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NIEUW rEcEpt voor onze rookworst
Daarom nu helemaal glUtENvrIj!!!  
DE hElE WINtEr Door

De 2e rookworst   
halve prijs
Van der MAAREL, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk
Tel.: 0174-245262, Fax: 0174-240539
info@vandermaarel.keurslager.nl
www.vandermaarel.keurslager.nl

Koffieconcert

c.v. De Blauwkonters
Zondag 15 februari 2015

De toegang is gratis

Met optredens van:

Muziekvereniging St. Gregorius uit Kwintsheul
Dansmariekes c.v. De Blauwkonters  •  Slagwerkgroep Pius X uit Poeldijk

 Blaaskapel De Flaterbende uit Rotterdam Zie pag. 3

93 mm x 67,5 mm, voorpagina Poeldijker

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

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

Uw vertrouwen waard
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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

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.

De   poelDijker
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

GEVRAAGD:

Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s, boeken,
land kaarten 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

CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.
JOs VraNKEN

Het Endhof 5  -  Telefoon 0174 245520

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:

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

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

Contactpersoon Poeldijk

Joep van Veen, 06 81022746

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI

Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174 625459

De PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:

FraNs VaN VELTHOVEN
Eliasdreef 91 - Telefoon 0174 642196 - E-mail: fransvanvelthoven@hetnet.nl

arNOuD aMMErLaaN - Telefoon 06 21276786

AGeNDA

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.

13 februari  ♣  KCB, Klaverjassen in De Backerhof, 
aanvang 19.30 uur.

15 februari  ♣  Herenkoor Deo Sacrum Poeldijk 
en Delft zingen ‘De Grote Loots’ 
in de Maria van Jessekerk in Delft. 
Aanvang 10.30 uur.

21 februari  ♣  Voetbalwedstrijd, MSV’71 – Verburch,  
aanvang 14.30 uur.

28 februari  ♣  Matthäus Passion in de 
Bartholomeuskerk.  
Voor toegangskaarten:  
www.deosacrum.nl

  ♣  Wintermarathon Klaverjasclub 
Onderlinge Vriendschap. Zie pag. 3.

Inleveradres voor kopij en advertenties:
Voorstraat 53, Poeldijk, de_poeldijker@hotmail.com.

Voor de uitgave van 25 februari, gelden de volgende inleverdata : 
Inleveren kopij: dinsdag 17 februari vóór 12.00 uur; 
voor advertenties: donderdag 19 februari vóór 12.00 uur.
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Tot ziens bij

Bakkerij van der S
ande

in de Voorstraat

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

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

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

AANBIEDINGEN:
Vrijdag 13 februari en zaterdag 14 februari:

CARNAVALS SOEZEN nu voor   ......................  @ 1,65  

6 SNEEtjES kRENtENwEggE
nu voor   .....................................................................................  @ 1,50  
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Zaterdag 14 februari:

VALENtIjNS hARt CAkE tAARtjE mEt 
mARSEpEIN ROOSjE nu voor  ........................  @ 6,95
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Vrijdag 20 februari en zaterdag 21 februari:

gEVuLdE kOEkEN nu voor   ..............................  @ 1,45
tARwEpuNtjES  ......... 6 HALEN  4 BETALEN 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

EEt bROOd VAN bAkkERIj VAN dER SANdE.
bROOd dAt fIjN VAN SmAAk IS 
EN dAt LANgER mALS bLIjft.

bEStEL jE EIgEN tAARt Op:
www.bAkkERIjVANdERSANdE.NL

Wij zijn er voor uWij zijn er voor u

EEN PERSOONLIJKE UITVAART
MET OOG VOOR DETAIL

Telefoon 0174-270090
Uitvaart- informatiecentrum

Voorstraat 26, 2685 EM  Poeldijk
www.lupine.nl U I T V A A R T V E R Z O R G I N GU I T V A A R T V E R Z O R G I N G

DE LIER

LUPINE_0911_09_POELDIJK_93x91.indd   1 14-09-2011   10:45:42

OPTOCHT
Zaterdag 14 februari organiseert c.v. de Blauwkonters 
weer een optocht.
Doet U ook mee? Prins Vincentius en Page Sharmaine 
zouden het leuk vinden u te ontmoeten.
Er is geen thema, maar het is wel Valentijnsdag, dus 
misschien kunt u daar iets mee.
De route is gelijk aan vorige jaren. Wat zou het leuk zijn 
als u, indien u aan de route woont, de vlag uitsteekt of 
uw huis versierd.
De optocht start vanaf de Leuningjes(Beatrixstraat) om 
14.00 uur. Daarna is het kindercarnaval. Entree voor 
deze middag is € 2,00 per persoon. Klein en groot!
De optocht wordt net als vorig jaar vooraf gegaan door 
Show and Marchingband VICTORY.
Opgeven voor de optocht kan bij het secretariaat
secretariaatblauwkonters@caiway.net.  
Of tel. 0174-244397.

KOFFIECONCERT MET DE BLAUWKONTERS
Zondag 15 februari staat het jaarlijks terugkerend 
koffieconcert op het programma.
De organisatie heeft een vrolijk programma gekozen.
Voor de pauze zorgt Muziekvereniging St. Gregorius 
uit Kwintsheul voor de vrolijke noten, oud Prins Jos en 
raadslid Jordi dragen ook hun steentje bij, en dit alles 
onder de bezielende leiding van dirigent Paul Verhoef.
Ook de dansmariekes van de Blauwkonters zetten hun 
beste beentje voor.
Na de pauze swingende ritmes van de slagwerkgroep 
van ons eigen Pius X, onder leiding van Michel Ponsioen 
en het alom bekende dweilorkest De Flaterbende uit 
Rotterdam maakt het carnavalsconcert compleet.
De Flaterbende speelde bij het Varend Corso en op het 
Dweilfestival in Poeldijk en vindt het een eer om weer 
naar Poeldijk te komen.
Dit alles speelt zich af in de Leuningjes.
Aanvang is 12.00 uur en entree GRATIS!

Het is weer zover, zaterdag 28 februari wordt onze 
wintermarathon gehouden. Deze vindt plaats in de 
Leuningjes. Zoals gewoonlijk hebben wij een grote tafel 
met veel prijzen en een dag vol gezelligheid. Wij van 
onze kant doen ons best om voor het publiek er een 
grandioze dag van te maken en dus schroom niet en 
kom gezellig een kaartje leggen. Voor de prijs hoeft u 
het niet te laten, € 15,00 per koppel. 

De aanvang is om 10.30 uur. We spelen 6 bomen. 
Gaarne zien wij u tegemoet op zaterdag 28 februari. 
Tot dan. U kunt ons bereiken via:
Cor Mol, 0174 246654 of 06 34490167.
D. v. Dijk 0174 628602 of 06 25268752.

Het bestuur van Onderlinge Vriendschap

KLAVERJASCLUB
ONDERLINGE

VRIENDSCHAP

♥♣
♦

♠
SINDS 1947
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Wij hopen dat er veel respons gaat komen, zodat de 
aanschaf van de bank snel kan worden gerealiseerd en 
dat er straks voor het mooie pand een extra bank kan 
worden geplaatst.

Desgewenst kunnen gegadigden, die een bijdrage wil-
len leveren, informatie inwinnen bij de penningmeester 
van de Stichting Vrienden van de Terwebloem, de heer 
Frans van Velthoven tel. 0174-642196.
Het banknummer van de stichting Vrienden van De 
Terwebloem is NL91 RABO 0168851652. 

WERELDKAMPIOENEN VOGELS
Van 22 januari tot 25 januari werd in het Autotron in 
Rosmalen de 63e Wereldshow voor zang en siervogels 
gehouden, dit onder de naam Mondial 2015. Er waren 
ruim 22.000 vogels ingeschreven. Ongeveer een derde 
van deze vogels werd ingezonden door zo’n duizend 
Nederlandse liefhebbers. Andere landen met veel deel-
nemers waren onder andere België, Italië en Spanje. 
Drie leden van de Monsterse vogelvereniging De 
Edelzanger hoorden bij Nederlandse inzenders. Twee 
van deze leden werden Wereldkampioen in hun cate-
gorie. Dit waren Jaap van der Starre Lzn in de categorie 
Aziatische grote parkieten met een halsbandparkiet en 
Jos van der Knaap in de categorie Afrikaanse prachtvin-
ken met een bruinrugekstertje. www.edelzanger.net

Bruinrugekstertje

Vogelvereniging
De Edelzanger Monster
Secretariaat J.W.G. Verbeek
Mauritslaan 43, 2685 VA  Poeldijk
Telefoon 0174 - 242746
E-mail: edelzanger@kabelfoon.net

EEN TWEEDE ZITBANK  
VOOR DE TERWEBLOEM

De stichting Vrienden van De Terwebloem heeft er-
voor gezorgd, dat aan de voorkant van het gebouw een 
bank werd geplaatst.
De bewoners maken dankbaar gebruik van deze bank. 
Lekker in het zonnetje zitten. Wachten op een taxi of 
een busje. Of gewoon gezellig voor een praatje met 
medebewoners of bezoek.

