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AGENDAAGENDA
Elke zaterdag 09.30-10.00 uur Open kerk  Hervormde kerk 
Elke woensdag 13.30-15.00 uur Open kerk Bartholomeuskerk
Van 24 jan. tot 7 feb. Actie Kerkbalans Zie pagina’s 6 en 9
Van 1 tot 7 feb.  Collecte Hersenstichting Aan de voordeur
  (zie ook pag. 12) 

Lokale partijen in Westlandse raad:

‘Hak knopen door, actie!
Door Cees de Brabander
  
Mijn stuk in Poeldijk Nieuws van 20 oktober afgelopen jaar ein-
digde ik met de hoop op onze plaatselijke politici. Ik kreeg jam-
mer genoeg geen enkele reactie van hun kant, wél op straat, 
van dorpsgenoten, die het met mij eens zijn, of niet. Prima. 
Als raadslid vertegenwoordig je natuurlijk de hele gemeente 
Westland. De raad met 39 leden en als ik goed tel, 7 leden die 
banden hebben met Poeldijk. Dan is de inbreng natuurlijk niet 
groot genoeg om een stempel te kunnen drukken! 

Maar de raadscommissie Ruimte, met Mauro Steentjes, Marcel 
Zuidgeest, John Witkamp, Remmert Keizer, Joep van Veen en 
Bryan Verkade is toch redelijk Poeldijks. Zij wonen er niet allemaal 
maar hebben zeker banden met Poeldijk. Als jullie nu voor een 
keer de partij belangen opzij zetten en de Poeldijkse koppen bij 
elkaar steken, samen sterk. In 2002 de eerste plannen, nu 18 jaar 
verder is er nog geen Poeldijk centrum. “Doorpakken” is het sleu-
telwoord van deze tijd, laten we toch eens tempo maken. Volgens 

Bryan van D66 is Poeldijk in 2040 een 
bruisend dorp, lekker hoopvol… Ik heb 
alle artikelen van lokale partijen in 
Poeldijk Nieuws er nog eens op terug 
gelezen, als daar te lang over wordt 
gediscussieerd of nagedacht, komen we 
niet veel verder. 

De 6 belangrijkste zaken
De belangrijkste zaken nog maar weer eens op een rij. 1: de win-
kels aan de Jan Barendselaan, verbinding met de Voorstraat, 
dat is gewoon niet reëel. De winkels koesteren in de Voorstraat, 
daar alle pijlen op richten. 2: parkeren Pleintje, wil je het echt 
aantrekkelijk maken? Dan écht autovrij, als je nu al kijkt met de 
rotzooi en scheef gereden paaltjes. Auto’s weg is een kwestie van 
wennen, kijk eens naar het Wilhelminaplein in Naaldwijk en het 
Marktplein in ‘s-Gravenzande? Geen auto te zien en dan hier, met 
onze postzegel als plein, zou het niet kunnen? Als je maar alterna-
tieven biedt.  (lees verder op pagina 3)

Opinie
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Verschijnt elke 14 dagen in de oneven weken
Oplage: 3.500 thuis bezorgd en 600 digitaal
Uitgave: Stichting Dorpsblad Poeldijk Nieuws
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Staat u ook achter Poeldijk Nieuws? 
Het maken van ons dorpsblad kost geld. Wilt 
u achter ons staan? Maak dan uw bijdrage di-
rect over op NL95 RABO 0343 6024 15 t.n.v. 
Poeldijk Nieuws. Richtbedrag per woonadres 
per jaar is € 27,50. Méér mag natuurlijk ook: 
wij investeren uw geld in uw Poeldijk Nieuws. 

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

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

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

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

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

PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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

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

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

marcelingrid@kpnmail.nl. Tel. 06-13243733

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06-81022746

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

Het Endhof 5 - Telefoon 0174-245520

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

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

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

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

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

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

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

PerspeKtief, Woonhotel Westland 
Meldnummer: 794141, 24/7 bereikbaar. info@perspektief.nl
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18 t/m 23 januari 2021 25 t/m 30 januari 2021

KEURKOOPJE

4 VARKENSOESTERS 
+ 4 GEHAKTBALLEN
 SLECHTS €8,95
VLEESWARENKOOPJE

100 GRAM ROSBIEF + 
100 GRAM GEBRADEN
GEHAKT 

SLECHTS €3,75
KEURSLAGER CULINAIR
ANDIJVIESTAMPPOT, HEER-
LIJK MET VERSE AARDAP-
PELPUREE, ANDIJVIE EN 
UITGEBAKKEN SPEKJES.

KEURKOOPJE

4 SAUCIJZEN + 
4 ROLLADESCHIJVEN

SLECHTS €8,95 
VLEESWARENKOOPJE

100 GRAM 
SHOARMAROLLADE

SLECHTS €1,95
KEURSLAGER CULINAIR
HUTSPOT, HEERLIJK MET 
VERSE AARDAPPELPUREE, 
PEEN, UIEN EN ZACHT GE-
GAARD RUNDVLEES.

keurslager

Poeldijk
Voorstraat 79
T: 0174-245237

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Verse Volkoren puntjes 
4+2 gratis

Gezond Volkorenbrood 
2e halve prijs

Heerlijk Hazelnoot 
speciaal taartje 
van €9,55 voor €5,99

Aanbieding geldig van woensdag 20 januari 
t/m dinsdag 26 januari 2021

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

Het is weer tijd voor de goede voornemens!

Verse Volkoren puntjes 

Gezond Volkorenbrood 

Gratis leerzaam doe boek!

(vervolg van de voorpagina) 
Kom ik nu op punt 3: het centrum met de nieuwbouw is gewoon 
overvol, “Hét” alternatief is, bouw niets terug bij de te slopen 
huizen tegenover Het Gantel Huys, de dan vrij gekomen grond 
beschikbaar maken voor parkeren, blijf het zeggen, de oplos-
sing voor de Poeldijksevaart, Jumbo, Voorstraat, de kerk en Het 
Gantel Huys. Wordt dat niet gedaan blijft het centrum gewoon 
een bende. De VVD schreef: kort parkeren Voorstraat, wie gaat 
dat handhaven? Nu blauwe zone, je kan er zo lang staan als je 
wilt. 4: op de aanvoer van de leveranciers na, weg met dat vracht-
verkeer uit Poeldijk. Met de nieuwbouw aan de Rijsenburgerweg, 
hoek Poeldijksepad/Rijsenburgerweg, kruispunt Verburghlaan/
Jan Barendselaan, dat kan echt niet, levensgevaarlijk. Genoeg 
alternatieven voor om Poeldijk heen te rijden, kwestie van dui-
delijkheid en gewenning. 5: het andere verkeer, maak een lus, 
Jan Barendselaan en de Rijsenburgerweg eenrichtingsverkeer, 
veilig voor de fietsers en ook een kwestie van wennen. 6: Dario 
Fo, maak daar “Dé” huiskamer van Poeldijk van. Genoeg ruimte 
voor de verengingen, zoals biljart of Pius X. De grote zaal met bar 
en keuken zijn er al. Beste Lokale Partijen; stop a.u.b. met steeds 
plannen te presenteren, hak knopen door, kom in actie. 

In een kluizenaars bestaan

‘Wees optimistisch’
Door Mart van der Knaap 
 

We beleven nu al enkele weken  het spik-
splinternieuwe jaar 2021. Wat het ons 

gaat brengen is nog een levensgroot 
vraagteken. Zeker wat corona betreft. 
Dat ons plotseling zomaar overviel 
en nog steeds ons leven bepaalt. Wij 

vervielen in een kluizenaarsbestaan. 
Heel veel mensen leven nu super een-

zaam. Je kunt nergens naar toe. Het soci-
ale leven ligt compleet op z’n gat. Maar we hadden nog De 
Zonnebloem.

Zij hebben gedaan wat maar enigszins mogelijk was. Zoals 
in kleine groepjes bij elkaar komen  en ‘n lekker ijsje eten bij 
het IJswinckeltje. Het voornaamste: je was weer bij elkaar, zij 
het op afstand. Zo  ook  bij de druiven van Constructiebedrijf 
Duijnisveld.? De kwisjes? het jaar door. Het mooie kerstboom-
pje. Ik heb het nu overgeplant in ‘n grotere pot en hoop er 
de komende kerst weer plezier van te hebben. Ook was er 
een mooie kalender met foto’s bij. Zonnebloem hoe dan ook, 
het was geweldig wat jullie deden. Van de vereniging Geen 
?een kerstboompje wat je zelf in elkaar kon knutselen. Vitis 
bezorgde met de kerst een grote tas vol lekkers. Mijn schoon-
zoon, die bakker is, bracht een grote doos met 12 kerststollen. 
“Vaders dan heb je wat uit te delen.” Ha, ha ik heb zoveel ge-
deeld dat ik zelf niets meer had.

