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

Uw vertrouwen waard

Van der MAAREL, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk

PAASBEST VLEES
Malse filet Paasrollade  
Heel kilo voor .................. € 998

Italiaanse liefde
(biefstukje gevuld met zontomaatjes, 
mozzarella en ruccola)  

3 voor ...............................  € 750

Gevulde Paashaasjes  
(varkenshaasje gevuld met gekruid gehakt, omwikkeld met katenspek)  

3 voor ...............................................  € 750

fijne 
paasdagen

TANK EN
SCHENK

AAN

(zie pag. 16)
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’t IJswinckeltje
Voorstraat 45a, Poeldijk

Als het zonnetje schijnt, zijn wij weer open.
Wij hebben niet alleen 20 soorten heerlijk schepijs, 
maar wij schenken nu ook een heerlijk kopje 

koffie, thee, cappuccino 
of warme chocomel
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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.
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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

MISSIE ONTWIKKELING VREDE (M.O.V.) 
GEBRUIKTE KLEDING AF TE GEVEN BIJ:

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.

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

28 maart    ♣	 Voetbalwedstrijd,  
Maasdijk – Verburch,  
aanvang 14.30 uur.

    ♣	 Handbalwedstrijd,  
Internos – Verburch,  
aanvang 19.30 uur.

3 april    ♣	 PRIJSUITREIKING EIERENACTIE.  
In het repetitielokaal in de 
Leuningjes kunnen de EXTRA prijzen 
van de eierenactie opgehaald 
worden tussen 11.00 en 12.00 uur.

5 t/m 11 april    ♣	 Collecte Nederlandse Hartstichting.

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

Voor de uitgave van 8 april, gelden de volgende inleverdata : 
Inleveren kopij: dinsdag 31 maart vóór 12.00 uur; 
voor advertenties: donderdag 2 april 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 27 maart en zaterdag 28 maart:

waltkorn tas gevuld met: 
brood naar keuze, 8 mini muffins,  
6 stolsneetjes, 6 crackers 
nu voor   .....................................................................................  @ 9,95  
6 rozijnen sneetjes
nu voor   .....................................................................................  @ 1,55  
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 3 april en zaterdag 4 april:

heerlijke pannatone cake 
nu voor   .....................................................................................  @ 3,75
6 zonnepit of sesam crackers
nu voor   .....................................................................................  @ 1,85  
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

ook het adres voor een uitgebreid assortiment 
broodjes, harde broodjes, kampioentjes, 
diverse croissants, paasstollen groot en 

klein, eierkoeken, krentenbollen.
allemaal voor uw paasontbijt of brunch.

DE PAASLIJSTEN LIGGEN WEER VOOR U 
IN DE WINKEL KLAAR.

MAKKELIJK VOOR U EN VOOR ONS.

nU OOK TafeLTennis Bij “BaR geZeLLig” 
in pOeLdijK
In ontmoetingscentrum “BAR GEZELLIG”, voorheen 
“Het Andere Werk”, in Poeldijk organiseren vrijwilligers 
diverse activiteiten voor jong en oud.
Op woensdag van 15.00 tot 19.00 uur en op vrijdag 
vanaf 16.00 uur tot in de late uurtjes is iedereen 
welkom op SATURNUS 10, 2685 LX in POELDIJK, in de 
“Planetenbuurt”. 
Er is een serieuze competitie sjoelen, waar iedereen aan 
mee kan doen. 
Op vrijdag is er darten op twee banen maar ook dam-
men, schaken of kaarten, alles kan.
Sinds kort hebben we ook een tafeltennistafel voor een 
wedstrijdje pingpong. 
Zie ook onze website: www.hetanderewerk.nl 

geZeLLige BingO
Op donderdag 26 maart om 20.00 uur organiseert 
“Bar Gezellig” in Poeldijk een gezellige BINGO met 
mooie prijzen. Ook is er een loterij met leuke prijzen.
Wilt u een gezellige avond en houdt u van Bingo,  
dan bent u hartelijk welkom op de SATURNUS 10,  
2685 LX POELDIJK, in de “Planetenbuurt”.
De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.
Zie ook www.hetanderewerk.nl

paasHaas sjOeLen Bij “BaR geZeLLig”
Het is geen grap, op woensdag 1 april organiseert 
“Bar Gezellig” een wedstrijd met als inzet de paashaas. 
Tussen 14.00 uur en 17.00 uur kan iedereen sjoelen 
over drie bakken.  
Niet alleen de winnaars krijgen een prijs. De prijzen 
worden verloot onder alle deelnemers.
Heren, Dames, Jeugd. Prijsuitreiking 17.30 uur.

