zeven zussen (de twee 
oudste) trouwden met een tuinder of vonden een man met an-
dere bezigheden, vaker buiten dan binnen het Westland.  

Ik volgde de Lagere Tuinbouwschool bij meester Evert de Boer aan 
de Dr Weitjenslaan. Maar, was het nog wel zo’n goed idee om 
tuinder te worden? Kennelijk niet voor mij, want ik bleef – mede 
onder invloed van grote maatschappelijke veranderingen halver-
wege de jaren zestig – lang twijfelen. In combinatie met avond-
school vond ik op mijn 19-de een eenvoudig baantje als tekenaar 
bij Rijkswaterstaat. Dat was in die jaren een groot voordeel: ook 
zonder een afgeronde opleiding was het gemakkelijk ergens aan 
het werk te komen. Kansen volop. Door aan te pakken en een rui-
me belangstelling voor wat er in de wereld omgaat had ik leuk 
werk in de uitgeverijbranche. Sinds 2012 ben ik met pensioen.

Met de jaren groeide de interesse in ‘hoe het vroeger was’. Ik was 
nooit ver van het Westland gaan wonen (Den Haag, Voorburg) 
maar gevoelsmatig nogal op afstand. Om Poeldijk opnieuw 
te ervaren boekte ik in 2014 een overnachting in hotel Saint 
Vincent, het gebouw waar ik als kind Sinterklaasbijeenkomsten 
bijwoonde. Vanuit Saint Vincent gewandeld naar De Plaats en het 
Poeldijksepad om daar te ervaren dat de vooruitgang meedogen-
loos had toegeslagen. Het huis waar ik geboren ben, tja, dat staat 
er niet meer.

Boek Ria Verbeek “Tussen kerk en kassen”
Blij verrast was ik toen een paar weken terug het boek “Tussen 
Kerk en Kassen” van Ria Verbeek op mijn pad kwam. Zij heeft, 
als tiende telg uit een gezin van twaalf, een veelzijdig beeld ge-
schetst van hoe het was om in zo’n groot katholiek tuindersgezin 
op te groeien. Ze doet dit op een zeer nauwgezette en invoelbare 
manier. Ria heeft zich de moeite getroost de oorsprong van De 
Plaats te beschrijven, rond 1860 een model voor moderne tuin-
bouwbedrijven, inclusief de manier waarop de tuinders werkten 
en leefden. Met een (veel te) dominante rol voor de Katholieke 
kerk. Ria voelde zich een buitenbeentje. Ik was de enige van ons 
gezin die niet ‘in de kerk’ trouwde. Vandaar enige verwantschap. 
Ongetwijfeld zal er in Poeldijk Nieuws eerder aandacht zijn be-
steed aan dit boek. Toch wil ik er graag nog even reclame voor 
maken (verkrijgbaar via Boekscout.nl).

Verse sigaar en paar borrels
Eén van de typische zaken die Ria Verbeek aansnijdt is die van de 
huisarts dokter Jan ter Haar. Die persoon intrigeert mij nog altijd. 
Ter Haar was een rijzig man met een kaal hoofd – altijd “meneer 
de dokter”. Hij heeft mijn moeder bijgestaan bij alle elf bevallin-
gen. Hij was ook op een zeer bepaalde manier bevriend met mijn 

Ik pak de pen op

vader. Meestal vrijdags kwam hij tegen twaalf uur ’s-middags op 
zijn ouderwetse rijwiel met ‘gezondheidszadel’ langs op Plaats 16, 
voor een verse sigaar en een paar borrels. Met zijn echtgenote 
runde hij de dokterspraktijk annex apotheek. Het was een pu-
bliek geheim dat zowel de dokter als zijn vrouw graag een borrel 
lustten. Sterker: er was zeker bij haar sprake van een alcoholpro-
bleem. Ik zou graag weten of er wel eens een verhaal is geschre-
ven over deze markante dorpshuisarts. Zo niet, dan zou dit eigen-
lijk nog moeten gebeuren. Voor informatie op dit punt houd ik mij 
zeer aanbevolen (cees.zwinkels48@gmail.com).

