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BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN
SUTORIUSSTRAAT EN OMGEVING
Van maandag 12 januari tot en met juni 2015 vinden er bestratingswerkzaamheden
plaats in de Sutoriusstraat, Dijkpolderlaan, A.J. van Reststraat en de Verburghlaan in
Poeldijk
De noodbestrating, die aangebracht is in de rijbaan t.b.v. de rioolwerkzaamheden,
wordt opnieuw aangebracht. In de Sutoriusstraat worden de parkeervakken langs de rijbaan uitgevoerd in zwarte betonstraatstenen. Om de snelheid van het verkeer te verlagen en de kruispunten te accentueren worden er gele verkeersplateaus aangebracht.
Tijdens de werkzaamheden is een gedeelte van de straat afgesloten voor het verkeer.
Parkeren kan in de aangrenzende straten.

12 T/M 17 JANUARI 2015

Shoarmapakket
500 gram vlees, 5 broodjes
en saus
95
samen

6

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

Uw vertrouwen waard
Jan Barendselaan 66 / 2685 BV Poeldijk / T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl / www.chrisvanwaes.nl

Van der MAAREL, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk
Tel.: 0174-245262, Fax: 0174-240539
info@vandermaarel.keurslager.nl
www.vandermaarel.keurslager.nl
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De poelDijker
Verschijnt om de 14 dagen.
Uitgave: STICHTING DORPSBLAD ,,DE POELDIJKER’’
Redactie:
Tel.: 0174 244537, b.g.g. 0174 244868 of 06 43509866
Postadres: Voorstraat 53, 2685 EJ Poeldijk
E-mailadres: de_poeldijker@hotmail.com
Internetadres: www.depoeldijker.nl
Wilt u adverteren in de Poeldijker?
Info: www.depoeldijker.nl of telefoon 0174 642196
Bezorger: telefoon: 06 33918904
Inleveradres voor kopij en advertenties:
Voorstraat 53, Poeldijk, de_poeldijker@hotmail.com.
Voor de uitgave van 28 januari, gelden de volgende inleverdata:
Inleveren kopij: dinsdag 20 januari vóór 12.00 uur;
voor advertenties: donderdag 22 januari vóór 12.00 uur.

1/8 familieberichten contant f 15,00 op rekening f 17,50
1/6 familieberichten contant f 20,00 op rekening f 22,50
1/4 familieberichten contant f 25,00 op rekening f 27,50

Poeldijkertjes:
Particulier f 1,00 – Zakelijk f 12,50 (contant)
Tekst + geld in envelop naar redactieadres.
GEVRAAGD:
Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s, boeken,
landkaarten en alles over de Westlandse kerkgeschiedenis.
J.N.M. van Leeuwen - Verburghln. 34 - Poeldijk - Telefoon 0174 246148

GEBRUIKTE KLEDING M.O.V. AF TE GEVEN
Jos Grootscholten, Wateringseweg 97a, telefoon 0174-245330
Mevr. G. v. Dijk, Villa Corentho, Voorstraat 4a, telefoon 0174-245665

AG e N DA

BELANGRIJKE

 NUMMERS

Alarmnummer: 112
Politie Westland: 0900 8844,
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk, 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
4e dinsdag van de maand spreekuur bij de verpleegkundige van
13.00 - 14.00 uur in de Wittebrug 52
Pieter van Foreest: 015 2513690, www.pietervanforeest.nl
Verloskundigen: 06 24713713
Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl
Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999
Peuteropvang Hummeloord: 0174 243859,
e-mail: peuteropvang.hummeloord@xs4all.nl
Catalpa Kinderopvang: Kinderdagverblijf – Buitenschoolse
opvang – Vakantieopvang – Overblijf, 0800 0743 (gratis)
Dierenbescherming afd. Westland: 0174 630863
Uitvaartverzorging van Dijk & Noordermeer: 0174 292926
Lupine Uitvaartverzorging:
Voorstraat 26, 2685 EM Poeldijk, 0174 270090

CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.
JOs VraNKEN
Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:
FraNs VaN VELTHOVEN
Eliasdreef 91 - Telefoon 0174 642196 - E-mail: fransvanvelthoven@hetnet.nl

16 januari

♣ KCB, Klaverjassen in de Backerhof,
aanvang 19.30 uur.

17 januari

♣ Handbalwedstrijd,
Verburch – Hendriks Graszoden/
Leudal, aanvang 20.00 uur.

24 januari

♣ Voetbalwedstrijd,
HPSV – Verburch , aanvang 14.30 uur.
♣ Handbalwedstrijd,
Foreholte – Verburch,
aanvang 20.30 uur.

25 januari

♣ Tarantula 45 jaar, ‘De Ark’ in De Lier
van 14.30 tot 22.00 uur (non stop),
Info: 06-51105777.

arNOuD aMMErLaaN - Telefoon 06 21276786

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:

JOHN WITKAMP 06 52588023
E-mail: info@lpfwestland.nl

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI
Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174 625459
De PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

Steun De PoelDijkeR!!
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnr.:
nl11 RABo 0123866529 t.n.v. De Poeldijker.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Als richtbedrag voor een donatie hebben wij een bedrag
genoemd van € 12,00 per gezin per jaar. Meer mag
uiteraard ook.
Voor informatie kunt u mailen naar
de_poeldijker@hotmail.com of bellen naar: 0174 - 642 196.
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Kom sfeer proeven tijdens
het Open Huis van ISW
Binnenkort kiezen alle leerlingen van groep 8
een nieuwe school. Een grote verandering! ISW
(Interconfessionele Scholengroep Westland) geeft toekomstige leerlingen en hun ouders eind januari/begin
februari de kans om zich te oriënteren op de verschillende opleidingen en locaties. Alle ISW locaties organiseren een open huis om kennis te maken.
De scholengroep ISW biedt alle mogelijke vormen van
voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vakcollege
(vmbo) (met of zonder lwoo), mavo, havo, vwo, vwoplus, vwo-Xtra en Technasium. ISW kent zeven locaties,
verspreid over Naaldwijk, ’s-Gravenzande, Monster en
Poeldijk. Alles is dus mogelijk.
Kijk voor informatie over tijden en adressen van het
open huis op de websites van ISW: www.isw.info of
www.iswopenhuis.nl of bel (0174) 62 18 55.

‘TARANTULA’ 45 JAAR,
REUNIE IN DE LIER
‘Tarantula’s drive-in Show bestaat op de kop af 45 jaar.
Het eerste optreden van ‘Tarantula’ was in gebouw ‘De
Ark’ in De Lier op zondagmiddag 25 januari 1970. Nu op
herhaling, met alle Deejay’s die er in het begin bij waren, op zondagmiddag én avond 25 januari 2015.
Zondag 25 januari 2015: De Lier ‘De Ark’.
Van: 14.30 tot 22.00 uur (non stop).
Entree: € 10,00 (50% voor het goede doel).
Voorverkoop aan de zaal.
Koffie is gratis. Eten is óók mogelijk in De Ark rond
18.00 uur.
‘Tarantula’ voor élk feest, de júiste muziek!!!!!!
Info: 06-51105777.

Uw belangstelling bij ons thuis, de condoleance en/of de
uitvaart van mijn man, onze pa en opa

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Van der Sande
Voorstraat 77-79 2685 EK Poeldijk
Tel.: 245237 Fax.: 247803
www.bakkerijvandersande.nl

lllllllllllllllllllllllllll

AANBIEDINGEN:
Vrijdag 16 januari en zaterdag 17 januari:

gevulde koeken
vers gebakken in de winkel
nu voor

.....................................................................................

EIGEN fABrIkAAt mini pizza’s
nu voor

.....................................................................................

@ 1,50
@ 1,35

lllllllllllllllllllllllllll

Vrijdag 23 januari en zaterdag 24 januari:

appel taartje
nu voor

.....................................................................................

eierkoeken

...................

@ 4,85

5 halen 4 BEtAlEN

lllllllllllllllllllllllllll

eet brood van
bakkerij van der sande.
brood dat fijn van smaak is
en dat langer mals blijft.

Tot ziens bij ande
er S
Bakkerij vaonordstraat
in de V
EEN PERSOONLIJKE UITVAART
MET OOG VOOR DETAIL

Arnold Oosterwijk
heeft ons goed gedaan.
Dank u wel dat u er was,
met welgemeende woorden
door de stilte die u liet vallen
met prachtige bloemen
met een arm om ons heen
met een lieve kaart
door er te zijn.
Wij voelen ons er door getroost.
Plonie Oosterwijk - Bruinen
Kinderen en kleinderen
Poeldijk, december 2014

Wij zijn er voor u

Telefoon 0174-270090

Uitvaart- informatiecentrum
Voorstraat 26, 2685 EM Poeldijk

www.lupine.nl

U I T VA A R T V E R Z O R G I N G

DE LIER
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R.K. basisschool De Nieuwe Weg
Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
Telefoon: 0174 - 247166
info@denieuweweg.wsko.nl
www.denieuweweg.wsko.nl

Pedicure Praktijk
Verhoog

Gevestigd in het Sport
Medisch Centrum Westland

  
Verburghlaan 24a Poeldijk
Bel voor en afspraak
06‐27000290  

DRIEKONINGEN OP DE NIEUWE WEG
De kleuters op De Nieuwe Weg in Poeldijk hebben driekoningenbrood gegeten. In dit brood zat een boon
verstopt. Wie de boon vindt, mag die dag koning zijn.
De koning krijgt een kroon en mag die dag kiezen welk
spelletje er gedaan wordt en extra leuke klusjes doen.
In allebei de klassen was een koning, hoera voor Sude
en Julie!

Alstroemeria verkoop maakt
een nieuwe start

1 Juli jl. hebben we afscheid moeten nemen van ons stalletje met
Alstroemeria’s langs de Wateringseweg [bij Firma Alstrocall].
Op verzoek van veel van onze kopers, zijn we op zoek gegaan naar een
mogelijkheid om dat door te zetten.
Daarom zijn we zeer professioneel te werk gegaan en hebben we
op een nieuwe locatie een nieuwe bloemenshop gestationeerd met
beschikbaarheid van 40 vakken en keuze in 4 verschillende prijsklasse
plus geld wissellaar voor muntgeld vanaf 10 cent en biljetten van 5, 10
en 20 euro.

