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Familiekamer Silene

Afscheid nemen en thuis zijn

Rijsenburgerplaats 27
2685 GA Poeldijk
(nabij de Terwebloem)

Familiekamer Silene.
Een fijne huiskamer om na een
overlijden, in alle rust en privacy,
bij uw dierbare te zijn.
Silene biedt een intieme, sfeervolle
omgeving en heeft alle comfort
om samen te zijn met uw naaste
familie en vrienden.

Informatie en bezichtiging:
Uitvaartverzorging
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

Het beste alternatief voor thuis.

Inruil
bespreekbaar

DEDE
REALISTISCHE
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MAKELAAR
MAKELAAR

DE REALISTISCHE MAKELAAR

POELDIJK

Jan Barendselaan 98
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Open

06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

Iedere donderdag
13.30 - 15.00 uur
Locatie:
Het Endhof, Poeldijk

www.gantelzicht.nl

alle ballen verzamelen
Ruime, goed onderhouden
4-kamer maisonnettewoning
gelegen in het centrum
van Poeldijk.
De woning is gesitueerd op de 1e en 2e etage met een lichte woonkamer met
open haard en zonnig balkon op het Westen. De woning is zeer recentelijk
(ca. 2013) helemaal gemoderniseerd en volledig aangepast aan alle wensen
van deze tijd (nieuw leidingwerk, cv-ketel, mechanische afzuiging, glasvezelkabel, keuken, badkamer, dubbel glas, zonwering).
Bent u op zoek naar een ruime woning waar u zo in kunt trekken? Dan is deze
T 0174
T 0174
286
286
080
080www.borgdor
www.borgdor.nl.nl
woning beslist uw bezichtiging
waard!

VRAAGPRIJS E 200.000,- K.K.
T 0174 286 080 www.borgdor .nl

BoemBoem
BaliBallen

4 halen 3 Betalen
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 25 maart, gelden de volgende inleverdata:
Inleveren kopij: dinsdag 17 maart vóór 12.00 uur;
voor advertenties: donderdag 19 maart 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

13 maart

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

13 en 14 maart ♣ Inzamelingsactie voor de voedselbank
bij ingang van de JUMBO.
14 maart

♣ 13.00 uur, Krantenactie Stapelbouw.

15 maart

♣ Handbalwedstrijd, Iason – Verburch,
aanvang 14.40 uur.
♣ 15.30 uur, Kamerkoor Couleur Vocale:
Passieconcert in de Abdijkerk te
Loosduinen.

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

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.

16 t/m 21 maart
♣ Collecte Reumafonds.
21 maart

♣ Voetbalwedstrijd,
Verburch – RAS, aanvang 15.00 uur.
♣ Handbalwedstrijd,
Verburch – Gemini,
aanvang 20.00 uur.
23 maart
♣ 20.00 uur, Paasbloemschikken
in het repetitielokaal van
Deo Sacrum. Aanmelden:
zangkoren@deosacrum.nl

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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BROOD- EN BANKETBAKKERIJ
HET REUMAFONDS START HAAR JAARLIJKSE
COLLECTE IN DE WEEK VAN 16 T/M 21 MAART
Ruim 60.000 vrijwilligers gaan met de collectebus langs
de deur om geld in te zamelen voor de reumabestrijding. Een ingrijpende vaak onzichtbare ziekte die in
Nederland 1 op de 5 mensen boven de 20 jaar treft. In
totaal ruim 2.3 miljoen mensen, die als gevolg van reuma leven met pijn, vermoeidheid en stijfheid. En met
belastend medicijngebruik en frequent bezoek aan
behandelaars. Onderzoek en ontwikkeling van behandeling en medicijnen kunnen op termijn leiden tot genezing. Daar is nog veel geld voor nodig. Ook uw steun.
Reuma komt niet alleen voor bij oudere mensen: 3.000
kinderen in Nederland hebben geen onbezorgde jeugd
als gevolg van reuma. Zij kunnen niet vrijuit spelen met
leeftijdgenootjes door pijn en beperking van hun bewegingsapparaat. De gevolgen van deze ziekte zijn
vaak op het eerste oog niet te zien. Daarom het reuma
ook wel onzichtbare ziekte. Laat de collectant niet in de
kou staan en geef ruimhartig.

E

R

G
LIN

E
ND

O

♦

♣ ♥ ♠
SINDS 1947

VR

DS

CH

AP

Zaterdag 28 februari was het zover, onze wintermarathon. Het was een geweldige dag. Volle bak, gezellige
mensen en een uiterst goede sfeer. Voor het eerst sinds
ons 70-jarig bestaan waren er ook dames die kwamen
jokeren. Zij hebben de sfeer geproefd en hebben de
smaak te pakken. Wij, als organiserende club kregen
volop complimenten. Dat geeft een fijn gevoel. Dank
daarvoor.
Dank aan onze sponsors, te weten: Bakkerij v.d. Sande,
Keurslager v.d. Maarel, Bike Totaal Michel Vis, Stath
Sportprijzen, de Leuningjes.

Uitslag jokeren:
1. P. Bakker
2. A. Jongmans
3. A. Broekhuizen
4. A. Dijkhuizen
5. R. Hoornweg
6. T. Klein

10634
10519
10202
10116
9949
9937
9937
9857
9790
9757
87
100
108
109
119
128

Nogmaals gaat mijn dank uit naar iedereen die meegewerkt heeft om deze dag te doen slagen. Dit geldt zeker voor de deelnemers(sters).
Cor Mol, voorzitter

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

lllllllllllllllllllllllllll

AANBIEDINGEN:
Vrijdag 13 maart en zaterdag 14 maart:

6 spelt koeken
nu voor

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

parel broodjes
per stuk nu voor

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

@ 1,50
@ 0,40

lllllllllllllllllllllllllll

Vrijdag 20 maart en zaterdag 21 maart:

Marsepein cake
nu voor

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

eierkoeken

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

@ 4,95

5 HALEN 4 BETALEN

lllllllllllllllllllllllllll

IEN

KLAVERJASCLUB

Uitslag klaverjassen:
1. H. v. Leent – J. v. Dijk
2. H. Jongmans – A. v. Dijk
3. v.d. Schoot – Abbink
4. N. Luiten – K. v. Dijk
5. S. Klein – K. Kriesel
6. G. Blok – H. Ooms
7. P. Alsemgeest – I. v. Assen
8. E. v. Kruk – H. v. Wezel
9. C. Terlingen – A. Koremans
10. S. Terlingen – M. Franken

Van der Sande

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
of:

www.besteljeeigentaart.nl

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

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
LETTERFEEST OP DE NIEUWE WEG
Álle leerlingen van groep 3 kennen álle letters, dus
dan is het: Letterfeest! De knappe kinderen deden een
letterspeurtocht op het schoolplein, werden allemaal
in het zonnetje gezet en ontvingen een medaille. Dat
werd, met ouders en opa’s en oma’s, gevierd met heerlijke cake en limonade.
Zoekt u een goede en gezellige school voor uw kind?
Bel voor een afspraak: 0174-247166. www.denieuweweg.wsko.nl, twitter mee: @denieuweweg.

Op 6 juni 2015 is het zo ver. Dan komen de mannen, die
jongetjes waren in het schooljaar 1964-1965 en in de 6e
klas zaten, bij elkaar.
Vanaf 15.00 uur ’s middags in Café De Luifel aan de Dr
Weitjenslaan. In de Poeluk, waar de meesten van hen
geboren zijn.
Sommigen aan de overkant van De Gantel, nét in
Honselersdijk.
Maar, omdat hun vaders en moeders in Poeldijk naar
de kerk gingen, kwamen hun kinderen ook op een
Poeldijkse school terecht.
Deze bijna 70 jongens aan de Verburchlaan, toen nog
tegenover de kassen van Van Kester. Naast de bunker
uit de oorlog. Ook vlakbij de snoepwinkel van de dames
Van der Zeijden.
In de barre winter van 62-63 namen veel jongens hun
schaatsen mee naar school.
Om te schaatsen op ijzel in de Verburchlaan.

