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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
Op afspraak Platenzolder en boekenmarkt Hervormde kerk
  (zie pag. 9)
17 feb. tot 5 april Vastenactie 2021 Zie pag. 6

Hij stapt wéér uit en duwt ons verder..

Hulde aan de man 
Door Lisette Snijders, verloskundige

Sneeuw en vrieskou zijn soms een enor-
me uitdaging voor verloskundigen, die 
door weer en wind naar bevallingen 
gaan en kraambezoeken afleggen. 
Januari en ijskoud, zo’n nacht dat je 
blij bent met je fleece pyjama en het 

liefst om 21.00 uur, met je warmte-
dekentje onder de wol kruipt. Alleen ik 

ging de dienst in en had met mijn collega 
afgesproken dat ik om 20.00 uur de spoedtelefoon en iPad bij 
haar thuis zou ophalen. Het was nog in mijn pre-kidstijdperk en 
ik reed in mijn kleine babyblauwe Aygo rond.

Ik stap vlak voor de overdracht in mijn auto, start de motor en 
wil wegrijden, maar het lukt me niet van mijn parkeerplaats af 
te komen. Oh no, en nu?! Er ligt zoveel sneeuw dat ik met mijn 
zomerbandjes niet weg kan en volledig wegslip. Na kort beraad 
met mijn collega besloten wij dat zij de telefoon naar mijn privé-
nummer doorschakelt en ik mijn tablet meeneem. Oké, so far so 
good, ware het niet dat ik natuurlijk mogelijk wel op pad  móet 
vannacht.. Ik bespreek mijn plan met manlief en ietwat gespan-
nen ga ik die avond slapen, tot de telefoon gaat.

Doodsangsten bij elke bocht
Om 2 uur ’s nachts: een kraamvrouw belt en zegt dat haar baby 
van 5 dagen erg geel is geworden. Ze werd net wakker voor de 
voeding en schrok van zijn kleur. Ik vroeg hoe het verder met de 
baby was; zij zei dat zijn hele gezichtje geel is en het niet ver-
trouwt. Baby is alert, heeft goed gepoept en geplast en zijn tem-
peratuur is door warme kruikjes prima.  (Lees verder op pag. 3)
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Oplage: 3.500 thuis bezorgd en 600 digitaal
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Kopij Poeldijk Nieuws 
Redactionele bijdragen van lezers, organisaties en bedrijven 
zijn erg welkom. De redactie hoeft het niet eens te zijn met de 
inhoud daarvan en kan bijdragen redigeren of bekorten.
Adverteren in Poeldijk Nieuws? 
Bel Elly Hazewinkel (06-21645276), Koos Verbeek (06-
53714151) of Wilfred Bronswijk (06-21253171).
Website: www.poeldijknieuws.nl
Bezorging:  bezorging@poeldijknieuws.nl
Kopij: redactie@poeldijknieuws.nl
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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 06-40737399, 
mail: h.v.d.wijden@vitiswelzijn.nl
Gehandicapten Platform Westland: 06-34959999
Dierenbescherming Westland: 0174-630863
Embrasse uitvaartverzorging: 0174-257474 
Lupine uitvaartverzorging: 0174-270090
Silene Uitvaart: 0174-292926

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

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

marcelingrid@kpnmail.nl. Tel. 06-13243733

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06-81022746

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

Het Endhof 5 - Telefoon 0174-245520

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

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

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

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

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

E-mail: info@lpfwestland.nl

www.BuurtpreventiePoeldijk.nl
info@buurtpreventiePoeldijk.nl

Poeldijk

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

1/3 pag.: € 90,00
1/2 pag.: € 110,00

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

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

Naaldwijk
Geestweg 48
T: 0174-625556

Pakje ambachtelijke 
stroopkoeken
van € 4,65 voor € 3,65

Heerlijk vers 
appelkruimeltaartje

nu € 5,99 

Aanbiedingen geldig van 
woensdag 17 februari t/m 23 februari

Van Malkenhorst
Ambachtelijke bakkers sinds 1932

Lekkere knapperige 
harde broodjes

3+1 gratis

15 T/M 20 FEBRUARI 22 T/M 27 FEBRUARI

KEURKOOPJE

4 X BEIERSE FRIKADEL 

SLECHTS €5,95
VLEESWARENKOOPJE

100 GRAM KIPROLLADE

SLECHTS €1,78
KEURSLAGER CULINAIR

ZUURKOOLSTAMPPOT, 

HEERLIJK MET EIGEN 

AARDAPPELPUREE, ZUUR-

KOOL EN UITGEBAKKEN 

SPEKJES.

KEURKOOPJE

4 GEPANEERDE VAR-
KENSSCHNITZELS

SLECHTS €7,25 
VLEESWARENKOOPJE

100 GRAM SHOARMA 
ROLLADE

SLECHTS €1,95
KEURSLAGER CULINAIR
POELDIJKS STOOFPOTJE, 
HEERLIJK MET KRIELTJES, 
VERSE GROENTEN EN 
ZACHT GEGAARDE KIP. 

keurslager

(vervolg van de voorpagina)
De borstvoeding is sinds gisteren goed op gang gekomen en hij 
groeide die dag al iets. Het beoordelen van een kleur is moeilijk 
via telefoon of foto en ik merk dat moeder toch niet gerustgesteld 
is. Ik besluit dat ik langs moet om te kijken. Ik sprak eerder die 
avond met mijn man af dat hij met mij meeging op consult.. Ik 
stap in de auto, hij duwt me uit de parkeerplek en wij gaan op 
pad. Bij iedere bocht staan we doodsangsten uit en komen bij een 
heuveltje. Mijn man stapt weer uit en duwt ons verder.

Een prachtige baby
Zo gaat dat nog meerdere keren en na een goed halfuur (normaal 
7 minuten) komen we aan op de plaats van bestemming. Mijn 
man blijft in de inmiddels warme auto met een muziekje aan en 
ik naar binnen. De ouders zijn erg blij dat ik er ben en ik zie in het 
wiegje een prachtige baby. We kletsen wat over de gedragingen 
van het jongetje de afgelopen dag terwijl ik mijn handen verder 
warm aan een kruik. Om een goed beeld te krijgen van de kleur 
van de baby wil ik hem uitkleden en ik leg hem op de commode. 
Hij kijkt helder om zich heen, terwijl ik hem met mijn semi-warme 
handen verder onderzoek. Ik zie inderdaad een geel gelaat, een 
mooie roze romp en roze slijmvliezen. De baby kijkt goed om zich 
heen en reageert op mijn stem. In zijn luier zit vooral véél gele 
ontlasting dus dat zit wel goed. Ik maak me geen zorgen om het 
knulletje en stel de ouders gerust.