Nieuwsgierig naar De Nieuwe Weg? Kom op onze Open
Dag op woensdag 11 februari van 9.00 tot 12.00 en van
19.00 tot 20.30 uur.
Of bel voor een afspraak: 0174-247166.
www.denieuweweg.wsko.nl twitter: @denieuweweg

60 jaar getrouwd

Hiermee zijn we verlost van de massale diefstal en kunnen we nu
bloemen aanbieden van een goede kwaliteit en voor een redelijke prijs
die niet meer zonder te betalen worden meegenomen.
Er zijn zelfs boeketten en bestellingen mogelijk.
[06-14366844 of Rieko@caiway.nl].
Help ons om zo opnieuw te starten.
Wij zorgen voor tevreden klanten.
Op 31 december zijn we open gegaan.
Kom dus kennismaken en kijken
hoe ’t werkt. U vindt ons aan de
Wateringseweg 107.
We zijn te herkennen aan de
Alstoemeria-vlag die langs de weg
wappert.
Met vriendelijke groet,
Fam. van Leeuwen

Het echtpaar Verbeek-Zuiderwijk, wonende in de
Irenestraat, was op 7 januari 60 jaar getrouwd.
Burgemeester J. van der Tak feliciteert hen hierbij namens het gemeentebestuur. Het bestuur en redactie
sluiten zich hierbij aan.
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H. BA R T HOL OME US
VOORSTRAAT 111
2685 EK POELDIJK
TELEFOON 0174-245058
Algemeen nummer:
NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans:
NL 44 RABO 01422 00 875

Pastoresteam regio West:
- pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
tel. 0174-764338 e-mail: kwee@rkwestland.nl
PAROCHIE HOMEPAGE INTERNET:
www.rkwestland.nl, E-MAIL: bartholomeus@rkwestland.nl
Federatiesecretariaat
Dijkstraat 25, 2675 AV Honselersdijk
Tel. 06 5147 7508 / e-mail: info@rkwestland.nl

TWEE FEBRUARI,
EEN FEEST VAN ONTMOETING
Uit de donkere aarde zien wij de eerste sneeuwklokjes verschijnen. Koning Winter blaast het laatste dorre
hout uit de bomen. Een reden voor velen om ook in
hun huis en hun lichamelijk ‘huis’ met de zwabber en
reinigingskuren aan de slag te gaan. Daarom heet deze
maand ook februari, want februare betekent reinigen
om schoon het voorjaar te beginnen. Het is ook de tijd
dat wij in de kerk het feest vieren van Maria Lichtmis.
Maria Lichtmis is vooral het feest van de opdracht van
Jezus in de tempel. Maria en Jozef komen met de kleine
Jezus naar de tempel. Ze zijn dankbaar met dit nieuwe
leven en maken de reis naar Jeruzalem, om God, de
gever van leven, dank te brengen. Naast deze ontmoeting staat in het evangelie de ontmoeting van de wijze
Simeon en profetes Hanna met het kindje Jezus centraal. ‘Toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten nam de oude Simeon het in zijn armen en loofde
hij God’. (Lucas 2,25-27). De oude generatie, Simeon en
Hanna, hebben veel geduld moeten oefenen voordat ze
de langverwachte redder als kind in hun armen konden
sluiten. In Jezus ontmoetten ze God. ‘Ja, God laat ons
niet in de steek hij toont zijn liefde en kwetsbaarheid in
een pasgeboren baby.’ Deze ontmoetingen kunnen ons
inspireren en ervoor zorgen dat ook wij Gods reddende
kracht in Jezus, als nieuw begin, mogen herkennen.
Zoals Jezus werd opgedragen in de tempel, zo is het de
gewoonte om op of rond 2 februari alle kinderen, wel
of niet gedoopt, met hun ouders in de kerk te verwelkomen. Dit is een ideale gelegenheid om stil te staan bij
de betekenis van het doopsel en de opdracht die ouders
hebben om hun kind goed en gelovig op te voeden.
Moeder Maria,
gij weet wat het zeggen wil:
nieuw leven te ervaren en zich te verheugen
over de geboorte van een kind.
Uit eigen ondervinding kent gij ook de zorg en pijn
die dit meebrengt.
Als moeder van Jezus
wilt gij moeder zijn voor allen,
die in Hem geloven en zijn weg willen gaan.
Daarom zijn wij hier met onze kinderen bij U,
en durven U vragen:
Bescherm onze kinderen tegen alle gevaren.
Help hen uitgroeien tot gelukkige mensen
die dankbaar en blij de weg van Jezus gaan.
Amen.
Namens de collega’s, Pastor M.Th.J. Straathof

AUTO
BEDRIJF

WWW.AUTOBEDRIJFWVANDERENDE.NL

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling /reparatie
H APK / roetmeting
H Winterbanden
Nieuweweg 57 - Poeldijk - Tel. 0174 - 245671

Duijnisveld & zn b.v.
Monsterseweg 52
2685 LJ Poeldijk
T (0174) 28 62 00
I www.duijnisveld.nl

0174
0174
–
–
29
29
29 29 26
26
www.dijknoordermeer.nl
- uitvaart@dijknoordermeer.nl
www.dijknoordermeer.nl
www.dijknoordermeer.nl -- uitvaart@dijknoordermeer.nl
uitvaart@dijknoordermeer.nl
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PRESENTATIE PASTORAAL
WERKSTER MW. ELS GEELEN
Op zaterdag 17 januari 2015 zal mw Els Geelen gepresenteerd worden als pastoraal werkster voor de
parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin.
De feestelijke eucharistieviering bij haar verwelkoming
wordt gehouden in de H. Machutuskerk te Monster,
Choorstraat 103 te Monster, aanvang 19.00 uur. Na afloop van de viering is er, onder het genot van een kopje
koffie/thee, gelegenheid om met mevrouw Geelen kennis te maken en elkaar te ontmoeten.
Wij zijn verheugd dat bisschop J.H. van den Hende per
1 januari 2015 mw. E.M. (Els) Geelen heeft aangesteld
binnen onze federatie en daarmee het pastoraal team
komt versterken.
Mevrouw Els Geelen is 44 jaar, woonachtig in
Scheveningen en heeft theologie gestudeerd in
Amsterdam. Na haar studie Theologie besloot ze te
gaan wonen bij de Kanunnikessen van het H. Graf in de
Priorij Emmaus te Maarssen. Ze is daar behalve postulante (kandidaat-zuster) ook novice geweest en maakte
kennis met het religieuze leven. Voor Mevrouw Geelen
is dit haar eerste aanstelling en ze zal 28 uur per week
ter beschikking zijn voor het pastoraat. Uw aanwezigheid zullen we zeer op prijs stellen.

KUNSTGEBIT ?
met vergoeding via de zorgverzekeraar

zand liet
tandprothetische praktijk

vernieuwing • reparatie • aanpassing
Arnold Spoelplein 75
2553 CG Den Haag
Tel: 070 - 73 709 32
Locatie oude postkantoor
Stadsdeel Loosduinen

MISSIE – ONTWIKKELING – VREDE
De Adventsactie 2014 gehouden van 29 november
tot 27 december in de Bartholomeus Parochie heeft
een mooi bedrag opgeleverd van € 1489,00 voor
het project van de Blauwe Zusters, een Wereldwijde
Missiecongregatie verspreidt over de hele wereld.
Het geld zal besteed worden in Egypte in Cairo, waar
de Zusters een opvangtehuis hebben gesticht om gehandicapte meisjes op te vangen. Zij krijgen onderdak,
onderwijs, medicijnen en verzorging. Thuis worden
deze meisjes aan hun lot overgelaten, maar de Blauwe
Zusters zien kans om de meisjes uit hun isolement te halen en hun een kans te geven om zich te ontwikkelen.
Dit bedrag is in gezameld via de offerkist achter in de
kerk en de deurcollecte tijdens de kerstavond vieringen
in de kerk. Hartelijk dank voor uw gift aan dit project
voor de gehandicapte meisjes in Egypte.
J.v.p.

BIJZONDERE INTENTIE MET
EEN SINT FRANCISCUS
BEDEVAARTKAARS
Wie in de donkere dagen van
het jaar om zich heen kijkt,
ziet op heel veel plaatsen
kaarsen branden. Brandende
kaarsen, die licht en warmte
verspreiden. Licht en warmte, waarmee duisternis en
kou worden verdreven. Maar
dat niet alleen. In het licht
en de warmte van een kaars
ligt vaak ook een bijzondere intentie opgesloten. Een
kaars brandt zelden voor licht
en warmte alleen. Licht en
warmte geven aan mensen
geborgenheid om stil te staan
bij dat wat hun bezielt of in
beslag neemt. Ieder op zijn of haar eigen manier. Dat is
niet aan seizoenen gebonden.
Die gedachte dat aan het licht en de warmte van een
kaars vaak een intentie kan wordt verbonden heeft
het bestuur van de Stichting Bedevaarten Westland
doen besluiten voor de parochiefederatie Sint
Franciscus ‘tussen duin en tuin’ een kaars met opdruk
te laten maken. Een kaars met de afbeelding van Sint
Franciscus. Een kaars waarvan het licht en de warmte
het mogelijk maken dat iemand uit onze federatie op
bedevaart kan gaan. Een bedevaart die zonder het
licht en de warmte van die kaars voor iemand niet zou
zijn weggelegd. De kaars is 15 cm hoog en 6 cm dik,
kost € 5,00.
Wij hopen dat op heel veel plaatsen in het Westland en
daarbuiten kaarsen ontstoken gaan worden om voor
mensen het op bedevaart gaan mogelijk te maken. In
het weekend van 7/8 februari 2015 worden deze kaarsen voor en na de viering te koop aangeboden in al
onze kerken. Maar ook kunt via info@westlandsebedevaarten.nl de kaars bestellen.
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WESTLAND OP BEDEVAART(EN)
IN 2015

DOE MEE MET HET
PAROCHIEDINER!

Sinds onze bedevaart naar Lourdes in 2011 staat pelgrimeren in het Westland weer volop op de kaart.
Pelgrimeren, op bedevaart gaan, heeft een eigen plaats
in ieders geloof. Je kan alleen op pelgrimage, maar
met elkaar beleef je het vaak meer. Onze tochten naar
Brielle, Kevelaer, Taizé en Assisi-Rome zijn daar levende
voorbeelden van. Tijdens het op bedevaart gaan nemen
we eventjes afstand van het hectische dagelijkse leven,
om tot bezinning te komen of juist inspiratie te verkrijgen. Was het op bedevaart gaan voorheen een (z)ware
onderneming en/of beproeving, nu stappen we in een
luxe touringcar of vliegtuig en laten ons gemakkelijk
naar het bedevaartsoord heenbrengen.

Op vrijdagavond 6 februari om 18.30 uur begint in
Restaurant & Partycentrum Vrienden het zesde parochiediner. Tussen de gangen door is er entertainment,
met onder andere een optreden van Koos Janssen.
De prijs voor deze fantastische avond is € 55,00 per
persoon en de netto opbrengst is bestemd voor de
H. Bartholomeuskerk. Opgave voor het parochiediner
kan bij Piet de Vreede (pamdevreede@caiway.nl, 0174620739). Geef per mail of telefoon uw naam, adres,
telefoonnummer en het aantal personen voor het parochiediner op. U krijgt dan informatie terug over de
betaling vooraf.