Reünie 25 jaar, klas 6a

In 1990 was de eerste reünie van deze oud-leerlingen.
Toen was de opkomst heel hoog: zo’n 60 van de bijna
zeventig oud 6e klassers hadden een geweldige middag.
Met elkaar en met oud-leerkrachten. Wij hopen dat
‘juffrouw’ Van Dijk, de meesters Bom en Van der Graaf
en kapelaan Van Damme er nu ook (weer) bij zijn. Oudleerlingen Wil van Leeuwen, Gerard de Vreede, Jan van
der Voort en Jan Goeijenbier hebben bijna alle klasgenoten van toen opgespoord. Ben je nog niet benaderd
en wil je de reünie voor geen goud missen?
Stuur een e-mail naar Jan Goeijenbier (elkalen@kpnmail.nl) en je bent er bij op 6 juni, om 15.00 uur in De
Luifel aan de Dr Weitjenslaan!

50 JAAR NA DATO:
WEERZIEN OUD-LEERLINGEN
“Wat heb jij de afgelopen 50 jaar gedaan?” Dat kan
een van de vele vragen zijn op een reünie. Heel zeker
tijdens de reünie van jongens die 50 jaar geleden in
de 6e klas van de St. Bartholomeusschool in ons dorp
Poeldijk zaten. Sommigen waren 11, anderen 12 of zelfs
13 of 14 jaar. De 7e en 8e klas waren net afgeschaft: voor
jongens, die na school meteen aan het werk moesten.
Meestal in het bedrijf van hun vader. Zij gingen niet
naar de tuinbouwschool, de LTS, de MULO, of een enkeling naar de HBS of zelfs het Gymnasium.

Reünie 25 jaar, klas 6b
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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
- pastoraal werkster M.J.J. Lommerse, p/a Choorstraat 105, 2681 AR Monster
tel. 06 1137 4900 e-mail: lommerse@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

DIT IS DE TIJD OM TE SNOEIEN
Elke dag maak ik een wandeling, nou, ja, dat probeer
ik. Heel vaak wandel ik alleen in de natuur, soms met
iemand samen langs de Waterweg in Rotterdam. Begin
februari liep ik langs het Staelduinsebos en bij het fietspad waren mannen druk aan het werk: het snoeien van
de knotwilgen. Een klein gedeelte was al geknot, de
rest kwam nog aan de beurt. Knotwilgen werden geknot voor de productie van wilgentenen. Vroeger werden deze takken gebruikt voor vlechtwerk, zoals om
manden te maken. Als je knotwilgen niet knot worden
de takken dikker en kan je uiteindelijk geen wilgentenen ervan zagen. Het snoeien van de knotwilgen is dus
noodzakelijk voor de productie van dunne en soepele
takken.
Deze arbeid aan de knotwilgen vind ik een mooi beeld
voor de Vastentijd. Veertig dagen lang mogen wij nadenken over onze groei. Waar ben ik trots op en laat ik
groeien? Waar ben ik minder trots op? Of, wat zit mij in
de weg, heb ik last van?
Pastoor Tjeerd Visser uit Dordrecht heeft kort geleden
een filmpje gemaakt voor de website van de parochies
waar hij is benoemd. In een minuut of acht legt hij uit
wat vasten is, waar wij in deze Veertigdagentijd over na
mogen denken. Hij begint bij Pasen, bij de opstanding
van Jezus. Ons doopsel is daar nauw mee verbonden,
want ook wij mochten in het doopsel ervaren of ondergaan dat wij opnieuw opstaan. Wij staan op als een
nieuw mens, als een christen, met een nauwe band met
God. De Vastentijd brengt ons op weg naar het herleven van die gebeurtenis, ons doopsel. Opnieuw mogen
wij ervaren dat wij nieuwe mensen zijn, herboren mensen zijn. En herboren zijn wij als wij veranderen, als wij
het goede in ons bewaren en het slechte weggooien.
En dan is de knotwilg een mooi beeld: takken die verkeerd groeien afsnoeien en zo de boom klaar maken
voor een nieuwe start, voor een nieuwe groei.
De Veertigdagentijd mag een tijd zijn van bezinning
over ons gedrag, waardoor wij misschien kiezen voor
een wat soberder leven, met wat minder luxueus eten
en minder alcohol drinken. Geld dat wij uitsparen kunnen we gebruiken voor de Vastenactie en daardoor ons
project in de Derde Wereld ondersteunen, zoals dit jaar
een project in Benin waar een school voor het voortgezet onderwijs wordt gebouwd. In het parochieblad
vindt u meer informatie hierover.
Mede namens mijn collega’s, wens ik u en jou een inspirerende Veertigdagentijd toe, snoeien en op weg gaan
naar een nieuwe groei.
Diaken Ronald Dits.

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

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
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STILLE OMGANG VOOR
JONG EN OUD

MISSIE – ONTWIKKELING – VREDE

In de nacht van 21 op 22 maart aanstaande gaan
naar verwachting 7.000 bedevaartgangers uit het
hele land per touringcar, per fiets of zelfs te voet
naar Amsterdam om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van
Amsterdam. Voor of na de Omgang wonen zij in een
van de zeven binnenstadskerken een feestelijke eucharistieviering bij.

VASTENAKTIE: 18 FEBRUARI - 5 APRIL 2015:
GRENZELOOS SAMEN LEVEN IN BENIN

Het motto, de intentie voor de Omgang van dit jaar
luidt: Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor
’t onverwachte... Voor verdere informatie kijk op
www.stille-omgang.nl
Wilt u aan deze bijzondere tocht deelnemen, dan kunt
u zich tot 19 maart opgeven bij Koos van Leeuwen,
telefoon 280595 of e-mail rieko@caiway.nl .
De jongere pelgrims hebben in de Nicolaasbasiliek hun
eigen viering, onder het motto On the Road. De bisschop van Haarlem-Amsterdam gaat voor in deze eucharistieviering. Zie voor het jongerenprogramma
www.stille-omgang.nl/jongeren.
Vanuit het Westland is er voor de jongeren busvervoer geregeld met opstapplaats Kwintsheul. Voor
meer info en aanmelding (tot 19 maart) mail je naar
harrystijger@planet.nl. Geef bij het aanmelden je
naam, woonplaats, leeftijd en telefoonnummer op.
Jij gaat toch ook mee!
Wat is de Stille Omgang?
De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van
de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke
geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een
feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang, inspiratiebron voor alle stille tochten
in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het
ontbreken van uiterlijke vertoon, het duistere uur en de
zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen.
De Omgangers weten zich al biddend en mediterend
verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen
van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.
Harry Stijger

In alle parochies van de St. Franciscus-Federatie en de
St. Ursela parochie en parochie Onze-Lieve-Vrouw van
Sion in Delflanden, Schipluiden en Maasland gaan we in
deze Vastentijd weer voor een eigen project inzameling
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. Het is dringend nodig dat deze school voor voortgezet onderwijs
er snel komt.
Achter in de kerk hangt er een fotoreportage van Pater
Gerard Blesgraaf over zijn parochie in Karimama in
Benin in Afrika.
Tijdens de vasten periode zal de offerkist achter in de
kerk beschikbaar zijn voor dit project. In samenwerking met alle parochies van de St. Franciscus-Federatie
en de parochies van Delflanden, Schipluiden, Sion en
Maasland moet het toch mogelijk zijn om € 22.000,– in
te zamelen om de school voor voortgezet onderwijs te
kunnen bouwen om de kinderen een betere toekomst
in Karimama te geven!!!
Het bankrekeningnummer voor dit project is:
NL62 RABO 0135 306 779 met projectnummer 111643
Benin.
J.v.P.