Modernisering deed zijn intrede 
Bij dit meer door nostalgie dan ‘nieuws’ ingegeven stukje doe ik 
twee foto’s. De eerste toont mijn geboortehuis, de linkerhelft van 
het dubbele woonhuis (rechts woonde de familie Vollebregt) rond 
1980. De modernisering had zijn intrede gedaan: sloten werden 
gedempt en toegangswegen aangelegd. Waterleiding en aardgas 
waren intussen al gewoon. Langs De Plaats stonden enkele ver-
gelijkbare dubbele huizen plus nog enkele vrijstaande huizen. Het 
water heette de Hoofdsloot, ontsluiting per schuit naar de Gantel 
(en dus de groenteveiling). De tweede foto maakte ik in 2014. De 
woningen Plaats 14 en 16 zijn intussen verdwenen. Zij maakten 
plaats voor grote, moderne schuren en stookinstallaties.
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Bakje druiven voor elke gast 

Op stap met Zonnebloem Poeldijk
Donderdag 10 september: er was weer een klein gezelschap uit-
genodigd door de Zonnebloem Poeldijk om gezellig bij elkaar 
te zijn. Om aan alle corona eisen te voldoen kan het niet met 
een groot gezelschap maar steeds met een klein aantal mensen. 
Plek was het kassie van Duijnisveld. Onder de prachtige drui-
venbomen, hoe Westlands kan het zijn, werden we gelijk ver-
wend met koffie en gebak. 

En, er stond al voor elke gast een bakje druiven klaar. Die werden 
onder het kletsen lekker opgepeuzeld. De 1,5 meter werd goed 
in acht gehouden. Nico Janssen vertelde hoe druiven groeien en 
wat er aan onderhoud, bijna het hele jaar door, voor komt kijken 
om deze prachtige druiven te krijgen. En zo heerlijk van smaak. Er 
werden ook de nodige vragen gesteld en die werden door Nico 
Janssen, aangevuld door Cor Verbeek, beantwoord. Na een bor-
rel, glaasje advocaat of een frisdrankje ging iedereen weer naar 
huis. Het was weer een geweldig leuke en ook leerzame ochtend. 
Hulde aan de vrijwilligers die toch steeds maar weer wat verzin-
nen om de gasten van de zonnebloem leuke uurtjes te bezorgen. 
Dank jullie wel. Groetjes Toos en Nel.

‘Als klap op de vuurpijl’
Door Mart van der Knaap

Na een min of meer lugubere zomer waar niets mocht of je ner-
gens naar toe kon, met ook nog een lange hittegolf, hebben wij 
in Poeldijk een heel actieve afdeling Zonnebloem. Ook zij ston-
den te trappelen in ongeduld voor activiteiten, maar mochten 
niets ondernemen. Tóch wisten zij met die maatregelen leuke 
dingetjes te ontplooien. Zo met kleine groepjes, een ijsje komen 
eten in Poeldijk IJswinckeltje. 

Die spreekwoordenpuzzel waarbij ieder een leuke orchidee, 
wéér met een ijsbon wist te winnen. Nu, als klap op de vuurpijl 
met kleine groepjes en op afstand koffie drinken in de druiven-
serre bij Duijnisveld BV. met prachtige druiven, zoals de Muscaat 
van Alexandrië, Black Alicante, Blauwe Frankenthaler en Golden 
Champion. De belangrijkste druivensoorten die toen in duizen-
den druivenkassen in het Westland werden geteeld. Na de koffie 
met heel iets lekkers nog een lekker glaasje. En wat dacht je wat 
voor iedereen een portie lekkere witte en blauwe druiven. Ha, ha, 
dat ging er in als koek. Heel grote dank namens allen voor dit ini-
tiatief en verzorging van dit heel aparte evenement. Om allen aan 
bod te laten komen moesten er toch maar liefst zes ochtenden of 
middagen en waren de vrijwilligsters volop in de weer. Het was 
een gebeuren waar nog lang over nagepraat wordt. Nogmaals 
onze dank en waardering aan de Zonnebloem Poeldijk.