Ook in 2015 gaan we met elkaar op pad. En of het nu
de Stille Omgang, de Hemelvaartswandeling of juist die
al lang gekoesterde wens om (nog) eens naar Lourdes
of Kevelaer te gaan, u bent bij ons aan het goede adres
en van harte welkom. Van het programma aanbod voor
2015 is een handige kalender beschikbaar die vanaf
eind januari in elke kerk te vinden is. Voor nu een kort
overzicht:
Stille Omgang, Amsterdam

21/22 maart 2015

Lourdes, 6 daagse vliegreis

8-13 mei 2015

Hemelvaartswandeling
Nationale Bedevaart, Brielle
Maria Tenhemelopneming, Monster
Kevelaer
Oogstdankdag, Heiloo

14 mei 2015
11 juli 2015
15 augustus 2015
18-19 augustus 2015
2 september 2015

In het weekend van 7 en 8 februari 2015 a.s. zijn de
contactpersonen van de Westlandse Bedevaarten voor
en na alle vieringen aanwezig in de parochiekerk met
alle informatie over de bedevaarten. U kunt dan ook de
speciale Franciscus bedevaartkaars kopen.
Kijk voor meer informatie op onze website www.westlandsebedevaarten.nl of neem contact op met één van
de contactpersonen.

www.kapsalonheuchemer.nl
In de salon nu gratis WiFi verbinding
gebruik van iPads. Volg ons op
@salonheuchemer en op
.
Gebruik onze QR code
Jan Barendselaan 10, 2685 BT Poeldijk
T. 0174 24 55 35 - E. info@kapsalonheuchemer.nl

Harry Stijger

ORIENTATIEDAG PRIESTER-EN
DIAKENOPLEIDING VAN HET
BISDOM ROTTERDAM
zaterdag 28 februari 2015, 10.00-14.00 uur op
Vronesteyn te Voorburg
God heeft een bedoeling met het leven van iedere
mens, de vraag is echter hoe dit plan van de Heer eruit
ziet voor jou. Wat is jouw roeping?
Priester worden in deze tijd?
Jezus riep mensen om Hem te volgen (Mc. 1,15). Naast
de oproep aan alle mensen van goede wil koos de Heer
twaalf leerlingen uit om op een bijzondere manier met
Hem verbonden te zijn en uitgezonden te worden.
Zou je als man van geloof beschikbaar willen zijn als
priester, in dienst van de Heer? Misschien komt de vraag
wel eens in jou op of God jou daartoe roept? Mogelijk
is deze persoonlijke vraag bij je opgekomen in de parochie waarin je actief bent, in een (jongeren)groep,
op de Wereldjongerendagen of in gebed. Weet dan
dat je niet de enige bent! Momenteel telt het bisdom
Rotterdam 5 priesterstudenten. Je bent dus niet de enige die er over nadenkt om priester te worden en er zijn
meer mannen met deze vraag bezig die zich voorbereiden op het priesterschap.
Deze Oriëntatiedag is speciaal voor jou om antwoorden te krijgen op vragen met betrekking tot het priesterschap. Het is dé gelegenheid om eens met de rector
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en met priesterstudenten te spreken. Je kunt uitvinden
hoe de opleiding in elkaar zit en hoe anderen ontdekt
hebben dat ze ‘geroepen’ zijn. De dag vindt plaats op
Vronesteyn. Het is dus gelijk mogelijk om iets van de
sfeer aldaar te proeven.
Heb je er wel eens over gedacht om diaken
te worden?
De eerste apostelen stelden in Jezus’ naam door handoplegging en gebed diakens aan ten behoeve van de
zorg voor de ondersteuning (Hand. 6, 1-6). Naast liturgie en catechese is het de taak van de Kerk actief te zijn
in diaconie teneinde het geloof te verkondigen in daden
van liefde. Zou je als man van geloof als diaken beschikbaar willen zijn in dienst van de Heer? Dan is het echt te
overwegen om je te oriënteren op het ambt van diaken.
Op dit moment zijn nu 6 kandidaten in opleiding tot
permanent diaken. Zij hebben er voor gekozen om een
wending te geven aan hun leven om, na de nodige studie en vorming, te zijner tijd als diaken vanuit het geloof dienstbaar te zijn in Kerk en samenleving. Diakens
zijn te vinden in parochies, in zorginstellingen, in de
gevangenis en ook in wijken van steden met een bijzondere sociale problematiek.
Wil je meer weten?
Meld je dan aan voor de Oriëntatiedag op 28 februari
2015, van 10.00-14.00 uur op Vronesteyn, Park
Vronesteyn 14 , 2271 HS Voorburg (drie minuten lopen
van station Leidschendam-Voorburg).
- Rector Walter Broeders:
T: 070 387 3804
E: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl

- drs. Paul Schuurmans, bisschoppelijk gedelegeerde
voor permanent diakens:
M: 06 106 12 603
E: diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl
Zie ook: www.vronesteyn.nl
EXPOSITIE INEKE VAN
DER ZEIJDEN
Zaterdag 17 januari is van
15.00-17.00 uur de expositie van Ineke van der
Zeijden te bezichtigen bij
Inloophuis Carma. Ineke
van der Zeijden schildert
aquarellen, maar maakt
ook doeken met acryl- en
olieverf. Zij woonde tot voor kort in het Westland en is
bestuurslid van de Culturele Raad Monster. Afgelopen
zomer heeft Ineke van der Zeijden op de Westlandse
Molendag een deel van haar schilder- en beeldhouwwerk verkocht voor het goede doel. Zij heeft toen aan
Inloophuis Carma een schilderij van haar hand geschonken. Bij deze gelegenheid is het idee ontstaan
om een expositie in Inloophuis Carma te gaan houden. Op deze manier hopen wij ook de kunstminnende
Westlanders te mogen begroeten in ons Carmahuis aan
de Oranjetuin.
De expositie vindt plaats in het Carmahuis, dat gelegen is aan de Oranjetuin 15 te Naaldwijk op zaterdag
17 januari 2015. Het inloophuis is van 15.00 tot 17.00
uur voor u geopend. De toegang is gratis.
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KERKBERICHTEN
WEEKEND 17/18 JANUARI: 2e zondag door
het jaar (B).
Zaterdagavond 19.00 uur: GEEN VIERING IN
POELDIJK.
EUCHARISTIEVIERING in de H. Machutuskerk te
Monster.
Presentatieviering pastoraal medewerker Mw. Els
Geelen.
Voorgangers: Pastoor J. Steenvoorden, pastor M. Kwee,
past. medewerker Mw. E. Geelen.
Zondagochtend 11.00 uur:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING m.m.v. het
Bartholomeuskoor/Ned.
Voorganger: Dhr. v.d. Nouweland.
Intenties: Anja Lelieveld-Vrijmoed, Dolf Barendse.
WEEKEND 24/25 JANUARI: 3e zondag van
het jaar (B).
Zaterdagavond 19.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. de heren van het
Bartholomeuskoor en het herenkoor van Deo Sacrum
Delft.
Voorganger: Pastor M. Kwee.
Intenties: Gré Tetteroo-Oosterwijk, Annie Persoonvan Bergenhenegouwen, Jac. Schouw en de overleden leden van de families Schouw en Schulte,
overleden fam. Gardien-Verbeek.
Zondagochtend 11.00 uur:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING met volkszang en cantor.
Voorganger: Past. medewerker M.Th. v.d. Loo.
Intenties: Marie van Koppen-Hogervorst, Riet v.d.
Maarel-Vis, Bep Zuijderwijk, overleden familie v.d.
Loos-van Leeuwen.

BIJZONDERE VIERING:
Zondag 18 januari om 13.00 uur:
DOOPVIERING van Carlos Immerzeel.
IEDERE WOENSDAG is de kerk van 13.30 tot 15.00
uur geopend. Om zomaar even binnen te lopen voor
een stil moment, alleen of met anderen, om een kaarsje
aan te steken of er gewoon even te zijn.

VIERINGEN IN DE BACKERHOF
Donderdag 22 januari om 19.00 uur:
Woord- en Communieviering: mw. T. v.d. Sande.
Donderdag 29 januari om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden: Dhr. J. Brabander.

VIERINGEN IN DE TERWEBLOEM

Geestelijk verzorger:
Mevr. Rafael Maria Theuvenet, telefoon 06-57319910
Pastorale Raad: L. v. Leeuwen, telefoon 245789
Woensdag 14 januari om 19.00 uur:
Rozenkransgebed
Vrijdag 16 januari om 15.00 uur:
Eucharistieviering Pastoor J. Steenvoorden

16 januari a.s. zijn onze ouders, opa en oma

Nico en Lida Janssen
50 jaar getrouwd.
Wij wensen hun nog vele jaren in ons midden
te hebben.

Ivonne en John
Marielle en Theo
Petra en Leon
en de kleinkinderen

Poeldijk, januari 2015

Op zondag 18 januari hoopt onze lieve
moeder en oma

Bep Witkamp-Zuiderwijk
haar 97ste verjaardag te vieren.
Wilt u haar een kaartje sturen?
U doet haar daar een groot plezier mee!
Namens haar familie hartelijk bedankt.
Bep Witkamp-Zuiderwijk
Beatrixstraat 179 - 2685 BK Poeldijk
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Woensdag 21 januari om 19.00 uur:
Rozenkransgebed
Vrijdag 23 januari om 15.00 uur:
Eucharistieviering Pastor Max Kwee
woensdag 28 januari om 19.00 uur:
Rozenkransgebed
De vieringen vinden plaats in de Multifunctionele ruimte in de Terwebloem.

HUISBEZOEK

Het wordt gewaardeerd indien u het secretariaat attent
maakt op personen, die graag bezoek willen ontvangen
omdat ze in het ziekenhuis liggen, of ziek en aan huis
gebonden zijn (tel. 245058).

WWW.RKWESTLAND.NL
WWW.RKK.NL
WWW.GEWEIDERUIMTE.ORG

ETEN MET KERST DOE JE SAMEN
De meeste mensen die alleen wonen kunnen heel goed
voor zich zelf koken Als dat niet het geval is zijn er mogelijkheden om toch dagelijks een verantwoorde maaltijd op tafel te krijgen.
Maar is dat nou leuk? Nee dat is niet altijd leuk. Vooral
de kerstmaaltijd in je eentje verorberen – bordje op
schoot en met een half oog naar de televisie kijken – is
niet bepaald een hoogtepunt. Eten met Kerstmis moet
je, als het enigszins kan, sámen doen. Gezeten aan een
mooi gedekte tafel, genieten van een heerlijk menu dat
anderen voor je hebben bereid. Een drankje erbij en
vooral gezelschap om je heen. Dat is wat je elke alleenstaande zou gunnen.