Nog één set winterbanden
Na mijn verdere uitleg en belofte dat ik in de ochtend nog even 
langskom, gaan wij weer terug op pad en na een halfuurtje is ons 
huis in zicht, gelukkig! We kijken elkaar aan en zijn nog nooit zo 
blij geweest heelhuids thuis te komen en willen graag nog een 
paar uurtjes slaap pakken. Stipt 8 uur gaat mijn wekker en ik bel 
de plaatselijke autodealer. Ze hebben zowaar nog 1 hele set win-
terbanden die onder mijn babyblauwe Aygo passen. Die zijn voor 
mij! We herhalen het hele riedeltje in de auto nog een keer en ik 
krijg, voor deze keer, met spoed nieuwe bandjes onder mijn auto, 
wat een mazzel! De rest van de dienst rij ik als een zonnetje door 
het praktijkgebied, zonder vertragingen.

Woensdag van 15.00-17.00 uur

Bieb Poeldijk weer open
Boeken bestellen en afhalen kan sinds het begin van de lock-
down in december bij bibliotheken in Naaldwijk, Wateringen en 
’s-Gravenzande. Sinds 10 februari zijn ook de andere vestigingen 
van Bibliotheek Westland ingericht als afhaalbieb. In Poeldijk is 
de bieb open op woensdag van 15.00-17.00 uur om boeken af 
te halen.

Met een bestelformulier op de website of papier, kunnen boeken, 
tijdschriften en dvd’s worden aangevraagd. De bestelling staat 
twee dagen later klaar om op te halen. Zie:  www.bibliotheek-
westland.nl.
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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

Leo Weerdenburg (1934-2020) en 

Sieny Weerdenburg-Lenting (1930-2021)

Op 19 maart 2020 is onze vader, schoonvader en opa Leo 
Weerdenburg overleden op 85-jarige leeftijd.

Op 18 januari 2021 is onze moeder, schoonmoeder en oma Sieny 
Weerdenburg-Lenting op 90-jarige leeftijd overleden.

Door de omstandigheden ten aanzien van de coronacrisis 
is het voor velen niet mogelijk geweest om ons tijdens 
deze vervelende periode persoonlijk te condoleren of

om afscheid van onze ouders te nemen. 

Wij hebben wel heel veel kaarten en telefonische condoleances 
mogen ontvangen, waar wij veel troost en kracht uit hebben 

gehaald. Daarvoor willen wij iedereen hartelijk bedanken.  

Hierbij wensen wij iedereen heel veel kracht en sterkte toe om deze 
coronacrisis goed en gezond door te komen. 

Kinderen en kleinkinderen van Leo en Sieny Weerdenburg.

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

MONDKAPJES OOK VOORRADIG!
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KBO Poeldijk
Vijf wensen aan de banken: 

Breng persoonlijk contact terug
Een vertrouwd gezicht, iemand die je vriendelijk te woord staat. 
Gewoon even naar binnen kunnen lopen als je een vraag hebt. 
Senioren zijn duidelijk: zij missen hun bankkantoor, eerst nog 
in iedere buurt, dorp of kleine stad. Dat blijkt uit de ruim 700 
meldingen aan het Meldpunt Bank Dicht van KBO-PCOB. 

Marcel Sturkenboom, direc-
teur KBO-PCOB: “Soms is van 
de een op de andere dag een 
bankfiliaal dicht, zonder goed 
alternatief. Veel senioren 
kunnen prima overweg met 
internetbankieren, maar er 
is ook een groep die dit niet kan of er niet uit komt en vragen 
heeft. Daarom vraagt KBO-PCOB aan banken: “Richt lokale ser-
vicepunten op of hou ze in stand!” Om de oproep kracht bij te 
zetten, heeft KBO-PCOB een lijstje met vijf wensen van ouderen. 
Zorg voor persoonlijke contact. Wees bereikbaar. Houd de moge-
lijkheid om te pinnen en storten. Wees digitaal aardig, want niet 
iedereen is digitaal vaardig. Zorg voor een veilige bankomgeving. 
Dit pamflet is aangeboden aan ABN AMRO, Rabobank en ING. 
Marcel Sturkenboom: “Door deze vijf behoeften duidelijk te ma-
ken, vragen we banken hiermee aan de slag te gaan. Wij rekenen 
op hen. Senioren zijn vaak trouwe klanten. Met een lokaal ser-
vicepunt geef je mensen die niet digitaal onderlegd zijn en een 
bankfiliaal nodig hebben, de kans zelfstandig hun financiële za-
ken te blijven regelen.”

Citaten, spreekwoorden en gezegden
“Hij was gierig en niet zo zuinig ook.”
“Als je ’s nachts niet kan slapen probeer dan niet de schaapjes te 
tellen maar praat eens met de herder.” 

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 

Bernardolaan 16, 2685 WB Poeldijk
Telefoon: 0174 - 248 833
Website: www.odpoeldijk.nl

Raadsleden: “meer mensen moeten stem laten horen”

Politiek gaat zich ermee bemoeien
Door Cees de Brabander en Peter van Leeuwen

In de laatste edities van Poeldijk Nieuws was het een steeds 
terugkerend onderwerp: wanneer wordt er eens actie onder-
nomen over het Centrumplan Poeldijk? Wanneer gaan de 
schouders er eindelijk onder? Uit een onderzoek door bureau 
Graswortel onder de Poeldijkse bevolking (ook alweer een paar 
jaar geleden) blijkt dat velen het lot van het eigen (vaak hun ge-
boorte-)dorp ter harte gaat. De belangstelling toen was enorm,  
velen deden hun zegje in gesprekken, discussies en stickertjes in 
Dario Fo. En toen werd het stil….. 

Nog steeds wordt er geklaagd en gepraat over gebrek aan groen, 
aan (parkeer-)ruimte en de dooie boel in het dorp. Want er zijn 
nauwelijks terrassen of andere ontmoetingsplekken. Nog steeds 
wordt er gepraat over een al dan niet autoloze Voorstraat, een 
verkeerscirculatieplan, de Jan Barendselaan die veel veiliger 
moet, over de winkels daar en een rondweg om Poeldijk heen. 
Om maar niet te spreken over allerlei gebouwen die staan te ver-
pauperen in en rond Poeldijk centrum. Droevig stemmend alle-
maal…..

‘Ontwikkelingen gaan veel te langzaam’
Zaterdag 30 januari spraken wij met de raadsleden Peter Duijsens 
(Westland Verstandig) en Joep van Veen (GemeenteBelang 
Westland). Beiden erkenden dat de ontwikkelingen veel te lang-
zaam gaan en dat het wel lijkt alsof de dossiers weer in de kast 
terecht gekomen zijn. Hopelijk gaan zij er binnenkort vragen over 
stellen aan het College van B&W, zoals zij – onafhankelijk van el-
kaar – toezegden. De raadsleden hadden ook tips: een handte-
keningenactie houden en de pers benaderen om de knelpunten 
duidelijk te maken. Belangrijk is dat meer mensen hun stem laten 
horen en dat ooit omschreven plannen gestalte krijgen. Die plan-
nen zijn bepaald niet spectaculair: zij komen gewoon voort uit het 
eerder genoemde onderzoek. Dáár moet langzaamaan eens aan 
gewerkt worden….. Zoals een Westlander betaamt: aanpakken!
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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

40 dagen naar Pasen

Weken van barmhartigheid 
Door diaken Ronald Dits

Op 17 februari begint de Vastentijd, 40 
dagen op weg naar Pasen. Een tijd van 

bezinning maar ook van iets minder 
aan jezelf, maar juist aan de ander ge-
ven. De werken van barmhartigheid 
kunnen ons er een weg bij wijzen. 