Door het grote succes van de bank is vanuit de bewo-
ners geopperd om een tweede bank te plaatsen. De 
aangeschafte bank is een solide exemplaar en u zult 
zich kunnen voorstellen dat hier een aardig prijskaartje 
aanhangt.
Voor de aanschaf van de tweede bank zoeken wij klei-
ne of grote sponsors. Alle bedragen zijn welkom. Van 
personen of bedrijven die een substantiële bijdrage 
leveren wordt als tegenprestatie (indien u dit wilt) uw 
naam of bedrijf op een bordje vermeld op de nieuwe 
bank.
Naast de sponsors draagt De Terwebloem zelf ook bij, 
door de opbrengsten van de verkochte artikelen uit de 
vitrinekar bij de receptie te besteden voor de aanschaf 
van de bank.

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

DE NIEUWE WEG OPENT VOORLEESDAGEN MET 
ISABEL VAN DUIJNE
Vol aandacht luisterden de leerlingen naar kinderboe-
kenschrijfster en illustratrice Isabel van Duijne. Zij open-
de de Nationale Voorleesdagen op WSKO De Nieuwe 
Weg in Poeldijk. Zij las voor uit eigen werk in de groe-
pen 1, 2 en 3 en maakte een prachtige tekening met 
de kinderen. Voor het zevende achtereenvolgende jaar 
heeft de basisschool een bekende kinderboekenschrij-
ver die voorleest tijdens de voorleesdagen. Op deze 
manier wil de school taal en lezen stimuleren bij de 
leerlingen. Isabel van Duijne bleef na afloop op school 
om boeken te signeren.  
Zoekt u een goede en gezellige school voor uw kind? 
Bel voor een afspraak: 0174-247166. www.denieuwe-
weg.wsko.nl, twitter mee: @denieuweweg.  
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Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling/reparatie
H APK /roetmeting
H Winterbanden

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

WWW.AUTOBEDRIJFWVANDERENDE.NL

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  

2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

0174 
– 

29 29 26
www.dijknoordermeer.nl - uitvaart@dijknoordermeer.nl

0174 
– 

29 29 26
www.dijknoordermeer.nl - uitvaart@dijknoordermeer.nl

0174 
– 

29 29 26
www.dijknoordermeer.nl - uitvaart@dijknoordermeer.nl

H. BARTHOLOMEUS
VOORSTRAAT 111
2685 EK POELDIJK
TELEFOON 0174-245058
Algemeen nummer: 
NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: 
NL 44 RABO 01422 00 875

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

EVEN VOORSTELLEN
Sinds 1 januari van dit jaar ben ik in de parochiefede-
ratie werkzaam als pastoraal werkster. Ik ben voor de 
hele federatie aangesteld maar zal voornamelijk in re-
gio West mijn werkzaamheden hebben en samenwer-
ken met pastor Kwee. Mijn werkkamer is in Monster. 

Mijn naam is Els Geelen en ben geboren in 1970 als 
jongste van het gezin. Boven mij heb ik vier broers. Ik 
ben geboren en getogen op Scheveningen en heb van 
mijn hele leven maar 4 jaar buiten Scheveningen ge-
woond. Ook nu woon ik weer op Scheveningen in een 
appartement waar geen ruimte is voor meer dan één 
persoon. Ik ben niet getrouwd. Lezen, zingen en wan-
delen zijn een hobby van mij. Dat zingen doe ik elke 
maandagavond in Den Haag waar ik eens per maand 
de voorbereidster ben van de Taizé gebedsdienst. 
Daarnaast volg ik een cursus icoon schilderen die elke 
tweede zaterdag van de maand is. Op de zaterdag-
avond, waarop ik ook voorga in de viering, moet ik iets 
eerder weg van de cursus die in Veenendaal is, maar 
dat zie ik niet als een probleem.  

Na mijn studie aan de MEAO ben ik gaan werken bij 
de ANWB op het hoofdkantoor op de afdeling boek-
houding van de afdeling Alarmcentrale. Eerst nog 
de administratie gedaan van de afdeling Rechtshulp 
maar die ging al gauw op in de afdeling boekhou-
ding van de Alarmcentrale. Daar met plezier jaren ge-
werkt. Intussen begonnen met mijn studie theologie 
en daarom de overstap gemaakt naar de meldkamer 
van de Alarmcentrale. Mede door mijn onregelmatige 
diensten, de alarmcentrale werkt 24 uur zeven dagen 
per week, heb ik iets langer over mijn studie gedaan. 
Hoewel ik ook wel makkelijk kon studeren tijdens de 
nachtdiensten. Eind 2007 ben ik wegens reorganisa-
tie ontslagen en ben uiteindelijk bij Zorg en Zekerheid 
gaan werken, een zorgverzekeraar op de afdeling 
AWBZ/PGB. 

In 2009 ben ik afgestudeerd als theoloog aan de Fontys 
Hogeschool in Amsterdam. Nu is de opleiding verhuisd 
naar Utrecht. Na mijn studie heb ik de keuze gemaakt 
om niet voor het basispastoraat te kiezen maar wel voor 
het leven in een kloostergemeenschap. Op het moment 
van mijn intreden in 2010 voelde dat als mijn roeping. 
Maar gaande de jaren, bleek dit toch niet de plek te we-
zen waar ik gelukkig zou blijven. Daarom ben ik weer 
uitgetreden en ben ik nu beschikbaar voor het basispas-
toraat en mag ik dus in deze parochiefederatie werken. 
Dit is mijn eerste aanstelling als pastoraal werkster in 
het basispastoraat en dit is dus nieuw voor mij. 
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De eerste weken heb ik voornamelijk kennisgemaakt 
met de diverse secretariaten, parochiebesturen en de 
gemeenschappen van regio West. Veel mensen gezien 
maar helaas… namen onthouden is dan wel lastig, dus 
bij voorbaat, mijn excuus als ik uw naam niet heb ont-
houden. De komende weken ga ik voor in de weekend-
vieringen en hoop u dan te kunnen ontmoeten. 
Vol enthousiasme ben ik aan het werk gegaan in uw 
parochiefederatie en zie het als een uitdaging om mij 
zo snel mogelijk thuis te voelen in het Westland en in 
onze parochiefederatie.  

Els Geelen, p.w.

“MIJN KERK DEELT”
De avond van het inleveren van de enveloppen is altijd 
een spannende avond.
Er wordt altijd gekeken naar voorgaande jaren. 
Maandag 26 januari was weer zo’n avond.
Inmiddels zijn alle wijken binnen en geteld. De teller 
staat momenteel (4 februari) op € 108.200,00.
Een resultaat boven verwachting! Ja zelfs een paar dui-
zend euro meer dan vorig jaar. Wetend dat er altijd nog 
toezeggingen nakomen, zijn wij bijzonder tevreden met 
dit resultaat. Heeft u uw enveloppe, om wat voor reden 
dan ook, nog niet ingeleverd dan kunt u deze altijd in 
de brievenbus van de pastorie deponeren. 

Na deze actie is een woord van dank zeker op zijn 
plaats. Daarom willen wij u, als parochiaan of als “voor-
keurparochiaan” bedanken voor uw toezeggingen. 
Natuurlijk mogen wij ook niet die parochianen verge-
ten die weer bereid waren op pad te gaan om de enve-
loppen bij u thuis te bezorgen en later weer persoonlijk 
bij u op te halen. Gezamenlijk hebben wij dit resultaat 
weer bereikt. Onze hartelijke dank daarvoor.

Namens het parochiebestuur,
De commissie kerkbalans

.nl
2015

zand  liet
tandprothetische praktijk

Arnold Spoelplein 75
2553 CG Den Haag
Tel: 070 - 73 709 32 

Locatie oude postkantoor 
Stadsdeel Loosduinen

met vergoeding via de zorgverzekeraar

KUNSTGEBIT?

vernieuwing • reparatie • aanpassing

MISSIE – ONTWIKKELING – VREDE

VASTENAKTIE: 18 FEBRUARI - 5 APRIL 2015: 
GRENZELOOS SAMEN LEVEN IN BENIN.
In alle parochies van de St.Franciscus-Federatie en de 
St. Ursula parochie en parochie Onze-Lieve-Vrouw van 
Sion in Delflanden, Schipluiden en Maasland gaan we 
in deze Vastentijd weer voor een eigen project: inza-
meling voor de bouw van een school voor voortgezet 
onderwijs voor Pater Gerard Blesgraaf, die al 20 jaar 
woont en werkt als missionaris in Karimama in het 
noorden van Benin in Afrika. Hij is voor het Westland 
geen onbekende missionaris en vorig najaar nog in 
Nederland en bij de regio Mov van de St. Franciscus-
Federatie op bezoek geweest om zijn schoolproject te 
promoten. In zijn parochie aldaar is er een katholieke 
basisschool met 150 kinderen, die een hoog slagings-
percentage behalen. De ouders hebben aan de leiding 
van de school al een paar jaar dringend gevraagd om 
de school uit te breiden met voortgezet onderwijs. 
Omdat de mensen arm zijn, is het niet mogelijk om hun 
kinderen naar een voortgezet onderwijsschool te stu-
ren, die ver van hun dorp staat en waar het ook niet 
veilig is. Het bisdom kan wel voor leerkrachten zorgen, 
die op de nieuw te bouwen school les kunnen geven. 
De regering heeft geen geld om de uitbreiding van 
de school te betalen. Pater Gerard Blesgraaf heeft een 
dringende oproep gedaan vorig najaar in het Westland 
om de school voor het voortgezet onderwijs te helpen 
realiseren. Hij heeft er zelf ook al vele uren ingestoken 
door fondsen te werven, offertes en andere contacten, 
die hem helpen om het benodigde bedrag bij elkaar te 
krijgen. Het ontbrekende bedrag is nog € 22.000,00.