En dat was dan ook de bedoeling achter het kerstdiner
voor mensen uit Poeldijk die alleen zijn. Dit jaar werd
voor de achttiende maal het kerstdiner aangeboden
door de diaconie van de Sint Bartholomeus parochie
en de Hervormde Kerk in Poeldijk. Op 25 december
kwamen de gasten bijeen in de pastorie aan de
Voorstraat. Rond vier uur, net tijdens een hagelbui met
harde wind, belden zij aan en werden ontvangen in de
sfeervolle zaal van de pastorie, waar de tafel gedekt
stond en waar het slechte weer buiten snel vergeten
was.
Het gezelschap werd welkom geheten door Kees van
Leeuwen namens de diaconie van de beide kerken. Hij
begroette behalve de genodigde gasten ook pastoor
M. Kwee van de R.K. parochie en de heer Aad Koen van
de Hervormde Kerk. Ook Trudy Broch werd welkom geheten. Zij kwam gedurende enkele uren kerstliederen
spelen op haar accordeon en zij bracht de echte muzikale kerstsfeer mee.
Ook het team van de ‘keukenbrigade’ werd voorgesteld; het bestond dit keer uit Cock Zuiderwijk, Nel van
Ruijven en Paul en Coby Meijer. Gevieren brachten zij
enkele uren achter potten en pannen door in de keuken en ook zij genoten van hun kooksels die al met al
maar liefst acht gangen besloegen,- van voorgerecht,
soep, hoofdgerecht, omlijstende groenten, dessert tot
de afsluitende koffie toe.
Het diner was ook mogelijk gemaakt door de medewerking van scholieren uit Poeldijk en omgeving. Er waren
cakes gebakken, tafelbloemstukjes gemaakt en placemats vervaardigd. En het volledige menu was op smaakvolle menukaarten vermeld. Mevrouw Nel van Ruijven
las ook een mooi gedicht over de kerstboom voor.
Aan het eind van de bijeenkomst werden de vrijwilligers bedankt door Nelly Schouw, die hen als gastvrouw
een attentie overhandigde. Daarna vertrokken de gasten in de donkere avond naar hun eigen huis met de
mooie herinnering aan een sfeervol samenzijn in kerstsfeer.
Nelly Schouw

technisch installatiebedrijf

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

U bent van harte welkom in onze winkel
aan het Vliethof 13 in Wateringen.

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Erik en Mariët van der Velde
Vliethof 13
2291 RX WATERINGEN

Tel. 0174-294581
www.dejongoptiek.nl

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080
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De Bijbel Betrouwbaar?
(Deel 3)
Iemand vroeg eens: Wat is de Bijbel anders dan een
verzameling mythen en oude verhalen? Indianen of
Germanen hebben toch ook hun oude verhalen over
goden en de oorsprong van de wereld en zo?
Een goede vraag! Maar... de Bijbel is niet één soort
boek. Het woord 'biblia' betekent letterlijk 'boeken'. Je
kunt de Bijbel beter zien als een boekenkast, met daarin vele boeken. Je vindt er gedichten – de psalmen. Je
vindt er brieven in. Er staan hele stukken geschiedschrijving in – de geschiedenis van het Joodse volk, lesstof
op Israëlische scholen! Levensbeschrijving zit er bij – de
evangeliën, over het leven van Jezus. En er zou meer te
noemen zijn. Een boekenkast vol!
Inderdaad, er zijn ook wel gedeeltes die iets weg hebben
van oude mythen, dat wil zeggen: teksten die in verhalende vorm willen aangeven hoe de wereld in elkaar zit.
Met God de schepper, een slang die mensen verleidt tot
het kwade, de komst van de dood; waarom er zoveel talen zijn... Maar dat is slechts een klein gedeelte! Als we
alleen die stukken hadden, zou ik de Bijbel inderdaad in
één adem noemen met andere oude mythes.
Maar de Bijbel is veel méér. Het is het boek van hoe
God contact legt met mensen. Niet in een mythische wereld van ooit, maar in het gewone leven. Het
gaat niet over verkláring, het gaat over ontmóeting.
Blijkbaar kan dat. Mensen als Abram, Mozes en zovele
anderen leefden uit de ontmoeting met God. En niet
slechts enkelingen, het hele Joodse volk was ánders –
levend van wat God zei en had gedaan!
Bovenal vertelt de Bijbel van Jezus. In Hem ontmoeten mensen werkelijk God. Geen mythische figuur is
Hij, maar een levensecht mens die geboren werd en
stierf – en tegelijk is Hij zoveel meer. Bij mensen die
Hem ontmoetten, veranderde hun leven. En... dat kan
nóg gebeuren. Juist als je de Bijbel leest! Een boek met
oude mythen? Welnee! Het boek van de ontmoeting!
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kerkdiensten
ZONDAG 18 januari 2015
10.00 uur: – Ds. A.J. Molenaar
19.00 uur: – Ds. A.J. Molenaar
ZONDAG 25 januari 2015
10.00 uur: – Ds. E.J. Prins, Heinenoord
19.00 uur: – Ds. D. van Vreeswijk, Zevenhuizen
Tijdens alle morgendiensten:
Kinderoppasdienst voor kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst voor kinderen van de basisschool
Bij de kerkdiensten
Op zondag 18 januari leid ik beide diensten. De morgendienst zal een themadienst zijn over ons jaarthema
“delen met de ander”. Ditmaal zal het gaan over het
onderling delen van het geloof. In hoeverre spreken we
met elkaar over onze vreugde en twijfels in het geloof?
Wat maakt dat velen dit moeilijk vinden? Is het eigenlijk wel nódig om te delen wat je ten diepste beweegt?
Is dat niet iets heel persoonlijks, tussen God en mij? U
hoort het wel, vragen genoeg!
De avonddienst gaat, naar aanleiding van de catechismus, over een moeilijk onderwerp: de Drie-eenheid.
Zoals de catechismus terecht vraagt: “als er maar één
God is, waarom hebt u het dan over de Vader, de Zoon
en de Heilige Geest?” Een vraag die een moslimbuur of
–collega ook zou kunnen stellen! Of misschien vindt u
zelf de leer van de Drie-eenheid ook wel twijfelachtig.
Dus laat u toerusten wat hierop te zeggen is!
Op zondag 25 januari begroeten we twee bekende
gezichten. De morgendienst wordt geleid door ds. E.J.
Prins uit Heinenoord, in de avonddienst gaat voor onze
oud-predikant ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen.
Allen hartelijk welkom in de kerk!
ds. A.J. Molenaar
Maandsluiting “Terwebloem”
Op D.V. vrijdag 30 januari is er weer maandsluiting
in de Terwebloem. Aanvang 19.00 uur. De overdenking wordt deze avond verzorgd door ds. J. Henzen uit
Wateringen. Muzikale medewerking verleent het koor
“Con Amore” uit de Lier o.l.v. dhr. van Duivenvoorde.
Organist is eveneens dhr. van Duivenvoorde. We hopen
in het nieuwe jaar u weer allemaal te ontmoeten opdat
we met elkaar goede uren hebben.
Commissie Gemeentewerk

“ook in 2015
stAAt hEt hELE
kEuRsLAgER tEAM
wEER VooR u kLAAR”
Van der MAAREL, keurslager
Voorstraat 53 - 2685 EJ Poeldijk
Telefoon 0174-245262
info@vandermaarel.keurslager.nl
www.vandermaarel.keurslager.nl
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OPEN KERK EN BOEKENMARKT
Zaterdag 18 januari is de kerk aan de Fonteinstraat
weer van 10.00 tot 11.30 uur open voor een ieder die
behoefte heeft aan een gesprek, de kerk eens wil bezichtigen of gewoon voor een kop koffie of thee.
Ook is er in de jeugdruimte weer BOEKENMARKT.
ALPHA-cursus start D.V. in januari 2015 in Monster
Voor de vijfde maal hopen wij in januari a.s. de Alphacursus te starten. Wij doen dat vanuit bewogenheid
met onze naasten die niets of bijna niets van het christelijk geloof weten, daar geen ervaring mee hebben,
maar wel op één of andere manier interesse tonen.
Is deze cursus alleen voor deze mensen? Nee. Ook voor
mensen met een christelijke achtergrond of gewoon
leden van een gemeente die meer willen weten van de
Bijbel, geloven e.d. Maar het kan ook zijn dat je met
een niet christelijke buurman/buurvrouw of familielid
een Alpha-cursus wil volgen.
Een Alpha-cursus is een laagdrempelige kennismaking
met het christelijk geloof.
Deze cursus start donderdag 22 januari 2015 – de
overige avonden in overleg met de cursisten – en omvat 10 avonden en halverwege de cursus 1 zaterdag. De
avonden beginnen om 19.00 uur met een gezamenlijke
maaltijd en duren tot ongeveer half tien.
Waar wordt de cursus gehouden? In gebouw De Haven
en in de Jeugdhaven, allebei in de Havenstraat in
Monster. Zijn er kosten aan verbonden? In principe niet.
Wel vragen we – op vrijwillige basis – een kleine bijdrage voor de maaltijd. Is er een leeftijdsgrens? Nee; het is
voor personen van 18 tot 80-plus.

SCOUTING POELDIJK
BEDANKT BAKKERIJ VD
SANDE EN ZORGBAKKERIJ
’T BLAUWE HEK.
Ook dit jaar hebben wij voor
onze jaarlijkse oliebollenactie
weer goed samengewerkt met
Bakkerij vd Sande in Poeldijk
en de Zorgbakkerij ’t Blauwe
Hek aan de Oranjesluisweg in
Naaldwijk.
Eric vd Sande heeft onze oliebollen gebakken, die wij
weer zelf hebben ingepakt, en de appelbeignets hebben we zelf gebakken in de Zorgbakkerij. Bakken in
de Zorgbakkerij blijft een bijzondere ervaring, het ene
goede doel helpt het andere goede doel. Daarnaast is
het toch uniek dat beide bakkers in deze drukke decembermaand de tijd en energie vrij kunnen maken
om Scouting Poeldijk te helpen. De gehele actie is voor
Scouting Poeldijk ook dit jaar weer super goed verlopen. We hebben aan de deur goed verkocht en ook in
onze kraam, hoek Jan Barendselaan/Irenestraat, liep
het weer storm. We hebben met z’n allen veel werk
moeten verzetten, het ging dan ook om ruim 5.000
oliebollen en bijna 2.500 appelbeignets. Over het verloop van de actie en samen met de opbrengst voor
onze clubkas zijn we dik tevreden. Wij willen dan ook
iedereen bedanken die de oliebollen en appelbeignets
bij Scouting Poeldijk heeft gekocht en bedanken wij
vooral Zorgbakkerij ’t Blauwe Hek en
Bakkerij vd Sande!