Rit met Strandrups op Heijdse strand

Wat wil een mens nog meer?
Nadat mijn Zonnebloem vriendin mij wat had verteld over de 
Strandrups, heb ik mij opgegeven om op 3 september de stap 
te wagen. Het festijn zou duren van 14.00 tot 16.00 uur. Ik wist 
niet wat me te wachten stond. In Ter Heijde stond een knots van 
een gevaarte te wachten op de gasten. Normaal kunnen er 8 
genodigden zitten, maar door de corona waren er maar 3 geno-
digden plus 2 heren van de Strandrups (Frans en Henk?) die om 
de beurt op de hoge bestuurderstoel zaten. Natuurlijk gingen er 
ook twee dames van de Zonnebloem mee.

Eindelijk was het zover, daar gingen we richting strand! In deze 
tijd van snelheid en ongeduld een verademing om met de Rups 
op stap te gaan. We gingen heel langzaam en met veel kabaal het 
strand op. Als je met een rollator loopt (zoals ik) is het onmogelijk 
om op het strand te flaneren, daarom heb ik zo ontzettend ge-
noten van deze trip met de Strandrups. Onderweg gestopt voor 
koffie, thee met iets lekkers. Wat wil een mens nog meer op zo’n 
mooie zomerse dag! Hartelijk dank, Zonnebloem, en heren van 
de Strandrups. Jullie hebben ons een onvergetelijke dag bezorgd. 
Namens de 3 genodigde dames uit Poeldijk: Katy van der Laar-van 
der Putten.
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Westland Verstandig wil dat er een knelpunten-
lijst komt van wegen waar frequent te hard 
gereden wordt. Vermelding op die lijst geeft de 
mogelijkheid tot cameratoezicht.

De Jan Barendselaan en het Poeldijksepad en nog meer wegen, 
worden door inwoners geregeld genoemd waar frequent te hard 
gereden wordt. Die wegen maken dat ook mogelijk en de politie 
handhaaft niet of nauwelijks. Andere voorzieningen aan de we-
gen (sluizen, drempels) geven ook de oplossing niet. Dan blijft 
over cameratoezicht dat meestal preventief werkt. Het Openbaar 
Ministerie bepaalt of en waar camera’s komen. Daarvoor is wel 
de eis dat er een knelpuntenlijst door de Raad is vastgesteld. Die 
lijst wil Westland Verstandig door de Raad laten vaststellen. Vindt 
u ook dat bij u in de buurt een weg is waar stelselmatig te hard 
wordt gereden, laat ons dat dan direct weten.

U kunt ons altijd bellen op 06-53401068 
of mailen naar info@duijsens.net.

U kunt ons altijd bellen op 06-53401068 
of mailen naar info@duijsens.net.

Wil je iets doen aan je klachten, zorgen dat 
de klachten die je hebt niet verergeren of je 

immuunsysteem versterken?

Dan is deze therapie iets voor jou. 

TToottaallBBooddyyRReefflleexx is een zachte manuele therapie 
die een bijdrage levert aan je ffyyssiieekkee en mmeennttaallee

gezondheid. 
De therapie heeft een positieve invloed bij 

chronische ziektebeelden, klachten van organen 
zoals longen of darmen, burn-out klachten etc.

Ervaren? Maak een afspraak.
Inge van der Linden

0613413818
Of kijk op www.tobelight.nl

TotalBodyReflex
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BLAUWEREIGER
EEND
EKSTER
GANS
GELEKWIKSTAART
GRUTTO
KIEVIT
KNOBBELZWAAN

KOOLMEES
LEPELAAR
MEERKOET
MUS
PIMPELMEES
SCHOLEKSTER
SPREEUW
STERN

TURELUUR
VELDLEEUWERIK
WATERHOEN
WATERSNIP
WINTERTALING
ZOMERTALING
ZWAAN

Oplossing:

 T G N I  L A T R E T N I  W N

 D R A A L E P E L I  N E A Z

 S E A N P I  N S R E T A W G

 C G S A S K T R O T W A S N

 H I  P E T E O H E Z A E G I

 O E R T R S R O L N E N R L

 L R E N U E K E L M O A U A

 E E E R T R B I  L M A P T T

 K W U A E B E E W V E I  T R

 S U W E O T P L E K V E O E

 T A M N D M S I  U E E M S M

 E L K J  I  N O K I  U U L E O

 R B P P A O E K E S R D E Z

 K I  R E W U E E L D L E V G

Puzzel
Woordzoeker: Wandelen is gezond
Door Toos Verbeek

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

Uitslag invulraadsel ‘Ongewerveld diertje’ Poeldijk Nieuws nr. 
18: ‘Venusparelmoervlinder’. Van de 29 inzenders, die het bijna 
allemaal goed hadden, is de gelukkige winnaar Hélène de Kok, 
op de foto met haar  slagroomschnitt. Uitslag jongerenpuzzel: 
‘Dierenrijk’ uit nr. 18: ‘We gaan weer naar school’. Van de 13 