‘Niet aan ons eigen denken’
Maar goed, ook nu leven we nog met corona. Grote vraag is wan-
neer we er vanaf zijn nu er een bruikbaar vaccin in het verschiet 
ligt. Lieve mensen, we zitten nu aan de goede kant van het jaar: 
dagen lengen weer voorzichtig. We krijgen misschien nog wat 
winter. Maar hou goede moed, wees optimistisch en laten we 
niet aan ons ‘eigen’ denken. Ook de economie heeft het zwaar te 
verduren, daarbij vergeleken betekent ons kluizenaar zijn niets.
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Wij danken iedereen voor de overweldigende 
hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, prachtige 
bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze 
vader en opa

Art van Ruijven
Wij hebben weer eens ervaren hoe geliefd hij was.

Loes van Ruijven-Grimbergen
Kinderen en kleinkinderen

Poeldijk, januari 2021

De vele blijken van medeleven, die wij van 
u zowel persoonlijk als schriftelijk mochten 
ontvangen na het plotseling overlijden van 
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder

Annie Wubben-Verbeek
zijn ons tot grote steun geweest. Wij willen u 
hiervoor hartelijk danken.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.

Havenstraat 27,
Monster

Herenstraat 68,
Wateringen

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

0174 - 27.00.90

Lupine uitvaartverzorging
Voorstraat 26 2685 EM Poeldijk

Van een persoonlijk
afscheid naar een

dierbare herinnering

Natascha
van Zeijl - Vis

Herckenrathstraat 1 te Monster
24/7 bereikbaar via 0174 - 257474

info@embrasseuitvaart.nl | www.embrasseuitvaart.nl
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Bernardolaan 16, 2685 WB Poeldijk
Openbare Daltonschool Poeldijk
Telefoon: 0174 - 248 833
Website: www.odpoeldijk.nl

In memoriam: 

Art van Ruijven (83) 
Door pastor Max Kwee  

Art werd geboren op 29 januari 1937 aan de Wateringseweg in 
Poeldijk in een tuindersgezin van uiteindelijk negen kinderen. 
Zijn moeder is vroeg overleden. Art heeft een goede jeugd ge-
had. Na het doorlopen van de tuinbouwschool ging hij meehel-
pen in de tuin. 

Toen hij 24 jaar was leerde hij Loes Grimbergen kennen, in 1966 
zijn ze getrouwd. Art kreeg een tuin aan de Wateringseweg, ach-
ter het ouderlijk huis. Art en Loes gaven het leven aan Linda en 
Arthur. Art teelde van alles, zoals chrysanten, druiven, irissen, sla, 
perziken en uiteindelijk tomaten. Hij vormde een tijd een geza-
menlijke firma met zijn broer Jan, daarna gingen zij weer apart 
verder. Toen hij 60 jaar was verkocht hij de tuin, samen met die 
van zijn broer Jan en buurman Willem Goeijenbier. Art teelde 
daarna nog wel oranje tomaten en hielp bij de buren. 

Begin november ging zijn gezondheid achteruit. Op 4 december 
overleed hij in de leeftijd van 83 jaar. Het ging  snel, die laatste 
maand. Bij Art denken wij terug aan een ‘bezige bij’, vrolijk, op-
geruimd en levendig. Hij was nieuwsgierig, had zelfspot, vertelde 
graag verhalen en was geïnteresseerd in anderen. Art had veel 
hobby’s: tennis, golf, biljarten, fietsen, kaarten, bridgen en de 
bloementuin verzorgen. Hij was voorzitter en lid van de dragers-
vereniging van de parochie. Het geloof gaf hem steun en kracht, 
moge Art nu bij de Heer in vrede rusten. 

In dankbare herinnering:  

Aad van Vliet (79)
Door diaken Walther Burgering 

Aad van Vliet werd op 24 juli 1941 in Poeldijk geboren en kreeg 
verkering met Corrie Veerkamp uit Monster. Daardoor speelde 
hun leven zich vaak af tussen de twee dorpen. Corrie en Aad 
waren dit jaar 53 jaar bij elkaar. Aad was een motorrijder, maar 
niet in het buitenland, alleen in Nederland. Corry zat graag ach-
terop de stoere, degelijke BMW. Toen vanwege de leeftijd de 
motor aan de kant ging, kwam er een cabrio, omdat “het open 
dakje in ieder geval nog contact met de buitenlucht bracht.” 

Aad hield niet van vliegen. Toch vloog hij uiteindelijk 4 keer: naar 
Spanje, Portugal en naar Roemenië voor de bruiloft van een neef. 
Hij genoot van zijn vogeltjes, was een man van weinig woorden 
en hield zijn gedachten veel bij zich. Corry wist inmiddels natuur-
lijk wat er in hem omging. Aad was dol op z’n nichten, en vice 
versa. Hij was een echt mensenmens en had altijd een praatje. 
Daarvoor ging hij ook naar De Terwebloem (koffiedrinken) en 
volgde een kookcursus in De Witte Brug. Zijn gezondheid liet op 
latere leeftijd nog wel eens te wensen over. Hij had gewerkt in 
de grafische sector met looddampen: “Daar word je niet gezon-
der van.” Hij leed aan COPD en Apneu. In de laatste jaren on-
derging hij twee operaties (in 2005 en 2009) waar hij heel wat 
engeltjes op zijn schouder had, die hem er doorheen sleepten.  

Vorig jaar december ging het qua gezondheid al wat slechter. 
Overdag ging het wel, maar ‘s nachts had hij het vaak moeilijk. Op 
7 oktober is hij gestopt met roken. Een beetje laat, maar toch. In 

Ter herinnering:

Daam van Dijk (81)
Door diaken Ronald Dits

Op 28 december is in de leeftijd van 81 jaar 
Damianus Johannes Aegidius Gerardus van 
Dijk in het Reinier de Graafziekenhuis over-
leden. Daam werd geboren op 12 septem-
ber 1939 en hij groeide op in Poeldijk, in een 
gezin van acht kinderen. Hij volgde op de 
Ambachtsschool een opleiding in de grafi-
sche industrie en startte als zetter. Dit deed 
hij eerst handmatig, later met een machine. 
Na zijn ontmoeting met Elly van Paassen volgde een huwelijk 
op 12 april 1966. 

Het echtpaar ging op de Jan Barendselaan wonen en het gezin 
werd uitgebreid met zoon Willem en dochter Bianca. Daam was 
een zorgzame vader, met interesse in de ander, vol humor, sociaal 
en enthousiast. Hij zette zich in voor organisaties waar zijn kin-
deren bij betrokken waren, zoals de schoolouderraad en zwem-
vereniging. Hij hield ook van klaverjassen, hij was meer dan 65 
jaar lid van de kaartclub in Poeldijk en ook 40 jaar penningmees-
ter. Na een verblijf van twee jaar in Tilburg (Daam werkte er bij 
Interpolis) verhuisde het gezin naar Naaldwijk. Toen Daam stopte 
met werken ging hij biljarten en was er meer aandacht voor de 
kleinkinderen. 

Omdat Elly slechter ging lopen, werd Daam mantelzorger. In 2013 
verhuisden zij naar ‘s-Gravenzande. Vanaf 21 november kreeg 
Daam meer lichamelijke klachten. Hij werd naar het ziekenhuis 
gebracht waar hij (met een korte onderbreking) verbleef tot aan 
zijn overlijden. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 4 januari 
in de aula van de Algemene Begraafplaats Beukenhage in ‘s-Gra-
venzande, waarna zijn lichaam daar is begraven. We luisterden 
in de gebedsviering naar liederen van Johnny Cash, waar Daam 
een groot fan van was. In het lied ‘A thing called love’ zingt Cash 
dat hij God dankt, omdat Hij de wereld heeft gezegend met liefde. 
Liefde die Daam heeft uitgedragen. Nu mag Daam rusten in die-
zelfde liefde, in Gods liefde van licht en vrede.

zijn laatste week is het snel gegaan. Hij kreeg naast een longem-
bolie nog corona. Dat was te veel. In het ziekenhuis heeft hij op 4 
december in het bijzijn van ‘zijn Corrie’ het leven verlaten. Dat hij 
moge rusten in vrede en door het eeuwige Licht verlicht.
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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

Dit jaar geen Blasiuszegen

Maria Lichtmis
Op 2 februari viert de kerk het Feest van de Opdracht van de 
Heer in de Tempel, beter bekend als Maria Lichtmis. Door Jezus 
aan de levende God op te dragen erkennen Jozef en Maria dat 
hun kind ten diepste aan de Schepper van het leven toehoort. 
Vanuit het besef dat het ontvangen leven een geschenk van God 
is, vertrouwen de dankbare ouders het kind aan God toe. 