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Joanne Steenks,
tel. 06-11653196, e-mail: alpha@hervormdegemeentemonster.nl
Het Alpha-team van de Hervormde Gemeente Monster
en de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te
Poeldijk.

OUD PAPIER
De oud-papiercontainer staat klaar van: 28 januari tot
en met 31 januari 2015 op het adres: Monsterseweg
112, Poeldijk (naast hotel-restaurant Elzenhagen).

N.J. WITKAMP B.V.
ABC Westland 300, 2685 DD Poeldijk

IMPORT – EXPORT

w w w. w i t k a m p . n l
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Sociaal Cultureel Centrum ’De Leuningjes’
Julianastraat 49 – 2685 BB Poeldijk – Telefoon 0174 - 244761

Zaterdag 31 januari

Indo Rock Gala
‘Club Tari Merak’
Feestavond
Aanvang: 19.00 - 01.00 uur
Informatie en tickets: J. Wentink 0172 – 437642 / jclwentink@ziggo.nl

HALLO POELDIJKERTJES!
Wij zijn de Kleine Welpen van
Scouting Poeldijk en zijn op zoek
naar jou!
Ben jij 7 of 8 jaar.
Hou je van spelletjes.
Vind je het leuk om te knutselen.
Hou je van avontuur en uitdaging?
Kom dan kijken bij Scouting Poeldijk!
Elke zaterdag middag van 14.00 tot 16.00 uur
zijn wij te vinden in ons clubgebouw “de Schakel”,
Arckelweg 5.
Kijk voor meer informatie op onze site www.scoutingpoeldijk.nl
Of zoek ons op facebook: Kleine Welpen – Scouting
Poeldijk

Zondag 1 februari

Hawaiian Sundays
‘Bill and his Hawaiians’
Gezellige middag in zomerse sferen
Aanvang: 14.00 – 17.00
Entree: € 5,00
Meer informatie: www.hawaiianmuziek.nl

Dinsdag 3 februari

Westland On Stage
Beroepenfeest
Informatie: www.westlandonstage.nl

Informatie: www.deleuningjes.nl
E-mail: info@deleuningjes.nl

Tot gauw!

Hersenstichting
Nederland

LOOPT U MEE?
Word collectant voor de Hersenstichting
Van 2 t/m 7 februari 2015 wordt de Hersenstichting
collecte gehouden.
Voor Poeldijk zijn we nog dringend op zoek naar nieuwe collectanten. Het zou geweldig zijn als u ons wilt
helpen voor het goede doel.
Een op de vier mensen krijgt ooit in zijn of haar leven
met een hersenaandoening te maken. Hieronder vallen
onder meer hersenletsel, beroerte dementie, autisme,
migraine en ADHD.
De opbrengst van de collecte wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting om zo
een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor
mensen met een hersenaandoening. Voor dit werk is
veel geld nodig. Daarom vragen wij uw hulp tijdens de
collecteweek.
Een paar uurtjes collecteren in het jaar, dat is een kleine
moeite met een groot effect. U kunt zich opgeven bij
de collecte organisator in Poeldijk.
Dhr van de Laar – 0174-240178 – jan.katy@hetnet.nl.
Laten we proberen van deze collecte een groot succes
te maken.

van den Berg
BouwConsultancy
Infrarood inspectie
woning en gebouwen
Isolatie en Energie advies
Vochtdoorslag gevels en kelders
Dak lekkages - C.V. installaties
Badkamer lekkages en Waterschades
Bouwkundig rapport of inspectie
Verzakkingen aanbouw en kelders

Wij zien alles… wat u niet ziet…
Nieuw
Nieuwbouw – Verbouw – Renovatie – Onderhoud

Te Huur
Partime bedrijfsruimte per dag, per week, per maand
van 0 tot 100 m2.

Bel: 06-22517475 / 0174-280552
E-mail: info@vandenbergbouwconsultancy.nl
www.vandenbergbouwconsultancy.nl
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Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris: Toos de Vreede,
telefoon 0174 - 245238
Kantoor en repetitielokaal:
In s.c.c. “De Leuningjes”
Julianastraat 49, 2685 BB Poeldijk
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Bankrelatie: Rabobank Westland te Naaldwijk
Rekeningnummer: NL83RABO0142210552

2

IN DE KERK

Wat een feest kan Bevrijdingsdag 2015 worden als we
daar met elkaar ook een muzikaal feestje van maken.
Voor aanmelden en verdere informatie: stuur een berichtje naar zangkoren@deosacrum.nl
TV

De poelDijker
NIEUWS VAN

Zaterdag 17 januari:
19.00 uur: – G
 een viering
Zondag 18 januari:
11.00 uur: – Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de Nederlandse viering.
Zaterdag 24 januari:
19.00 uur: – H
 eren Bartholomeuskoor zingen samen
met het herenkoor van Deo Sacrum uit
Delft de Missa in honorem St. Mariae
Magdalenae van Philip Loots tijdens de
viering.
Organist: Petra Veenswijk,
Dirigent: Steven van Wieren
Zondag 25 januari:
11.00 uur: – v iering met cantor.
Nieuw Project
bij Deo Sacrum:
Bevrijdingsconcert
Op dinsdagavond 5 mei
2015 geven we in onze
Bartholomeuskerk een Feestelijk Bevrijdingsconcert.
De viering van “70 jaar bevrijding” mag uiteraard niet
onopgemerkt voorbij gaan. 5 mei 2015 moet daarom
ons inziens een bijzonder en gedenkwaardige dag worden en daarbij mag in Poeldijk de muziek niet ontbreken.
Achter de schermen is er al heel wat heen en weer gepraat en geschreven over dit concert en zijn er plannen
gemaakt en diverse keren bijgesteld.
Inmiddels denken we een heel aantrekkelijk programma op de lessenaar te hebben voor dit
Bevrijdingsconcert. Een concert in “Proms”-achtige
sfeer met medewerking van het Holland Symfonie
Orkest (voorheen RBO Sinfonia) en een viertal solisten.
Het geheel onder leiding van onze dirigent Steven van
Wieren.
Op het programma: o.a.
- Feel the Spirit – John Rutter
- Finlandia – Sibelius
- 9e Symfonie – Beethoven
- Jerusalem – Parry
- Land of Hope and Glory - Elgar
Aantrekkelijk om te luisteren maar vooral aantrekkelijk
om mee te doen.
En daar gaat het hier nu even om....
Naast de leden van Deo Sacrum is bij dit concert veel
plaats voor Projectdeelnemers
- Het is fantastisch om een keer met symfonieorkest te
mogen samenwerken;
- Het is fantastisch om met velen 70 jaar bevrijding te
bezingen.

,,DE BACKERHOF”
Onder redactie van de Vitis Welzijn.

nieuws voor senioren

Voor informatie/aanmelden voor activiteiten, cursussen of
voorzieningen van Vitis Welzijn kunt u terecht op:
H Spreekuur ouderenadviseur Vitis Welzijn – woensdagochtend van
9.30 - 11.00 uur in de Backerhof of bij het Stiploket Westland kunt u
een afspraak maken voor een huisbezoek van de ouderenadviseur.
H Spreekuur zorgconsulente Gemeentelijke Sociale Dienst
Elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in het zorgloket van
Vitis Welzijn, Havenstraat 16 te Monster. Op alle werkdagen is er
een telefonisch spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur bij de toegewezen zorgconsulente.

Bezoekdienst dementie
De vrijwilligers van de Bezoekdienst Dementie kunnen
ondersteuning geven aan mensen met dementie vanaf
een vroeg stadium zodat de vrijwilliger meegroeit in de
situatie. Er kan sprake zijn van ontkenning: “Met mij is
niks aan de hand!”. Om iemand met dementie aan te
melden bij de bezoekdienst is een diagnose niet nodig
en soms is extra hulp zeer welkom om het als mantelzorger langer vol te houden. Mantelzorgers kunnen
ook voor zichzelf een vrijwilliger aanvragen. Iemand die
met hen de boodschappen doet bijvoorbeeld, of een
terrasje pakt. Als je als mantelzorger je accu opgeladen
houdt, kun je de zorg beter aan. Je móet dus zelfs goed
voor jezelf zorgen! Bel of mail gerust met de coördinator van de Bezoekdienst voor dementie: Kristien Litjens,
t. 0174-630358 of mail naar k.litjens@vitiswelzijn.nl.
Meer informatie is te vinden op www.vitiswelzijn.nl.
Activiteitenagenda voor Poeldijk,
wijkcentrum De Backerhof
Quiz over Holland
Woensdag 14 januari is er een gezellige quiz over
Holland. Aanvang 14.00 uur en de entree kost € 3,50
inclusief één keer koffie of thee met lekkers.
Optreden van Tonderonsje
Woensdag 21 januari ‘n “Gezellig Muzikaal Onderonsje”. Een middag vullend programma met piano en
zang. Samen gaan we door de geschiedenis van bekende radio- en TV-tunes. Aanvang is om 14.00 uur en de
entree is € 5,00 inclusief één keer koffie of thee.
Stip Westland, loketten voor wonen, zorg en welzijn
U kunt voor meer informatie terecht bij de medewerkers van Vitis Welzijn in de Stip Westland loketten.
Havenstraat 16, 2681 LD Monster, t. 0174-315044.
Iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur bent u welkom,
op woensdag gesloten. Internet: www.vitiswelzijn.nl
E-mail: info@stipwestland.nl.
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Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen

De winter van 2014/2015 brengt tot nu toe niet datgene waarop veel
ijsliefhebbers zo verzot zijn. De weergoden zorgen echter af en toe voor
verrassende omwentelingen, vandaar dat we de moed niet moeten laten zakken. Winter of niet, bijgaand kiekje laat zien dat het ook in
de lente nog behoorlijk fris kan zijn. Het tafereeltje werd op 12 april
1956, nauwelijks zes weken na de extreem koude februarimaand, vastgelegd. Een maand die geldt als een der koudste van de twintigste
eeuw. Gehuld in winterjassen begeeft de familie Witkamp zich op weg
naar de Bartholomeuskerk alwaar op zijn minst het links lopende duo
wordt verwacht. Het is de dag dat tweeling Gerard en Piet Witkamp,
overigens met meerdere Poeldijkse jongens en meisjes, hun doopbeloften plechtig gaan hernieuwen. Een gebeurtenis die toentertijd na het
voltooien van het lager onderwijs door de zesdeklassers plaatsvond.
Het betekende min of meer het afscheidsfeestje van de lagere school,
een bijeenkomst waarmee de jeugd het toen moest doen. Het plaatje
karakteriseert een uitstekend tijdsbeeld van de jaren vijftig der vorige
eeuw. Jaren waarin jongens tot een jaar of zestien/zeventien vrijwel
altijd een plusfour als pantalon droegen. Een ruim zittende broek die
een eind onder de knie meestal elastisch om het been sloot. Als alternatief waren er ook plusfours die middels enkele knopen werden vastgemaakt. Schertsend werd de plusfour ook wel ‘drollenvanger’ genoemd,
een aardig bedachte nevenfunctie voor het kledingstuk. In hoeverre
de broek ook als zodanig zijn diensten heeft bewezen, viel niet meer te
achterhalen. Feit is dat de drie jeugdige knapen, evenals hun ouders,
in hun paasbeste pakkie ter kerke zijn gegaan. Zoals te doen gebruikelijk in die jaren, stond bij zulke gelegenheden een beroepsfotograaf
paraat om de feestelingen op weg naar de kerk te vereeuwigen. In zowel Voorstraat, Verburghlaan als kerkplein waren de lenzen steevast
gericht op kerkgangers. Vandaar ook dat vanaf links tweeling Gerard
en Piet, moeder Bep Witkamp-Zuiderwijk, vader Jaap Witkamp en
jongste zoon Sjaak in Poeldijks hoofdstraat plots met een fotograaf
werden geconfronteerd. Gezien de gelaatsuitdrukkingen hebben zij
geen moeite gehad met de belangstelling die voor hen aan de dag

werd gelegd. Jaap en Bep Witkamp-Zuiderwijk waren niet slechts de
trotse ouders van drie jongens, er waren ook twee meisjes aan hun
zorgen toevertrouwd. Heel bijzonder dat ook de meisjes Annemarie
en Kitty een tweeling vormen. Gezien de toen nog prille leeftijd van
de meisjes was voor hen tijdens de kerkdienst oppas geregeld. Jaap en
Bep woonden hun eerste huwelijksjaren (tevens oorlogsjaren) boven
MarieJan, het pension van Marie Groenendaal en Jan van Rijn aan de
Dr. Weitjenslaan (nu de Luifel). Gerard en Piet werden daar halverwege de oorlog geboren. Na de bezetting heeft de familie Witkamp op
diverse locaties gewoond, nu al tientallen jaren aan de Beatrixstraat.
De familie Witkamp was niet bepaald een doorsnee gezin. Het feit dat
zij op een totaal van vijf kinderen twee tweelingen telden, was op zich
al bijzonder. Daarenboven heeft vader Jaap in het Poeldijks blauw vele
jaren als grensrechter gefungeerd bij het eerste team van voetbalvereniging Verburch. Last but not least werd jongste zoon Sjaak halverwege de zestiger jaren een bekende streekgenoot als zanger Reza van
misschien wel de beste Westlandse band ooit, te weten Reza and the
Firecats. Een band die zelfs optrad met Ferre Grignard en samenwerkte met Paul Acket en Peter Koelewijn. Zover als zijn grote idool Cliff
Richard heeft Reza het niet kunnen brengen. Zij die dat kunnen zeggen zijn echter op de vingers van een hand te tellen. Sjaak heeft op zijn
in 1956 gemaakte wandelingetje naar de kerk niet kunnen vermoeden
dat hij tien jaar later overal in het land zou optreden. Evenmin zal
Bep Witkamp-Zuiderwijk er bij stil hebben gestaan dat zij bijna zestig
jaar later de formidabele leeftijd van 97 jaar zou bereiken. Toch is dat
laatste, als alles een beetje meezit, zondag 18 januari een feit. Vandaar
dat zij door een legioen Poeldijkers niet alleen van harte geluk, maar
tevens een prettige dag wordt toegewenst.
‘U ziet als decor nog eens een keer,
politiepost en school van weleer.
Het is verdorie,
vergane glorie.
Dat besef doet best een beetje zeer’.

De poeldijker

16

Repetitielokaal: in s.c.c. ”De Leuningjes”
Postadres: p
 /a s.c.c. ”De Leuningjes”
Julianastraat 49
2685 BB Poeldijk
www.piusxpoeldijk.nl
Bankrek.nr.: 14.22.11.818
Postbank nr.: 3032998
Voorzitter: Bas Vermeulen
Secretaris: H
 elma van Dijk, e-mail: secretariaat@piusxpoeldijk
Jeugd-opleiding: e-mail: leerlingen@piusxpoeldijk.nl

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Van der Valk Schilders
...voor zorgeloos onderhoud

Jupiter
14 - 16
*UPITER

 24a
Rijsenburgerweg
2685
 LR
,2
0OELDIJK
EB Poeldijk
T:
4 0174
 245
 419

F:
& 0174
 243
 315

info@vandervalk-schilders.nl
INFO
VANDERVALKSCHILDERSNL
valkschilders@kabelfoon.nl

WWWVANDERVALK
SCHILDERSNL
www.vandervalk-schilders.nl
www.vandervalk-schilders.nl

Het traditionele nieuwjaarsconcert van de Poeldijkse
muziekvereniging Pius X werd geopend met een terugblik en kijkje naar komend jaar door voorzitter Bas
Vermeulen. Twee jaar geleden is binnen de vereniging
een duidelijke keuze gemaakt voor een ander jeugdbeleid en dat begint zijn vruchten af te werpen. Het leerlingenorkest gaat steeds beter presteren en inmiddels
is een stageproject van leerlingen bij het grote orkest
succesvol afgesloten. Het komende jaar gaat men hier
zeker mee door.
Ook de aandacht van de scholen voor muziekonderwijs
neemt toe. Afgelopen jaar werd door Pius X een muziekdocent ingezet op de basisscholen om muzieklessen
te geven. Helaas kon dat project niet op dezelfde wijze
worden voortgezet door onvoldoende financiële middelen, maar op dit moment is men druk doende om op
een andere wijze, met een grote en bekende fabrikant
van muziekinstrumenten, een speciale blazersklas op te
richten. ZoweI in Nederland als in het buitenland zijn
al enkele projecten in deze vorm gestart en uitermate
succesvol. Gebruik wordt gemaakt van bestaande projectervaringen en kennis om dat hier in Poeldijk ook op
te zetten. Naar verwachting start Pius X in samenwerking met de basisscholen in het nieuwe schoolseizoen.
Dat ook hiervoor financiële middelen noodzakelijk zijn
mag geen verwondering wekken maar het positieve is
dat er al enkele mensen zijn die vertrouwen hebben in
deze opzet. Zij hebben hun steun in materiële zin reeds
toegezegd. Maar er is nog veel meer nodig. Een goede steun in de rug is het inititatief van dirigent Geert
Schrijvers, die met een privé-intitatief een sponsorloop
organiseerde door het hardlopen van 3 halve marathons in 5 weken tijd. Ook die opbrengst wordt speciaal
aangewend voor de jeugdopleiding.
Met de aanstormende jeugd wil Pius X een hoog muzikaal niveau handhaven. Afgelopen jaar werd met een
geweldig arrangement en veel inzet de hoogste prijs
binnengehaald op het WFM-festival. Niet eerder viel de
vereniging dit geluk ten deel tussen al het muziekale
geweld van concurrerende harmoniën, maar met dit geweldige fanfareorkest lukte het toch om met de hoogste score de eerste prijs weg te kapen.
Komend jaar gaat Pius X er voor om minimaal hetzelfde hoge niveau te halen. Enkele bijzondere concerten die u absoluut niet mag missen zijn de Westlandse
Saxofoondag op 31 januari, waar een optreden plaatsvindt met het beste fanfareorkest van Nederland, nl.
Het Gelders Fanfareorkest!
Een unicum voor de Westlandse regio dat u als liefhebber niet mag missen. Daarnaast is er een verrassend
optreden in het weekend van 18-19 april tesamen met
het Westlands Mannenkoor. Het enthousiasme bij beide
verenigingen is groot voor dit evenement dus dat belooft wat. In het najaar gaat Pius X zeker de titel van
het WFM verdedigen. En de voorbereidingen voor een
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optreden met de Marinierskapel van de Koninklijke
Marine begin 2016 zijn in gang gezet. Daarnaast blijven
de vertrouwde optredens rondom Koningsdag, donateursconcert, Sinterklaas intocht, enzovoorts.
Pius X leeft en bruist. Aan de artistieke en creatieve inzet mankeert het niet.
Zorglijker is de ontwikkeling rondom de terugtredende
overheid. Niet alleen direct voor ons als culturele verenigingen in het amateurveld maar voor de muzikale
ontwikkeling in zijn totaliteit.
Weliswaar heeft onze Minister van COW 25 miljoen toegezegd voor extra muziekonderwijs op de basisscholen
de komende 5 jaar, alleen is de vraag of er over 5 jaar
nog muziekverenigingen beschikbaar zijn om die goed
opgeleide kinderen op te nemen.

17

is op zoek naar een parttime

keukenhulp
ter assistentie van onze koks en te helpen
in de spoelkeuken, leeftijd vanaf 16 jaar.
En enkele enthousiaste en spontane

medewerk(st)ers in de bediening
1 of 2 avonden per week / weekend.
Leeftijd vanaf 30 jaar, ervaring gewenst.
Bel of mail: 0174 245681 – rene@restaurantvrienden.nl

Waren we kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2014 nog hoopvol gestemd met de toegezegde aandacht vanuit de plaatselijke politiek voor het culturele
veld. Op dit moment kunnen we daar minder optimistisch over zijn. Het blijft nog bij beloftes!
Dan hangt ook nog het accomodatiebeleid van de gemeente Westland als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Er komt een totale herschikking van de
huisvesting van verenigingen, want het aantal locaties
waar nu culturele activiteiten plaatsvinden wordt teruggebracht van 18 naar 11. Dat de beschikbare ruimte
efficiënter wordt benut is een logische en verklaarbare
keuze. Dat er harmonisatie van tarieven komt is toe te
juichen. De vraag is alleen voor Pius X of wij straks nog
in De Leuningjes kunnen blijven. Dat zal van veel factoren afhangen, waaronder de belangrijkste factoren
beschikbaarheid en prijs. De eerste verkennende gesprekken hebben hierover al plaatsgevonden. Het is aan
ons de taak om ook om te kijken naar alternatieven.
Enkele serieuze opties hebben zich daarbij al aangediend. Voor Pius X geldt daarbij als belangrijkste criterium: wij zijn een Poeldijkse vereniging en primair is de
inzet ook gericht op huisvesting in de kern Poeldijk of
er dicht tegenaan. En met dat laatste wordt bedoeld de
nabij gelegen bedrijventerreinen.
Het aanwezige publiek kreeg vervolgens een geweldig
optreden voorgeschoteld door de gehele vereniging,
zoals daar zijn:
- het leerlingenorkest o.l.v. Steven van den Oever,
- de slagwerkgroep en jeugdslagwerkgroep; beide o.l.v.
Michel Ponsioen en
- het orkest o.l.v. Geert Schrijvers.
Bijzonder was het gastoptreden van Erik-Jan de With
op de saxofoon. Niet alleen is hij de saxofoonleraar
van onze leerlingen, maar inmiddels in binnen- en buitenland een veel gevraagd artiest, die ook nog de organisatie van de Westlandse Saxofoondag voor zijn
rekening neemt.
Pius X en haar leden wensen u een gezond, gelukkig en
muzikaal 2015.