Vervolg Deo Sacrumnieuws

Weer voorzichtig begonnen…
Door Toos de Vreede

Wat is het weer fijn elkaar te zien en een avond met elkaar te 
kunnen zingen. De koorgroepen zijn na een (te) lange verplich-

inzenders, die het goed hadden is de winnaar Amin el Bardiji (8), 
op de foto met zijn slagroomschnitt.
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Wegens voortdurende groei van onze organisatie zijn 
we op zoek naar enthousiaste mensen die graag in 
teamverband alle voorkomende productiewerkzaam-
heden willen verrichten. Hierbij kun je denken aan het 
oppotten, uitzetten, stokken, sorteren en afleveren van 
onze Phalaenopsis.

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

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

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

40 collectanten krijgen bakje druiven

Poeldijk: € 4090,78 voor KWF 
De collecte voor KWF Kankerbestrijding 
in Poeldijk bracht € 4090,78 op. 
Daarvan is met de QR-code € 324,56 
opgehaald en € 255,10 door giften, 
o.a. bij de uitvaart van onze collectant 
mevr. Duyndam. Een flinke toename 
ten opzichte van 2019. Wij bedanken 
iedereen voor de giften. Volgens de 
collectanten is er zeer positief gerea-
geerd op het toch aan de deur collecteren, dat in coronatijd. Dat 
zien we ook in dit prachtige resultaat.

Ook bedanken wij de 40 collectanten die dit belangeloos ophaal-
den. Zij kregen dit jaar een bakje druiven van de familie Duijnisveld 
uit dank voor hun steun aan de KWF collecte. Wilt u een verze-
gelde bus voor een verjaardag of uitvaart? Wij regelen dat voor 
u, ook de afstort naar KWF. Meer weten? Bel Jos Oosenbrug 
(06-23819312), Els Duijnisveld (06-54745922) of Adrie Vellekoop 
(06-23252558). Met de opbrengst van de collecte zet KWF zich in 
voor minder kanker, meer genezing en betere kwaliteit van leven. 
Dat doet zij met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en 
vrijwilligers. Zie: www.kwf.nl. 

te pauze weer voorzichtig opgestart. Uiteraard volgens de voor-
waarden die gelden. Wij  staan of zitten minimaal 1,5 meter uit 
elkaar en blijven thuis bij klachten zoals verkoudheid en hoesten.

Het is wennen zover uit elkaar te zitten of staan. Je hebt 
minder makkelijk contact met je zang buurman of -vrouw. 
Zelfstandig zingen is nu de opdracht, maar dat went 
heel snel. Zo kunnen we veilig verder met elkaar.  
Hieronder de repetitietijden per koorgroep op een rij. Wat zou 
het leuk zijn als we nieuwe koorleden mogen verwelkomen. Bij 
elke koorgroep is er plaats voor nieuwe zangers en zangeressen, 
kom dus een keertje kijken. Voor ieders veiligheid horen we graag 
vooraf even op wie we mogen rekenen. Mail: zangkoren@deosa-
crum.nl of deosacrumpoeldijk@gmail.com 
Dinsdag
19.00-19.45 uur: bijeenkomst Vrouwenschola.
20.00-21.30 uur: bijeenkomst Concertkoor.
Woensdag
15.00-15.30 uur: zingen voor kinderen van groep 1, 2 en 3.
16.00-17.00 uur: zingen voor kinderen vanaf groep 4.
Donderdag
20.00-20.00 uur: bijeenkomst Kamerkoor Couleur Vocale.
20.00-22.00 uur: bijeenkomst Popkoor Fine Tuning.
Vrijdag
19.30-21.30 uur: bijeenkomst Bartholomeuskoor.
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Arnold Spoelplein 101  •  Mauritskade 61  •  Den Haag  •  070 - 346 84 00
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of kijk op www.korporaalenbertels.nl

Enkele redenen waarom u 
voor ons moet kiezen:

Heeft u verkoopplannen?