KERKBERICHTEN
WEEKEND 14/15 maart: 4e zondag van de
veertigdagentijd (B).
Zaterdagavond 19.00 uur:
GEEN VIERING. Er is een viering in de H. Machutuskerk
te Monster.

VERBAZEND
VERBAZEND VEELZIJDIG
VEELZIJDIG
n
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epsmatige
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r
o
vo
klant!
particuliere

jupiter 26

utiliteitsbouw verbouw onderhoud

ontwikkeling

2685 LR poeldijk

tel. 0174 244950
info@verbakel.nl

fax 0174 248394
www.verbakel.nl
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Zondagochtend 11.00 uur:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING m.m.v. het
Bartholomeuskoor Nederlands.
Voorganger: Past. medewerker Els Geelen.
Intenties: Jaargetijde Corry v.d. Berg-de Groot,
jaargetijde Jeanne Duijvestijn, Marie van KoppenHogervorst, Ria v.d. Knaap-Barendse.
WEEKEND 21/22 maart: 5e zondag van de
veertigdagentijd (B).
Zaterdagavond 19.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het herenkoor Latijn /
Gregoriaans.
Voorganger: Pastor M. Straathof.
Intenties: Overleden ouders Theodorus Hessing en
Willemina Hessing-Tuit en schoonzoon Kees, Johan
Verschoore en Riet Verschoore-v.d. Zanden, Leen van
Bergen en Marie van Bergen-Janssen, Adèle Bouwer.
Zondagochtend 11.00 uur: voorstellen
communicantjes.
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. een samengesteld kinderkoor.
Voorganger: Pastor M. Kwee.
Intenties: Theo v.d. Elst en overleden familie, Joop
Roessen, Johan Verschoore en Riet Verschoore-v.d.
Zanden.

BIJZONDERE VIERING

DOOPVIERING op 15 maart om 15.15 uur van Tycho
Koppert.
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 maart om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden: Dhr. J. Brabander.
Donderdag 26 maart 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
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Kloosterweekend: gebed,
ontmoeting, stilte en
wandeling
In het weekend
van vrijdag 21 t/m
23 augustus 2015
organiseert de
parochiefederatie Sint Franciscus
tussen duin en
tuin een kloosterweekend in Abdij
Koningshoeve te
Berkel-Enschot. Het weekend wordt geleid door pastoraal werkster Els Geelen.
Op de website www.koningshoeve.nl kunt u meer informatie vinden.
De kosten bedragen € 90,00. Er kunnen maximaal 16
deelnemers mee. U kunt zich opgeven voor 1 mei 2015
bij het centraal secretariaat van de parochiefederatie
Sint Franciscus tussen duin en tuin, mevr. M. de Jong,
e-mail: info@rkwestland.nl.
Dit kloosterweekend wordt ook aangeboden aan de
PKN Naaldwijk.
Graag bij opgave bij welke parochie/gemeente u hoort.
We hopen op een spirituele ontmoeting!

JAN VAN DER VALKSPORTHAL
Waar je in vroeger dagen overal je nek brak over de
vrijwilligers, zijn ze nu zelfs met een bouwlamp niet te
vinden. Nou ja, ze zijn er nog wel, maar de meesten zijn
oudgedienden en behoren inmiddels tot de grijze massa, zeker niet tot de grijze muizen.
Ook de sporthal heeft vrijwilligers meer dan hard nodig. Het is nog een handjevol mensen dat de diensten
waarneemt en de hal draaiende houdt. We hebben u
gewoon bikkelhard nodig. U kunt van grote betekenis zijn voor onze eigen, door de Poeldijkse gemeenschap gebouwde, sporthal. Wat het allemaal om het
lijf heeft? Het stelt allemaal niet zo gek veel voor, maar
er moet elke avond wel gewoon iemand zijn. Als u ons
uit de brand helpt, bent u uw gewicht in goud waard,
ongezien.
Meer informatie? Bel of mail Peter van Leeuwen
(06-50224781 // peterial@kabelfoon.nl).

Woensdag 11 maart om 19.00 uur:
Rozenkransgebed
Vrijdag 13 maart om 15.00 uur:
Woord- en communieviering R. Theuvenet
Woensdag 18 maart om 19.00 uur:
Rozenkransgebed
Vrijdag 20 maart om 15.00 uur:
Woord- en communieviering Diaken R. Dits
Woensdag 25 maart om 19.00 uur:
Rozenkransgebed
De vieringen vinden plaats in de Multifunctionele ruimte in de Terwebloem.

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

De poeldijker

8
HERVORMDE GEMEENTE POELDIJK
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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

VASTEN
Katholieken op leeftijd zullen het zich nog wel herinneren: het vastentrommeltje. Alle snoepjes en koekjes die
je kreeg gingen van carnaval tot Pasen in dat trommeltje. Op zondag mocht je er iets uitpakken, maar verder
bleef het deksel stijf gesloten tot het grote feest. Een
oefening in geduld, en menig kind zal weleens in verleiding zijn gekomen om even een voorproefje op Pasen
te nemen...
Sinds de jaren ‘60 is deze gewoonte weggezakt. Allerlei
van bovenaf opgelegde regels werden ervaren als niet
meer passend bij deze tijd. De Nederlandse bisschoppen
hebben verklaard dat het voldoende is “zich in eten en
drinken, in roken of in andere genoegens duidelijk te
beperken”. De invulling wordt aan het eigen geweten
en initiatief van de gelovigen overgelaten. Het gevolg is
dat heel wat leden van de katholieke kerk er weinig tot
niets meer aan doen. De vastentijd zoals vroeger, dat is
definitief voorbij.
Het wonderlijke is: sinds dezelfde jaren '60 is onder protestanten juist de aandacht gestegen voor vasten en
minderen in de tijd voor Pasen. Zelfs de EO verspreidt
tegenwoordig kalenders voor de 40-dagentijd. Zo leren
christenen van elkaars traditie! Het is goed dat er geen
regels (meer) worden opgelegd. Maar het is góed om
aan een vorm van vasten te doen. Ieder weet wat voor
hem of haar een goede onthouding is: TV, internet of
smartphone (het zogenaamde ‘mediavasten’), de dagelijkse borrel, uitgebreid eten...
Waarom zou je eigenlijk jezelf dingen ontzeggen in
deze weken? Om bewuster te leven. Om dichter bij
Jezus te komen en zijn lijden. Om te beseffen dat je uit
genade leeft – dat genoeg hebben niet vanzelf spreekt!
Je kunt deze dingen natuurlijk gewoon bedènken, maar
dan dreigt het te blijven zweven. Daarom helpt het
velen om van bepaalde zaken af te zien. Een vorm van
vasten, die je lijfelijk voelt. Als het ook wat voor je lichaam en je dagelijks leven betekent, landt het beter in

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

je leven. Vasten is een open plek uithakken in een vaak
dichtgegroeid bestaan. Het is minderen om het echte
meer toe te laten. Het belangrijkste is niet slechts iets te
láten, maar de ontstane ruimte te laten vullen door iets
anders. Leef toe naar Pasen!