Twee oude mensen in de tempel, Simeon en Hanna zijn zich be-
wust dat dit kind een belofte in zich draagt. Simeon roept vol blijd-
schap, dat Jezus het Licht zal zijn dat voor alle volkeren straalt. 
Van oudsher worden op dit feest de kaarsen gewijd en is er ook 
een processie met kaarsen. Vandaar de naam ‘lichtmis’. Op 3 
februari viert de kerk het feest van de Heilige Blasius. Zijn voor-
spraak wordt sinds jaar en dag aangeroepen voor onze gezond-
heid. Houd 1,5 meter afstand van elkaar; het is dit jaar helaas niet 
mogelijk na afloop de Blasiuszegen te ontvangen.

De feesten worden gevierd op dinsdag 2 februari om 09.00 uur 
in de O.L. Vrouw van Goeden Raad kerk in  Honselersdijk; om 
19.00 uur in de Bartholomeuskerk Poeldijk én de Adrianuskerk in 
Naaldwijk. Op 3 februari 09.00 uur in de St. Jan de Doperkerk in 
Wateringen. Het beloven mooie vieringen te worden, waarvoor u 
van harte wordt uitgenodigd. Ook dan mogen er maar 30 perso-
nen in de kerk bij zijn. Reserveren moet via: www.rkwestland.nl. 
Alleen dan bent u verzekerd van een plaats in de kerk.

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Kerkbalans 2021
In onze kerk en 2000 andere kerken in 
Nederland halen ca 40.000 vrijwilligers de 
komende weken geld op voor de plaatse-
lijke kerk, ook bij onze Bartholomeuskerk. Een belangrijke ac-
tie om ons huishoudboekje op orde te houden, zeker in deze 
coronaperiode waarin vieringen niet of beperkt doorgingen en 
opbrengsten van collectes veel lager waren.

Wat doen we met de kerkbalans voor 2021? Dat vroeg ook de 
commissie zich af, toen duidelijk werd dat het dit jaar anders 
moest worden dan andere jaren. Het zal ook anders gaan! Onze 
parochie voert actie van 24 januari tot en met 7 februari. Onze 
contactpersonen (lopers) worden maandag tussen 18.30-20.30 
uur achter in de kerk verwacht om enveloppen en lijsten op te 
halen. Achter in de kerk hebben wij meer ruimte om alles co-
ronaproef te laten verlopen. De enveloppen worden bij u in de 
brievenbus gedaan. Aan u het verzoek om uiterlijk 4 februari uw 
antwoordenveloppe in de brievenbus van uw contactpersoon 
te doen. Het adres staat op de enveloppe. De contactpersonen 
worden maandag 8 februari tussen 18.30-20.30 uur in de kerk 
verwacht om de enveloppen in te leveren. Zo kunnen we met zo 
min mogelijk fysieke contacten de actie toch door laten gaan. Als 
u geen brief ontvangen heeft, bel dan het parochiesecretariaat. 
Mogen wij ook dit jaar weer rekenen op uw royale bijdrage?

Omgekeerde Adventsmand 

Actie voor Voedselbank succes
Wist u dat er meer dan 150 gezinnen in het Westland gebruik 
maken van de Voedselbank? In het kader goed doen voor een 
ander is er een actie opgezet.  In december namen vormelin-
gen, parochianen en Westlanders deel aan een actie van de 
Vormselwerkgroep! Een omgekeerde Adventsmand voor de 
Voedselbank. Elke dag tot Kerst hebben vormelingen, parochia-
nen en Westlanders producten voor de Voedselbank gespaard.

Coronaproef is, omdat iedereen dit thuis kon doen! Op 24 de-
cember kon iedereen de producten inleveren en  een kijkje ne-
men bij de kerststal. Er zijn geweldig veel producten gedoneerd. 
De Voedselbank gebeld of ze met een vrachtwagen konden ko-
men! De actie was zo’n succes dat de werkgroep denkt om die 
vast in te voeren voor de kerst! We willen iedereen bedanken 
voor hun gulle donaties. De 150 Westlandse gezinnen kunnen de 
producten heel goed gebruiken. Ook iets voor een ander doen? 
In januari, juli en augustus is de nood voor voedsel het hoogst! 
Voedselbank Westland stelt een donatie van lang houdbare pro-
ducten zeer op prijs!

Voorbereidingen Vormsel
Vormelingen hebben zich de afgelopen maanden online voorbe-
reid op de viering van 13 februari 19.00 uur in Poeldijk. Uiteraard 
hopen wij dat corona geen roet in het eten gooit! Het zou ge-
weldig zijn als de vormelingen op 13 februari door de bisschop 
gevormd worden. Wij wensen alle vormelingen veel succes en 
danken iedereen die meewerkte aan de actie! Aanmelden of 
informatie over het Vormsel? Mail de werkgroep: vormsel-
groepnoordwest@rkwestland.nl.
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Voordat een Phalaenopsis één van onze zeven locaties  
verlaat, heeft die orchidee al aardig wat handelingen  
achter de rug. Oppotten, uitzetten, stokken, sorteren,  
inpakken: stuk voor stuk werkzaamheden die de  
kwaliteit van onze planten bepalen. Als productie- 
medewerker heb je dus een verantwoordelijke baan.

Solliciteren? Graag! 
Mail jouw motivatie en CV naar sollicitatie@optiflor.nl. 
Meer informatie? Bel dan 0174 705 110.

PRODUCTIE
MEDEWERKER
FULLTIME (38 UUR PER WEEK)

‘ECHT EEN BAAN VOOR IEMAND  
DIE ALLERGISCH IS VOOR EENTONIG WERK’

Kerkberichten 
Weekeinde 23 en 24  januari: 3e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: geen viering; er is een viering in de 
Machutuskerk Monster.
Zondag 11.00 uur: Woord- en communieviering met koorzang. 
Voorganger: diaken Ronald Dits. Intenties: Toos van der Valk, 
Jeanne Barendse-van Leeuwen, Jac. Schouw en de families 
Schouw en Schulte.
Weekeinde 30 en 31 januari: 4e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: Woord- en Communieviering met koorzang. 

Voorganger: VOLT-groep Poeldijk. 
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met koorzang. Voorganger: 
pastor Berry Lansbergen. Intenties: Jaargetijde Koos 
Grootscholten, Corry Grimbergen-Wijtenburg.
Dinsdag 19.00 uur: Maria Lichtmis, Eucharistieviering met koor-
zang. Voorganger: pastor Max Kwee. 

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

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

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

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

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

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist
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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

“Werkt u hier?”

Zwart op wit
Door ds. J.W.J. Guis

Zaterdag 2 januari verbleven wij elders 
in het land. Van tevoren had ik opge-

zocht of er ‘s morgens vroeg een su-
permarkt open was. Inderdaad, al om 
7 uur zou een filiaal van een bekende 
grootgrutter de deuren openen. Dat 

was voor mij wat vroeg, maar om half 
acht stond ik toch voor de deur. Die was 

dicht; naast de deur hing een lijst met aan-
gepaste openingstijden. Met de hand geschreven stond er, 2 ja-
nuari 07.15 uur. Enigszins in verwarring keek ik door de dichte 
deur de winkel in.

Na enige tijd kwam een mevrouw naar de deur. Ze maakte wat 
gebaren naar het papier met de openingstijden. Toen ik niet weg-
ging deed ze deur op een kiertje: ‘Werkt u hier?’ Op mijn ontken-
nend antwoord meldde ze dat ik dan kon gaan want de winkel 
ging pas om 8 uur open. Ik protesteerde en wees op het papier. 
‘O, zei ze, dan zijn we wel open, kom verder. Er zijn alleen nog 
geen kassières, dus u moet zelf maar even scannen. Ik zet er één 
voor u aan.’ Het fruit kon nog niet worden gewogen en kreeg ik 
gratis mee.