De werken staan in het evangelie van 
Mattheüs, hoofdstuk 25. De diaconale 

jongerengroep M25 is naar deze Bijbeltekst 
genoemd. Op basis van deze werken van barmhartigheid zijn 
activiteiten bedacht voor jongeren, maar iedereen kan mee-
doen. Misschien wil jij meedoen? Misschien wilt u meedoen?

In de week 17 t/m 21 februari willen wij dorstigen te drinken 
geven. Vaak drinken wij frisdrank, koffie of bier. Laten wij de 
Vastentijd beginnen door meer water te drinken. Als wij geld 
overhouden kunnen we dit aan het Vastenproject schenken. In de 
week 22 t/m 28 februari willen wij zieken bezoeken. Misschien 
ken je iemand die ziek is; wil je die dan een kaart sturen? De kaart 
kan je zelf maken. Ken je niemand? Vraag het aan iemand van het 
pastorale team of aan mij.

Palmpaasstok maken 
In week 1 t/m 7 maart willen we aandacht geven aan herber-
gen van vreemdelingen, door goed (héél en niet meer gebruikt) 
speelgoed te verzamelen en te schenken aan Vluchtelingenwerk. 
Dit speelgoed kan ingeleverd worden voor of na de weekeindvier-
ing of bij het parochiesecretariaat. In week 8 t/m 14 maart willen 
wij de hongerigen voeden. Wij kunnen voedsel inzamelen voor de 
Voedselbank; graag langer houdbare producten zoals in blik of 
glas, pasta’s en pastasauzen, ontbijtgranen of ontbijtkoek. Ook 
inleveren voor of na de weekeindviering of parochiesecretariaat. 
In week 15 t/m 21 maart willen wij de naakten kleden, door oude, 
maar goede kleding te schenken aan mensen die dit goed kunnen 
gebruiken. Inleveren voor of na de viering of parochiesecretariaat. 
In de laatste week van maart (22 t/m 29) worden gevangenen be-
zocht. Vooral kinderen worden uitgenodigd om een Palmpaasstok 

te maken en die dan te brengen naar mensen die thuis ‘gevangen’ 
zitten. In de eerste week van april denken we aan het begraven 
van de doden; een uitnodiging om de dood van Jezus mee te be-
leven. Daarna vieren wij met Pasen Zijn verrijzenis. De activiteiten 
die ik noem kan je thuis doen, maar er zijn ook activiteiten bij 
waarbij je op pad moet. Alles is mogelijk binnen de bestaande 
corona-regels. Vragen? Mail dan naar dits@rkwestland.nl of bel/
app 06 – 16 822 267. 

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Actie Kerkbalans
Door Piet de Vreede

Gelukkig konden wij dit jaar, gezien de bijzondere omstandighe-
den, de actie kerkbalans houden. Wij zijn een week later gestart, 
omdat niet duidelijk was welke coronaregels er zouden gelden. 
Gestart vanuit de kerk en in tijdblokken, voor zoveel mogelijk 
ruimte en spreiding. Voor het inleveren, ook in tijdblokken, was 
het de vraag of het door kon gaan met sneeuw en gladheid.

Gelukkig namen veel lopers de moed en moei-
te om de enveloppen in te leveren. Omdat het 
dit jaar wat anders liep met wegbrengen en 
innemen van enveloppen kan het zijn dat u 
(nog) niets van ons hoorde. Als dat zo is, bel 

dan ons parochiesecretariaat. Heeft u uw enveloppe nog thuis, 
dan vragen wij u die een dezer dagen in de brievenbus van de 
pastorie te doen. Een bijzonder woord van dank aan onze lopers 
is dit jaar zeker op zijn plaats! Een eindbedrag is nog niet bekend, 
maar wij bedanken u voor uw deelname en bijdrage. Zo behou-
den wij samen wat waardevol is.

Vastenactie 17 februari tot 5 april 

Werken aan je toekomst
Door Jan van Paassen, werkgroep MOV   

Net als andere jaren organiseert Vastenactie ook dit jaar een 
campagne. Centraal staan beroepsonderwijs en ondernemer-
schap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen 
beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf 
op te zetten. 

De afgelopen drie jaar volgden 
al meer dan 4.000 mensen een 
beroepsopleiding met hulp van 
Vastenactie en kregen meer dan 10.000 jongeren onderwijs. Met 
de Vastenactie-campagne willen wij nog meer mensen helpen 
een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en 
hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun ge-
meenschap. 

Goed onderwijs biedt kansen
Gebrek aan scholing is een grote oorzaak van werkloosheid en 
armoede. Een opleiding kan dat veranderen en de kans op een 
goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft 
zich geen zorgen te maken over maaltijden of een dak boven het 
hoofd. Het maakt mensen dus economisch en maatschappelijk 
sterker. Dit jaar  ondersteunt de Vastenactie wereldwijd projecten 
die mensen toegang geven tot onderwijs en helpen bij het star-
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ten van een bedrijf. Projecten bieden trainingen, onderwijsruim-
ten en lesmateriaal. Help Vastenactie door geld te geven. Achter 
in de kerk hangt de offerkist voor uw bijdrage. Of maak uw gift 
over: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Doe 
mee om deze Vastenactie in onze parochie te laten slagen!

Huispaaskaarsen
Ieder jaar hangt er in de vastentijd een lijst achter in de kerk, zo-
dat u een huispaaskaars kunt bestellen. 
Dit jaar is het voor veel pa-
rochianen moeilijker om 
naar de kerk te komen. 
Als u een huispaaskaars 
wilt bestellen, bel dan het 
secretariaat op dinsdag- 
of donderdag van 10.00-
12.00 uur. Als u vóór 8 
maart bestelt wordt de 
kaars op tijd afgeleverd. 
Met Pasen wordt de kaars 
gezegend, daarna kunt u 
hem afhalen of wij kunnen 
hem zo nodig bij u thuis bezorgen. Op de foto de verschillende  
kaarsen. Zie: www.bocashop.nl/huispaaskaarsen-2021.html.