TIJDCOLLECTE 
Geld inzamelen voor een goed doel is de meest be-
kende vorm van collecteren. Dat doen we voor speciale 
acties in de Advent- of de Vastentijd. Een tijdcollecte 
is anders. Bij een tijdcollecte geven mensen geen geld, 
maar tijd. Mensen worden gevraagd om een dag of een 
dagdeel vrijwilligerswerk te doen voor een diaconaal of 
ander goed doel, binnen of buiten de parochie. Dat kan 
een individuele activiteit zijn of een activiteit met een 
klein groepje (gezin, vrienden, vrijwilligersgroep e.d.). 
De Vastentijd is een mooie gelegenheid om eens met 
de tijdcollecte te starten. 

Door de tijdcollecte:
• wordt een appèl op de parochianen gedaan om zich 

een keer diaconaal in te zetten;
• kunnen parochianen kennis maken met voor hen 

nieuwe vormen van vrijwilligerswerk;
• kan het netwerk van de parochie verbreden door sa-

menwerking te zoeken met andere maatschappelijke 
organisaties;

• kan de parochie aan de samenleving laten zien, dat 
zij er niet alleen voor zichzelf is.

Diaken Dits
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Het moet toch mogelijk zijn met de meewerkende pa-
rochies, hierboven vermeld, het bedrag tijdens de 40 
daagse Vasten met elkaar te kunnen inzamelen. De 
offerkist achter in de kerk is weer beschikbaar tijdens 
deze vasten periode voor uw bijdrage aan dit dringen-
de project om voor de kinderen in Karimama een bete-
re toekomst te realiseren!!!!!!!!!!!

Namens de Werkgroep M.O.V. Jan van Paassen.

NAAR LOURDES (MET VLIEGTUIG) 
VAN 8 T/M 13 MEI 2015

Even weg uit je vertrouwde omgeving, je laten mee-
nemen door mensen die enthousiast vertellen over 
een plaats waar hemel en aarde elkaar raken. De 
plaats waar Bernadette en Maria elkaar ontmoette. 
Een plaats waar mensen elkaar echt ontmoet(t)en. 
Lourdes, dat bergdorpje in de Pyreneeën waar je al 
vaker van gehoord hebt. Al vele keren heb je een be-
devaart naar Lourdes voor je uit geschoven met een 
gebaar van: dat komt nog wel eens! Goed nieuws. Dit 
jaar kunt u met ons mee om het zelf te ervaren. 

Je zult ervaren dat een bedevaart, drie reizen in één 
is. Allereerst je eigen reis naar Lourdes, als tweede de 
ontmoeting met mensen die je onderweg tegen mag 
komen en als derde de ontmoeting met Maria en door 
haar met Jezus. Dus een reis naar binnen, hoe gaat het 
met mij? Als tweede een kennismaking en ontmoe-
ting met de mensen om mij heen. En als derde mijn 
geloofsrelatie met God, Jezus en Maria. Dit alles ge-
beurt op een ontspannen relaxte manier, een vakan-
tiestemming. En toch is een bedevaart méér dan een 
vakantiereis. Dat méér ga je ervaren in de dagen dat je 
in Lourdes bent. We zijn geen toeristen die op een af-
standje blijven kijken wat er allemaal gebeurt. Wij zijn 
deelnemers, wij worden deelnemers. We komen sa-
men rond de maaltijden, doen mee in de vieringen, wij 
lopen mee in de lichtprocessies en zijn stil bij De Grot. 
Je hoort elkaars verhalen. Je mag hier je eigen levens-
verhaal vertellen, ook zonder woorden. In het verhaal 
van de ander herken je jezelf, je wordt één grote fami-
lie. Het is wonderlijk, mensen die je nog nooit gespro-
ken hebt, het lijkt wel of je ze al jaren kent. Je hoort 
mensen zeggen: “Deze plek is anders”, “Ik zou hier wel 
willen blijven”, “Ik voel me hier goed.” Wat is het dat 
u tegenhoudt om zelf deze ervaring te beleven! Vraag 
gerust iemand mee.

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

Ieder jaar is er een thema. Voor het jaar 2015 is het the-
ma gekozen: Lourdes, de vreugde van de zending. 
Het thema is een hulpmiddel om ons te helpen te groei-
en in geloof. Wij zijn allemaal leerlingen. Lourdes blijkt 
al meer dan 150 jaar een leerschool, een plek, waar 
mensen God beter leren kennen. Wij mogen in het 
voetspoor van Bernadette gaan. Een meisje van 14 die 
door Maria voorbereid wordt op het ontvangen van de 
Eerste Heilige Communie, de ontmoeting met Christus 
zelf. Voor Bernadette en vele, vele met haar werd Jezus 
de bron van inspiratie in haar leven. Het heeft haar ver-
dere leven rijk gemaakt. Het was geen gemakkelijk le-
ven, haar leven was getekend door ziekte en armoede. 
Maar het navolgen van Jezus heeft haar leven leefbaar 
gemaakt en gaf haar zelfs levensvreugde. Vanuit die 
vreugde wil ik u uitnodigen met ons mee te gaan. 

Pastor M.Th.J. Straathof 

KERKBERICHTEN
WEEKEND 14/15 februari: 6e zondag door het jaar (B).
Zaterdagavond 19.00 uur: 
GEEN VIERING IN POELDIJK.
EUCHARISTIEVIERING in de H. Machutuskerk te Monster.

Zondagochtend 11.00 uur:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING met volkszang en  
cantor.
Voorganger: Diaken Ronald Dits.

Intenties: Kees v.d. Knaap, Clary v.d. Knaap-Strik en 
André v.d. Knaap, Corry v.d. Berg-de Groot, Harry en 
Grarda Heuchemer, Marie van Koppen-Hogervorst, 
Ria v.d. Knaap-Barendse, Cock Grootscholten, Gerard 
Goeijenbier en Riet Goeijenbier-van Kester, Bep v.d. 
Ven-van Leeuwen, Frans en Marie Grootscholten-v.d. 
Klugt en Peter en Ben Grootscholten, uit dankbaar-
heid bij het 40-jarig huwelijk van Wil en Jan van Dijk.

Woensdag 18 februari om 19.00 uur: 
ASWOENSDAG.
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor M. Kwee.

Intenties: Ton Jongmans Senior en familie, Piet 
Mooijman.

WEEKEND 21/22 februari: 1ste zondag van de 
veertigdagentijd (B).
Zaterdagavond 19.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING met volkszang en cantor.
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Voorganger: Pastor J. Steenvoorden.

Intenties: Voor alle vrijwilligers van onze parochie, 
voor de slachtoffers van oorlog en geweld.

Zondagochtend 11.00 uur:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING m.m.v. het 
Vrouwenschola.
Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk.

Intenties: Pater Arie v.d. Elst en overleden familie, 
Gré Tetteroo-Oosterwijk, Bep Zuijderwijk, overle-
den familie v.d. Loos-van Leeuwen, Bep v.d. Ven-van 
Leeuwen, overleden familie Gardien-Verbeek.

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 19 februari om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden: Dhr. J. Brabander.

Donderdag 26 februari om 19.00 uur:
Woord- en communieviering: mevr. T. v.d. Sande.

VIERINGEN IN DE TERWEBLOEM
Geestelijk verzorger:  
Mevr. Rafael Maria Theuvenet, telefoon 06-57319910
Pastorale Raad: L. v. Leeuwen, telefoon 245789

Woensdag 11 februari om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

Vrijdag 13 februari om 15.00 uur:
Woord- en communieviering L. van Leeuwen

Zondag 15 februari om 15.00 uur:
H. Avondmaal Hervormde Gemeente

Woensdag 18 februari om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

Vrijdag 20 februari om 15.00 uur:
Eucharistieviering Past. M. Kwee 

Woensdag 25 februari om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

De vieringen vinden plaats in de Multifunctionele ruim-
te in de Terwebloem.