In één tel was deze mevrouw geheel van standpunt veranderd. Al 
wist ze niet wie de schrijver was. Het stond immers zwart op wit. 
Ik moest denken aan een andere tekst. Waarvan ik de Auteur wel 

ken en die ik dagelijks lees. U voelt vast wel aan welk Boek dat is. 
Soms ben ik te eigenwijs om eenvoudig weg te geloven wat daar 
staat. Ik kan wel wat gebruiken van deze leeshouding van de me-
vrouw uit de supermarkt. Dat is tot zegen. Al moet ik soms mijn 
eigen mening ook bijstellen.

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

Zondag 24 januari
10.00 uur: ds. J. Quist, Scheveningen.
19.00 uur: ds. G. Lugthart, Katwijk aan Zee.
Zondag 31 januari 
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Tijdens de morgendienst is er oppas voor de kinderen van 0 t/m 
4 jaar

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

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

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

Maximaal 30 mensen per kerkdienst
Nog steeds moeten wij rekening houden met maximaal 30 kerk-

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

Westland Verstandig: Voor 2021 aanpak van de echte 
Westlandse vraagstukken
Allereerst hopen we natuurlijk dat 2021 weer een normaal jaar 
wordt, vrij van pandemiezorgen. Een einde aan alle beperkin-
gen en de start van weer leuke dingen. Degenen die zichtbaar 
of onzichtbaar minder goed uit deze bizarre tijd komen verdie-
nen de ondersteuning, zeker vanuit de gemeente. Daarnaast wil 
Westland Verstandig in 2021 nu eindelijk actie van dit College. 
De echte Westlandse vraagstukken dus kordaat aanpakken. Dus 
niet alleen maar visies en een hoop geklets, maar echte zichtbare 
resultaten. Niet afwachten op wat de marktpartijen aanleveren, 
maar actief aanpakken de wachtlijsten, goedkope woningen, be-
tere leefomgeving, wegenstructuur etc. Ook de uitgaven kritisch 
onder de loep nemen waardoor euro’s vrijkomen voor de West-
landse vraagstukken.
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.
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gangers per dienst. Wij werken met vaste plaatsen voor hen die 
elke week komen en een aantal flexibele plaatsen. Wij houden 
ook rekening met gemeenteleden die geen internet hebben en 
niet via de livestream kunnen meekijken. 

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

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

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

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

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

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Actie Kerkbalans
Het thema van de actie kerk-
balans is dit jaar is “Geef van-
daag voor de kerk van morgen”. 
Het gaat er bij de actie om dat 
we mede door de opbrengst de financiële middelen verkrijgen 
om het werk in en van de gemeente te doen. Dit jaar is de op-
brengst begroot op € 52.000. Dat is een heel bedrag voor onze 
kleine gemeente. Maar wij hopen en bidden dat ieder bereid is 
om naar vermogen hieraan bij te dragen.
Heeft u vooraf nog vragen neem dan gerust contact op met één 
van de kerkrentmeesters.

Mijn kerk ….? Al sinds 1988 wordt in onze kerk gezongen en gebe-
den, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en begra-
ven. Het is een plek waar u altijd welkom bent en waar veel men-
sen zich welkom voelen! Het doet velen pijn dat dit het afgelopen 
jaar niet kon zoals wij dat gewend waren. Meer dan ooit missen 
we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij 
een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schou-
der. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. De kerk 
is dan voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je 
geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen met elkaar. 
Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tij-
dens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar 
opzoeken in zware en ook mooie tijden. Wilt u ook dat de kerk 
blijft doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag 
voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voort-
bestaan. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun 
van de leden. Daarom ontvangt u straks een brief voor de actie 
Kerkbalans. Bijdragen aan Kerkbalans zijn essentieel voor onze 
kerk. Mede dankzij de trouwe bijdragen hebben we samen veel 
tot stand mogen brengen. Om ook in het komende jaar onze plan-
nen te kunnen realiseren, hebben we uw steun nodig. Daarom 
vragen wij u om een bijdrage aan onze actie Kerkbalans. Mogen 
we op uw bijdrage rekenen? Hartelijk bedankt!

Wat is dat ook alweer?
De actie Kerkbalans is de grootste geldinzamelingsactie van 
Nederland. Elk jaar in januari, gaan meer dan 50.000 vrijwilligers 
op pad om bij medekerkleden een financiële bijdrage op te halen.

Wie doen er mee?
De actie Kerkbalans wordt al sinds 1973 georganiseerd. Vijf ker-
ken doen er mee: de Rooms-Katholieke, de Protestantse, de 
Oudkatholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en 
Remonstrantse Broederschap.

Waar gaat het geld naar toe?
Geeft u aan Kerkbalans? Dan komt uw geld terecht bij uw eigen 
gemeente. Die gebruikt het om het traktement van de predikant 
te betalen, onderhoud van het gebouw, en energierekening. Door 
uw gift blijven kerkdeuren open. Zo blijft het christelijk geloof le-
vend en wordt het doorgegeven, in de kerk en de mensen daar-
buiten. Kortom: uw bijdrage is broodnodig! Dit jaar is Kerkbalans 
van 16 tot en met 30 januari. Alle gemeenteleden en meerderja-
rige kinderen krijgen een enveloppe met folder, brief, begroting, 
antwoordkaart en retourenveloppe. Op de antwoordkaart kan 
je aangeven welk bedrag je (maand of kwartaal) wilt bijdragen 
om het kerkenwerk in onze gemeente mogelijk te maken. Ook 
kan je aangeven hoe je wilt betalen. Door corona vragen wij u 
de antwoordenveloppe vóór 25 januari in de bus in de hal van 
de kerk, Fonteinstraat 6 te doen. Of opsturen naar: Kerkelijk bu-
reau Hervormde gemeente Poeldijk, Verburghlaan 38, 2685 SZ 
Poeldijk. Door corona is er geen openbare telavond maar u kunt 
altijd een afspraak maken met één van de kerkrentmeesters als 
u vragen heeft.

Oud papier
De oud-papiercontainer staat van 27 t/m 30 januari op 
Monsterseweg 112, Poeldijk, naast hotel-restaurant  Unicum-
Elzenhagen.

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

RK-vieringen uit Wateringen van de zondag ervoor worden op 
vrijdag om 15.00 uur uitgezonden in de multifunctionele ruim-
te. Daar zijn zondags om 15.00 uur ook de vieringen van de 
Hervormde Gemeente te zien. Annalena staat bewoners zo goed 
mogelijk bij op hun kamer. 
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

De bijna twee eeuwen geleden verschenen aard-
rijkskundige boekwerken van A.J. van der Aa 
bevatten een schat aan wetenswaardigheden. 
Geïnteresseerden blijken er nimmer genoeg van te 
krijgen. Op lokaal, regionaal en landelijk gebied ko-
men zij volop aan hun trekken. In een aantal lijvige 
uitgaven, tussen 1840 en 1845 in de handel gebracht, 
is er voor elk wat wils. Mede omdat het exacte bouwjaar 
van de eerste openbare school in Poeldijk bij de gemeente niet 
meer te achterhalen was, zorgde die serie boeken bij mij voor 
voldoening. Het gaf de zekerheid dat er honderdtachtig jaar ge-
leden in ons ‘Poelekie’ al onderwijs kon worden genoten. 

Het aantal leerlingen dat de school bezocht was lange tijd aan 
de magere kant, doch het volgen van onderwijs was ten minste 
mogelijk. Het wordt in het boek bevestigd. Bij het ontbreken van 
plaatselijk onderwijs zou Van der Aa, de onder zijn verantwoor-
ding op papier gezette tekst, zeker niet hebben opgenomen. 
Honselersdijk was toen nog verstoken van onderwijs. Gevolg was 
dat een aantal van onze Dijkse buurtjes in Poeldijk de openbare 
lagere school bezocht. Er staat in één der historische documen-
ten vermeld dat ‘men in deze Heerlijkheid (Poeldijk) eene school 
heeft die gemiddeld door een getal van honderd en vijftig leerlin-
gen wordt bezocht’ (citaat uit 1842). Daarbij merk ik op dat zulks 
inclusief meerdere Dijkenaartjes moet zijn geweest. 