Kerkberichten 
Weekeinde 20 en 21 februari, 1e Zondag van de Veertigdagentijd.
Zaterdag 19.00 uur: viering in de heilige Machutuskerk Monster.
Zondag 11.00 uur: Woord- en communieviering met koorzang. 
Voorganger: pastoraal werker Els Geelen. Intenties: Kees 
Rijgersberg, Nico en Nel van der Valk-Oosterveer en zoon 
Willem, Dolf Barendse en Ploon Barendse-van der Klugt, Jeanne 
Barendse-van Leeuwen, Martien van Paassen, Leo van Marrewijk, 
Leo Duijvestijn en Jozien Duijvestijn-van de Sande.
Weekeinde 27 en 28 februari, 2e Zondag van de Veertigdagentijd.
Zaterdag 19.00 uur: Woord- en Communieviering met koorzang. 
Voorganger: VOLT-groep Poeldijk. Intenties: Kees van Leeuwen.
Zondag 11.00 uur: Eucharistieviering met koorzang. Voorganger: 
pastor Ab Vijftigschild. Intenties: Jopie Verbeek-van Leeuwen, 
Corry Grimbergen-Wijtenburg.

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

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

Doopvieringen
Aanmelden voor dopen kan digitaal op: www.rkwestland.nl on-
der ‘formulieren’. Het formulier ‘aanmelden Doop’ ingevuld di-
gitaal 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 zij 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). 

Westland Verstandig omarmt goede ideeën van inwoners om 
Poeldijk te vergroenen, de wegeninfrastructuur snel grondig 
beet te pakken en meer parkeergelegenheden te maken in 
het centrum
In dit blad hebben enkele Poeldijkers aandacht gevraagd voor 
hun dorp. Terecht vinden wij dat. Dit College blijft veel mooie 
woorden gebruiken, maar er zijn geen daden. De euro’s worden 
besteed aan plannen en visies, maar dat levert niets op. Korda-
te en effectieve maatregelen wel. De uitstraling van het nieuwe 
pleintje in de Voorstraat kan veel beter. Concrete ideeën hebben 
inwoners ook over meer en beter groen in en rond het centrum. 
Meer parkeerplaatsen en een grondige aanpak van verkeersover-
last in grote delen van het dorp. Westland Verstandig zal acties 
uit Poeldijk zelf steunen en zal zelf ook om snelle uitvoering van 
een aantal dringende zaken vragen. Alleen we hebben maar 8 van 
de 39 raadszetels, dus we hebben de steun van andere partijen 
daarbij nodig.
Wilt u contact met ons, dat kan: 
Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 
2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail 
info@duijsens.net. Zie: www.westlandver-
standig.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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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

‘Gericht op de ander’

Kostbare tijd
Door ds. J.W.J. Guis

De coronapandemie heeft veel invloed 
op hoe wij onze tijd invullen. Althans, 

dat is mijn indruk. Door thuiswerken, 
gesloten winkels en avondklok heb-
ben wij meer tijd om thuis te beste-
den. Ik merk dat ik minder bezoeken 

kan brengen dan anders. Het vreem-
de is dat tijd zich vanzelf weer opvult. 

Waarmee? Het is een uitdaging een ge-
woon ritme vol te houden. Niet alleen voor ouderen, ook voor 
jongeren die niet naar school of college kunnen.

Geeft het ons ook niet de mogelijkheid ons juist meer te richten op 
de ander? Op de mensen om ons heen? Als het niet met een be-
zoek kan, per telefoon of online? Ik vind het mooi dat in de Bijbel 
tijd verbonden wordt met hoe wij in het leven staan. Dat kan 
twee kanten op. Er wordt gesproken over mensen die ‘te aller tijd 
kwaad bedenken’. Zijn zij de hele dag met verkeerde dingen be-
zig? Misschien niet, maar het tekent hun grondhouding. Er staat 
ook in een Psalm: ‘ik zal te aller tijd de Heere loven’. Is dat iemand 
die elke seconde van de dag aan God denkt? Dat lijkt mij ook niet, 
het laat wel iets zien van de basis van zijn leven. Door omstandig-
heden kan de invulling van onze tijd zomaar veranderen. Maar 
dat hoeft niet te gelden voor de grondhouding van onze tijdsbe-
steding. Mooi als wij gericht zijn op de ander. Dat levert vast kost-
bare momenten op.

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

Zondag 21 februari, 2e Lijdenszondag.
10.00 uur: ds. D. van Vreeswijk, Zevenhuizen.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Zondag 28 februari 2021, 3e Lijdenszondag.
10.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
19.00 uur: ds. J.W.J. Guis.
Kinderoppas: tijdens de morgendienst is er oppas voor de kinde-
ren van 0 t/m 4 jaar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actie Kerkbalans 2021:

Al € 48.000,00 binnen
Met dankbaarheid maken wij bekend dat de actie Kerkbalans 
2021 tot nu aan toezeggingen en ontvangen bijdragen het schit-
terende bedrag opbrengt van ruim € 48.000,00. Dit betekent dat 
wij opschieten naar de minimaal benodigde € 52.000,00. 

Heeft u nog geen toezegging gedaan en wilt u toch bijdragen? 
Natuurlijk van harte welkom op: NL09 RABO 0135 3652 36 t.n.v. 
Hervormde gemeente Poeldijk.

Eén iemand tegelijk op afspraak

Platenzolder toch actief
Hoewel de zolder het afgelopen jaar gesloten was waren we 
toch actief in de verkoop van Cd’s en platen. Wij kregen veel 
platen en Cd’s aangeboden en haalden die bij mensen thuis op. 
Wij hebben ruim 300 singeltjes, 500 Cd’s en meer dan 3.000 Lp’s 
om uit te kiezen. We komen ruimte tekort en willen graag alles 
kwijt. Mail of bel ons voor een afspraak op zolder.

In verband met corona ontvangen we één persoon tegelijk op af-
spraak met de nodige voorzichtigheid. Hans Nihot (24 45 66, ni-
hotwestland@hotmail.com) of Jan Schippers (76 40 28, gjschip@
caiway.nl)

Boek- en puzzelverkoop
Er zijn ook heel veel goede boeken binnengekomen die we helaas 
niet allemaal kunnen bewaren. Omdat er voorlopig geen snuffel-
markt mogelijk is, bieden wij ze aan: 5 boeken voor € 3,-, 10 voor 
€ 5,-, 10 kinderboekjes voor € 3,-. U bent welkom om een telefo-
nische afspraak te maken en met mondkapje op, op uw gemak 
wat uit te komen zoeken. Leest u niet veel? Steun toch de kerk 
door er wat te kopen en aan buren of kennissen te geven. Er zit 
heel wat moois tussen! Graag tot horens! Groeten van Renée en 
Corrie (06 – 27 195 656).