VAN VLOER TOT PLAFOND, VAN MUUR TOT MUUR, SCHUINE DAKEN, GEEN PROBLEEM !

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

TANKE TRANSPORT

Postbus 42
2685 ZG  Poeldijk

NATIONAAL EN Telefoon 0174-286660
INTERNATIONAAL TRANSPORT Fax        0174-286669

Optreden slagwerkgroep van Pius X tijdens 
Poeldijks Carnavalsconcert op 15 februari a.s. 
Muziekvereniging Pius X verleent dit jaar met een op-
treden van de slagwerkgroep haar muzikale mede-
werking aan het carnavalsconcert van de Poeldijkse 
Carnavalsvereniging “De Blauwkonters”. Daarmee kun-
nen we bijdragen aan een mooi muzikale happening 
onder leiding van Prins Vincentius, Page Sharmaine, de 
leden van de Raad van Elf en alle andere hoogwaardig-
heidsbekleders die op de zondagmiddag in het carna-
valeske Leutjesdijk aanwezig zijn. Als ritmische muzikale 
afwisseling tussen de blaasmuziek optredens van een 
harmonie en een dweilorkest, zullen onze slagwerkers 
zich van een swingende kant laten zien met een vooral 
Zuid-Amerikaanse inslag. Onder leiding van instruc-
teur Michel Ponsioen spelen zij namelijk een repertoire 
van ongeveer een half uur, dat grotendeels bestaat uit 
verschillende Samba- en Latin-nummers. Kortom, vele 
ritmische nummers zullen de revue passeren, waaronder 
Don’t Break your Rhythm, Five Short Grooves, The Rasta 
Phoenix, Latin Shadows en Rumble ’n Drum. Maar deze 
titels zeggen u vast niet zoveel, dus kom vooral luiste-
ren want de muziek moet straks maar voor zich spreken. 
En natuurlijk past dat luchtige karakter prima bij een 
carnavaleske sfeer. Want wie heeft nog nooit eens een 
keer op TV de bekende Braziliaanse slagwerkgroepen 
aan het werk gezien tijdens carnaval in Rio? Probeer 
dan als maar eens stil te blijven zitten! Misschien zitten 
er tussen de carnaval vierenden in Poeldijk wat toe-
schouwers die net zo beweeglijk zijn als de Braziliaanse 
danseressen? Mede namens De Blauwkonters bent u 
hierbij van harte uitgenodigd en natuurlijk komt u ook 
gezellig een kopje koffie en/of een borreltje drinken! 
De toegang is zoals gebruikelijk geheel gratis gehou-
den, De slagwerkers van Pius X hopen u daarom in gro-
ten getale te zien meedeinen op zondagmiddag 15 
februari a.s. Het concert in De Leuningjes begint om 
12.15 uur. Ook namens muziekvereniging Pius X dus 
hierbij alvast een driewerf ALAAF!!!!

P. v/d K.

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

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:  Helma van Dijk, e-mail: secretariaat@piusxpoeldijk
Jeugd-opleiding: e-mail: leerlingen@piusxpoeldijk.nl
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Maar vreemd genoeg is er juist een sterke verbinding 
met het christelijk geloof. Waarom dertien als ongeluks-
getal? Omdat er bij het Laatste Avondmaal dertien per-
sonen aanwezig waren: Jezus en zijn twaalf leerlingen. 
De dertiende gast, Judas, verraadde zijn meester! En 
waarom vrijdag als ongeluksdag? Omdat Jezus, als ge-
volg van dit verraad, op vrijdag ter dood werd gebracht.

Maar juist deze wortels zijn voor mij des te meer reden 
om me niets aan te trekken van de “ongeluksdag” aan-
staande vrijdag. Christenen noemen de dag dat Jezus 
werd gekruisigd zelfs ‘Goede vrijdag’! Niet vanwege 
de gerechtelijke moord die toen werd begaan, dat was 
erg genoeg. Maar omdat Jezus’ dood verzoening heeft 
gebracht voor de zonden van de wereld. Niet dat de 
dertiende tafelgast dat nu op het oog had, maar zijn ver-
raad zorgde voor verlossing. Geluk in plaats van ongeluk. 

Wees dus maar niet bang voor vrijdag de dertiende! 
Uw levensgeluk is in Góds handen. Niet alleen dan, 
maar elke dag. 

KERKDIENSTEN
ZONDAG 15 februari 2015 
10.00 uur: –  Ds. A.J. Molenaar, viering H.A.
19.00 uur: –  Ds. A.J. Molenaar, dankzegging H.A.
Terwebloem
15.00 uur: –  Ds. A.J. Molenaar, viering H.A.

ZONDAG 22 februari 2015 (Tweede Lijdenszondag) 
10.00 uur: –  Ds. L. den Breejen, Delft
19.00 uur: –  Ds. A.J. Molenaar

HERVORMDE GEMEENTE POELDIJK
Kerkgebouw: Fonteinstraat 6, tel. 243662
Predikant :  Ds. A.J. Molenaar,  

Jan Barendselaan 199,  
2685 BS Poeldijk, tel. 240939

Kerkbureau :  Verburghlaan 38, tel. 242570
Scriba :  Mw. M. v.d. Pot - Cloose,  

De Noorderhoek 23,  
2685 RJ Poeldijk, tel. 240282

Kerkvoogdij : Postrekening 39 11 770
  Bankrekening 13.53.65.236
  t.n.v. Herv. Gemeente Poeldijk

VRIJDAG DE DERTIENDE
Enkele dagen nadat deze Poeldijker bij u in de bus valt, 
is het vrijdag de dertiende. Volgens heel wat mensen 
is dat een datum die ongeluk brengt. Mocht u daarin 
geloven, dan treft u het niet de komende tijd: 2015 is 
een van de weinige jaren waarin driemaal een vrijdag 
op de dertiende dag van de maand valt. Maar wees niet 
bang, het hele idee van een ‘ongeluksdag’ is slechts een 
bijgelovig fabeltje! Op vrijdag de dertiende gebeuren 
er zelfs iets mínder ongelukken dan op andere dagen, 
zeggen de statistieken van verzekeringsmaatschappijen. 
Wellicht omdat mensen voorzichtiger doen...? Het eni-
ge wat reeël is, is de angst die je voor de ‘ongeluksdag’ 
kunt hebben. Angst voor vrijdag de dertiende heeft 
zelfs een officiële naam: “paraskevidekatriafobie”. 
Probeer dat maar eens in één keer goed uit te spreken! 

Dit bijgeloof is niet zo oud als je zou denken, nog slechts 
enkele eeuwen. Maar het is een logische combinatie van 
twee oude ideeën: vrijdag als ongeluksdag en dertien 
als ongeluksgetal. Heidens bijgeloof, zou je zeggen! 
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CURSUS EERSTE HULP

EHBO vereniging St. Albertus te Poeldijk stelt u in staat 
om in één maand een goede Eerste Hulpverlener te 
worden. Op zaterdag, 7 maart a.s. start de basisoplei-
ding Eerste Hulp. De cursus is voor iedereen vanaf 16 
jaar en een vooropleiding is niet nodig. 

De lessen worden gegeven op 7 en 14 maart van 8.30 
tot 16.00 uur in SCC De Leuningjes. Het examen zal 
plaatsvinden op 21 maart. De kosten bedragen € 215,00 
per persoon en dat is inclusief het examengeld, een 
lunch en al het leermateriaal. Voor ex-leerlingen van de 
Poeldijkse basisscholen gelden er speciale tarieven!
Meer informatie nodig of wilt u zich aanmelden? Bel nu 
meteen 0174-240282 en vraag naar Miriam of mail naar 
m.vdpot@ehbo-westland.nl.
Leer nu EHBO bij Volwassenen

Waarom EHBO? Elk jaar moeten meer dan 550.000 
mensen vanwege een ongeluk thuis, naar het zieken-
huis.

Te weinig mensen weten voldoende van eerste hulp. 
Het vergt niet veel: een beetje tijd en de kosten blijven 
beperkt. Je krijgt er veel voor terug: na het volgen van 
de cursus heb je de zekerheid dat je weet wat je moet 
doen bij huis, tuin en keukenongelukjes en houd je 
het hoofd koel als er professionele hulp geregeld moet 
worden.

Wacht dus niet langer en start nú met de cursus!

ST. ALBERTUS

afd. POELDIJK

Tijdens alle morgendiensten:
Kinderoppasdienst voor kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst voor kinderen van de basisschool

BIJ DE KERKDIENSTEN
Op zondag 15 februari vieren we als gemeente het 
Heilig Avondmaal. ‘Delen met de ander’ zegt ons 
jaarthema. Dat wordt wel heel concreet als we samen 
brood en wijn delen! Jezus Zelf deelt zijn lichaam, zijn 
leven met ons, en wij mogen daar samen in delen tij-
dens deze viering. Het Bijbelgedeelte dat centraal staat 
is Johannes 2:1-12, over de bruiloft in Kana.