√   Persoonlijke aandacht
√   Hoog percentage snel verkocht
√   Uitstekende woningpresentatie
√   Eigen website van uw woning
√   Hoge klantwaardering

   Uitstekende woningpresentatie

Drie bijeenkomsten in Westland Ontmoet

Alle Poeldijkers uitgenodigd
Op Open Monumentendagen 
12 en 13 september spraken 
wij met veel mensen. Bijna ie-
dereen reageerde positief op 
de plannen van de Stichting 
Vrienden. We hoorden verschil-
lende waardevolle aanvullingen 
op onze ideeën. Iedereen wil De 
Bartholomeus behouden, zeker 
als het een gemeenschapshuis 
wordt waar iedereen welkom is. Ook zijn de eerste mensen 

Vriend geworden van De Bartholomeus. Ook u kunt zich als lid 
inschrijven, zie de bon in deze Poeldijk Nieuws.

Uitnodiging voor kennismaking tijdens Westland Ontmoet. In de 
week van Westland Ontmoet kunnen nieuwe en huidige inwoners 
van Poeldijk met elkaar kennismaken. Vrienden Bartholomeus or-
ganiseert dan op drie avonden een bijeenkomst voor jong en oud. 
Maandag 28 september voor alle andere nieuwe inwoners van 
Poeldijk. Dinsdag 29 september speciaal voor bewoners Poeldijk 
Dorp, de nieuwe wijk tussen Rijsenburgweg en Gantel. Op 30 sep-
tember speciaal voor Poeldijkerhout, de nieuwe wijk tussen Dr 
Weitjenslaan en ABC-Westland. Iedere Poeldijker is op een van 
de avonden van harte welkom!

Drie bijeenkomsten Westland Ontmoet 
Het programma start om 19.30, inloop 19.15 uur met koffie of 
thee. Er zijn muzikale optredens van lokale talenten. Er wordt 
iets verteld over de Stichting Vrienden Bartholomeus, de H. 
Bartholomeuskerk en zijn historie. Een plaatselijk ondernemer 
deelt ervaringen in Poeldijk met u. Vitis Welzijn en lokale vereni-
gingen geven uitleg wat zij voor u kunnen doen. Na afloop is er 
gelegenheid om, bij een drankje, kennis te maken met alle spre-
kers en uiteraard kunt u Vriend worden van De Bartholomeus. 
Vooraf aanmelden is niet nodig, maar wij moeten ons houden 
aan de RIVM, dus vol is vol.
 

  Ja, ik word vriend van de Bartholomeus!

Mijn jaarlijkse bijdrage:  ...............................................................................................

  € 25,=            € 50,=            € 100,=

Een hoger bedrag, nl.   €  ..............  (door u zelf in te vullen)   

De heer/mevrouw

Voorletters:   .......................................................................................................................

Achternaam:   .......................................................................................................................

Postcode:   .......................................................................................................................

Woonplaats:   .......................................................................................................................

Mailadres:  .......................................................................................................................

Telefoonnr.:    .......................................................................................................................

Bankrekeningnr.:  .................................................................................................................  

Hierbij machtig ik de Stichting Vrienden Bartholomeus om 
het bovenvermelde bedrag jaarlijks van mijn rekening af te 
schrijven, tot wederopzegging.

Handtekening:  .......................................................................................................................            

U kunt dit formulier opsturen naar ‘Stichting Vrienden 
Bartholomeus, Voorstraat 111, 2685 EK Poeldijk’ of 
mailen naar ikwilvriendwordenvan@debartholomeus.nl.

Poeldijk

Wilt u helpen ogen en oren 
van Poeldijk te zijn?