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

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

Dagopvang, peuteropvang
& buitenschoolse opvang in

Monster en Poeldijk
Telefoon: 0174 - 24 31 04

www.kdvsimba.nl
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Een praatje bij een plaatje
Door Koos van Leeuwen

Door mijn geboortegrond, pal aan het stokoude 
riviertje de Gantel, heeft het schippersleven mij 
altijd zeer geboeid. Vanaf mijn prilste jeugd groeide 
niet alleen de interesse voor alles dat zich per schip 
via het water voortbewoog, ook voor wat zwem-
mend een bepaald doel trachtte te bereiken. Vooral 
de intensiteit van het vervoer over water en diversiteit 
van de ladingen, gaf mij veel voldoening. Het grote ver-
schil tussen vervoer per as en per schip is levensgroot. Auto’s 
zijn binnen enkele seconden uit het gezichtsveld verdwenen, 
terwijl langsvarende scheepjes soms wel enkele minuten in 
beeld blijven. Bovendien hadden wij thuis weinig met auto’s 
van doen, een vervoermiddel dat ons ouderlijk huis voor 1960 
toch niet kon bereiken. 

Pas na de grote ontsluitingen omstreeks die tijd in het Westland, 
kon het isolement van honderden gezinnen worden opgeheven. 
Het betekende voor menigeen een ommekeer in denken en doen. 
Niet alleen terzake het vervoer van producten naar de plaatselij-
ke fruit en groenteveilingen, maar ook in het gewone dagelijkse 
leven. Legio kwekers, tot dan varend met een schuitje richting 
veiling, schaften zodra de mogelijkheid zich voordeed, een be-
drijfswagen aan. Het ‘Tijd is geld’, was in die tijd een veelgehoord 
trio woorden in het Westland. Niet zelden bedoeld als hint, alsof 
er een tandje moest worden bijgezet. Kwekers wonnen na het 
schuitentijdperk weliswaar aan tijd, of zij er ook gelukkiger door 
zijn geworden is op zijn minst twijfelachtig. Zij die het ‘schippe-
ren’ een warm hart toedroegen, waren natuurlijk veel minder 
enthousiast met de vergaande consequenties van de ontwikke-

lingen. Niet alleen zes- of zeventonners van tuinders 
kwamen geleidelijk aan stil te liggen, het had uiter-
aard directe gevolgen voor schippers die hun vak als 
beroep uitoefenden. Kwekers waren niet meer uit-
sluitend van het water afhankelijk, een realiteit die 

uiteindelijk ook des schippers kop kostte. Waar de bin-
nenvaart op grotere kanalen en rivieren levensvatbaar 

bleef, ging het vanaf 1960 op de veel kleinere Westlandse 
wateren bergafwaarts. Het betekende helaas de teloorgang van 
de beroepsscheepvaart op onze wateren. 

Soms wordt een nieuw ‘oudje’ aangeboden 
Daarom is het fijn dat er af en toe nog plaatjes boven water 
komen die ons doen herinneren aan die voor ons zo schilder-
achtige tijd. Op het moment dat mijn laatste boek op de markt 
verscheen (2018), was bijgaand kiekje van Kees Zuijdervliet’s 
motorschuit ‘Johanna’ alleen in bezit van nakomelingen van de 
Poeldijkse schipper. Tot voor kort was deze foto ook voor mij on-
bekend. Mogelijk vindt ‘Johanna’ het best aardig als u haar als 
inlegvel toevoegt aan het boek van toen. Na een aantal jaren op 
een duwschuit de zwaarte van het schippersvak te hebben on-
dervonden, was voor Zuijdervliet in 1925 de tijd rijp voor een 
schuit met motor. Om dat ideaal te kunnen verwezenlijken, vroeg 
hij offerte aan bij de werf van Munster in Delft. Kort daarna be-
zocht hij de scheepswerf persoonlijk en werd er overeenstem-
ming bereikt terzake tonnage, motormerk en alles wat er verder 
bij kwam kijken. Nadat de motorschuit in de vaart was gebracht, 
liet de Poeldijkse schipper jarenlang met gepaste trots zijn type 
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Weer de 
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bank van 
Nederland!
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Van der Meer Verzekeringen
Dijkstraat 2
2675 AX HONSELERSDIJK
T (0174) 63 04 90
E info@vdmverz.nl
I www.vandermeerverzekeringen.nl

‘Scherpsteven’, de Westlandse wateren doorklieven. Vaak zagen 
we Zuijdervliet door de Gantel varen met hout voor Westlandse 
aannemers. Ook bij de Poeldijkse kistenfabriek PKF ging de schip-
per met enige regelmaat voor anker. Een paar keer per jaar gaf 
Zuijdervliet vol gas richting Breda om bij een fabriek ter plaatse 
Westlandse producten af te leveren, veelal ter conservering. Mij 
werd verteld dat de schipper, wegens de meerdere uren durende 
tocht naar Brabant, zo’n langere tocht als een snoepreisje zag. 
Gevoelsmatig behoorden de, zeker voor Westlandse begrippen, 
middelgrote scheepjes als Johanna, tot de meest wendbare 
scheepjes die in de vaart waren.  

Jaren komen, jaren gaan
Toen bij vader Kees de jaren gingen tellen, nam hij een passend 
besluit. De motorschuit werd halverwege de vorige eeuw te 
koop aangeboden, een nieuwe eigenaar gezocht. Een beslissing 
die met pijn in het hart werd genomen, maar wel reëel was. Na 
decennia achtereen op het water zijn taken te hebben vervuld, 
verkoos hij in de herfst van zijn leven vaste grond onder de voe-
ten. De verkoop mocht echter niet plaatsvinden voordat zoon 
Cor Zuijdervliet zich, ter hoogte van het toeleveringsbedrijf voor 
de tuinbouw, genaamd ‘Handelsraad’ (later Van der Kaay),  be-
schikbaar had gesteld voor een kiekje achter het stuurrad van 
‘Johanna’. Mede door zijn verlangen om op de motorschuit te 
worden vereeuwigd, mocht de fotograaf zijn werk verrichten. De 
‘Johanna’ mag dan slechts met ‘haar achterwerk’ voor de lens 
zijn gebracht, een kniesoor die daar op let. Het plaatje is, alleen 
al door de duidelijke tekst op het bord, een aanwinst voor ieder-
een die van de (verdwenen) beroepsscheepvaart in het Westland 
zijn hobby heeft gemaakt. Het scheepje van Kees Zuijdervliet 
kreeg een tweede leven bij H. van Ruiten in Roelofarendsveen. 
Een schipper die ‘Johanna’ wijzigde in ‘Maria’ en onmiddellijk 
deed waarvoor het schip was gebouwd. Links was de kwekerij 
van Jacob van der Knaap gevestigd, een kweker die ook de ser-
res rechts in eigendom had. Verderop rechts wat woningbouw 
aan de Vaart, aangevuld met stokoude huisjes die als ’t Stikkie’ 
plaatselijke bekendheid genoten. Aan de overzijde ervan hebben 
we de nog altijd aanwezige woning van de familie Broch in beeld. 
Bijna niet te bevatten dat de beroepsscheepvaart op de eens zo 
druk bevaren Gantel voor altijd foetsie is…     

‘De motorschuit van Kees Zuijdervliet,
ligt hier voor anker, zoals u ziet.
Hij stopte, heus waar,
een koper stond klaar.
Weemoed, toen hij ‘Johanna verliet’.