In de avonddienst danken we de Here voor wat we ont-
vingen in het Heilig Avondmaal, en staan we stil bij het 
vervolg van deze geschiedenis: de tempelreiniging door 
Jezus (Joh. 2:13-25). De evangelielezing meldt hoe Jezus 
zegt: “breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen 
laten herrijzen”, en ze voegt eraan toe: “maar Hij sprak 
over de tempel van zijn lichaam”. Zo horen we op deze 
eerste Lijdenszondag al iets over Jezus’ dood en opstan-
ding.

Op zondag 22 februari gaat in de morgendienst voor 
ds. L. den Breejen uit Delft. 
De avonddienst is een leerdienst over de beginwoorden 
van de apostolische geloofsbelijdenis. Wat geloof je 
als je zegt: “ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
schepper van hemel en aarde?” De catechismus maakt 
het prachtig persoonlijk door het als volgt uit te leg-
gen: “dat God, de machtige schepper van hemel en aar-
de, dankzij Jezus ook míjn Vader is!” En tegelijk rijzen 
er allerlei vragen voor een modern mens: de schepper 
– en hoe zit het dan met evolutie bijvoorbeeld? Reden 
om er samen eens goed over te denken.

Allen hartelijk welkom in de kerk!

Ds. A.J. Molenaar

Open kerk en boekenmarkt
Zaterdag 21 februari is de kerk van 10.00 tot 11.30 
uur weer open voor een kop koffie of gesprek. 
Ook is er weer boekenmarkt in de jeugdruimte 
van de kerk.

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

Erik en Mariët van der Velde

Vliethof 13
2291 RX WATERINGEN

Tel. 0174-294581
www.dejongoptiek.nl

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming

Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl

Vlotlaan 578

2681 TX Monster

0174-212080

Klimaatinstallaties

Loodgieterwerk

Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair
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Niet vergeten: Zaterdag 14 februari  -Valentijnsdag! 
Kom bij ons kijken in de bloemenkraam voor een mooi

boeket, een prachtig aangeklede roos of een ander 
fleurig kado voor Valentijnsdag!

Openingstijden: vrijdag 09.00-18.00 uur
 zaterdag 09.00-17.00 uur

Adres: Slachthuiskade 4 - Poeldijk 
Marja Brabander 06-53523092
Karin Koelewijn 06-51851715
info@pureflower.nl www.pureflower.nl

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

maandag

Schnitzeldag 4 voor € 695

dinsdag

Saucijzendag 4 voor € 390

donderdag
Biefstukdag
Kogelbiefstukken 3 voor € 750

Ook voor uw koud / warm buffet, opgemaakte 
salades, lekkere hapjes en voor heerlijk vers belegde 
broodjes bent u bij ons aan het juiste adres. 
Kijk op www.vandermaarel.keurslager.nl 

woensdag

Gehaktdag Kilo voor € 595

Van der MAAREL, keurslager
VOORSTRAAT 53 - POELDIJK - TEL 0174 - 245262
info@vandermaarel.keurslager.nl  -  www.vandermaarel.keurslager.nl

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

AGENDA:
15 februari  ♣  Herenkoor Deo Sacrum Poeldijk en Delft 

zingen ‘De Grote Loots’ in de Maria van 
Jessekerk in Delft. Aanvang 10.30 uur

28 februari  ♣  Matthäus Passion in de 
Bartholomeuskerk.  
Voor toegangskaarten:  
www.deosacrum.nl

IN DE KERK
Zaterdag 14 februari:
19.00 uur: –  Geen viering
Zondag 15 februari:
11.00 uur: –  Viering met cantor

Woensdag 18 februari:
19.00 uur: –  Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens de viering vanwege Aswoensdag.

Zaterdag 21 februari:
19.00 uur: –  Viering met cantor
Zondag 22 februari:
11.00 uur: –  De Vrouwenschola zingt tijdens de viering.

Mannenkoor Deo Sacrum zingt in Delft 
Het Herenkoor van ‘Deo Sacrum’ werkt regelma-
tig samen met het mannenkoor – eveneens genaamd 
‘Deo Sacrum’ – van de Maria van Jessekerk aan de 
Raamstraat te Delft.
Op zaterdag 24 januari waren de mannen te horen in 
onze eigen Bartholomeuskerk. Op zondag 15 februari 
zingen de mannen “uit” in de Maria van Jessekerk in 
Delft. Deze viering vangt aan om 10.30 uur. Op het 
programma ook deze viering de ‘Missa in honorem 
Sanctae Mariae Magdalenae’ van de Nederlandse 
componist Philip Loots (1865-1916). Genoemde mis  
– ook bekend onder de korte naam ‘de Grote Loots’ – 
is de meest bekende compositie uit het oeuvre van de 
componist.
Aan het slot van de viering wordt nog gezongen het 
‘Magnificat’ van de eveneens Nederlandse componist 
Jan Nieland.

Matthäus Passion in de Bartholomeuskerk
Op zaterdag 28 februari a.s. wordt er in onze 
Bartholomeuskerk een Scratchdag Matthäus Passion 
gehouden. De dag begint ’s morgens om 10.00 uur met 
repetities voor de koorleden. ’s Middags is de Generale 
Repetitie met orkest en solisten en ’s avonds is de uit-
voering waarvoor publiek van harte wordt uitgenodigd.

Toegangskaarten voor het concert à € 25,00 kunnen nu 
al besteld worden via onze site: www.deosacrum.nl
Je mag je bestelling voor toegangskaarten ook doorge-
ven per e-mail: zangkoren@deosacrum.nl
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Na de twee succesvolle uitvoeringen van de Matthäus 
Passion in 2011 en 2013 wordt ook dit heel zeker een 
bijzondere avond in onze Poeldijkse Bartholomeuskerk. 
Het werk wordt compleet uitgevoerd, echter de 
Evangelistenpartij wordt Nederlands gesproken. 
Benjamin Murck gaat deze rol vertolken. Hierdoor zal 
het concert korter duren dan bij de originele uitvoering. 
We denken dat het voor zowel het koor als ook voor het 
publiek een mooie en aantrekkelijke avond wordt.
Van harte aanbevolen, dus!
NB. Er is plaats voor slechts 400 bezoekers!!!!

Meezingen in de Paas Hoogmis wat voor jou???
Traditiegetrouw zingen we tijdens de Hoogmis op 
Paasmorgen de Krönungsmesse van W.A Mozart met 
feestelijke motetten. Het Delphi Consort heeft weder-
om haar medewerking toegezegd. 
Naast de leden van het Bartholomeuskoor en het 
Concertkoor nodigen we ook projectdeelnemers uit 
om met deze viering mee te zingen. Er zijn inmid-
dels in Poeldijk en omgeving heel veel mensen die de 
Krönungsmesse in hun zangcarrière binnen of buiten 
Deo Sacrum gezongen hebben. Het zou extra feeste-
lijk zijn wanneer we een groot aantal oud-leden mogen 
verwelkomen. Zegt het voort....... 
Het repetitieschema vind je in het vorige nummer van 
de Poeldijker op www.depoeldijker.nl 

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. 
Wil je meezingen stuur dan even een e-mail naar zang-
koren@deosacrum.nl en krijgt de projectinformatie met 
inschrijfformulier gemaild.

Het bevrijdingsconcert wordt een concert in “Proms”-
achtige sfeer met medewerking van het Holland 
Symfonie Orkest (voorheen RBO Sinfonia) en een viertal 
solisten. Nelleke Noordervliet verzorgt een declamatie 
op het thema “Vrijheid”.
Het geheel onder leiding van onze dirigent Steven van 
Wieren. U mag deze feestelijke avond niet missen.

Voor verder info zie www.deosacrum.nl 

TV

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

I M P O R T  –  E X P O R T

w w w . w i t k a m p . n l

HERMAN VAN DINTEN TERUG BIJ VERBURCH
Met ingang van het nieuwe seizoen wordt Herman 
van Dinten bij Verburch eindverantwoordelijk voor het 
voetbaltechnische beleid binnen de gehele club.
Als voetballer heeft hij ruim 500 wedstrijden in het eer-
ste van Verburch gespeeld. 
Daarna is Herman vanaf 1982 hoofdtrainer geweest 
bij vele Westlandse verenigingen zoals: VV Monster, 
RKSVM, Honselersdijk, Verburch, Hoek van Holland en 
KMD. Gelijktijdig heeft hij 5 jaar het Westlands elftal 
gecoacht en is hij in het bezit van het TC2 (UEFA B) trai-
ners diploma. 
Verburch haalt hiermee dus een zeer ervaren, kundig 
maar bovenal een clubman in huis. 