Stichting ”  ’t ANDERE WERK / 
BAR GEZELLIG ”

SATURNUS 10, 2685 LX POELDIJK
Telefoon: 0174 - 240406

geZOndHeidsMaRKT ‘VeRandeRingen in 
de ZORg’
Vrijdag 27 maart is er van 13.30 uur tot 17.00 uur 
Gezondheidsmarkt in Bibliotheek ’s-gravenzande. 
Deze gezondheidsmarkt wordt georganiseerd in samen-
werking met Careyn en Vitis Welzijn. Door verandering 
van wetgeving en verschuiving van verantwoordelijkhe-
den zijn er nogal wat veranderingen in de zorg. Laat u 
informeren tijdens deze gratis toegankelijke informatie-
markt over ‘Veranderingen in de zorg’. 
Wat kunt u zoal verwachten: bloeddrukmeting, demen-
tie en incontinentie informatie, vetmeting, diabetes 
risicotest en bloedsuikermeting, conditietest, gehoor-
meting, informatie over veilig medicijngebruik, hulp-
middelen voor slechtzienden en leeshulpmiddelen.
Daarnaast zijn er informatie stands met advies voor 
haarproblemen, huidverzorgingsproducten en cosme-
tica.
Er is ook informatie over activiteiten voor 55+ inwoners 
en op het gebied van wonen, zorg & welzijn.
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verzorgen wij dagelijks de administratie, loonadminis-
tratie, belastingaangiften en bieden fiscale diensten 
aan klanten in allerlei sectoren. Ook de bekende ZZP-er 
is bij ons aan het juiste adres”.  

Voort & partners BV
ABC Westland 115
2685 DB  POELDIJK
0174 – 620 730
info@voortenpartners.nl
www.voortenpartners.n

Tel. : 0174 - 243108
Fax : 0174 - 244827

Mobiel : 06 - 53175878

Gantel 4
2675 CH  Honselersdijk
zwantrans@planet.nl

Gantel 4  •  2675 CH Honselersdijk
Telefoon: 0174 - 243108  •  Fax: 0174 - 244827  •  Mobiel: 06 - 53175878  •  E-mail: zwantrans@planet.nl

HeT is WeeR Tijd 
VOOR UW aangifTe 
inKOMsTenBeLasTing 
De tijd vliegt voorbij. Het is alweer maart en daarom 
tijd voor uw aangifte inkomstenbelasting. Jaarlijks zien 
veel mensen op tegen deze terugkerende klus. Dit jaar 
heeft de Belastingdienst het makkelijk voor u gemaakt 
door de aangifte alvast in te vullen en geeft zij daarbij 
een maand extra de tijd om de klus te klaren. Uw aan-
gifte moet vóór 1 mei ingediend zijn.

Ziet u ook op tegen het invullen van uw aangifte in-
komstenbelasting? Laat uw aangifte dan door Voort & 
Partners invullen. Bij ons zijn uw belastingzaken in ver-
trouwde handen. “Deskundigheid en persoonlijk con-
tact staan bij ons hoog in het vaandel”, aldus Hans van 
der Salm. “Tevens kunnen wij uw eventuele zorg-, huur-  
en/of kinderopvangtoeslag, ook achteraf, aanvragen. 
Heeft u vragen met betrekking tot uw aangifte, aar-
zel dan niet en neem contact met ons op. Wij helpen u 
graag verder. U bent op ons kantoor van harte welkom, 
desgewenst komen wij bij u thuis langs”.

“Sinds november 2011 zijn wij gehuisvest in het moder-
ne kantoorgebouw ‘De Westlandse Poort’ op het ABC 
terrein in Poeldijk. Met 5 enthousiaste medewerkers 

HaLLO pOeLdijK!
Dit keer weer een stukje namens 
de Scouts. Op het moment zijn 
wij bezig voor ons EHBO-insigne. 
Hiervoor hebben wij in totaal vijf 
opkomsten. Tijdens deze opkom-
sten komen allerlei onderwerpen 
aan bod: van veiligheidseisen 
tot wonden verbinden en van 
stabiele zijligging tot hygiëne 
bij het koken. Wanneer dit ge-

schreven wordt, hebben wij net onze derde opkomst 
gehad. Dit was 
een hele speciale 
opkomst, want 
EHBO vereniging 
St. Albertus uit 
Poeldijk kwam 
met twee lotus 
mensen bij ons 
langs om won-
den bij ons te 
maken, die we 
daarna bij elkaar 
konden verbin-
den. Dit was erg 
leuk om een keer mee te maken. Nogmaals heel erg 
bedankt EHBO vereniging St. Albertus! Wij gaan nog 
even door voor ons EHBO insigne, nog twee opkomsten 
te gaan!