“Het adres voor zonwering, 
rolluiken en horren, 

óók voor reparaties!”

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

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



12 17 FEBRUARI 2021

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

Door Bep Stijger

Vul op de stippen een woord in, dat is de laatste lettergreep 
van het 1e woord en beginlettergreep van het 2e  woord. Zoals: 
OVER  WERK  BIJ  of SCHEP IJS  MUTS. Zet de ingevulde let-
ters naast elkaar en je hebt de naam van een vis. De 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 er zelf 
een maken? Van harte welkom! Dan is ons blad echt van en 
voor alle Poeldijkers.

1. ROOM   .   .   .   .   .   ZACHT 1e letter
2. DRAAI   .   .   .   .   .   TOCHT 3e letter
3. LINKER   .   .   .   .   TAS 2e letter
4. VRIES   .   .   .   KLEUM 3e letter
5. GE   .   .   .   .   MAN 1e letter
6. STRIJK   .   .   .   .   .   TON 5e letter
7. BIJ   .   .   VEL 2e letter
8. PAS   .   .   FEL 2e letter
9. STOEP   .   .   .   .   STREEP 1e letter
10. STRIJK   .   .   .   .   STERK 2e letter
11. PAS   .   .   .   .   GRAAF 2e letter
12. JUS   .   .   .   DA 3e letter
13. LA   .   .   .   NIS 3e letter
14. SLOOP   .   .   .   .   .   VIS 4e letter
15. MELK   .   .   .   CHAUFFEUR 1e letter
16. DRAAD   .   .   .   .   .   RIEM 2e letter
17. TEL   .   .   .   .   KOZIJN 2e letter
18. TENNIS   .   .   .   BAND 2e letter
19. HOOI   .   .   .   .   .   .   MACHINE 1e letter

Uitslag woordzoeker Winter Wonderland in Poeldijk Nieuws 
nr. 2: ‘strooiwagen’. Van de 58 inzenders, die het bijna alle-
maal goed hadden, is de gelukkige winnaar Peter van der 
Knaap, op de foto met kleinkind Lina en zijn gewonnen slag-
roomschnitt.

Puzzel
Invulraadsel: bijzonder dier

In de kerk
Zaterdag 20 februari        
19.00 uur: geen viering.
Zondag 21 februari, 1e Zondag van de 40-dagentijd
11.00 uur: de Vrouwenschola zingt tijdens de viering.
Zaterdag 27 februari 
19.00 uur: viering met cantor
Zondag 28 februari, 2e Zondag van de 40-dagentijd
11.00 uur: viering met zang, uitvoering van de Missa Corona van 
Wouter van Belle.

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’

Maak uw vrijwillige bijdrage van € 27,50 over 

aan Poeldijk Nieuws! Heel simpel met deze 

QR-code of naar: NL95 RABO 0343 6024 15



17 FEBRUARI 2021 13

Podotherapie Westland en Medisch 
Pedicure Wijnbergen & Verhoog 
verhuizen beiden van locatie Wittebrug 
naar de Pastorie De Bartholomeus.

Maandag geopend van 9:00 tot 21:00 uur 
Dinsdag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur

Nieuwsgierig naar wat wij doen of wilt u een afspraak maken? 
Kijk snel op onze website.

Wij gaan verhuizen!
per 1 maart

T 0174 820234 
E info@podotherapiewestland.nl
www.podotherapiewestland.nl     

T 06 26980079
E info@medischpedicurewijnbergenverhoog.nl
www.medischpedicurewijnbergenverhoog.nl     

Pastorie De Bartholomeus
Voorstraat 111
2685 EK Poeldijk

VERHOOG
Medisch
Pedicure

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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Herman en Riet Kemper: vrienden én Poeldijkse kerkklok 

Vriendschapsbanden met Hongarije
In vervolg op het artikel over het diamanten Poeldijkse bruids-
paar Herman en Riet Kemper, in deze Poeldijk Nieuws hun ver-
haal over de vriendschapsbanden met Hongarije. “De zangko-
ren van Deo Sacrum hadden in de zomer vaak een buitenlands 
koor op bezoek. Zij namen deel aan het Europese Korenfestival  
in Den Haag. Die koren moesten dan onderdak hebben en daar-
voor werd in en rond Poeldijk naar gastgezinnen gezocht. Wij 
waren geen lid van Deo Sacrum, maar in 1970 kwam men toch 
ook bij ons vragen, of wij ook twee gasten wilden onderbren-
gen. Dat deden wij en dat is ons goed bevallen.” 

Herman en Riet: “wij 
hebben nog steeds con-
tact met twee, toen 
17-jarige meisjes. Na 
de eerste deelname als 
gastgezin, waren wij 
elke keer graag gastge-
zin bij zo’n korenbezoek 
en kregen zo heel wat 
buitenlandse vrienden. 
Met de drie eerste gas-
ten, de twee meisjes en 
daarop volgende twee 
echtparen hebben wij 
nog altijd contact. Bij het 
tweede echtpaar, dat in 
1980 bij ons te gast was, 
gingen wij ook regelma-

tig in onze vakantietijd een paar dagen op bezoek. Zij spraken 
aardig Duits en wij hadden steeds erg goed contact met hen. Wij 
leerden daar ook een goede vriend van hen kennen die ook Duits, 
maar ook goed Engels sprak. Zodoende klikte het ook met hem 
meteen. Als bijbaan was hij reisleider en liet hij ons veel mooie 
plekken in Budapest en Hongarije zien en vertelde ons ook veel 
over de geschiedenis!”               

Poeldijkse kerkklok in Hongarije
“Toen wij in 1991 weer een paar weken met onze caravan in 
Hongarije waren, vertelde Herman dat hij met pensioen zou gaan 
en hij er over nadacht een of andere cursus te gaan volgen. Onze 
vriend “Gyula” riep toen gelijk: “Dan moeten jullie Hongaars gaan 
leren, zodat je ook in die taal de mensen begrijpt. Zo gezegd, zo 

gedaan. Wij gingen in ‘s-Gravenzande naar de Volks Universiteit 
(avondschool) om daar Hongaars te leren. Intussen kwam er 
ook een brief van onze vriend Gylua. Hij schreef dat hij van de 
gemeente Százhalombatta toestemming had gekregen voor de 
bouw van een katholieke kerk aan de rand van het stadsplein. 
Hij ging naar hun bisschop om te vra-
gen of hij ook achter de plannen stond 
en hoe dat bekostigd moest gaan wor-
den. Zo kwam er ook bij ons een brief 
binnen met een verzoek of wij bij óns 
Bisdom wilden vragen, of dat actie wil-
de ondernemen om geld in te zamelen 
voor ondersteuning. Wij stapten toen 
naar onze parochie en hebben deze 
vraag om ondersteuning laten horen; 
daar ging men heel positief op in. De 
eerste actie werd: “Een kerkklok voor 
Hongarije”. Die actie verliep heel goed, zo kwam er in het torentje 
van de nieuwe kerk een klok uit Poeldijk te hangen. De klok luidt 
iedere dag om 12 uur en doet de mensen daar altijd aan Poeldijk 
denken”. 