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

Door Poeldijkers voor 
de veiligheid van 
Poeldijkers

Ga naar www.buurtpreventiePoeldijk.nl
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Initiatief bewoners Sint Jozefstraat:

Ontwerp speeltuin aan keukentafel

De nieuwe woonwijk achter de Rijsenburgerweg in Poeldijk 
heeft een prachtige speeltuin. Initiatiefnemer Manfred Grund, 
sinds twee jaar bewoner van de wijk, ontdekte een mooie ka-
vel die zich heel goed zou lenen voor een speeltuin. Manfred: 
‘Ik legde het idee voor aan Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse 
Zoom en we zijn om tafel gegaan. Het OBWZ stelde als voor-
waarde dat buurtbewoners het met dit plan eens zouden zijn. 
Met Marion Kuivenhoven, die hier ook woont, hebben wij de 
mening van de bewoners gepolst. Mooie reacties kregen we!’

Zo werd het idee aan de keukentafel ontworpen. Contacten wer-
den gelegd met fabrikanten van materialen en toestellen. ‘Ik geef 
toe’, zegt Manfred, ‘dat wij wat ál te optimistisch waren met onze 
ideeën. We wilden teveel. Meermalen werden wij door mensen 
van het OBWZ teruggefloten. Voorop stond dat kinderen veilig 
buiten kunnen spelen. De plek moest veilig zijn, het materiaal 
ook. Als thema kreeg de speeltuin een junglekarakter, reuze 
spannend voor de kinderen.’ Manfred woont met zijn vrouw en 
de tweeling van 6 in de nieuwe wijk. In het dagelijks leven werkt 
hij als leraar aan de Haagse Praktijkschool ‘De Poort’ met voort-
gezet onderwijs voor leerlingen met een leerachterstand.

Hekken vervangen door natuurlijk materiaal
De nieuwe speeltuin is in beheer bij de Westlandse Zoom, la-
ter neemt de gemeente dat beheer over. De hele St. Jozefstraat 
houdt toezicht op probleemjongeren of ongewenst gedrag. In de 
zomervakantie is er al veel gebruik van gemaakt, nu de scholen 
weer begonnen zijn weet de jeugd de speeltuin ook in de vrije 
uren te vinden. Manfred Grund hoopt dat bouwhekken snel wor-
den vervangen door natuurlijk materiaal. ‘De wijk is nu al veel 
plezieriger voor de kinderen,- een nieuw hek om de speeltuin zal 
het allemaal nog mooier maken!’ 

Verburch Tennis, Eric van Selm: 

Vrijwilliger in het zonnetje
Binnen de vereniging met zo’n 850 senior-, jeugd- en juniorle-
den zijn er tal van vrijwilligerstaken die maken dat alles goed 
draait. Een van deze taken wordt verzorgd door Eric van Selm; 
hij neemt de organisatie van de jeugdlessen voor zijn rekening. 
Eric: “Ik ben 43 jaar en ik woon met mijn gezin in Wateringen. 
Ik werk en verder maak ik zoveel mogelijk plezier. Ik werk als 
accountmanager in een technisch, commerciële rol voor SUEZ 
Water Technologies & Solutions. Ik doe industriële waterbehan-
deling: chemische behandeling van koel-, stoomketel-, afval- én 
ook aardwarmtewater. Als er water stroomt, dan behandel ik 
het! Ook probeer ik zoveel mogelijk tijd vrij te maken voor mijn 
vrouw, drie kinderen, vrienden, sport, vakantie en recreatie.  
 

Voor de Jeugdcommissie van Verburch Tennis ben ik tennis-
les coördinator. Ik heb hierbij veel contact met ouders, onze 
vaste tennisleraren, Jeroen en Patrick, andere leden van de 
Jeugdcommissie en bestuur. Daarnaast zijn er gezamenlijke ta-
ken, zoals organisatie van toernooien, flyer acties en open-dagen. 
Mijn oudste zoon Lars (12) speelt al een aantal jaren bij Verburch 
Tennis. Hij volgt tennislessen en speelt ook mee met de groene 
Tenniskids competitie. Verburch in Poeldijk is prima te doen, ook 
op de fiets , vanuit Wateringen. Zo komt een volleyballer in con-
tact met tennis en draag ik mijn steentje bij als vrijwilliger. Mijn 
vrouw, Connie, was al actief als tenniscompetitie ‘team-moeder’ 
en had bedankt voor een functie in de Jeugdcommissie. Toen 
werd ik benaderd. Na een nachtje slapen heb ik toegezegd en 
heb er nooit spijt van gekregen.