KERKdiensTEN
ZONDAG 15 maart 2015 (vijfde Lijdenszondag)
10.00 uur: – Ds. A.J. Molenaar
19.00 uur: – Ds. A.J. Molenaar
ZONDAG 22 maart 2015 (zesde Lijdenszondag)
10.00 uur: – Ds. A. Vastenhoud, Den Haag
19.00 uur: – Ds. E.J. Prins, Heinenoord
Tijdens alle morgendiensten:
Kinderoppasdienst voor kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst voor kinderen van de basisschool
Bij de kerkdiensten
Op zondag 15 maart is het alweer de vijfde lijdenszondag. In de verkondiging gaat het over Jezus die de
voeten wast van zijn leerlingen (Johannes 13). Dit sluit
aan bij het project van de kindernevendienst.
De avonddienst is een leerdienst. We hebben het gehad
over God de Vader, nu gaan we het hebben over Jezus.
De catechismus zegt dat alléén bij Hem heil te vinden
is! Wat is dat, ‘heil’? En is dit niet een nogal beperkende belijdenis?
Op zondag 22 maart ontmoeten we in de de morgendienst ds. A. Vastenhoud uit Den Haag. De avonddienst
wordt geleid door ds. E.J. Prins uit Heinenoord.
Allen hartelijk welkom in de kerk!
Ds. A.J. Molenaar
Bidden op zaterdagochtend
Op zaterdagochtend 21 maart is er, zoals elke derde zaterdag van de maand, een gebedsbijeenkomst in
de kerk. Het tijdstip is van half tien tot tien uur, dus
voorafgaand aan de Open Kerk die om tien uur begint.
U bent allen hartelijk uitgenodigd om te komen en mee
te bidden. Door het tijdstip hebt u ruimte genoeg voor
andere dingen erna, zoals boodschappen of familiebezoek.
Wat we gaan doen: het Bijbelgedeelte voor de zondag
alvast lezen, bekijken of er nog specifieke dingen of

De poeldijker
mensen zijn in de gemeente die gebed kunnen gebruiken, en dan in een kringgebed bidden daarvoor en voor
de komende kerkdiensten. Niemand is verplicht mee te
doen in het gebed, alleen stil zijn en in je hart meebidden mag ook.
Wie bidt en dankt brengt anderen bij de Heere, maar
komt ook zelf dichter bij Hem. Een dubbele zegen...
Wees welkom!

OUD PAPIER

De oud-papiercontainer staat klaar van:
25 maart tot en met 28 maart 2015 op het adres:
Monsterseweg 112, Poeldijk (naast hotel-restaurant
Elzenhagen).
Bonnen sparen
Het voorjaar breekt aan en veel mensen zijn dan gewend om het huis op te ruimen en schoon te maken.
We maken u en jou er nog maar eens op attent dat wij
nog steeds aan het sparen zijn voor onze kerk.
Douwe Egberts punten, Stoepjes zegels, Hoogvliet kassabonnen enz. enz.
U kunt de bonnen kwijt in de bus in de hal van de
kerk of bij De Noorderhoek 23, De Wittebrug 34,
Verburghlaan 38.
Open kerk en boekenmarkt
Zaterdag 21 maart 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.
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AVOND OVER DE GOEDE WEEK
IN DE TERWEBLOEM
Met Aswoensdag zijn we het begin van de veertigdagentijd ingegaan.
De vieringen van de deze dagen hebben een betekenis van grote diepgang. Hierover horen kan een verrijking worden van ons geloof in deze tijd. Voor jong
en ouder organiseert de dienst geestelijke verzorging
van De Terwebloem daarom op 16 maart een avond
met Marianne Hoogervorst uit Maasland, over de betekenis van de liturgie in de Goede Week: Palmzondag,
Witte Donderdag – Goede Vrijdag, Stille Zaterdag. Deze
dagen lijken zo vertrouwd, maar wat betekenen deze
dagen wat voor ons geloofsleven? Welke symbolen en
rituelen maken deze dagen zo bijzonder? Marianne
Hoogervorst is 16 jaar pastoraal werkster geweest in
het bisdom Rotterdam. Zij is bekend en gewaardeerd
voor haar inleidingen over catechese en liturgie.
Op 16 maart zijn mensen van alle christelijke kerken
van harte welkom in De Terwebloem te Poeldijk. De
inhoud is geworteld in de katholieke traditie, maar
mensen van andere kerken worden nadrukkelijk uitgenodigd om de verschillen en overeenkomsten samen te verdiepen. We mogen dankbaar zijn voor ons
christelijk geloof; ook in deze tijd! De bijeenkomst
begint om 18.30 uur en wordt afgerond om 20.30
uur. Binnenkomen vanaf 18.00. We beginnen ook echt
om 18.30 uur. Kosten: € 2,50 voor koffie/thee. Plaats:
De Terwebloem, van Bergenhenegouwenlaan 2 te
Poeldijk.
Opgeven bij Rafaël Maria Theuvenet, geestelijk verzorger. 06 57319910: rafaelmaria2009@gmail.com.
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MEER FIETSBEUGELS BIJ
BUSHALTE POELDIJK
Op verzoek van D66 Westland heeft de provincie ZuidHolland meer fietsbeugels geplaatst bij de bushalte Dr.
Weitjenslaan in Poeldijk. Het aantal fietsen dat nu kan
worden gestald is uitgebreid van acht naar twintig.
De situatie bij de bushalte was niet ideaal, vindt D66raadslid Maxim van Ooijen. “Bij een aantal dorpen rijdt
de bus alleen nog maar langs en niet door het dorp.
Dat betekent dat mensen de fiets nemen om bij de
bushalte te komen. Dan moet je ook zorgen voor een
goede fietsenstalling. In Poeldijk was dat nog niet het
geval, dus daarom heeft D66 aan de bel getrokken.”
Het viel de fractie op dat veel fietsen tegen de fruitmuur aan de Nieuweweg
werden gezet. Dit kan gevaar opleveren als die fietsen omvallen. “Ik zou nog
wel meer beugels bij de halte willen hebben, maar daar
is helaas geen ruimte voor”,
zegt Maxim van Ooijen.
Dat buslijnen soms niet meer
door een dorp gaan, is iets
waar we mee moeten leren
leven, maar dan moet er wel
gezorgd worden voor goede
fietsenstallingen. Maxim van Ooijen: “Bij nieuwe bouwplannen moet hier al aan worden gedacht. Daarom
heeft D66 onlangs bij het plan Waelpark al aangedrongen op goede fietsvoorzieningen bij de nieuwe rotonde
Heenweg. Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn.”
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

OPEN DAG & DE RABOBANK
CLUBKAS CAMPAGNE
We hebben het goed voor elkaar in ons mooie clubhuis met
een gaaf buitenterrein!
Dit kunnen jullie zelf komen
bekijken op zaterdag 14
maart tijdens onze open
dag. Van 14.00 tot 16.00 uur
ben je van harte welkom. Je
kunt dan zelf meemaken wat
Scouting is.
Tijdens de open dag kun je knutselen, meedoen met
diverse spelletjes, je eigen broodje bakken boven het
kampvuur of een hut bouwen in een van de lokalen.
Het kan allemaal!

De open dag is gratis, maar om ons mooie clubhuis en
buitenterrein zo te houden, is er elk jaar onderhoud
nodig. Onze jaarlijkse loterij zorgt voor een financiële
bijdrage. De Rabobank zorgt er als sponsor voor, dat de
loterij elk jaar weer mogelijk is.
Ook dit jaar wil de Rabobank ons sponsoren, maar
wij moeten er wel wat voor doen! Wil jij ook dat de
Rabobank ons een financiële opsteker geeft, dan kun je
op Scouting Poeldijk stemmen tijdens de Rabobank
Clubkas Campagne. Van 2 t/m 15 maart. Je kunt
alleen stemmen als je lid bent van de Rabobank. Dit
kost niks, als je er toch al klant bent. En het helpt ons
enorm! Voor elke stem die we krijgen, krijgen we een
bepaald bedrag. Dus dat kan aardig oplopen!
Vergeet niet te stemmen en kom gezellig langs zaterdag 14 maart, iedereen is welkom!