Dagelijks onzekerheid over aantal leerlingen 
Vóór de leerplichtwet (juli 1900) was er tientallen ja-
ren lang geen sprake van enige dwang om kinderen, 
via schoolbezoek, wijzer te laten worden. Meesters 
en juffen waren er in de beginjaren nauwelijks, zij 

moesten afwachten hoeveel kinderen het schoollokaal 
dagelijks vulden. Volgens mij was het voor leerkrachten 

een onzalig idee dagelijks af te moeten wachten hoeveel 
luisterende oren zij in de banken welkom mochten heten. Dat ’s 
winters meer kinderen de lessen volgden dan in de zomer, staat 
vast. Niet alleen in het Westland, dat was elders niet veel anders. 
Over de situatie hier mogen we aannemen dat er in de zomer 
al vroeg een beroep op de jeugd werd gedaan. Hoewel er nog 
geen glastuinbouw was, werden op grote schaal gewassen in de 
volle grond gekweekt. Daarbij konden kinderhanden hun ouders 
veel kleine karweitjes uit handen nemen. Dat het door de staat 
gesubsidieerde openbaar onderwijs lange tijd de dienst uitmaak-
te, stak de voorstanders van christelijk of bijzonder onderwijs. 
Verscheidene kerkelijke gezindten hadden dan ook kritiek op 
die ongelijkheid. Men mocht wel christelijk onderwijs stichten, 
maar subsidie was er voor hen niet. Bouw én aankleding van een 
school kwamen voor rekening van de betreffende gemeenschap 
(lees: ouders). Het eigen peultjes moeten doppen, was voor veel 
initiatiefnemers een zware dobber. Pas na invoering van de wet 
kwam daar verandering in. Was het openbaar onderwijs ook in 
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Poeldijk eerst ‘alleenheerser’, in 1874 kon toch een katholieke 
meisjes- en bewaarschool (kleuteronderwijs) aan de Voorstraat 
worden gesticht. Dit met grote dank aan het kinderloze, gefor-
tuneerde echtpaar Goeijenbier-d’Erkenne. Zij waren, bij gebrek 
aan subsidie van hogerhand, bereid het merendeel van de finan-
ciën op te hoesten. De in 1916 verrezen christelijke school aan 
de Monsterseweg en de in 1921 gebouwde Bartholomeusschool 
voor jongens, konden in elk geval rekenen op een beperkte finan-
ciële tegemoetkoming. Hiermee zijn de drie oudste scholen, nu 
niet meer in gebruik, van het dorp benoemd. 

Omvangrijk aantal leerlingen
Deze keer is er een prachtig plaatje, met maar liefst veertig 
leerlingen en één juf, van die oudste meisjesschool, ruim drie-
kwart eeuw onder leiding van nonnetjes. De foto is midden in 
de Tweede Wereldoorlog gemaakt. Het kleinood laat ons kennis 
maken met de vijfde klas van 1943. Ondanks weinig rooskleuri-
ge omstandigheden zien we vrolijke ‘smoeltjes’ naar de camera 
kijken. De namen van de jongedames zijn  allemaal bekend; ik 
noem de meisjes op elke rij vanaf links. Het dozijn grietjes boven-
aan: Corrie van Luijk, Rika van den Berg, Ida Paalvast, Annie van 
Paasen, Truus Onings, Jopie Ammerlaan, Corrie van der Knaap, 
Rika de Brabander, Dini Paalvast, Truus Kruijk, Riet van der Hoeven 
en Truus van Ruijven. Als ik goed geïnformeerd ben staat juffrouw 
Riet Zwinkels links van het gezelschap. Naast haar zien we: Gré 
van Ruijven, Jopie van Bergen Henegouwen, Ans Bronswijk, Riet 
Middelburg, Toos van Dijk, Toos Lipman, Mien van Dinten, Lena 
Meijer en Jeanne Duijnisveld. Op rijtje drie stelt een elftal zich 
voor: Riet Bol, Annie van Bergen Henegouwen, Paula Middelburg, 
Co Jongmans, Jeanne van den Berg, Jopie van Kester, Riet van 
Kester, Coba Oosterwijk, Sien van der Meer, Sien Bol (tweemaal 
Francien) en Annie van Kester. Rest mij de op de betegelde grond 
zittende Poeldijkertjes te melden: Miep Grootscholten, Trees van 
Leeuwen, Riet van der Knaap, Margaretha van der Kleij (met 
dank voor het schenken van de foto), Tini van den Berg, Mien van 
Leeuwen, Toos van Leeuwen en Co Hogervorst maakt de groep 
compleet. Klassejuf Zwinkels had de leerlingen onder haar hoe-
de, de legendarische zuster Magda was enkele decennia lang het 
onbetwiste hoofd van de meisjesschool. Een mooie herinnering 
aan de onvergetelijke schooltijd!

‘Lachende smoeltjes, vrolijk geheel,
veertig in de klas, wel iets te veel.
Was voor één persoon,
toen niet ongewoon. 
Kreeg wél genoeg van de ‘pijp kaneel’.

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

In de kerk
Weekeinde 23 en 24 januari: 3e zondag door het jaar.
Zondag 11.00 uur: woord- en communieviering met koorzang. 
Weekeinde 30 en 31 januari: 4e zondag door het jaar.
Zaterdag 19.00 uur: woord- en communieviering met koorzang. 
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met koorzang. 

Eerste week februari: Hersenstichting

Collecteer mee
Van 1 tot en met 6 februari is de jaar-
lijkse collecte van de Hersenstichting. 
Veel enthousiaste collectanten gaan in 
Poeldijk op pad om geld in te zamelen 
voor ruim 4 miljoen mensen met een 
hersenaandoening. Bijna elke familie 
heeft er mee te maken. Er zijn verschil-

lende hersenaandoeningen: beroerte, autisme, dementie, her-
sentumor, migraine en de ziekte van Parkinson.

De opbrengst van de collecte gaat naar wetenschappelijk onder-
zoek en voorlichting om zo een bijdrage te leveren aan een betere  
toekomst. Om dat voor elkaar te krijgen vragen wij u ons te hel-
pen als collectant. U helpt uw medemens, een paar uur collecte-
ren voor 4 miljoen mensen is een kleine moeite met een groot 
gevolg. Wij rekenen op je. Aanmelden kan bij de collecte-coördi-
nator van Poeldijk: Jan van de Laar, Voorstraat 14 app 8, tel.: 24 
01 78, e-mail: jan.katy@hetnet.nl.

Koor 65 jaar, zilveren jubileum dirigent

Jubilea Westlands Mannenkoor
In deze tijd van vocale rust gaat het leven bij het Westlands 
Mannenkoor door, twee jubilea komen samen. Vijfentwintig 
jaar geleden tekende Hans de Wit zijn contract als dirigent. In 
een kwart eeuw van lief en leed maakte het koor onder zijn lei-
ding een grote ontwikkeling door en mag het zich rekenen tot 
de grootste mannenkoren in Nederland. 

De Wit is al jaren een drijvende kracht achter modernisering van 
het repertoire. Het Westlands Mannenkoor viert in oktober zijn 
vijfenzestigste verjaardag. Gevoelsmatig lijkt het kort geleden dat 
het vorige lustrum werd gevierd met concerten, afgesloten door 
het grote galaconcert in het Rotterdamse Nieuwe Luxortheater. 
Het komende jubileum wordt zeker gevierd, mogelijk niet zo uit-
gebreid als vijf jaar geleden. De voorbereidingen starten binnen-
kort. Op de foto: dirigent Hans de Wit (r) ontvangt van penning-
meester Frits Mooijman een attentie bij zijn 25-jarig jubileum.

Prachtig en goed onderhouden hoek-heren-
huis met aangebouwde grote berging, royale 
achtertuin en parkeergelegenheid op eigen 
terrein. De woning is gelegen in de leukste 
straat van Wateringen in de kindvriendelijke 
nieuwbouwwijk ‘Hof van de Wateringhe’. Kin-
deren kunnen in deze buurt heerlijk samen 
buiten spelen. 

Vraagprijs: € 575.000,- k.k.

Royale en goed onderhouden hoekwoning 
met inpandige garage, parkeergelegenheid 
op eigen terrein en ruime zonnige achtertuin 
met veel privacy.

Vraagprijs: € 350.000,- k.k.

Prins Clausstraat 122, 
2291 WD Wateringen

Woutersweg 51, 
2691 PN ‘s-Gravenzande

Volg
ons op:

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

Vrijwilligersjaarprijs

Aanmelden Westland Hart 
Er zijn veel vrijwilligers in het Westland 
actief, in 2020 werd overduidelijk dat 
zij onmisbaar zijn. In dat coronajaar 
ontstonden allerlei initiatieven en vrij-
willigers zetten hulpacties op. Alle or-
ganisaties en verenigingen, waar vrijwilligers actief zijn, dingen 
mee naar de vrijwilligersjaarprijs, het Westland Hart. Dat wordt 
jaarlijks als juryprijs en publieksprijs uitgereikt. 