Vrijwilliger worden? Niet twijfelen!
Elke vereniging valt of staat bij gemotiveerde vrijwilligers. De 
Jeugdcommissie is een leuke club mensen die allen een duidelij-
ke sub-taak hebben. Dit maakt het overzichtelijk en voor ieder-
een behapbaar naast vaak een drukke baan en gezin. Ik ben nu 
ruim 1,5 jaar bezig voor de JC en ken inmiddels ‘de kneepjes van 
het vak’. Je leert ook de andere bestuursleden kennen en het be-
gint al aardig ‘thuis’ te voelen. Je kunt het verschil maken. Op 
bijvoorbeeld een ouder-kind toernooi zie je iedereen met een 
glimlach rondlopen. Daar doe je het voor! Vervelend is soms dat 
de respons op aanmeldverzoeken voor de tennislessen traag ver-
loopt en ik bij herhaling e-mails moet sturen. Als je twijfelt ooit 
vrijwilligerswerk te gaan doen, dan zeg ik: niet twijfelen, maar 
gewoon lekker aanpakken. Deze rol past mij prima, ook al ben ik 
van huis uit geen tennisser. Als je gezond en fit bent dan mag je 
dankbaar zijn dat je een steentje mag bijdragen aan de samenle-
ving. Op het Onings Tennispark zijn we altijd op zoek naar extra 
ondersteuning. Vele handen maken immers licht werk…!
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“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

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

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

Annalena Hoyer geeft in De Terwebloem aandacht aan bewoners 
en organiseert kleine sfeervieringen. Op vrijdagen wordt in de 
multifunctionele ruimte op tv de RK-viering van de zondag ervoor 
vanuit Wateringen uitgezonden; daaraan kan een aantal bewo-
ners op gepaste afstand deelnemen. Ook worden er vieringen 
van de Hervormde Gemeente uitgezonden.

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

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

Poeldijker Koos van Leeuwen, onder meer bekend als auteur van 
“Een praatje bij een plaatje”, nam het initiatief tot naamgeving 
van het pleintje aan de Voorstraat. Net zoals 100 jaar geleden 
heet het pleintje nu weer officieel ’T Oude Schoolplein. Na zorg-
vuldig en vasthoudend lobbywerk bij de gemeente slaagde zijn 
plan. (Foto’s Jan Goeijenbier)     
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P r o f e s s i o n e l e
k i n d e r o p v a n g  i n  e e n

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

Dagopvang, peuteropvang
& buitenschoolse opvang in

Monster en Poeldijk
Telefoon: 0174 - 24 31 04

www.kdvsimba.nl

voordelig en doeltreff end!
Poeldijk Nieuws verschijnt elke 2 weken fullcolour op ruim 3.400 privé- 
én zakelijke adressen in groot-Poeldijk. Ook zijn er bijna 600 digitale 
abonnees, die het magazine elke 2 weken ontvangen. Poeldijk Nieuws 
bewijst zich als een waardevol advertenti emedium voor de bovenlokale 
consumenten- én zakelijke markt! Als u nieuwe klantcontacten zoekt, is 
adverteren in Poeldijk Nieuws voordelig en doeltreff end! 

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

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

Adverteren in

Rijbewijs langer geldig                                                                                                                         
Rijbewijzen die voor december 
2020 verlopen blijven langer gel-
dig. Zeker in tijden van corona 
is het heel belangrijk een auto 
te kunnen gebruiken. Om bood-
schappen te doen, mantelzorg te 
verlenen, of om op 1,5 meter afstand op bezoek te gaan. 

Er werden in de Tweede Kamer vragen gesteld over zwaardere 
eisen voor diabetes patiënten, zoals verplichte oogmetingen. 
Ook werd gevraagd waarom bij rijbewijsverlenging altijd een 
medische keuring nodig is voor mensen met autisme. Er is geen 
wetenschappelijke grond dat autisme een extra risico oplevert in 
het verkeer. 