TANKE TRANSPORT

NATIONAAL EN
INTERNATIONAAL TRANSPORT

Postbus 42
2685 ZG Poeldijk
Telefoon 0174-286660
Fax
0174-286669

uitzetten van alle lichten
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
licht - geluid - domotica

Mode op Maat
Wilt u dat ook leren?
Voor beginners, gevorderden en voor
wie de kneepjes van het vak wil leren.
Alleen kinderkleding maken kan ook.
Inlichtingen en aanmeldingen
bij de cursusleidster
Anny Eeltink
Duinpan 24, Monster
Telefoon: 0174-247002
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T e r r e i n :
Arckelweg 20,
2685 SM Poeldijk
Telefoon:
246136 (kantine voetbal/handbal)
242292 (Jan v.d. Valksporthal)
242093 (tenniskantine)
INTERNET: www.verburch.nl

SECRETARIATEN:

Handbal: Karin Heemskerk, Verschoorestraat 12, 2685 RD Poeldijk, 0174-245618.
Handboogsport: Anita Sulsters-Kramer, Uilehorst 73, 2675 WR Honselersdijk,
telefoon 0174 - 629695
Jeu de Boules: A. Kool, Landréstraat 137, 2551 AD Den Haag. Tel. 070 - 3688676
Judo: www.judoverburch.nl
Tennis: Anita Kamp, Postbus 48, 2685 ZG Poeldijk, telefoon 0174 - 670671
Turnen: Malou Pieters, Dwarsland 6, 2685 TH Poeldijk, telefoon: 0174 - 240360
Voetbal: Clubinfo, Arckelweg 20a, 2685 SM Poeldijk, telefoon: 0174 - 246136
Volleybal: Irene van der Burg, Uitterlier 9, 2678 TZ De Lier, telefoon 0174 - 516806

Promotionele Communicatie

Secretariaat Sportstichting:
Mw. M. Kok, A.J. van Reststraat 20, 2685 VJ Poeldijk, telefoon: 0174 - 246539
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

volleybal
Crossmedia Communicatie

VERBURCH-TOERNOOI – UITNODIGING
WIE: Iedereen die het leuk vindt om te volleyballen

Publicatie Oplossingen

www.nadorpdruk.nl/oplossingen

WAAR: Jan v.d.Valk sporthal (Poeldijk)
WANNEER: zaterdag 14 MAART 2015 , vanaf 19.00 uur

Jan Barendselaan 190 - 2685 BX Poeldijk – T (0174) 28 50 60
E info@nadorpdruk.nl - I www.nadorpcommunicatiemakers.nl

WAAROM: OMDAT HET GEWOON HEEEEEEL GEZELLIG
IS!!!!
Organisatie: Volleybal vereniging Verburch

Wegens succes herhaalt:
Vanaf heden u keuze uit:
Back pack (in blauw, roze
of zwart), Postmen bag
(in blauw rose of zwart),
Shoulder bag (in blauw
of zwart), Bowling bag (in
blauw of zwart), Reporter
bag (in blauw of zwart) en
Big shop bag (in zwart).
(Op www.tassentanken.nl
kunt u een reis naar New
York winnen!)

Jan Barendselaan 188, Poeldijk - tel. 725015
Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag
van 6 tot 21 uur
Zaterdag
van 7 tot 21 uur
Zondag
van 9 tot 21 uur

Geef je nu alvast op met een team bij Nel Bernardon
Opgeven kan tot uiterlijk 2 maart 2015 (Rberndon@kabelfoon.nl of tel.: 0174-248502)
Let op : vol = vol (kosten € 25,00 per team)
Een team bestaat uit 6 personen, waarvan minimaal
twee vrouwen.

tennis
OLIEBOLLENTOERNOOI BIJ VERBURCH TENNIS
SUCCES!
Op maandag 29 december is het jaarlijks terugkerend
oliebollen toernooi voor de jeugd weer gespeeld bij
Verburch Tennis in de Jan van der Valk Sporthal. Dit
toernooi wordt van oudsher gesponsord door Bakkerij
van der Sande, uiteraard in de vorm van oliebollen!
’s Morgens werd er gespeeld door de basisschoolleerlingen, 24 in totaal, ’s middags kwamen de middelbare
scholieren aan de beurt en dat waren er 20. Er werden
dubbel partijen gespeeld en er werd flink gestreden.
Voor alle kinderen die ‘s morgens hebben gespeeld was
er na afloop een mooie medaille en voor de poulewinnaars een mooie beker. De poulewinnaars waren ’s morgens: Sam Scholtes, Tijs Buijs en Finn van de Voort.
’s Middags was er voor elke speler een leuke mok en uiteraard ook voor deze winnaars een beker. Hier waren
de poulewinnaars: Bas van Lith, Alysia Gode en Sem van
Kester.
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Langs deze weg willen wij Bakkerij van der Sande hartelijk bedanken voor de overheerlijke oliebollen en ook
onze jeugd toernooisponsor Connecting Lilies.
Namens de JC Els Barendse,
Redactie In’s & Out’s.

poeldijkertjes
Schoonheidsspecialiste
en pedicure
Witte Brug 1 kamer S4 (1e ingang)
Tel. 06 - 48834585
Leny Knoors
primadonna@casema.nl

Tapijt, Laminaat, Vinyl,
Zonwering, Gordijnen, Vitrages,
Dameskleding, Cadeauhoek.

Offers Wonen & Mode
Loosduinse Hoofdstraat 315
Den Haag

Hierbij willen wij onze kinderen, klein en
achterkleinkinderen, familie, vrienden en kennissen
bedanken voor alle telefoontjes, kaarten en
bloemen voor ons 60 jarig jubileum.
Piet en Riet Verbeek

VERBURCH TENNIS GAAT OOK IN 2015 VOOR
OPEN WINTERTOERNOOI
In maart 2014 vond het allereerste officiële KNLTB
Open Wintertoernooi plaats in Westland en wel op het
Onings Tennispark van Verburch in Poeldijk. Een zonovergoten week liet bijna vergeten dat het hier om een
‘wintertoernooi’ ging en met ruim 425 deelnemers een
super goede start van deze nieuwe traditie. Een Open
Wintertoernooi in maart vormt sowieso een goede
voorbereiding voor het aankomende competitie- en

ook zomerseizoen en daarnaast wil iedereen wel weer
eens een ‘balletje’ slaan na een lange en koude winter.
Dus ook in 2015 gaat Verburch Tennis voor de organisatie van dit Open Wintertoernooi en wel van zaterdag
7 maart t/m zondag 15 maart. Er wordt mix en dubbel
gespeeld. Dus voor alle tennisliefhebbers in Westland
en ook daarbuiten, blokkeer deze week alvast in de
agenda en tot ziens in 2015!
Opgeven kan vanaf half januari via de website van de
vereniging www.verburchtennis.nl.

VRIJDAGMARKT IN POELDIJK
Vers is LEKKER!

KARSEMEIJER
KAAS

Bakkerij
’t stoepje

Kaas uit Woerden steeds de beste

Iedere vrijdag op de markt in Poeldijk
*

Heerlijke kraakverse roze tompoezen:
Per stuk ................................................ 1,50

*

Roomboter fondantspritsjes:

Per pakje NU ....................................... 2,00
*

Brood van de week; ZEEBONK: ... 1,75
en 3 voor maar .................................... 5,00

*

Delicatessebol; boordevol noten,

rozijnen, stukjes abrikoos ............... 3,00

+ 20 zegels GRATIS!!

Aanbiedingen zijn geldig op vrijdag 16-01-2015

BELEGEN 30+ KAAS
95
Kilo ............................. 6,
GROTE EIEREN
10 voor

........................

1,00

U kunt pinnen bij alle kramen op de markt!!!
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KBO Poeldijk

met een wens was gestoken. Alles bij elkaar een zeer
geslaagde middag met bedankjes en positieve reacties
in de richting van het bestuur.

Katholieke Bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5,
2675 BK Honselersdijk, tel. 0174 - 245789,
e-mail: kees@keesenleny.nl

KBO afdeling Poeldijk – 60 jaar
In 2015 bestaat de KBO afdeling Poeldijk 60 jaar. Bij dat
feit zullen we natuurlijk in het komende jaar meerdere
malen stil staan. Het bestuur is al enige tijd bezig om
een feestdag voor te bereiden. Die staat al gepland op
26 september. Zodra er meer bekend is zult u uiteraard
via de Poeldijker geïnformeerd worden.
In de volgende Poeldijker komt een stukje over de start
van de KBO.
Sfeervolle Kerstviering 2014
Op zondagmiddag 21 december vierden zo’n 190 mensen in de Leuningjes de mooie en gezellige Kerstviering
van de KBO Poeldijk. Na de koffie met iets lekkers zong
het kamerkoor Couleur Vocale, bestaande uit 13 zangers en zangeressen, vier mooie liederen. Daarna ging
Pastor R. Dits voor in een korte gebedsviering, die geheel in de sfeer van de komende Kerst stond. Het koor
zong de Nederlandse Kerstliederen welke flink werden
mee gezongen. Het werd begeleid op de piano door
Melisande Schürmann-Bol en de muzikale leiding lag
bij dirigent Toos de Vreede. Pastor Dits vertelde over
zijn roeping tot diaken. Deze kwam in de Kerstperiode
tot stand toen hij nog optrad als drummer. Hij liet de
hele zaal het bekende lied “Little drummerboy” meezingen terwijl hij met zijn trommel de maat aangaf.
Hij riep op tot vrede en vroeg om daarmee te beginnen in de directe omgeving, dus in het gezin en in
Poeldijk. Vervolgens las Leny van Leeuwen een mooi
Kerstverhaal voor over een eenzame rijke vrouw die samen met een arme buurvrouw en haar 2 kinderen een
mooie Kerst vierde. Riet Grootscholten las de namen
voor van de KBO-leden die in het afgelopen jaar overleden zijn. Na de Gebedsviering zong het koor nog enkele mooie Engelstalige motetten. Tijdens het tweede
gedeelte van de middag vonden de glaasjes met advocaat met slagroom gretig aftrek. Onze gastvrouwen
gingen rond met bladen met diverse lekkere drankjes. Ook de inwendige mens werd niet vergeten door
het serveren van heerlijke worst en kaas. Er werd weer
veel bijgepraat door mensen die elkaar alweer enige
tijd niet gezien hadden. Bij de uitgang stond een doos
voor een vrijwillige bijdrage, en die werd door de aanwezigen goed bedacht. Bij het afscheid van de gasten
ontvingen zij een Kalanchoë-plantje waarin een kaartje