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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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

KINDEREN VAN DE VERBURCH-HOF OP DE PLANKEN
Afgelopen week stonden de kinderen van de groepen
1 t/m 3 van WSKO de Verburch-hof in de schijnwerpers.
De kinderen hebben namelijk gezamenlijk de musical
“Heksen, liegbeesten en wat daarmee gebeurde” opgevoerd. Zes weken lang hebben de kinderen geoefend
om de liedjes en teksten uit hun hoofd te leren, ze hebben mutsen geknutseld en een dansje geleerd. Deze
week mochten de kinderen eindelijk optreden voor de
opa’s, oma’s en de ouders.

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Eerste Westlandse Slagwerkdag
Zondag 15 maart 2015
Ron van Elswijk (drumschool), Anneloes Meier (docente Muziekmeester) en Michel Ponsioen (Phoenix
Wateringen en Pius X Poeldijk) presenteren op zondagmiddag 15 maart de eerste Westlandse Slagwerkdag.
Kom deze dag genieten van verschillende spetterende
demo’s van diverse Westlandse muziekverenigingen.
Ook Kabaal, Beatlife en PerQzzy laten deze dag van
zich horen! Of doe mee met een te gekke workshop
percussie, gegeven door Ousmane Mbengue en Murk
Jiskoot (Metropool Orkest). De invulling van deze muzikale dag wordt mogelijk gemaakt met medewerking
van de muziekverenigingen Fusica, Pius X, Phoenix en
Kunst & Vriendschap.

Het publiek was best verbaasd toen de heksen (groep
1-2b) het podium opkwamen en vertelden dat ze kinderen hadden omgetoverd in liegbeesten (groep 2-3).
De politieagenten (groep 3) vonden het verschrikkelijk,
maar wisten geen oplossing om de kinderen weer terug
te toveren. Gelukkig kwamen toen de professors (groep
1-2a) en zij kwamen met een geweldige oplossing:
“Waag eens een kansje, doe een dansje…“.

Om 16.30 uur wordt de Westlandse Slagwerkdag afgesloten met een slotoptreden gegeven door een aantal
deelnemers. Mis het niet!
Deuren open: 12.30 uur.
Start van het programma: 13.00 uur.
Einde: 17.00 uur.
Kaarten à € 2,50 verkrijgbaar aan de deur.
Open dag!
Op zaterdag 21 maart zal er bij muziekvereniging
Pius X een open dag worden georganiseerd.
Alle onderdelen van onze vereniging zullen zich presenteren, maar natuurlijk is er ook voldoende ruimte
en tijd om zelf verschillende instrumenten te proberen,
o.a. trompet, bugel en trombone.

En ja hoor! Na het dansje was iedereen weer gewoon!
De juffen waren voor de gek gehouden, het hele verhaal was ALLEMAAL ONZIN!

info@vandermaarel.keurslager.nl - www.vandermaarel.keurslager.nl

Van der MAAREL, keurslager

VOORSTRAAT 53 - POELDIJK - TEL 0174 - 245262

Aanbiedingen zijn geldig van 9 t/m 14 mrt

590
heel kilo

Vers gemalen halfom
gehakt

WOENSDAG GEHAKTDAG

4 stuks

695
MAANDAG SCHNITZELDAG

Wiener Schnitzels

750
3 stuks

Kogelbiefstukken
super mals

DONDERDAG BIEFSTUK DAG

Belle Hélène

100 gram

4E GRATIS

180

Na afloop kregen de kinderen een oorverdovend applaus en van de leerkrachten een heerlijk ijsje. Dit hebben ze zeker verdiend!

SPECIAL

Vinken diverse soorten

KEURSLAGERKOOPJE

2 x 100 gram

VLEESWARENKOOPJE

Keurslager achterham +
leverkaas

325

De Open Dag is van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Kom ook kijken en proberen! Iedereen is welkom.
Toegang is gratis.
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Rabobank Clubkas Campagne
Heeft u uw stem al gegeven aan Deo Sacrum....?
Van 2 tot en met 15 maart 2015 kunnen leden van de
Rabobank hun stem uitbrengen voor de Rabo Clubkas
Campagne. Ieder lid van de Rabobank mag vijf stemmen verdelen: per club maximaal twee stemmen. Stemt
u ook op ónze “Club”.
We hopen natuurlijk dat u ruimhartig op onze “Club”,
de Zangkoren Deo Sacrum, gaat stemmen. Bij voorbaat
Dank voor uw STEM!

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

IN DE KERK
Zaterdag 14 maart:
19.00 uur: – Geen viering
Zondag 15 maart:
11.00 uur: – Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de Nederlandse Viering.
Zaterdag 21 maart:
19.00 uur: – Heren Bartholomeuskoor zingen tijdens
de viering de Studentenmesse van A. Lotti.
Zondag 22 maart:
11.00 uur: – Kennismakingsviering EERSTE COMMUNIE.
Kinderen worden uitgenodigd bij deze
viering te komen zingen (graag om 10.45
uur aanwezig in de dag-kapel, voorin de
kerk).
Passieconcert
Op zondagmiddag 15 maart
wordt door de Werkgroep “Open
Podium Concerten” van de
Abdijkerk in Loosduinen een
Passieconcert georganiseerd.
Medewerking wordt verleend door
het kamerkoor Couleur Vocale uit
Poeldijk o.l.v. Steven van Wieren.
Zij zullen ‘De Veertien Stonden’ van Hendrik Andriessen
zingen, met orgelbegeleiding van Gerard Bal.
Het is een oude traditie om in de periode vóór Pasen
mediterend en biddend de veertien kruiswegstaties
langs te gaan. Hendrik Andriessen (1892-1981) schreef
muziek voor elk van die veertien momenten. Het is een
indrukwekkende afwisseling van koormuziek, orgelspel
en declamaties geworden en het neemt mensen als vanzelf mee op de kruisweg die Jezus gegaan is.

Paasbloemschikken ten behoeve van het
Kinderkoor.
De kinderkoorcommissie organiseert op maandagavond 23 maart a.s. een bloemschikavond. De opbrengst van deze avond is bedoeld voor de activiteiten
van het kinderkoor. Onder deskundige leiding van arrangeur Peter Wesstein (www.peterwessteincreations.nl)
gaan we een fraai Paasarrangement maken.
Om 19.45 uur wordt u verwelkomd met koffie/thee en
om 20.00 uur start de workshop. Tussendoor is er natuurlijk nog een keertje koffie/thee en na afloop een
gezellig drankje.
De workshop wordt gegeven in het repetitielokaal van
Deo Sacrum.
Er is plaats voor maximaal 35 personen.
Wilt u rond de Paasdagen ook iets moois op tafel? Doe mee!! Voor € 25,00 p.p. heeft u een mooi
Paasarrangement én een gezellige avond.
Aanmelden kan tot en met vrijdag 20 maart a.s.:
• Via het inschrijfformulier in het repetitielokaal, of
• Per mail naar zangkoren@ deosacrum.nl
Wees er snel bij want VOL is VOL!!! (NB.: Wel zelf een
mesje en een draadtangetje meenemen).
Zullen we zeggen tot maandag 23 maart!!!!!?????
Eierenactie 2015
De 48e EIERENACTIE is van start gegaan. De koorkinderen verkopen zakjes met chocolade paaseitjes. De
zakjes worden voor € 2,00 aangeboden.
Bij deze eierenactie zijn ook weer EXTRA PRIJZEN te
winnen. Aan elk zakje met gemengde paaseitjes hangt
namelijk een lot. Op dat lot staat of de koper een extra prijs heeft gewonnen en wat deze prijs is. Zo kunt

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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u de gelukkig winnaar worden van een overheerlijke
Paasstol (20x aangeboden
door Bakkerij van der Sande)
of een Paasrollade (5x aangeboden door Slagerij Van
der Maarel) of 10 kakelverse
eieren (20x).