Kent u een organisatie of vereniging die grote inspanningen 
deed, een bijzonder initiatief nam of al jaren belangrijk is voor 
het Westland? Meld die dan vóór 20 februari aan op www.west-
landhart.nl. Daarna kiest een onafhankelijk jury, onder voorzit-
terschap van wethouder Piet Vreugdenhil, vier genomineerden.
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KBO Poeldijk
Katholieke Bond van Ouderen
Secr. Kees van Leeuwen, Kerklaan 14, 
2685 EG Poeldijk, tel. 0174 – 24 57 89,
e-mail: kees@keesenleny.nl 

KBO Poeldijk
Waardig ouder worden 2.0
In 2017 werd door de KBO-PCOB met een aantal verenigingen 
en organisaties het Manifest Waardig Ouder Worden 2.0 op-
gesteld. Kern daarvan: Wij geloven in een samenleving waarin 
jong en oud zich gezien en gewaardeerd voelen. Een samenle-
ving waarin iedereen meedoet, ook als je ouder wordt. Ouder 
worden hield vroeger wellicht in dat je een “voltooid leven” 
had, tegenwoordig betekent het dat er een waardevolle derde 
levensfase begint.

Wij willen een samenleving waarin ouderen zoveel en zo lang 
mogelijk zelf de regie hebben, gewaardeerd worden om wie ze 
zijn, goede en liefdevolle aandacht krijgen en een plek hebben 
die zij met recht thuis kunnen noemen. Dat is de samenleving die 
wij willen. Dit wordt in 10 acties samengevat: Zet een brug tussen 
jong en oud; we hebben elkaar nodig. Investeer in generatiewo-
ningen en kleinschalige concepten. Help toekomstige senioren 
zich voor te bereiden op hun oude dag. Stimuleer en beloon man-
telzorgers en vrijwilligers. Gebruik de maatschappelijke diensttijd 
om jong en oud bij elkaar te brengen. Zorg voor ontmoetings-
plekken voor jong en oud. Maak Nederland dementievriendelijk. 
Investeer in passende palliatieve zorg. Borg toegang tot geestelij-
ke verzorging. Houd oog voor de ouderen in en na de coronatijd.

Internetcursus in bieb

Digisterker
Bibliotheek Westland biedt met Senior Web Westland de gra-
tis cursus Digisterker, werken met de elektronische overheid 
aan. In de cursus leer je om te gaan met je Digi-D, digitale over-
heidsdiensten,  gemeente, ziekteverzekering, Mijn Toeslagen en 
Belastingdienst.

De cursus heeft vier bijeenkomsten onder leiding van twee ge-
certificeerde docenten. Bibliotheek Naaldwijk, maandag 10.00-
12.00: 1 en 8 februari. Bibliotheek Monster, dinsdag 10.00-12.00: 
16 en 23 februari, 2 en 9 maart. Bibliotheek Naaldwijk, woensdag 
10.00-12.00: 3, 10, 24 en 31 maart. Door corona is het mogelijk 
dat enkele data nog wijzigen. TIP: bent u nog niet bekend met 
computer en internet en wilt u de cursus toch graag volgen? Doe 

dan eerst de cursus Klik & Tik. Kijk op: www.bibliotheekwestland.
nl of kom langs in de bieb.

Zonder   
Zonder vuur is er geen rook, zonder neus is er geen coke
Zonder blikken geen blozen, zonder kiezen geen kozen
Zonder voorraad, lege dozen 
Zonder bliksem ook geen donder, zonder boven geen onder
Zonder stank geen dank, zonder vet geen slank
Zonder alcohol geen drank, zonder geld geen bank
Zonder geheugen geen vergeten, zonder weten geen geweten
Zonder strijd geen winnaar, zonder liefde geen minnaar
Zonder kleren ook geen bloot, zonder graan geen brood
Zonder armoede geen goot en zonder leven is er geen dood.
(Lied van Vincent Bijlo)

 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

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

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

Maak uw vrijwillige bijdrage 
van € 27,50 over aan 

Poeldijk Nieuws! 
Heel simpel met deze 

QR-code of naar: 
NL95 RABO 0343 6024 15
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S E T R O N E S T A A H C S N
T S R O V L A N G L A U F E N
K W N W I N T E R O O L T A H
L I I L T T I E W O A N A P A
E N E A I E I U R A A B K A N
M T W B G R N W J W S S O A D
E E H W L P A S A IJ S N L L S
D R U U O R L C O G K O V S C
A J L E M E K H T E I W W R H
L A G E D T E O R N P B U E O
O S R N S N E E U W A O E T E
C S O S K I E N I D K O E N N
O G P O P W U E E N S T N I E
H N E G R E B N M U T S S W N
C R E V I U H C S W U E E N S

Oplossing:

           

Puzzel
Woordzoeker Winter Wonderland
Door Toos Verbeek

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 slagroomschnitt. 
Veel puzzelplezier! Oplossing met naam, adres en te-
lefoonnummer binnen 14 dagen naar puzzel@poeldij-
knieuws.nl of Poeldijk Nieuws, Voorstraat 111, 2685 
EK Poeldijk. Alleen reacties mét  telefoonnummer din-
gen mee. Suggesties voor een puzzel of maak je  er 
een? Van harte welkom! 

BERGEN SNEEUWBAL
CHOCOLADEMELK SNEEUWPOP
ERWTENSOEP SNEEUWSCHOENEN
GLÜHWEIN SNEEUWSCHUIVER
GONDEL SNEEUWVLOK
HANDSCHOENEN SNOWBOOTS
IGLO TRUI
KOUD VORST
LANGLAUFEN WANTEN
MUTS WINTER
OORWARMERS WINTERJAS
SCHAATSEN WINTERPRET
SJAAL WINTERSLAAP
SKIPAK WIT
SKIEN IJSBAAN
SNEEUW 

Uitslag Kerstrebus: Het kindje is geboren in een stal in Bethlehem! 
Van de 22 inzenders, die het bijna allemaal goed hadden, zijn ge-
lukkige winnaars Siem en Teuntje Zwinkels, op de foto met hun 
zusje Maan én slagroomschnitt. 
In Poeldijk Nieuws nr. 26 stond de quiz met Poeldijkse logo’s, deze 
uitslag vindt u op www.poeldijknieuws.nl. Van de 9 inzenders, 
waarvan maar enkelen alles goed hadden, is de gelukkige win-
naar Karin Hilgerson, op de foto met haar schnitt.

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 komen op afspraak bij u thuis

0174 44 46 35
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Kwaliteit voor binnen & buiten

Alphons Diepenbrockhof 29 - 30   •  Winkelhof Waldeck  2551 KC Den Haag   •  www.jellehomestyle.nl  •  070-4041585

Behang 
Wandbekleding
Vloerbedekking 
PVC vloeren
Laminaat 
Gordijnen 
Vitrage 
Novilon 
Zonneschermen 
Screens
Markiezen
Rolluiken
Rolgordijnen

Horizontale jaloezieën
Verticale jaloezieën
Vouwgordijnen
Paneel gordijnen 
Plissé en duo plissé
Raam- en deurhorren
Badmatten
Douchegordijnen

Vakkundige behangers
en vloerenleggers
beschikbaar Ook voor al uw schilderwerken !!
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Vakkundige behangers
en vloerenleggers
beschikbaar Ook voor al uw schilderwerken !!
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Vakkundige behangers
en vloerenleggers
beschikbaar Ook voor al uw schilderwerken !!

‘Ik heb zin in een feestje’

Kadootje
Door Astrid Reitsma, verloskundige 

Nu het nieuwe jaar is aangebroken ver-
lang ik naar de zomer, zijn we dan uit 
de pandemie? Kunnen we weer knuf-
felen en elkaar af en toe omhelzen? 
Mag ik me weer netjes voorstellen 
met één hand, zoals mij geleerd is? 
Op 11 augustus 2020 is Emilia thuis in 
Poeldijk geboren op de verjaardag van 
haar moeder Clarise. Naast papa Kasper  
en de kraamverzorgende was Linda uitgenodigd bij dit feestje. 
Toen Clarise zich in januari 2020 aanmeldde, verheugden wij 
ons er al op.