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

S E C R E T A R I A T E N :
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

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

S

VOETBAL

INSCHRIJVING OPEN WINTERTOERNOOI VERBURCH 
TENNIS GEOPEND!
In maart 2014 vond het allereerste officiële KNLTB 
Open Wintertoernooi plaats in Westland en wel op het 
Onings Tennispark van Verburch in Poeldijk. Een zon-
overgoten 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 

TENNIS
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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 organisa-
tie van dit Open Wintertoernooi en wel van zaterdag  
7 maart t/m zondag 15 maart. Er wordt mix en dub-
bel gespeeld en de categorieën 3 t/m 8. Dus voor alle 
tennisliefhebbers in Westland en ook daarbuiten, opge-
ven is vanaf heden mogelijk! Opgeven kan tot 1 maart 
via de website van de vereniging www.verburchtennis.
nl of via www.toernooi.nl.

Sociaal Cultureel Centrum  ’De Leuningjes’
Julianastraat 49 – 2685 BB Poeldijk – Telefoon 0174 - 244761

Donderdag 12 februari
Bingo avond ‘De Blauwkonters’

19.00 – 24.00 uur

Zaterdag 14 februari
Kindermiddag bij carnavalsoptocht  

‘De Blauwkonters’
15.00 – 17.00 uur  –  Bar geopend in Gerbera

Zondag 15 februari
Koffieconcert ’De Blauwkonters’

Aanvang 12.15 uur

Zaterdag 21 februari
Ontspanningsmiddag Zonnebloem  

Regio Wilsveen

Zondag 22 februari
Catering openingsfeest  
Warung Makan “Eva”

U kunt o.a. kennismaken met makreel waar de graten  
bij opgegeten kunnen worden enz.

Tijd: 14.00 – 24.00 uur.  
Met optredens van zangkoor Nusantara en verschillende dansbands.

Entrée: € 30,-.  
Informatie over dit evenement:  

H. Edwards van Muijen 0174 – 29 32 80

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

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
Bedrijfsruimte Jupiter 15, Poeldijk

90 m2  –  Begane grond  –  € 400,00 per maand

Bel: 06-22517475 / 0174-280552
E-mail: info@vandenbergbouwconsultancy.nl

www.vandenbergbouwconsultancy.nl

Ons bereikte het tragische bericht dat

Aad Vollering

Lid van jeu de boules Verburch ’97 is overleden. 
Hij was een trouw lid van de vereniging. Wij zul-
len hem missen. Dat hij moge rusten in vrede.

Wij hopen dat Jo en haar gezin de kracht krij-
gen dit grote verlies te verwerken. Alle steun en 
sterkte in deze moeilijke tijd.

Bestuur en alle leden van jeu de boules 
Verburch ‘97

JEU DE BOULES
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a.neervoort@vitiswelzijn.nl of telefonisch 06-13646248. 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan tot vrijdag 20 
februari 2015. Alleen bij voldoende aanmeldingen gaan 
de workshops door.

Stip Westland, loketten voor wonen, zorg en welzijn
U kunt voor meer informatie terecht bij de medewer-
kers 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.

■ Jan Barendselaan 74
■ 2685 BV Poeldijk ■ info@avantihaarmode.nl
■ T: (0174) 24 57 82 ■ www.avantihaarmode.nl

www.bas1s.nl     |    Voorstraat 18 
2685 EM Poeldijk | 0174-246000

Ontwerp 
 Vergunningen

Advies

         Wonen 
Utiliteit          Zorg 
         Interieur 

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

NIEUWS VOOR SENIOREN
Voor informatie/aanmelden voor activiteiten, cursussen of 
voorzieningen van Vitis Welzijn kunt u terecht op:

�      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 toegewe-
zen zorgconsulente.

NIEUWS VAN
,,DE BACKERHOF”

Onder redactie van de Vitis Welzijn.

Leer je eigen fietsband plakken!
De vrijwilligers van het Repair Café in Poeldijk willen 
graag aan jongeren van groep 8 leren hoe zij hun ei-
gen fietsband kunnen plakken. Zij vinden het belangrijk 
om jong en oud (opnieuw) te leren repareren, omdat 
we dit vaak niet (meer) weten. En voor de jongeren van 
groep 8 is dit een goede voorbereiding op het fiet-
sen naar een school van voortgezet onderwijs. Van Tol 
Sport aan de Voorstraat in Poeldijk geeft aan dit ini-
tiatief zijn medewerking, en levert materialen en ge-
reedschap, wat wij bijzonder waarderen! Van Tol Sport 
bedankt! 
Er worden twee workshops gegeven op zaterdag 28 
februari van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 
16.00 uur in wijkcentrum De Backerhof, Wittebrug 2 in 
Poeldijk. Als je thuis een fiets hebt staan met een lekke 
band, neem hem dan mee, zodat je deze gelijk kunt 
repareren! Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers per 
workshopronde. 

Jongeren kunnen zich vooraf aanmelden voor één van 
de workshops en een ouder of verzorger mag mee.  
De kosten voor een workshop zijn een vrijwillige bij-
drage voor het Repair Café. Voor koffie, thee en l 
imonade wordt gezorgd. Aanmelden kan bij de  
sociaal makelaar van Vitis Welzijn, Arlette Neervoort via 

GESLAAGDE VOORSTELLING KIKKER IS EEN HELD!
Tijdens de Nationale Voorleesdagen is op de WSKO 
Brede School Westhof het spel ‘Kikker is een held’ van 
Max Velthuijs vertoond. Het Verburch-hof theater is in-
middels beroemd! Dit vertederende verhaal is bewerkt 
tot een theatervoorstelling door Marja Altena, leer-
kracht van de school. In het verhaal toonde Kikker zich 
een ware held. Het regende al dagen en de rivier was 
zelfs al buiten zijn oevers getreden. Kikker, Varkentje 
en Eend logeerden bij Haas, want het huis van Haas was 
het enige huis dat nog droog was. De tijd verstreek en 
het eten raakte op en de vrienden kregen steeds meer 
honger. Kikker kreeg een goed idee. Hij kon het beste 
zwemmen en besloot hulp te halen aan de overkant 
van de rivier, ondanks de gevaarlijke stroming... Dat 
werd heeeeel spannend!!! De kinderen leefden mee 
met de barre zwemtocht van Kikker en waren zeer op-
gelucht toen alles gelukkig goed afliep….. Ze gingen 
naar huis met een lekkere mandarijn of banaan. 

De volgende voorstelling van Kikker zal plaatsvinden op 
woensdag 15 april. Het begint om 10.00 uur en alle 
kinderen tot vier jaar zijn weer van harte welkom. De 
school stelt het op prijs als u zich van te voren even aan-
meldt op info@verburch-hof.wsko.nl o.v.v. voorstelling 
‘Kikker”. Een kleine financiële bijdrage is zeer welkom.  

Voor geïnteresseerde ouders: op woensdag 11 febru-
ari staan de deuren open tijdens onze OPEN DAG (van 
9.00 uur tot 12.00 uur en van 19.00 uur tot 20.30 
uur). Ouders zijn van harte uitgenodigd.



15De   poelDijker

Commissionair Frans van Bergen Henegouwen is in de eerste helft van 
de vorige eeuw vrijwel zeker de enige Poeldijker geweest die privé een 
officiële prentbriefkaart het licht heeft doen zien. Hij deed dat puur 
om zich als zakenman zo breed mogelijk te presenteren bij (vooral) 
handelaars in groente en fruit. Hij besefte terdege dat een stukje p.r. 
van groot belang is om bepaalde idealen te kunnen verwezenlijken. 
Uit dat initiatief vloeit voort dat bijgaande opname nimmer ergens te 
koop is geweest, het exemplaar werd louter uit reclameoverwegingen 
vervaardigd. Frans van Bergen Henegouwen charterde de Rotterdamse 
fotograaf Van den Akker dan ook voor het produceren van enkele 
toepasselijke plaatjes. Tafereeltjes waarmee bij een groeiend aantal af-
nemers de blits kon worden gemaakt. Als tegenprestatie eiste de fo-
tograaf wel dat zijn naam achterop de foto een prominent plekje zou 
krijgen, iets waarmee de Poeldijker best kon leven. Dat zowel Van den 
Akker als Van Bergen Henegouwen met een plaatje zoals het hier afge-
beelde goede sier hebben weten te maken, zal niemand verbazen. Hij 
toont een uitgebreid assortiment aan Westlandse producten, verpakt 
in kratten en mandjes. Kratten die zijn voorzien van de naam F. van 
Bergen Poeldijk, ten teken dat hij ook op zijn fust naamsbekendheid 
van belang achtte. Dankzij de volgeladen karren, de mensen en de 
dieren is het een kiekje dat zijn gelijke nauwelijks heeft. Een schitte-
rende foto die meer dan honderd jaar geleden op de hoek Voorstraat/
Vaart bij een al lang verdwenen pand werd vastgelegd. Het geeft, met 
een door een hond getrokken kar plus een met paard bespannen wa-
gen een ongelooflijk mooi tijdsbeeld weer. Een tijd waarin paard en 
wagens, hand en hondenkarren het straatbeeld in dorpen en steden 
voor het overgrote deel bepaalden. De hondenkar zouden we kunnen 
vergelijken met het later zo in zwang geraakte volkswagenbusje, ter-
wijl de grote kar met paard als de vrachtwagen van toen kan worden 
beschouwd. Het lijkt allemaal wat middeleeuws, Frans van Bergen 
Henegouwen zal er in zijn glorietijd echter zeer content mee zijn ge-
weest. In het tegenovergestelde geval had hij zich nimmer door de fo-
tograaf voor ‘het karretje’ laten spannen. Hij vond het van wezenlijk 
belang zich met zijn wagenpark voor een zo groot mogelijk publiek 
te presenteren. Vanaf rechts zien we Jan van Staalduinen, Jan van 
Kampen, Frans van Bergen Henegouwen (met pet), een jongeman van 