Stevige band tussen parochies 
“De vraag om ondersteuning was in Poeldijk in goede aarde ge-
vallen. Er kwam een werkgroep, waarin Jan van Dijk van het pa-
rochiebestuur zitting had. Ook Annie en Henk Barendse werden 
er lid van, omdat zij ook ieder jaar een paar weken in Boedapest 
bij een Hongaarse familie waren. Van die familie was de man in 
1920 zo’n vijf jaar hier bij haar vader in het gezin opgenomen. 
Annie en Henk namen op hun reizen naar Boedapest Zita de Ruyt 
altijd mee. Zij kwam ook in 1920 naar Nederland met haar zusje 
Marie-Protes. Zita is op verschillende plekken in Nederland on-
dergebracht, voor zij in Poeldijk terecht kwam. Marie bracht hier 
haar verdere leven door. Zij vond het fijn, dat zij ons al die jaren 
goed kon helpen met vertalingen in het Hongaars. Vanaf 1991 
was er dus een stevige band tussen onze parochies,” aldus het 
diamanten bruidspaar Herman en Riet.

Bedankje!
 
Hoewel ons 60-jarig bruiloftsfeest door virus en vorst 
gedeeltelijk mislukte, bedanken wij alle familieleden, 
buren, kennissen, oud-leerlingen en leraren hartelijk 
voor hun goede wensen in brieven, e-mails, prachtige 
kaarten, bloemen, telefoontjes en 1 persoonsbezoekjes. 

Riet en Herman Kemper
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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. 

Correcties & aanvullingen

In de vorige Poeldijk Nieuws was de voornaam van de 90-jarige 
fout gespeld. De juiste spelling is Rina van Lier-van der Elst. Ook 
de naam van haar vader was onjuist. Mevrouw Van Lier is een 
dochter van Gerard van der Elst, hij wees onder de klok van de 
Poeldijkse veiling producten aan die de tuinders op hun schuit 
veilden.

Heuchemer Kappers 
Rijsenburgerweg 2
2685 EB Poeldijk

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

Ook uw haarwerk specialist

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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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

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

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

Adverteren in
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Romeinse tijd en ontstaan dorpen 

Geschiedenis van het Westland (2)
Door Jan Goeijenbier

“De Middelbroekweg, in de Romeinse tijd verkeersader: het ka-
naal van Corbulo en Romeinse weg liepen er naast elkaar. Vóór 
de strandwal waar Naaldwijk en de Hoogwerf op lagen, boog 
dat kanaal af en de volgde de ‘fossa Corbulanis’, het tracé van 
de Vliet. Bij Westerlee zijn sporen gevonden van een Romeinse 
marinehaven. De gracht laat de Romeinse generaal Corbulo vol-
gens historicus Tacitus aanleggen tegen verveling van soldaten 
en om gevaar van varen op zee te vermijden.” Jaap van Duijn 
over de Romeinse tijd in het Westland in zijn boek Geschiedenis 
van het Westland. 

Waar nu Oosteinde, Heulweg en Middelbroekweg lopen, lag aan 
het begin van onze jaartelling een Romeinse weg. In 1997 werden 
bij de aanleg van Wateringse Veld op een tuinderij aan het Oos-
teinde vier mijlpalen gevonden. De oudste paal in Wateringen, 
was in het jaar 151 gewijd aan Antonius Pius, de vierde aan keizer 
Decius; hij regeerde in 250. Van een andere paal – nu in Leids Mu-
seum Oudheden – staat de vindplaats niet vast, mogelijk Naald-
wijk of Monster. Die paal draagt de namen van Marcus Aurelius 
(keizer in 162) en Lucius Verus, ‘medekeizer’. Volgens Van Duijn is 
er geen relatie met de mijlpalen aan het Oosteinde, hij denkt dat 
die op de weg stond die begon in oud-Rijswijk. Die weg liep van 
het Forum Hadriani via de Van Vredenburchweg, Noordweg en 
Wateringseweg. Om zo verder naar Poeldijk en Monster te lopen.

Met vloerverwarming en badhuis
In 1971 werd bij tuinder Van der Voort (Wateringsweg in Poeldijk) 
een bronzen brief gevonden (hieronder afgebeeld), het diploma 

dat de ’zoon van Aman-
dus’ – een Cananefaat 
– rond 167 kreeg toen 
hij 25 jaar in het Ro-
meinse leger diende. 
Bij de Verburghlaan 
en Arckelweg was ook 
na 200 nog een Ro-
meinse nederzetting. 
Bij nieuwbouwproject 
De Kreken kwamen in 

2006 paardengraven naar boven, eerder een grafveld met Ro-
meins aardewerk. Bij het Trade Parc in Honselersdijk resten van 
Romeinse steenbouw mét vloerverwarming en een badhuis. Vol-
gens Van Duijn moeten op veel meer plekken in het Westland Ro-
meinse nederzettingen, boerderijen en gebouwen te vinden zijn. 
Het Westland was in de Romeinse tijd dichtbevolkt.

Ontstaan Westlandse dorpen
Na de Romeinse tijd was het Westland een paar eeuwen veel 
dunner bevolkt, het werd grensgebied tussen Franken en Friezen. 
Alleen op de hogere plekken woonden er mensen: op de strand-, 
oeverwallen en langs getijdekreken Gantel, Spartel en Liora (Lier). 
Van de Merovingische Tijd (450-750) zijn resten gevonden bij 
camping Molenslag, Solleveld en Vlotlaan (Hoogwerf) in Mon-
ster. Er is onduidelijkheid over Honselersdijk. ‘Holtsele’ zou een 
verschrijving zijn van het 13e-eeuwse kasteel Hontsele, daar zijn 
nooit resten van gevonden. Een tweede verklaring is dat de ne-
derzetting Holtsele op de Naaldwijkse haakwal lag, op de Hoge 
Geest bij de Grote Achterweg. Het ontstaan van Naaldwijk is ze-