Groetjes de Scouts
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Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling/reparatie
H APK /roetmeting

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.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

Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigde 
belangstelling en vele kaarten na het overlijden van mijn 
maatje en man, onze vader en opa 

LEO van PAASSEN 

Hieruit bleek dat hij bij velen een graag gezien persoon was.

Onze bijzondere dank gaat uit naar huisarts Jeroen Touw die 
de laatste 2 jaar regelmatig bij LEO langs kwam en Monique  
van Paassen en Marcel Scheffers van “Lupine uitvaart- 
verzorging” voor de fijne en persoonlijke begeleiding na 
zijn overlijden waardoor wij als gezin terug kunnen kijken 
op een mooi, warm en waardevol afscheid van LEO.

Til van Paassen-Veenman
Kinderen en kleinkinderen

Poeldijk, maart 2015

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

saMenVaTTing
Het is nog bijna een maand voor Pasen als ik deze 
woorden schrijf. Ik geloof dat het leven het straks toch 
weer wint van de dood. Ik weet dat ook omdat ik mij 
verbonden voel met de natuur, met de seizoenen. Na 
de winter komt de lente en met de lente ontluikt de 
natuur ieder jaar weer opnieuw. Dat is zichtbaar als je 
er oog voor hebt. De narcissen, de kastanjebomen, de 
lammetjes in de wei. In de kerk maken wij de bewe-
ging mee van soberheid van de vastentijd, naar de volle 
feestvreugde van Pasen. Ik merk dat ik makkelijk met 
de buitenkant bezig ben. Dat gaat vanzelf. Maar de bin-
nenkant van Pasen, waar Pasen ten diepste overgaat, 
dat gaat niet vanzelf. Ik word meegenomen naar de 
binnenkant van Pasen door twee mensen die druk zijn 
met de voorbereiding van Palmpasen. Ik raak met ze in 
gesprek in de dagkapel, met een houten dak en muren 
van oude bakstenen. In de intimiteit van deze kapel valt 
het gesprek stil …... en is het woord aan het kruis en 
de Godslamp. Daar buig ik mijn hoofd voor Christus die 
zijn leven geeft voor ons. Ik heb er geen woorden voor 
en ik kijk in de ogen van de twee vrijwilligers die vol 
zijn van dit mysterie. 

Eén van de vrijwilligers vertelt dat geloof altijd met 
kwetsbaarheid te maken heeft. Christus heeft die ui-
terste kwetsbaarheid getoond, tot op het kruis. En dat 
kruis geeft Hem en ons toch weer nieuw leven. Dat 
wonder, dat geheim, dat vieren we met Pasen. Voor het 
eerst in de vastentijd voel ik Pasen al in mijn hart: dat 
het leven, hoe kwetsbaar ook, het wint van de dood.
De andere vrijwilliger heeft in een emmer vele 
Palmpasen kruisen en een paar manden met geknipte 
palmtakjes. Ze hoopt dat er vele kinderen met hun ou-
ders deze kruisen gaan versieren. Deze versierde krui-
sen worden op Palmzaterdag of Palmzondag na de 
viering gebracht naar de mensen die wat bemoediging 
kunnen gebruiken, langdurig zieken en oude mensen. 
Ze vertelt enthousiast dat het Palmpasenkruis eigenlijk 
de samenvatting is van haar geloof. Ja, het broodhaan-
tje aan de top doet haar denken aan Witte donderdag. 
Jezus ging met zijn twaalf leerlingen aan tafel. Daar gaf 
Jezus de samenvatting van zijn leven. Dit brood ben ik, 
zegt Jezus, neem deel en leef! Jezus die zichzelf geeft 
als voedsel, om ons te laten leven. Maar dat kan niet 
zonder inspanning. Ja, het kruis van de Palmpasenstok 
is het kruis waaraan Jezus gestorven is. De mandarij-
nen, rozijnen, theezakjes, de chocolade eitjes en alle 
andere heerlijkheden waarmee het kruis vol gehangen 
is, verwijst naar de vreugde van Pasen. Ja, het groene 
palmtakje heeft de winter overwonnen. Jezus heeft de 
dood overwonnen. God heeft hem door de dood heen 
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de WesTLand passiOn
Op Goede Vrijdag 3 april voert popkoor ‘Fine Tuning’ 
voor de eerste maal de ‘Westland Passion’ uit. Het ver-
haal over het lijden en de kruisiging van Jezus wordt op 
eigentijdse wijze verteld en uitgebeeld met nummers 
van Avicii en Dotan, maar ook Nick&Simon en Marco 
Borsato. In plaats van een traditionele paasviering is er 
dit jaar gekozen voor het lijdensverhaal met teksten en 
popsongs die je raken.