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

Vrijdag 13 maart

Deze EXTRA prijzen kunnen op Goede Vrijdag door de
winnaars afgehaald worden in het repetitielokaal in de
Leuningjes tussen 11.00 en 12.00 uur. Uiteraard moeten
de winnaars het winnende lot meebrengen.
We hopen van harte dat u de activiteiten van het kinderkoor wilt steunen door het kopen van één of meerdere zakjes met Chocolade Paaseitjes.
Noteer vast in uw agenda....
Dinsdag 5 mei 2015
Bartholomeuskerk Poeldijk
Aanvang 20.00 uur
Feestelijk
BEVRIJDINGSCONCERT
Concertkoor Zangkoren
“Deo Sacrum”
Holland Symfonie Orkest
Solisten: Deirdre Angenent – sopraan,
Carina Vinke – alt, Leon van Liere – tenor, Georg
Gädker – bas.
Het geheel o.l.v. Steven van Wieren
TV

Ontspanningsmiddag Zonnebloem
Regio Delfland
Zaterdag 14 maart

Ontspanningsmiddag Zonnebloem
Regio Den Haag
Zondag 15 maart

Westlandse Slagwerkersdag
Spetterende demo’s van verschillende
Westlandse muziekverenigingen,
percussie workshops
Deuren open: 12.30 uur.
Programma 13.00 – 17.00 uur.
Kaarten à € 2,50 verkrijgbaar aan de deur.
Voor meer informatie:
www.westlandcultuurweb.nl

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

van den Berg
TANKE TRANSPORT

NATIONAAL EN
INTERNATIONAAL TRANSPORT

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

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…
Nieuwbouw – Verbouw – Renovatie – Onderhoud
Uitbouw – Dakopbouw
Van houtrot tot nieuw kozijn,
Bij van den Berg moet je zijn.
■ Jan Barendselaan 74
■ 2685 BV Poeldijk

■ info@avantihaarmode.nl

■ T: (0174) 24 57 82

■ www.avantihaarmode.nl

A

Bel: 06-22517475 / 0174-280552
E-mail: info@vandenbergbouwconsultancy.nl
www.vandenbergbouwconsultancy.nl
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uitzetten van alle lichten
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
licht - geluid - domotica

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

De afgelopen jaren is door de H. Bartholomeusparochie
en de Hervormde Gemeente Poeldijk een inzamelingsactie gehouden voor de voedselbank. Het behoeft geen
toelichting dat de nood nog steeds hoog is. Sterker
nog, de nood in Westland is alleen maar toegenomen.
Zo is recentelijk gebleken dat de werkloosheid in 2014
verder is toegenomen. Er wordt dan ook nog steeds
een groot beroep gedaan op de voedselbank in het algemeen en op de afdeling Westland in het bijzonder.
Het kan dan ook niet uitblijven dat een nieuwe inzamelingsactie wordt gehouden die dit keer volledig is bestemd voor Stichting Voedselbank Westland. Deze actie
wordt gehouden op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart bij
Jumbo Boere in Poeldijk. Jumbo Boere verleent medewerking aan deze actie door in de winkel ruimte in te
ruimen met produkten die de Voedselbank goed kan
gebruiken. Medewerkers van beide kerken zullen aanwezig zijn de produkten in ontvangst te nemen.
De actie is op vrijdag 13 maart van 08.30 – 19.00
uur en op zaterdag 14 maart van 08.30 – 15.30 uur.
Helpt u ook mee de actie tot een succes te maken?
H. Bartholomeusparochie
Hervormde Gemeente Poeldijk

Kom de

nieuwe

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Luxaflex®
Horizontale
Jaloezieën
collectie
bij ons
bekijken!

Nu 20% korting op alle (houten) jaloezieën.
Deze actie loopt tot en met 7 april 2015

Voorstraat 95 • 2685 EK Poeldijk
0174-285000 • www.doornekampwonen.nl
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Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen

Zich vanuit de dorpskom voortbewegend door de Verburghlaan richting Wateringseweg, doet niets ons meer herinneren aan de hier afgebeelde situatie. De infrastructuur ter plaatse is onherkenbaar veranderd. Boerenhoeve, omringend land, hekken, bomen, serre en niet
te vergeten de melkbussen (de zogenoemde ‘veertigers’) zijn al lang
geschiedenis. Toen de boerderij in opdracht van Nic. Helderman
werd gebouwd (1932), was ‘armoe troef’ in de bouwwereld. Een aannemer was in de crisisjaren blij als hij zijn personeel aan het werk
kon houden en betalen, van verdienen kwam niet veel terecht. Nic.
Helderman maakte deel uit van het vrij grote gezin van boer Koos
Helderman, wiens omvangrijke landerijen een groot deel van de
Dijkpolder in beslag namen. Dankzij die vele hectares konden verscheidene zoons op het ‘thuisland’ zelfstandig het boerenbedrijf voortzetten. Decennialang overlapte Heldermans grasland, gezien vanaf de
huidige Jan Olierookstraat, de Verburghlaan. Bij de verdeling kwam
het achterste deel van het bedrijf, een zeventien hectare groot perceel, in handen van zoon Nic. Weiland dat was gelegen vanaf de hier
zichtbare boerderij richting Wennetjessloot en watergemaal van Van
der Arend. De nieuwe boerderij betekende het eerste en enige bouwwerk middenin de polder. Via een zeshonderd meter lang rijslag, met
puin verhard en ‘gezegend’ met kuilen, was de hoeve van de familie
Helderman-Olsthoorn bereikbaar. De chauffeur die de melk dagelijks
ophaalde, wist met een vaart van maar liefst vijftien kilometer de boerderij te bereiken. Een heerlijke snelheid voor de dorpsjeugd om, vooral
in vakantietijd, achterop de bumper van de vrachtwagen een retourtje boerderij te nemen. Zestig jaar geleden een attractie van jewelste.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg Helderman, vanwege de voedselvoorziening, een zogenoemde ‘scheurplicht’. Een gedeelte grasland
moest daardoor, ten behoeve van het distributiestelsel, worden omgeploegd voor de graanteelt. Voor boer Nic. bleef daardoor te weinig
grasland over voor zijn jongvee, een euvel dat een Nieuwkoopse collega
hielp oplossen. Melkgevend vee had normaliter in de winter hooi en
krachtvoer (lijnmeel) nodig. Het voederen van hooi alleen was onvoldoende, voor het schaars wordende lijnmeel moest een alternatief wor-