kerder: hoewel Van Duijn geen 
verklaring voor de naam vond, 
lijkt de grafelijke oorkonde van 
Unarch de Nadelwich (1156) dé 
bron. In vroege middeleeuwen 
werd in Naaldwijk gewoond op 
de Hoge Geest, Hoogwerf en het 
huidige centrum. Ook in 1156, 
wordt verwezen naar Monster. Inwoners van nederzetting Maas-
muiden moesten weg, toen duingebied in de tiende eeuw werd 
overstoven door jonge duinen. Zij verhuisden landinwaarts, waar 
nu Monster-centrum ligt. Daar werd tussen 985 en 995 een mo-
nasterium, een klooster gesticht. Daaraan dankt Monster haar 
naam. Iets meer naar de kust Ter Heijde, genoemd naar het wa-
ter de Heij, in de middeleeuwen ontstaan tussen de zandplaat 
van ’s-Gravenzande en strandwal tussen Monster en Naaldwijk. 
Mogelijk werd de Heij gevormd na een stormvloed, die de duinen 
brak. Ter Heijde verschilt van andere Westlandse dorpen: door 
omvang en karakter en was altijd een kleine nederzetting van vis-
sers. ’s-Gravenzande komt het eerst voor in een oorkonde (1200) 
als graaf Dirk VII en gravin Aleid – 1186 in Loosduinen getrouwd 
– een schenking aan de abdij van Rijnsburg doen. Dat ging om 
een jaarrente van 40 pond op 40 morgen land ‘op het gebied dat 
’s-Gravenzande heet’. ’s-Gravenzande kreeg in mei 1246 stads-
rechten. Volgens Van Duijn had het de permanente residentie van 
de graven van Holland kunnen worden, maar de grafelijke familie 
koos voor ‘het dorp’ ’s-Gravenhage. Poeldijk komt als Poeldiic het 
eerst voor in leenregisters van 1280 en 1287. In het register van 
graaf Florens wordt gesproken over 16 morgen land ’in den Poel-
diic tusscen der capellen vanden Poeldiic ende Wendekinsloet, of 
de Wen. Kwintsheul is van oorsprong geen Westlands dorp, het 
viel in de 13e eeuw nét buiten de ambachtsheerlijkheid. Op de 
kaart van baljuwschap Naaldwijk (1620) is Quijns Heul niet meer 
dan 3 huizen op de kruising van de Brouck wecht en de Holle- en 
Lange Watering. Wateringen was al vroeg bewoond, bij de Harry 
Hoekstraat is Karolingisch aardwerk uit de 8e en 9e eeuw gevon-
den. Rond 1250 noemde Gerrit, zoon van ridder Ogier van den 
Hoek zich: Van de Wateringe en stichtte op het Hof van Waterin-
ge een stenen huis, in 1282 voor het eerst vermeld. De Lier ont-
leent zijn naam het water Lyera. Toen de nederzetting ontstond 
ging de naam van de waterloop op de plaats over. In een volgend 
artikel meer over de Geschiedenis van het Westland. 

Het Westland in de 13e eeuw
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Hallo allemaal, ik ben Veerle, 17 jaar en woon op De Strijp, in 
Poeldijk natuurlijk. Daar woon ik met mijn zus en mijn ouders. 
Mijn ouders hebben een kwekerij met Hibiscuspotplantjes, mijn 
zus studeert in Leiden waar zij op kamers zit. Ik zit ik op Dalton 
Den Haag en doe dit jaar gedeeltelijk mijn eindexamenjaar in 
6-vwo. Omdat ik fanatiek sport, langebaanschaatsen, ging ik 
vorig jaar een speciaal traject in om gespreid examen te kunnen 
doen. Dit om mij wat minder druk op te leggen. Ik schaats nu 
voor het tweede jaar bij de langebaan selectie van KNSB gewest 
Zuid-Holland en heb het erg naar mijn zin. 

Helaas is door corona het hele landelijke wedstrijdseizoen afge-
last en zijn er nauwelijks trainingswedstrijden gereden (normaal 
gesproken is er bijna elk weekeinde een wedstrijd). Omdat wij 
elke dag willen trainen, hebben wij dit seizoen extra veel gefietst; 
dat is een goede trainingsvervanging. Onlangs ben ik een sponso-
ringsactie begonnen op de Talentboek-site om te sparen voor een 
nieuwe racefiets, omdat mijn huidige bijna uit elkaar valt van het 
vele fietsen... Op Talentboek (een initiatief van het Yvonne van 
Gennipfonds) kunnen jonge sporters met een NOC*NSF status een 
crowdfundingactie starten voor financiële ondersteuning van hun 
sportfaciliteiten. Bij deze een bedankje van mij aan de Gemeente 
Westland voor de bijdrage uit hun Topsportfonds aan mijn spon-
soractie op Talentboek, echt super! In mijn echte vrije tijd, die ik 
nog steeds heb, doe ik wat elke tiener zoal doet: Netflix kijken, 

met vrienden afspreken en slapen, want rust is belangrijk. Uitjes 
met mijn familie zijn niet bijzonder in deze saaie tijd, maar meest-
al zijn dat actieve uitjes. Vaak komt dat neer op een wandeltocht 
met onze megaleuke, lieve hond Loek, met z’n allen schaatsen en 
fietsen, taarten bakken en opeten of onze favo -series kijken. Als 
corona straks voorbij is, wil ik op vakantie met mijn vrienden, een 
grote reis maken met mijn familie, op trainingskamp met mijn 
ploeggenootjes en genieten van de vrijheid

Misschien in een schaatsploeg
Wat Poeldijk voor mij bijzonder maakt? Er is niet echt iets heel bij-
zonders aan in Poeldijk wonen, maar ik vind het altijd leuk dat ik 
kan zeggen dat ik uit Poeldijk kom. Ik zie het vooral als mijn kleine, 
nuchtere en gezellige woonplek waar ik al mijn hele leven woon. 
Verder vind ik het ook fijn dat het 
dichtbij het strand, de stad en de 
ijsbaan is. Waar ik mij over een 
aantal jaren zie vind ik  moeilijk 
om te zeggen. Het ligt vooral 
aan wat ik met het schaatsen ga 
doen. Misschien zit ik over een 
paar jaar in een schaatsploeg, 
zo niet dan zit ik waarschijnlijk 
in het studentenleven en geef ik 
daarnaast ski- en windsurf les. 
Ik ga de pen doorgeven aan mijn 
vriendin Jasmijn. Jasmijn ken ik in 
eerste instantie van de tennis bij 
Verburch en Pius X, later kwamen 
wij bij elkaar in de brugklas en 
sindsdien zijn we goed bevriend.

Ik pak de pen op
Veerle van Koppen

In de ‘bubbel’ met een Poeldijkse
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Poeldijk in beeld
Poeldijk Nieuws kreeg na de sneeuwval van 7 februari 
veel foto’s binnen. Op deze pagina’s het werk van:  
Willem de Bruijn, Kees van Leeuwen, Petra Poleij,  
Marco van der Scheer, Harry Stijger, Koos Verbeek en  
Petra Zwinkels. Heeft u ook mooie foto’s? Stuur ze naar: 
redactie@poeldijknieuws.nl.   
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Bouwen aan de Blauwe Kreken (Foto’s Willem de Bruijn)
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Aangeboden door o.a:

*Bij besteding vanaf 25 euro. Kijk op Jumbo.com/goudenticket voor meer informatie en de actievoorwaarden.
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 en doe gratis mee!*
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