Unie KBO heeft heldere opinie over ouderenzorg
De Unie KBO mengde zich eind vorig jaar nadrukkelijk
in het debat over de kwaliteit van het verzorgings- en
verpleeghuis. Dat leverde krantenkoppen op als “luister
naar de ouderen om te weten hoe het gaat” en “genoeg gepraat, sluit slechte verpleeghuizen”.
Dit zijn citaten van Unie KBO-directeur Manon van der
Kaa, die niets aan duidelijkheid te wensen overlaten.
In een opinieartikel dat in diverse regionale kranten
verscheen, benadrukt de Unie KBO dat de vraag naar
waardige zware ouderenzorg toeneemt, terwijl het
aanbod achter blijft. “Wilt u weten of het verpleeghuis slecht functioneert? Vraag het de bewoners en hun
naasten”, zo stelt Manon Vanderkaa. De Unie KBO is
voorstander van een verplicht, jaarlijks tevredenheidsonderzoek, inclusief verbeteracties. Ouderen zelf en
hun familie moeten hierbij de graadmeter zijn.
Passiespelen op 31 mei 2015
In dit jaar worden van 10 mei t/m 13 september voor de
20-ste keer de Passiespelen in Tegelen georganiseerd.
Dit geschiedt om de 5 jaar en op zondag 31 mei is er
een speciale voorstelling voor KBO-afdelingen uit het
hele land met gereduceerde prijzen. Vijf jaar geleden
ging er een volle bus vanuit Poeldijk naar Tegelen en
degenen die meegingen hebben van een indrukwekkende voorstelling genoten. We willen ook nu graag
proberen voldoende mensen enthousiast te maken om
mee te gaan. De voorstellingen worden gegeven in het
Openluchttheater De Doolhof met een overweldigend
decor en met 2700 overdekte zitplaatsen.
Het verhaal over de laatste dagen van Jezus. Dat
verhaal staat! Een nieuwe benadering in tekst, regie en muziek. Verrassend, boeiend en meeslepend.

VERBAZEND
VERBAZEND VEELZIJDIG
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jupiter 26

utiliteitsbouw verbouw onderhoud

ontwikkeling

2685 LR poeldijk

tel. 0174 244950
info@verbakel.nl

fax 0174 248394
www.verbakel.nl

De poeldijker
Toeschouwers worden “mee-belevers”. De aanvang is
14.30 uur en het duurt ongeveer drie uur, inclusief een
pauze van een half uur.
De toegangsprijs is € 30,- of € 26,- (Rang A of B inclusief koffie met vlaai in de pauze.)
Evenals vorige keer willen we op de heenreis een keer
stoppen voor een koffie of thee pauze met een belegd
broodje en op de terugweg ergens halt maken voor
een heerlijk 3-gangen menu. We zouden het prachtig
vinden wanneer we met een volle bus met gezellige
Poeldijkers naar Tegelen zouden gaan.
Voor die dag moet u rekening houden met een totaal
bedrag van ca € 70,- per persoon, dit is mede afhankelijk van het aantal deelnemers. Deze dag is dus inclusief
de reis per bus, koffie/thee met belegd broodje op de
heenreis, toegangskaart en een 3-gangen menu op de
terugweg.
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✄
Bezoek aan de Passiespelen in Tegelen op zondag
31 mei 2015
De heer / mevrouw
………………………………………………………………………
Adres
………………………………………………………………………
Telefoon
………………………………………………………………………
Geeft zich op met 1 / 2 personen

✄
Herkent u dit?

Droomt u hiervan?

Omdat we tijdig moeten reserveren vragen we u uiterlijk op dinsdag 17 februari te melden of u mee wilt met
deze dag en daarvoor het formulier hiernaast ingevuld
in te leveren bij onze dames van de reiscommissie:
Corrie van der Voet, Irenestraat 104, Tel. 247608
Lida Zuiderwijk, Beatrixstraat 119, Tel. 06 19038168
Spreuken en gezegden
Wanneer je oud wordt, duurt het langer om uit te rusten dan om moe te worden.
Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste goede
indruk te maken.

Offers Wonen & Mode
Loosduinse Hoofdstraat 315 - Den Haag
070-3979171 www.offerswonenenmode.nl

Fifty fit

Fifty fit

Gratis Fitheidstest
op zaterdag 14 februari

Gratis Fitheidstest
op zaterdag 14 februari

Wilt u uw fitheid testen?
Bent u 55 plusser en woont u in of in de omgeving van Poeldijk?
Kom dan naar de fitheidstest van FIFTY FIT op zaterdag 14 februari.

Wilt u uw fitheid testen?
Bent u 55 plusser en woont u in of in de omgeving van Poeldijk?
Kom dan naar de fitheidstest van FIFTY FIT op zaterdag 14 februari.

Fifty Fit!

Beweegma
programt/m
maart 15
mei 20

Voor meer informatie:
tel. 0174-244940
www.verburch.nl

Fifty Fit | Sportpark Verburch | Arckelweg 20 | 2685 SM Poeldijk
T 0174 - 244 940 | fiftyfitpoeldijk@gmail.com

Fifty Fit!

Beweegma
programt/m
maart 15
mei 20

Voor meer informatie:
tel. 0174-244940
www.verburch.nl

Fifty Fit | Sportpark Verburch | Arckelweg 20 | 2685 SM Poeldijk
T 0174 - 244 940 | fiftyfitpoeldijk@gmail.com
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VAN VLOER TOT PLAFOND, VAN MUUR TOT MUUR, SCHUINE DAKEN, GEEN PROBLEEM !

KINDEREN VAN SMALLSTEPS KINDERCENTRUM
WESTHOF KOMEN IN ACTIE VOOR CLINICLOWNS
Kindercentrum Westhof maakt sinds deze zomer onderdeel uit van Smallsteps.

Kom langs in onze showroom: Slachthuiskade 10p in Poeldijk, of bel: 0174 - 28 38 77

Kom ook eens kijken in onze bloemenkraam!!!
Openingstijden: vrijdag 09.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur
Adres: Slachthuiskade 4 - Poeldijk
Wij zijn ook weer gestart met onze workshops.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
of kijk op onze website.
Marja Brabander
Karin Koelewijn
info@pureflower.nl

06-53523092
06-51851715
www.pureflower.nl

Op 23 december 2014 vierden de kinderen
samen met hun
ouders en pedagogische
medewerkers
van smallsteps
Westhof de Kick
off van de omlabeling van
Catalpa naar
Smallsteps.
Voorafgaand
aan de Kickoff was er een
kerstdiner met de kinderen en pedagogische medewerkers in de Brede school de Westhof.
Smallsteps staat middenin de samenleving. Alles wat wij
doen, doen we samen. Samen met elkaar, met de kinderen, met hun ouders. We spelen ook graag een actieve rol in onze wijk. Zo zetten we ons vaak in om iets
te doen voor de omgeving en verbreden daarmee ons
aanbod. Een uitje naar een kwekerij, een verrassing van
de bakker, het bezoeken van een bejaardentehuis of
picknicken in een tuin kan zomaar geregeld worden.
(smallsteps Westhof is gevestigd in de Brede school
Westhof)

■ Jan Barendselaan 74
■ 2685 BV Poeldijk

■ info@avantihaarmode.nl

■ T: (0174) 24 57 82

■ www.avantihaarmode.nl

Bouwplannen
Ontwerp
Nieuwbouw
Vergunningen
Verbouw
Wij helpen u deze te realiseren
Advies
Ontwikkeling
Wonen
Utiliteit
Zorg
Interieur
www.bas1s.nl | Voorstraat 18
2685 EM Poeldijk | 0174-246000

WORKSHOP TABLETS VOOR BEGINNERS
Heeft u van de Sint een tablet gekregen, maar weet
u (nog) niet wat de mogelijkheden er van zijn? Kom
dan naar de workshop Tablets voor beginners,
op donderdagavond 22 januari 2015 in Bibliotheek
Wateringen.
U leert de basisgebruiksmogelijkheden van een tablet,
zoals verbinding maken met Wi-Fi, wat zijn apps en
waar zijn ze te vinden, foto’s maken en organiseren. Na
een introductie gaat u deze avond vooral ook zelf praktisch aan de slag. Meld u nu aan voor de workshop, het
aantal plaatsen is beperkt!
Aanmelden kan via onze webshop op www.bibliotheekwestland.com. Workshop Tablets voor beginners,
donderdag 22 januari 2015, 19.30 – 21.30 uur in
Bibliotheek Wateringen.
Deelname is gratis voor leden van Bibliotheek Westland
(wel aanmelden), € 2,50 voor niet-leden. Neem op 22
januari uw eigen tablet mee!

De poeldijker
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Commandeurskade 22, Maasland (010) 591 04 99

VRIJDAG 23 JANUARI
ZATERDAG 7 FEBRUARI
AANMELDINGSWEEK
MAANDAG 9 T/M ZATERDAG 14 MAART
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Kijk ook

18.00 - 21.00 UUR
10.00 - 13.00 UUR

(op afspraak)

De poeldijker
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Hoera!

Woensdag 21 januari 2015 wordt
e
de 500 Jumbo geopend.

Deze feestelijke mijlpaal vieren we niet alleen in Woerden, maar in heel het land
met een tweetal acties bij alle 500 winkels.
1. Woensdag 21 januari ontvangt iedere klant vanaf € 20,- aan boodschappen
een gratis pakje ASK stroopwafels.
2. Woensdag 21 t/m zondag 25 januari: ontvangt iedere 500e klant zijn/haar
boodschappen gratis. Spelregels zijn gedurende deze actieperiode te vinden
op www.jumbo.com/spelregels.

Boere

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur
Zondag van 12.00 tot 18.00 uur