Clarise was zwanger van haar eerste kindje, maar 
voor ons een oude bekende. Want, zij is oudste 
dochter van een prachtig en mooi, groot ge-
zin. De oudste van 10. Wij zagen haar soms 
op controle meekomen en tijdens de mooie 
thuisbevallingen van haar moeder. Ik zie haar 
nog naar me zwaaien terwijl ze haar jongere 
broertjes en zusjes hielp met het eten. Met 
veel bewondering zagen we hoe goed geor-
ganiseerd alles liep. Het huis altijd spik en span 
en de kinderen zagen er altijd heel mooi uit. De 
meisjes prachtige ingevlochten haren, de jongens 

altijd superbeleefd. Wat wij vooral zagen: warmte en liefde voor 
elkaar. 

‘Net als moeder: overtijd’
En in deze familie mocht Emilia geboren worden. Clarise was 29 
juli 2020 uitgerekend, maar voorspelde al dat zij vast, net als haar 
moeder, overtijd zou lopen. “Wie weet op mijn verjaardag”, zei 
ze. Dan ben ik 41+6. Clarise had een prachtige zwangerschap en 
liep inderdaad overtijd. Volgens protocol was zij voor controle 
in het ziekenhuis; alles zag er goed uit. Omdat ze nog even wil-
de afwachten kwam zij daar twee dagen later weer en  was de 
bloeddruk iets hoger. 41+5 en 35 graden… Tja, dat doet wat met 
je bloeddruk. Zij moest de volgende dag terugkomen voor haar 
bloeddruk en de inleiding werd gepland. 

Mama Clarise deed het fantastisch
Dát liep anders. Linda zei, “ik meet die bloeddruk wel thuis en 

zo mogelijk breek ik de vliezen, de dag voor de inleiding. 
Ik heb gewoon zin in een feestje.“ De bloeddruk was 

goed, vliezen werden gebroken en mama Clarise 
deed het fantastisch. Er werd een mooie dochter 

thuis geboren, Emilia. En na afloop  kwamen 
alle ooms en tantes (de jongste tante is 9) de 
prachtige baby bewonderen en verwelkomen 
in hun mooie familie. Linda zat in een hoek-
je te genieten van dit mooie warme gezin. 
Genieten met hoofdletter G. Wat verlang ik 

naar een mooie warme zomer met dit soort 
kadootjes. Nog even volhouden iedereen! Vooral 

veel gezondheid in 2021. 
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Initiatief gemeente ingekopt door Verburch Tennis 

Oliebollen ‘Mix & Match’
 
Op de vraag van de gemeente Westland om tijdens de kerstva-
kantie ‘oliebollensporten’ te organiseren voor de kinderen werd 
de jeugdcommissie meteen enthousiast! Onze onlangs gestarte 
en inmiddels al succesvolle ‘Mix & Match’ kunnen we samen-
voegen met het traditionele toernooi: de oliebollensport-acti-
viteit is geboren! Zo gezegd zo gedaan. Na contact met bakkerij 
Van Malkenhorst over ‘dé oliebollen’ konden we aan de slag 
met het vervolg van de organisatie.

Maar het weer was een grote spelbreker. Op elke dag tussen 
Kerst en Oud en Nieuw werd regen voorspeld.  Die vervolgens 
nauwelijks viel… Er werd besloten het zaterdag 2 januari te doen. 
In de ochtend werd er gespeeld door de rood, oranje en groe-
ne Tenniskids groepen en in de middag door geel, de junioren. 
Iedereen was lekker enthousiast en na al die dagen thuis toe aan 
een sportief dagje tennis. De barcommissie verzorgde  heerlijke 
chocomel, er was een gezellig vuurtje tegen de kou en uiteraard 
ontbraken oliebollen niet. Al met al een gezellig dagje voor de 
jeugd en junioren op initiatief van de gemeente, ingekopt door 
onze jeugdcommissie met behulp van de bar én mede mogelijk 
gemaakt door Bakkerij Van Malkenhorst. Wij wensen iedereen 
een supergoed, gezond en vooral sportief 2021 toe! Tennissen 
kan, ook nu, het hele jaar bij Verburch Tennis en je kunt het hele 
jaar door instappen. Jeugd en junioren tot 18 jaar kunnen in een 
gratis proefles kennismaken met tennis. Kijk voor meer informa-
tie op: www.verburchtennis.nl.

Verburch ’97 Jeu de Boules 

Top of Flop?
Door Piet de Quaasteniet

Voorlopig nog geen Jeu de Boules bij sportvereniging Verburch. 
Als ik dit stukje bij de redactie van Poeldijk Nieuws moet inleve-
ren komen we waarschijnlijk de eerstkomende 3 weken nog niet 
aan spelen toe. Top of Flop, maar misschien kunnen we daarna 
weer rustig van start gaan. Top of Flop. 

Op 15 maart vorig jaar speelden we de laatste wedstrijden tegen 
de boulende stieren uit Leiderdorp. Wie weet kunnen we in maart 
dit jaar weer tegen elkaar spelen Top of Flop, en kunnen we voor 
die tijd nog een paar middagen oefenen, Top of Flop. Het zou fijn 
zijn als de vereniging voor de meeste leden weer open mag doen, 
Top of Flop. Ook nieuwe leden blijven welkom! Blijft het nieuws 
volgen op www.verburch.nl en door het om de veertien dagen 
verschijnen van Poeldijk Nieuws blijven jullie op de hoogte van de 
vereniging, Top of Flop. Voor iedereen een druk sportjaar 2021 en 
natuurlijk gezonde en sportieve hoogtepunten, Top of Flop.
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Met een gave stormbaan

Afsluiting 2020 Verburch Handbal
Aan het eind van 2020, vlak voor de tweede lockdown, was er 
een afsluiting voor alle jeugd van Verburch handbal. Dit werd 
mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van Rijk Zwaan: zo 
konden we een leuk springkussen en een gave stormbaan huren 
bij de Verhuurbrigade. Alle kinderen kregen een portie poffer-
tjes, gemaakt door de activiteitencommissie. 

In de grote zaal waren individuele onderdelen, zoals ver gooien, 
ver springen, mikken, vangen, slalom tippen en vlugge voeten. 
Van alle kinderen werden de scores bijgehouden, zodat ze over 
een jaar kunnen kijken of ze gegroeid zijn. In de kleine zaal kon-
den de kinderen zich uitleven op de springkussens, van klein tot 
groot een succes! Gaaf om te melden dat bijna alle jeugd er was 
en dat de meiden uit de B1 en A1 de groepjes hebben begeleid 
en dat een aantal trainers en coaches kwam helpen bij de ver-
schillende onderdelen. Om 13 uur ging de E- en F-jeugd weg en 
ging de D- en C- jeugd nog door met onderlinge wedstrijdjes spe-
len. Het ging aardig gelijk op allemaal en er werd goed samenge-
speeld. Als laatste werden alle begeleiders nog met wat lekkers 
beloond. Voldaan ging iedereen naar huis; later bleek dit de laat-
ste activiteit van dit jaar te zijn, wat een mooie afsluiting. Hopelijk 
gaan we snel en veilig weer wat doen! Heb je zin om deze leuke 
sport te proberen, als het weer mag? Kom 3 keer gratis meetrai-
nen! Mail: Laura van den Steen: laura_s44@hotmail.com.
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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

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

   Hoog percentage snel verkocht
   Uitstekende woningpresentatie

MONDKAPJES OOK VOORRADIG!
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Geschiedenis van het Westland
Door Jan Goeijenbier

“Het was al lang mijn ambitie om de Geschiedenis van het 
Westland te schrijven. Ik kom uit een familie die in 1688 van-
uit Delft naar het Westland kwam. Ik ben in Naaldwijk geboren 
en getogen. Mijn vader was tuinder. Vanaf het eind van de 18e 
eeuw zijn de Van Duijnen actief in het plaatselijk bestuur en 
maatschappelijke organisaties. Mijn wortels liggen dus hier, ook 
al speelde mijn carrière zich af in Delft en Rotterdam en woon ik 
al vele jaren aan de rand van de streek, in Maassluis.” 