den bedacht. Toen tuinders bereid bleken voederbieten te telen, was
Helderman echter geholpen. De Duitsers maakten van een poldergedeelte, inclusief de boerderij, zelfs een ‘sperrgebiet’ (met wachtpost).
Alleen bewoners werden, op vertoon van hun ‘ausweiss’, toegelaten.
Op het weiland werden, t.b.v. de kustverdediging, tevens aarden schuttersheuveltjes aangebracht. Na een kwart eeuw in zijn uppie in de polder te hebben doorgebracht, kreeg Nic. Helderman met Chris van der
Knaap in de jaren vijftig een buurman. Koos Helderman junior was
intussen ook actief binnen het bedrijf en ‘zijn’ Annie van Dijk werd als
jonge boerin welkom geheten binnen de Heldermanclan. Niets wees er
aanvankelijk op dat bewoners en vee spoedig zouden worden verjaagd.
Op het moment dat Westlanders bereid waren hun veiling(vereniging)
en te laten fuseren, was het echter met boerderij en landerijen gedaan.
Men zag de Dijkpolder als een ideale locatie voor een nieuwe veiling.
De familie Helderman was genoodzaakt hun heil elders te zoeken, een
zoektocht die hen op een boerderij te Vleuten bracht. Eind jaren zestig
werden de formaliteiten ten aanzien van de toekomst der Dijkpolder
afgerond, wegen aangelegd of gereconstrueerd en een mammoetveiling
gesticht. Een veiling die per nieuwjaar 1970 in gebruik werd genomen
en nauwelijks dertig jaar later al weer werd opgeheven. De boerderij
bleef vanaf 1970 voorlopig functioneel als woning voor bedrijfsleider
Moonen, doch werd na de opheffing alsnog met de grond gelijkgemaakt (2000). De imposante hallen op het Agrarisch Bedrijventerrein
Westland (A.B.C.) herinneren ons nog steeds aan de veiling waarop
veel Westlanders zo apentrots waren. Dat de bakermat van ’s-werelds
(glas)tuinbouw sindsdien verstoken is van een fruit en groenteveiling
mag best als schandelijk worden omschreven. Kunt u zich voorstellen
dat deze locatie thans in beslag wordt genomen door onder meer de
rotonde tussen Verburghlaan en Arckelweg?
‘De jaren van vredig grazend vee,
het is nog niet eens zo lang gelee.
We denken aan toen,
Poeldijk oogde groen.
Men maakte er korte metten mee’.
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JONGE MEIDEN OP DE BRES
VOOR HET GOEDE DOEL!
Vier jonge meiden uit de tweede klas van ISW Poeldijk
werden wakker met het idee om geld op te halen voor
een Goed Doel. Dus geen georganiseerde week van
de school, maar een spontane actie van de dames. Na
het besluit gingen ze bij de Poeldijkse middenstand en
vrienden en bekenden langs om de prijzenkast voor
elkaar te krijgen. Vervolgens bogen ze zich een middag over het aanleren van het draaien van een goede
bingo. Na de proefles hebben ze op 13 februari in wijkcentrum De Backerhof in Poeldijk een goede organisatie neergezet en voor een volle zaal € 163,00 voor de
Vrienden van Vitis bij elkaar gehaald.

Van der Valk Schilders
...voor zorgeloos onderhoud

Donna Niericker, Naomi Bosch, Lies Brabander en
Daniéla Pakkert melden bij het overhandigen van de
cheque, weer vol nieuwe ideeën te zitten. In de gaten
houden dus, deze spontane meiden!

*UPITER
  24a
Rijsenburgerweg

2685 ,2
EB 0OELDIJK
Poeldijk
4
T: 
0174 
245 
419
&
F: 
0174 
243 
315
INFO
VANDERVALKSCHILDERSNL
valkschilders@kabelfoon.nl
WWWVANDERVALK
SCHILDERSNL
www.vandervalk-schilders.nl

Vier enthousiaste meiden overhandigen de zelfgemaakte cheque
aan John van der Knaap, bestuurslid van Vrienden van Vitis

Buurtpreventie Poeldijk
Hallo Poelukkers,
Er is de afgelopen weken relatief veel ingebroken, overdag en 's nachts. Buurtpreventie Poeldijk heeft in samenwerking met de politie extra rondgelopen.
Maar gelukkig kunt u hier zelf iets aan doen. Zorg ervoor dat het lijkt alsof er iemand thuis is, dus laat licht
branden op gezette tijden en zorg ervoor dat de brievenbus geleegd wordt en vraag buren een extra oogje
in het zeil te houden. Gaarne extra aandacht voor de
achterdoorgangen. Hier brandt vaak weinig tot geen
licht.
Natuurlijk zoeken we nog nieuwe buurtpreventen. Er
hebben zich nu ruim 25 buurtpreventen aangemeld,
maar er moeten er nog zeker een aantal bij! Voor kleding en zaklantaarns wordt gezorgd, net als een gedegen cursus.
Dus meldt u z.s.m. hiervoor aan.
Dit kan via arnoud.ammerlaan@live.com
Als u zich aansluit bij Buurtpreventie Poeldijk dan krijgt
u ook de weekscans van Poeldijk.
Samen staan we sterk, Bestuur Buurtpreventie Poeldijk.
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KATHOLIEK
VROUWENGILDE
afd. POELDIJK
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR SCHEIDEND
VOORZITTER KATHOLIEK VROUWENGILDE
POELDIJK
Het Katholiek Vrouwengilde, afdeling Poeldijk, heeft
op 3 maart jl. haar 60-jarig bestaan afgesloten met een
spetterend afscheidsfeest bij ‘’Vrienden’’.

TANK EN SCHENK
Om ons heen zien wij vele verenigingen die financieel in zware tijden verkeren. Sinds jaar en dag proberen wij, als Poeldijks bedrijf, een steentje bij te dragen
met het leveren van jaarlijkse sponsorbijdragen aan
diverse verenigingen in en rondom Poeldijk. Wij willen dit echter groter aan gaan pakken, middels “Tank
en Schenk”. Als alles meezit zijn wij op het moment dat
deze Poeldijker uitkomt gestart met Tank en Schenk (en
anders zal dit op zeer korte termijn gebeuren).

Op deze avond heeft burgemeester Van der Tak de
voorzitter, mevrouw An Gardien-Zuiderwijk, verrast
met de uitreiking van een koninklijke onderscheiding.
Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
An was 13 jaar voorzitter van het bestuur van het
Gilde.

Tevens is zij al gedurende ruim 25 jaar een zeer actieve vrijwilligster voor diverse organisaties in Poeldijk.
Zij is vanaf 1989 vrijwilligster voor verzorgings-/verpleeghuis ‘De Terwebloem’. Vanaf 1996 is zij actief
voor de Zonnebloem in Poeldijk. Daarnaast is zij collectante voor het Reumafonds, de Nierstichting, het
Beatrixfonds en Kerkbalans. Bovendien is zij actief als
vrijwilliger in de RK Bartholomeusparochie.

Kale ramen,
slechte akoestiek?

Wat is mooier: krijgen of geven? Per getankte liter bij
ons benzinestation in Poeldijk dragen wij 1 cent af aan
een goed doel of vereniging. Welk doel dat is, bepaalt
U, de klant, zelf op een tablet aan de kassa. Op een tv
scherm in de shop worden de gespaarde bedragen direct vermeld en opgeteld. Twee maal per jaar ontvangen alle deelnemende verenigingen en goede doelen
het gespaarde bedrag van ons.
Met een aantal verenigingen hebben wij reeds contact gehad en zij hebben allen enthousiast gereageerd.
Wilt u als vereniging ook deelnemen, neem dan contact
op met Kelly van Tol via kelly@tanqplus.nl. Heeft u, als
klant, een andere vereniging of goed doel voor ogen,
dan kunt u dit ook aan ons doorgeven. Wij zullen dan
met hen contact opnemen.

Kies voor
raamaankleding?