Zuiderwijk op de wagen en een onbekend gebleven ‘dikkerd’ uiterst 
links. Hoewel paarden nog altijd hun kracht als trekdier mogen bewij-
zen, geldt dat al lang niet meer voor honden. In de twintiger jaren werd 
bij wet verboden honden nog langer als trekdier te laten functioneren. 
De mensheid had het er, door hen steeds grotere vrachten te laten trek-
ken, zelf naar gemaakt. De ledematen werden dermate beschadigd dat 
de dieren terecht in bescherming werden genomen. Jammer voor het 
schilderachtige straatbeeld, uitstekend voor de wat misbruikte diertjes. 
Toen deze opname tot stand kwam, was Van Bergen Henegouwen aan 
de Vaart nummer 47 woonachtig. Naast zijn hoofdberoep als com-
missionair, dreef hij op zijn huisadres een café. Een dorpskroegje dat 
op een uiterst gunstige locatie was gesitueerd en bij afwezigheid van 
manlief door zijn echtgenote werd gerund. Omdat veel in en uitgaande 
goederen via Gantel en Vaart in het dorp arriveerden, wisten schip-
pers het café blindelings te vinden. Het was vooruitstrevende Frans 
aan het eind van de Eerste Wereldoorlog echter niet ontgaan dat het 
stationskoffiehuis van de familie Van Rest aan de Nieuweweg door de 
eigenaar werd afgestoten. Mede omdat de pleisterplaats van hem van 
zeer oude datum was en steeds meer goederen/materialen middels de 
stoomtram werden aan en afgevoerd, besloot Frans zijn bezittingen aan 
de Vaart van de hand te doen. Hij was toe aan een nieuwe uitdaging 
en vond die in de aanmerkelijk ruimere accommodatie aldaar. Het zag 
er toen niet naar uit dat zijn perceel ooit benodigd was om een recon-
structie van het kruispunt uit te kunnen voeren. Een in 1932 verzon-
den gemeentelijk schrijven in die richting moet hem dan ook rauw op 
het dak zijn gevallen. Een handjevol Poeldijkers kent het lot van het 
stationskoffiehuis en het alternatief dat Van Bergen Henegouwen via 
de bouw van hotel Verburgh enkele jaren later wist te bewerkstelligen. 
Een oerdegelijk bouwwerk dat decennialang haar naam als zodanig eer 
heeft aangedaan en thans als Chinees/Indisch restaurant op een unieke 
locatie nog immer functioneel is.
‘Met hondenkar en paard en wagen,
was Frans onderweg, vele dagen.
verkocht voor een duit,
wat groente en fruit.
Geen mens had bij hem wat te klagen’.

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen
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Van der Valk Schilders

Rijsenburgerweg 24a

2685 EB Poeldijk

T: 0174 245 419

F: 0174 243 315

valkschilders@kabelfoon.nl

www.vandervalk-schilders.nl

...voor zorgeloos onderhoud

Jupiter 14 - 16

2685 LR Poeldijk

T: 0174 245 419

F: 0174 243 315

info@vandervalk-schilders.nl

www.vandervalk-schilders.nl

TESS TE GAST BIJ  
100% NL AWARD UITREIKING

Dinsdag 3 februari was Tess uit Poeldijk te gast bij de 
100% Award 2014. Dit werd gehouden in de Club Ziggo 
in Amsterdam (Ziggo Dome). Lex Gaarthuis van 100% 
NL deed die avond de presentatie en was live te zien 
op 100% NL en RTL Boulevard was er ook live bij. De 
Awards werden uitgereikt voor Artiest van het jaar, 
Album van het jaar, Hit van het jaar, Doorbraak van het 
jaar en de Oeuvre Award. Tussen de Awards uitreikin-
gen traden Jayh, Sharon Doorson en O’G3NE op. Na 
afloop ging Tess met enkele artiesten op de foto en had 
ze een interview met Nielson.
Nick & Simon kre-
gen de 100% NL 
Award voor de 
Artiest van het 
jaar. The Common 
Linnets kregen hun 
100% NL Award 
voor Album van het 
jaar. Nielson kreeg 
de 100% NL Award 
voor de Hit van het 
jaar met het num-
mer “Sexy Als Ik 
Dans”. Sjors van 
der Panne kreeg 
de 100% NL Award 
voor Doorbraak van 
het jaar. Marco Borsato kreeg de Oeuvre Award. Na af-
loop had Tess een interview met Nielson en vroeg als 
eerste aan hem welke Award hij heeft gewonnen.

Nielson: “Ik heet Nielson Littooij, maar mijn artiesten-
naam is Nielson. Ik heb een Award gewonnen met de 
Hit van het jaar, dus eigenlijk het beste liedje van het 
jaar zeg maar. Met het nummer “Sexy Als Ik Dans”. Mijn 
laatste CD heet “Zo Van Ah Yeah”. Deze Award bete-
kent heel veel voor mij, want 100% NL is een radio sta-
tion dat zich inzet 
voor Nederlandse 
artiesten en ik ben 
een Nederlandse 
artiest, dus ik ben 
blij dat ze dit soort 
avonden organi-
seren. Ik had hele-
maal niet verwacht 
dat ik deze award 
zou winnen, want 
ik was genomineerd 
met Chef’Special 
en Mr. Probz en zij 
hebben ook hele 
grote hits gescoord, 
dus het was hele-
maal niet vanzelfsprekend dat ik zou winnen vanavond, 
maar gelukkig is dat wel gebeurd.” Als laatste vroeg 
Tess aan Nielson of hij nog plannen heeft voor de toe-
komst. Nielson: “Ik heb een heleboel plannen voor de 
toekomst want er komt dit jaar veel nieuwe muziek aan 
dit jaar en misschien wil ik volgend jaar wel grote zalen 
gaan doen waar ik nu nog niet veel over ga vertellen 
nu, dus plannen genoeg. Tess ik vond het heel erg leuk 
om door jou geïnterviewd te worden, je deed het heel 
erg goed.”
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Pedicure Praktijk                   
Verhoog 

Gevestigd in het  Sport 
Medisch Centrum Westland 

 
 
 
 
 

  
 Verburghlaan 24a Poeldijk 
 Bel voor en afspraak 
 06‐27000290  

 Herkent u dit? Wordt u hier blij van?

 

Tapijt, vinyl en laminaat:

Offers Wonen & Mode
Loosduinse Hoofdstraat 315 - Den Haag

070-3979171   www.offerswonenenmode.nl

WEDEROM GOEDE TURN EN 
ACRO WEDSTRIJDEN VOOR DOS 
MONSTER
De voorwedstrijd acrobatische gymnastiek leverde za-
terdag mooie oefeningen op.
Deze wedstrijd is voor de niveaus E,D, C en pupil. Dit 
keer konden de teams hun oefening aan de jury laten 
zien in Bergschenhoek. In totaal zijn er zo’n 120 teams 
ingeschreven, waarvan enkelen door blessures of an-
dere omstandigheden alleen uitstrekken. Zij behouden 
dan de mogelijkheid om met de districtsfinale op 21 en 
22 maart in Monster toch mee te doen, en een kans te 
maken op doorstroming naar de halve finale. 
Voor DOS Monster kwamen 12 teams op deze wedstrijd 
uit. Alle teams hebben zich van hun beste kant laten 
zien, en mogen trots zijn op dat wat ze hebben neerge-
zet.
Het trio Sara, Annique en Mika behaalden goud bij de 
pupillen trio’s.
Er was een zilveren medaille voor Bodiëlle en Bente in 
het C niveau en voor het pupillen trio Eva, Rosalin en 
Yuan. Het pupillen paar Eline en Robine mochten zich 
het brons laten omhangen. Al met al een totaal van vier 
medailles voor DOS Monster.

Er is nog even de tijd om te trainen en de oefeningen te 
perfectioneren voor de districtsfinale, waarbij het to-
taal aantal punten en ranking gaat bepalen wie er door 
mogen naar de landelijke halve finales.
Voor een uitgebreider verslag kunt u kijken op onze 
website www.dosmonster.nl.