Een maand niet roken

Stoptober
Stoptober is een campagne die rokers uitdaagt om tijdens de 
maand oktober niet te roken. Vanaf 1 oktober helpen in heel 
Nederland rokers elkaar om 28 dagen niet te roken, aangemoe-
digd door niet-rokers. De campagne door KWF Kankerbestrijding, 
Alliantie Nederland Rookvrij, Hartstichting, het Longfonds, het 
Trimbos instituut en de GGD’en is de zesde tot nu.                                                      

Elke roker weet dat stoppen met roken moeilijk is. We weten dat 
bijna alle rokers graag zouden willen stoppen. De ervaring leert 
dat Stoptober rokers over de drempel kan helpen. De eerste 5 da-
gen van Stoptober sluiten 50 rokers zich vrijwillig gezamenlijk op 
om, dag én nacht , de strijd aan te gaan met de sigaret. Geholpen 
door   deskundigen, coaching en een gevarieerd programma: 
sporten, bewegen, artiesten, sprekers en lekker en gezond eten. 
Meedoen? Aanmelden bij www.stoptober.nl voor meer persoon-
lijk hulp.

KBO Poeldijk vergadert
Zoals in Poeldijk Nieuws van 9 september werd aangekondigd 
is dinsdag 29 september om 14.00 uur de Algemene Leden 
Vergadering in de Bartholomeuskerk.

Citaten, spreekwoorden en gezegden                                                                                        
“We moeten iedereen veroordelen, aan welke kant hij ook staat, 
in wiens manier van argumenteren gebrek aan eerlijkheid, kwaad-
willendheid, dweepzucht of onverdraagzaamheid tot uiting komt.”

“De juf op school geeft de leerlingen opdracht om een opstel te 
schrijven met de titel:  Als ik een miljonair was, dan …”. Iedereen 
begon te schrijven, behalve ik. Na tien minuten vroeg de juf: 
“Waar wacht je op?” “Op mijn secretaresse”. (Sjaak Bral)

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 

KBO Poeldijk
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verloskundigenwateringen.nlvan kinderwens tot nieuw leven

Gefeliciteerd! 
Je bent zwanger. 

De verloskundigen van In ’t Wateringse helpen je op weg naar het moederschap. We controleren je 
gezondheid en de groei en ontwikkeling van je baby. We vinden het belangrijk om te weten hoe je je 
zwangerschap ervaart en hoe je kijkt naar de geboorte van jullie kindje. We denken met je mee en 

ondersteunen je. Samen met alle andere disciplines in de geboortezorg staan wij voor je klaar.

Een nieuwe, mooie fase in je leven 
breekt aan. Een fase die vaak 

start met vragen.

KINDERWENS

Heb je een kinderwens, dan 
zijn wij er voor je. In een 

gesprek inventariseren we 
hoe jij en je partner een 

goede start kunnen maken 
voordat je zwanger wordt. 

Dit verhoogt de kans op een 
gezonde zwangerschap en 

een gezonde baby.

ZWANGERE 
CENTRAAL

Wij controleren jouw 
zwangerschap en 
baby, samen met 

andere belangrijke 
ketenpartners. Wij 

hebben korte lijnen met 
huisartsen, gynaecologen, 

fysiotherapeuten, 
kraamzorg en 

consultatiebureau.

COACHING

Ben je onzeker over het 
moederschap, heb je een 

traumatische bevalling 
gehad of heb je issues 
die je in de weg staan 
om goede keuzes te 

maken? Linda Kops is 
naast verloskundige ook 
gediplomeerd coach en 

kan je helpen door middel 
van coaching.

ECHO’S

De eerste keer je kindje 
zien, kan bij ons al vanaf 
7-8 weken en bij 11 weken. 
Ook groeiecho’s en een 

liggingsecho aan het eind 
van de zwangerschap doen 

wij samen met jou. Nog 
even kijken naar het mooie 
gezichtje van je kindje, een 

paar weken voordat de baby 
geboren wordt!

Heulweg 11 - 2291 BW Wateringen
        Telefoon 0174-226289 - 06-24713713

Spreekuurlocaties in: Wateringen, Wateringse Veld en Poeldijk

“Wanneer ben ik 
uitgerekend”

“Wanneer ga ik 
mijn baby voelen 

bewegen?”
“Wordt het een 

jongen of een meisje?”