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

Pedicure Praktijk
Verhoog

Gevestigd in het Sport
Medisch Centrum Westland

  
Verburghlaan 24a Poeldijk
Bel voor en afspraak
06‐27000290  
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KBO Poeldijk
Katholieke Bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5,
2675 BK Honselersdijk, tel. 0174 - 245789,
e-mail: kees@keesenleny.nl

Rabobank Clubkas Campagne
Nog uiterlijk tot aanstaande zondag (15 maart) duurt
de Rabo Clubkas Campagne waaraan de KBO afdeling
Poeldijk mee doet. De KBO-leden, die lid zijn van de
Rabobank, hebben de gegevens thuis ontvangen. De
Rabobank leden krijgen vijf stemmen die verdeeld kunnen worden over 3 verenigingen. U kunt daardoor dus
2 verenigingen blij maken met 2 stemmen en een derde
vereniging met de resterende laatste stem.
Rabobank Westland biedt ons de kans om extra geld
voor onze clubkas te verdienen. Dat kan alleen als u op
onze club stemt. Want uw stem telt!
Uw eigen KBO en de andere verenigingen die u gaat
steunen met uw stem zullen zeker dankbaar zijn voor
uw steun.

Promotionele Communicatie

Crossmedia Communicatie

Publicatie Oplossingen

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

Tank & Schenk
Tank bij ons en wij schenken
1 cent per liter aan jouw vereniging
of goede doel

Geef bijvoorbeeld:
Gym Verburch, de Zonnebloem Poeldijk, Deo Sacrum,
Dario Fo, de Protestantse kerk, KWF, MS fonds, Rode Kruis,
Stichting tegen zinloos geweld, EHBO Poeldijk of de Poeldijker

een steuntje in de rug.
Poeldijk
Meer info? Neem contact op met Kelly van Tol via
kelly@tanqplus.nl of 06-15166869

Passiespelen in Tegelen op 31 mei aanstaande
Voor de Passiespelen in Tegelen hebben zich 25 mensen
bij ons opgegeven. Dit aantal is te gering om dit alleen
vanuit Poeldijk te kunnen organiseren.
Daarom heeft het bestuur samenwerking gezocht met
de andere KBO-afdelingen van het Westland en daardoor kan het bezoek aan de Passiespelen door gaan.
KBO afdeling Honselersdijk/Naaldwijk heeft de benodigde kaarten en de bus gecontracteerd.
Alle mensen die zich hadden opgegeven vanuit Poeldijk
kunnen mee en krijgen tijdig een brief van onze penningmeester.
Het wordt nu een gecombineerde Westlandse bus
met mensen uit de kernen Poeldijk, Honselersdijk,
Naaldwijk, Monster en De Lier.
Algemene Leden Vergadering of Jaarvergadering
4 maart 2014
Op dinsdag 3 maart is in de Leuningjes, in een goede
sfeer, de jaarvergadering van de KBO afdeling Poeldijk
gehouden. Er waren ongeveer 200 kaarters en belangstellenden aanwezig.
Secretaris Kees van Leeuwen opende als waarnemend
voorzitter de vergadering, vanwege de ziekenhuisopname van voorzitter Aad van der Knaap. Ook vicevoorzitter mevrouw Van Dijk-Ooteman was verhinderd
vanwege drukke bezigheden en het bestuurslid de heer
Van Os is herstellende. Een speciaal woord van welkom
aan de penningmester Peter Kievit die na een moeilijke
periode weer aanwezig is. Bedankt werden alle vrijwilligers die hun werk voor de vereniging verrichtten. Het
verslag van de vergadering van 4 maart 2014 lag op alle
tafels. De Rabo Clubkas Campagne werd onder de aandacht gebracht.
Dit jaar vieren we op zaterdag 26 september ons 60-jarig jubileum.
In vervolg op het tweetal excursies in 2014 willen we
ook dit jaar weer een of meerdere excursies organiseren. Gemeld wordt dat er een tweetal kaarten ter ondertekening gereed liggen om de voorzitter en de heer
Van Os beterschap te wensen. De kas commissie gaf, bij
monde van de heer Van Bergenhenegouwen, aan dat
de cijfers in orde waren en gaf een compliment aan de
penningmeester, met het verzoek om nog enkele jaren aan te blijven. Nadat het jaarverslag over 2014 van
de secretaris was goedgekeurd gaf de penningmeester
een toelichting op de financiële stukken. Deze werden
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geaccordeerd. Het bestuur kreeg toestemming om indien noodzakelijk de contributie te verhogen.
Aftredend en herkiesbaar waren dit jaar mevrouw Corrie
van der Voet en de heren Peter Kievit en Ben Gardien.
Bevestigd met applaus kunnen zij weer voor een periode
van 3 jaar hun werk binnen het bestuur voortzetten. Om
13.30 uur werd deze vlot verlopen vergadering, onder
dankzegging van de waarnemend voorzitter, beëindigd
en kon het kaarten een aanvang nemen.
Spreekwoorden en gezegden
De enige visie die veel mensen hebben is de televisie.
Sjaak Bral
Zonder een doel kun je niet scoren.

HALVE KAARTMARATHON
Zaterdag 4 april organiseren wij een halve kaartmarathon voor koppel klaverjassen en jokeraars. Het is
van 11.00 uur tot 17.00 uur. De kosten zijn € 3,00 p.p.
Voor aanmelding, bel Corrie op telefoonnummer 0655947015.

KINDERBINGO
Woensdag 25 maart organiseert Vitis welzijn een
kinderbingo in de Hunselaer te Honselersdijk. Het
begint om 13.30 uur. De kosten zijn € 3,00 voor 5
rondjes. Kom gezellig kijken. Voor meer info, Silvia Smit
06-29582990.

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

Zonnebloem Poeldijk heeft uw stem nodig.
Bent u lid van de Rabobank Westland en heeft u
nog niet gestemd bij de Rabo Clubkas Campagne,
dan willen wij vragen om uw stem.
Met uw stem kunnen we gasten van Zonnebloem
Poeldijk af en toe verwennen.

GEVRAAGD

Herenfiets in goede staat met versnelling
Tel. 06 - 33918904

Van Dijk & Noordermeer bij
Lifestyle Xperience
Zondag 15 maart om 14.20 uur bij RTL 4
Zaterdag 21 maart om 15.10 uur bij RTL 5
(herhaling)

VRIJDAGMARKT IN POELDIJK
Vers is LEKKER!

Bakkerij
’t stoepje
Iedere vrijdag op de markt in Poeldijk
*

Roomboter appelflappen:
Vers uit eigen oven

4 voor maar ......................................... 3,50
*

Roomboter suikerbrood:

NU .......................................................... 3,00
*

Kleine eierkoeken:

10 voor maar ....................................... 2,00
Aanbiedingen zijn geldig op vrijdag 13-03-2015

KARSEMEIJER
KAAS
Kaas uit Woerden steeds de beste

Heerlijke ExtRA bELEGEN KAAS
(ook platte stukken voor blokjes) ½ kilo ...............

4,95

Pittige bIoLoGISchE KAAS
(van Jerseykoeien) ½ kilo ...............................

5,95

Noord-Hollandse JoNG-bELEGEN KAAS
75
½ kilo .......................................................

4,

Bij elk pondje kaas:
10 GRotE EIEREN voor .........................

0,99

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

Jumbo Poeldijk, Wateringen en Monster organiseren
op zaterdag 18 april en zondag 19 april
samen met muziekvereniging Pius X en het Westlands mannenkoor het

Lenteconcert

Lokatie: de Leuningjes, Poeldijk
Bij besteding van 5 25,– ontvangt u 5 7,50 korting op uw entreebewijs.
Normale verkoop per entreebewijs 5 20,–.

Het entreebewijs is verkrijgbaar bij de servicebalie.

Boere

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