Dat schijft de Naaldwijkse tuinderszoon Jaap van Duijn (77) in 
het voorwoord van zijn meest recente boek Geschiedenis van 
het Westland met ondertitel Van Romeinse nederzetting tot Tuin 
van Europa. Die ondertitel maakt Van Duijn meer dan waar. In 
het uitzonderlijk rijk geïllustreerde, ruim 430 pagina’s dikke boek 
gaat Van Duijn minutieus in op de ontstaansgeschiedenis van het 
Westland. Van Duijn gaat nog veel verder dan de Romeinse tijd en 
begint in het Holoceen, zo’n 9.500 jaar vóór het begin van onze 
jaartelling.

‘Magnum opus over het Westland’
Poeldijk Nieuws vindt Van Duijns publicatie indrukwekkend; daar-
om verdient het boek meer aandacht dan een bericht met enkele 
zinnen uit het persbericht van de uitgever. In komende nummers 
van ons dorpsmagazine daarom ook aandacht voor dit ‘mag-
num opus’ over het Westland. Het boek is een ongekende aan-
winst over de oorsprong, ontstaan, groei, karakter én identiteit 
van het Westland. Velen, ook Westlanders, zien de streek vooral 
als Glazen Stad en harde werkers. Dat het Westland veel rijker 
te kenschetsen en karakteriseren is dan die omschrijving, maakt 
Jaap van Duijn duidelijk. “Bedoeling was dat ik na mijn pensione-
ring in 2005 aan dit boek zou beginnen. Toen een uitgeverij mij 
uitnodigde een boek over de grenzen van de economische groei 
te schrijven, ging dat voor. In 2007 verscheen De groei voorbij. 
Daarop volgden nog drie boeken over economie en beleggen en 
pas na 2015 kon ik mijn geschiedenisproject echt ter hand ne-
men. Tussen het andere werk door onderzocht en schreef ik, 
vooral in de winter. Mijn promotor aan de University of Illinois 
zei mij in 1972: ‘als ik wil weten hoe iets werkelijk zit, schrijf ik er 
een boek over’.”   

Jagers verzamelden noten en vruchten
Al 10.000 jaar is er bewoning op de plek waar het Westland nu 
ligt. Bij de aanleg van de Yangtzehaven op de Tweede Maasvlakte 
zijn begin deze eeuw sporen van bewoning op een rivierduin 
gevonden. Die sporen gingen terug naar 8.250 tot 6.500 voor 
Christus, de vroege Middensteentijd. De jager-verzamelaars op 
het duin leefden van de jacht en visserij en verzamelden noten 
en vruchten. Een vondst in 2019 op het strand van Ter Heijde 

leverde een vuurstenen mesje met een handvat van berkenteer 
op. Dat moet 50.000 jaar geleden, op de mammoetsteppe voor 
de kust zoals wij die nu kennen, zijn achtergelaten. In de nieuwe 
Steentijd, 7.000 tot 4.000 jaar terug, breidde die kustlijn zich ver-
der uit. Door sedimenten van de grote rivieren en veenvorming 
ontstonden strandwallen. De binnenste strandwal bestaat nog; 
die loopt van Wateringen, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam naar 
Voorburg. Naast deze strandwal ontstond 5.000 jaar terug een 
tweede, van Loosduinen naar Den Haag en Wassenaar. Zo werd 
de eerste strandwal tegen zeewater beschermd en ontstonden 
nederzettingen.

Het Westland was weer droog
Bij de Wateringse Binnentuinen in Wateringseveld (die naam 
is dus oud, red.) stonden een paar honderd jaar lang woningen 
van zo’n 4 bij 15 meter. Bewoners van die woningen hoorden 
tot de ‘Vlaardingencultuur’. In de Bronstijd, 4.000 tot 2.800 jaar 
geleden, ontstond er een derde strandwal, waar nu de Laan van 
Meerdervoort loopt. Door aangroei kwam de Westlandse kustlijn 
honderden meters westelijker te liggen dan nu. Het veen achter 
de wallen in het Westland kon ontwateren door de getijdegeulsys-
temen van Gantel en Gaag. Aan het begin van de IJzertijd (2.800 
tot 2.000 jaar terug) slibde Gaag en zijwateren dicht en groeide er 
meer veen aan. Vlak voor onze jaartelling was het Westland weer 
droog genoeg om er te kunnen wonen. Toen ging de IJzertijd over 
in de Romeinse Tijd en werden in 12 voor Christus alle stammen 
in Nederland, ook de Friezen, door keizer Augustus aan zijn gezag 
onderworpen. In een volgend artikel meer over de Geschiedenis 
van het Westland. 
(Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen. Het boek is o.a. 
te koop bij www.readshop.nl)  

Standaardwerk Naaldwijkse tuinderszoon Jaap van Duijn: 

Jaap van Duijn (Naaldwijk 1943) studeerde economie aan de Nederlandse Economische Hogeschool 
in Rotterdam en de University of Illinois (USA). Hij promoveerde in 1972 en was hoogleraar economie 
aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van Duijn was van 1983 
tot 2005 bestuurslid van de Robeco Groep Rotterdam en daar verantwoordelijk voor de beleggingen. 
Hij schreef 11 boeken over economie en columns voor NRC Handelsblad, AD en Safe. Sinds 2005 is hij 
columnist van De Telegraaf.
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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

Weer de 
klantvriendelijkste 
bank van 
Nederland!
De Klantvriendelijkste Bank is de grootste 
onafhankelijke publieksprijs voor 
klantvriendelijkheid in de branche Banken 
en is op initiatief van MarketRespons.

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

Giften aan de stichting worden aftrekbaar

Stichting Vrienden wordt ‘ANBI’
De Stichting Vrienden Bartholomeus kreeg een 
beschikking voor beide “ANBI’s” en is daar zeer 
blij mee. De Culturele ANBI bevestigt onze doel-
stelling om De Bartholomeuskerk als monument 
te behouden en om als stichting culturele en 
maatschappelijke activiteiten te gaan organiseren voor ieder-
een. ANBI is een algemeen nut beogende instelling.

De problemen met corona houden nog wel enkele maanden aan. 
Daarna wil de stichting een aangepaste accommodatie hebben in 
het achterste deel van de Bartholomeuskerk. Daaraan werkt huis-
architect Bas1s. Het zijn bescheiden aanpassingen: uitbreiding van 
toiletvoorzieningen, tochtvrije ingang, wand tussen liturgisch- en 
meervoudig deel en bovenscherm voor een goed klimaat en een 
goede temperatuur ook in de winter. Dat alles in overleg en met 
parochiebestuur. Als de plannen uitgewerkt zijn en de kostprijs 
berekend is wordt besloten  welke stappen er gezet gaan worden.

ANBI en Culturele ANB
Door de beschikking van 28 oktober aan beide ANBI’s is elke gift 
aan de Stichting Vrienden Bartholomeus voor 125% aftrekbaar 
bij uw jaarlijkse aangifte. Dat betekent dat u over elke € 100,--, 
een bedrag van € 125,-- af kunt trekken van uw inkomen. Bij een 
belastingtarief van 40% betaalt u € 50,-- minder belasting, bij 50% 
€ 62,50. U moet  in aanmerking komen om giften af te trekken 
van uw inkomen. Ons beschikkingsnummer: 8613 41 272. Het 
bankrekeningnummer van Stichting Vrienden Bartholomeus is: 
NL90 RABO 0356 5021 47. Wij stellen uw eenmalige, of jaarlijkse 
bijdrage bijzonder op prijs. Als u Vriend wilt worden schrijf u dan 
in via het formulier.

 JA, IK WORD VRIEND VAN DE BARTHOLOMEUS!
Mijn jaarlijkse bijdrage:    € 25,=      € 50,=      € 100,=
 een hoger bedrag, nl. € ________________ (zelf invullen)   

De heer/mevrouw  Voornaam/letters:________________

Achternaam: _________________________________________

Adres: ______________________________________________

Postcode: ___________________________________________

Woonplaats: _________________________________________

Mailadres: ___________________________________________

Telefoonnr.:  _________________________________________

Bankrekeningnr.: ______________________________________

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

Handtekening:       ____________________________                          

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

IN DE BUURT

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER
Kijk voor de spelregels van de Laagsteprijsgarantie op Jumbo.com

Hoeveel prijzen onze concurrenten  

ook verlagen, wij passen onze prijzen  

direct aan. Daar kun je op vertrouwen. 

En mocht je toch nog ergens anders  

in de buurt een artikel tegen een lagere 

vaste prijs vinden? Dan passen wij die 

prijs aan en krijg je dat arikel gratis. 

Zo is én blijft Jumbo elke dag 

Euro’s Goedkoper

 Jumbo Jumbo Boere, Poeldijk, Rijsenburgerweg 28
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