142 VERHUISDOZEN VAN DE JUMBO 
GAAN NAAR VOEDSELBANK WESTLAND
 
Voor en na de 
verhuizing van 
C1000 naar 
Jumbo kon-
den er zegels 
gespaard wor-
den voor een 
verhuisdoos 
ter waarde 
van 60 euro. 
Jumboklanten 
die niet wil-
den sparen of 
zegels over 
hadden konden ze schenken aan de voedselbank. Tino 
Boere kon namens Jumbo Boere half december 142 ver-
huisdozen overhandigen aan de Voedselbank Westland.

GEZONDHEID KAN MEN NIET 
KOPEN – EEN LEZING

Lezing over een hulp en genezing 
langs geestelijke weg door de leer 
van Bruno Gröning op woensdag 
18 februari om 19.30 uur in de 
school de Boemerang, 
St. Martiniusstraat 160, 2671 GM, 
Naaldwijk.
Ingetreden genezingen worden 
voorgesteld en iedere deelnemer 
krijgt de mogelijkheid de werking 
van de natuurlijke geestelijke ge-
neeskracht aan zijn eigen lichaam 
te ervaren. De organisator is de 
Bruno Gröning-Vriendenkring.
Alle geïnteresseerden zijn welkom. De toegang is 
vrij, een bijdrage wordt gevraagd. Verdere informa-
tie http://www.bruno-groening.org/nederlands of tel. 
0174-240897.
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Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag  06.00-21.00 uur
Zaterdag  07.00-21.00 uur
Zondag  09.00-21.00 uur

Jan Barendselaan 188, Poeldijk - tel. 725015

SPAAR NU VOOR KUS(SEN)

Crossmedia Communicatie

Publicatie Oplossingen

Promotionele Communicatie 

www.nadorpdruk.nl/oplossingen

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

Vakantieweek
Hoewel het nog ver weg lijkt heeft onze reiscommis-
sie natuurlijk al de locatie voor ons gereserveerd. Vanaf 
woensdag 11 februari 9.30 uur kunt u zich weer opge-
ven bij de leden van de reiscommissie. Dat zijn:
• Corrie van der Voet-van der Bogaert, Irenestraat 104, 

tel. 0174 247608 en 
• Lida Zuiderwijk, Beatrixstraat 119 Poeldijk,  

tel. 06 19038168.
We gaan deze keer op veler verzoek weer naar hotel 
Brinkzicht in Vledder. We waren hier vorig jaar ook en 
dat is prima bevallen. De vakantieweek is van zaterdag 
16 – 23 mei 2014. Het ziet er ook nu weer allemaal 
goed uit; er is een programma met excursies en leuke 
avonden bij inbegrepen. 
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij redelijk 
zelfredzaam zijn. Onze reisbegeleiders zijn bijzonder 
aardig, maar het zijn geen verzorgsters/verpleegkundi-
gen. Nadere gegevens over deze reis volgen later in de 
Poeldijker.

Belastingservice
Voor 1 mei aanstaande moet uw belastingaangifte 2012 
bij de belastingdienst zijn ingeleverd. Vorig jaar was de 
datum 1 april, dit jaar is uitstel verleend tot 1 mei.
In Poeldijk zijn Brigit van Dijk en Leny van Leeuwen spe-
ciaal opgeleid om u, als KBO lid, gratis hierbij te helpen.
Heeft u AOW (of een uitkering) met een klein pensioen 
en een bescheiden eigen vermogen, neem dan gerust 
contact met hen op.

Als u al eerder van deze service gebruik hebt gemaakt, 
dan ontvangt u van ons een uitnodiging met datum 
en tijdstip en met een lijst van alle papieren die u mee 
moet brengen. 
Mogelijk zijn er ook dit jaar weer mensen verhuisd in 
Poeldijk. Het kan zijn dat u om die reden onze uitnodi-
ging u niet bereikt. 
Wilt u in dat geval zelf contact met ons opnemen. 
U kunt ons bereiken:
• Brigit van Dijk, tel. 0174-246356 en
• Leny van Leeuwen, tel. 0174-245789.

Rapport medicatiebeoordeling (Unie KBO)
Jaarlijks komen veel ouderen in het ziekenhuis door 
verkeerd medicijngebruik. Als ouderen meer dan vijf 
medicijnen per dag gebruiken vormt dat een risico- 
factor. 
Een medicatiebeoordeling door arts en apotheker le-
vert veel gezondheidswinst op. De Unie KBO heeft in 
december een rapport met aanbevelingen aangeboden 
aan minister Schippers van VWS. 
De medicatiebeoordeling, waarbij apotheker, arts en de 
patiënt samen kijken naar het geneesmiddelengebruik, 
is een belangrijk instrument om ziekenhuisopnamen te 
voorkomen. De Unie KBO vindt dat het te lang duurt 
voordat de medicatiebeoordeling in de praktijk wordt 
gebracht en wil een verbetering van de huidige medi-
catiebeoordelingen. Dat het noodzakelijk is, blijkt wel 
uit onderzoeksgegevens uit 2006. Toen waren er 19.000 
ziekenhuisopnames die door verkeerd geneesmiddelen-
gebruik te vermijden waren als er preventief zou zijn 
opgetreden. 

KBO Poeldijk
Katholieke Bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5,  
2675 BK Honselersdijk, tel. 0174 - 245789,  
e-mail: kees@keesenleny.nl
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Directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO gaf de 
minister tijdens de overhandiging drie belangrijke aan-
bevelingen. Op de eerste plaats komt een goede be-
oordeling tot stand door een gesprek tussen apotheker, 
arts én patiënt. Daarnaast moet de medicatiebeoorde-
ling niet ten laste komen van het eigen risico. Ten derde 
moeten zorgaanbieders en zorgverzekeraars de medi-
catiebeoordeling standaard mogelijk maken, aanbieden 
en vergoeden. “De huidige onderbenutting is onaan-
vaardbaar”, aldus Manon Vanderkaa.
 
Minister Schippers deelt de mening van het belang van 
een medicatiebeoordeling. Op uitnodiging van de mi-
nister zit de Unie KBO over een half jaar met haar om 
tafel om verder te spreken over de medicatiebeoorde-
ling. 

Spreuken en gezegden
Grote mensen spreken over ideeën, middelgrote over 
gebeurtenissen en kleine over mensen.

Een grijsaard die laatst te Abcoude met een leuke jon-
ge verpleegster trouwde, vroeg schalks aan zijn bruid: 
“Hoe zie ik eruit?” “Jij blijft” zei ze, “altijd de oude”.

VRIJDAGMARKT IN POELDIJK
Vers is LEKKER!

KARSEMEIJER
KAAS

Kaas uit Woerden steeds de beste

UItMUntEndE nooRd-HollAndSE 
Jong BElEgEn
Kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,90

HEERlIJKE FRAnSE KAASJES
Per stuk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,00

VERSE EIEREn
10 voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00

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

Bakkerij
’t stoepje

Iedere vrijdag op de markt in Poeldijk

* Roomboter Super Rozijnenbollen:
 4 voor maar  ......................................... 1,50
* Sportmik, 75% minder koolhydraten:
 Per stuk  ................................................ 2,75
* Roomboter saucijzenbroodjes: 
 3 voor maar  ......................................... 2,50
* Koekje van de week: 
 Cocos banketkoekjes      NU  ......... 2,50

Aanbiedingen zijn geldig op vrijdag 13-02-2015

poelDijkertjes
Tapijt, Laminaat, Vinyl, 

Zonwering, Gordijnen, Vitrages, 
Dameskleding, Cadeauhoek.

Offers Wonen & Mode 
Loosduinse Hoofdstraat 315 

Den Haag

Schoonheidsspecialiste
en pedicure

Witte Brug 1  kamer S4 (1e ingang)
Tel. 06 - 48834585

Leny Knoors
primadonna@casema.nl

U kunt nog steeds uw bijdrage voor De Poeldijker  
overmaken op bankrekeningnr.  

NL 11 RABO 0123 8665 29 t.n.v. De Poeldijker.
Bij voorbaat hartelijk dank!

7-2-2012 In memoriam  7-2-2015

Jan Daalman

En toch telkens weer zullen we je tegenkomen,
zeg nooit het is voorbij.
Slechts je lichaam werd van ons weggenomen, 
niet wie je was en ook niet wat je zei.

Vriendelijke groeten
Joke Daalman-v.d. Kooy
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 Boere
Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur
Zondag van 12.00 tot 18.00 uur

HalloCenter Parcs!
Bij elke € 10,- aan boodschappen 1 spaarzegel.

 5 zegels = Zwemvoucher 40% korting op zwemmen

 15 zegels = Verblijfsvoucher tot 50% korting
  op een weekend of midweek

Kijk voor meer informatie op: www.jumbo.com/centerparcs

 