Het jonge popkoor is bij deze uitvoering geïnspireerd 
door The Passion die nu al voor het vijfde jaar op Witte 
Donderdag vanuit een grote stad in Nederland live 
wordt uitgezonden op tv. In deze Westlandse versie 
wordt het verhaal gespeeld met acteurs en solisten, sa-
men met het popkoor en band. Deze inleiding tot Pasen 
maakt het mogelijk om het verhaal van heel dichtbij 
live mee te maken.

Popkoor ‘Fine Tuning’ is in 2014 opgericht en ontstaan 
uit het Poeldijks Jongerenkoor (PJK), onderdeel van 
koor Deo Sacrum. Met leden tussen 20 en 40 jaar oud 
wordt wekelijks gerepeteerd op donderdagavond van 
19.00-20.15 uur. Het repertoire bestaat uit nieuwe zo-
wel Engels- als Nederlandstalige popsongs.

De ‘Westland Passion’ wordt op goede Vrijdag 3 april 
om 20.00 uur in de H. Bartholomeus Kerk, Voorstraat 
109 in Poeldijk uitgevoerd. Bedoeld voor jong en oud 
en gratis toegankelijk.

Meer informatie is te vinden op:  
https://www.facebook.com/PopkoorFineTuning 

gehaald. Ik ben deze vrijwilligers dankbaar. Ja, zo helpt 
de buitenkant mijn innerlijk geloof te voeden.  
Laten we ons meenemen in de vieringen in de kerk van 
Palmzondag naar Pasen om zo de samenvatting van ons 
leven te vieren. 

Pastor M.Th.J. Straathof

UiTnOdiging pResenTaTie 
pasTOR Hans sMULdeRs

Hierbij willen wij U van harte uitnodigen voor de pre-
sentatie van

pastor Hans smulders

als lid van het pastorale team van de parochiefederatie 
Sint Franciscus, tussen duin en tuin.

Wij zijn verheugd dat bisschop J.H. Van den Hende 
voornemens is pastor Smulders een benoeming, per  
1 april 2015, te verlenen binnen onze federatie.
De feestelijke Eucharistieviering vindt plaats op zater-
dag 28 maart 2015 in de Onze Lieve Vrouw van Goeden 
Raad kerk aan de Dijkstraat 23 te Honselersdijk, aan-
vang 19.00 uur. Na afloop van de viering is er, onder het 
genot van een kopje koffie/thee, voor de parochianen 
gelegenheid om met pastor Smulders kennis te maken 
en elkaar te ontmoeten.
Wij zouden uw aanwezigheid zeer op prijs stellen.

Namens het federatiebestuur Sint Franciscus
Pastoor J.C.M. Steenvoorden (moderator)

VRIJDAGMARKT IN POELDIJK
Vers is LEKKER!

KARSEMEIJER
KAAS

Kaas uit Woerden steeds de beste

Natuur-gerijpte ExtRA bELEGEN
½ kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,95

Natuur-gerijpte oudE Noord-Hollandse 
½ kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,95

RooMbotER van de 25 kilo kluit
250 gram  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,00

Bij elk pondje kaas:
10 VERSE EIEREN voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,99

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

* Bakkers speculaas: 
 Per pak NU  .......................................... 1,00

* Paas fondant pencees: 
 4 voor maar  ......................................... 2,50

Aanbiedingen zijn geldig op vrijdag 27-03-2015
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HaLLO aLLeMaaL,
Op paaszaterdag 
(4 april) is er in de 
Bartholomeuskerk een 
paasviering voor gezin-
nen met jonge kinderen 
(t/m ongeveer groep 4). 
Het begint om 16.30 
uur en eindigt om onge-
veer 17.15 uur. Er wor-
den liedjes gezongen, 
gedichtjes voorgelezen 
en het paasverhaal wordt nagespeeld. Graag tot dan!

Groetjes van de werkgroep Kinderpaasviering

Uw oprecht warm medeleven met het verlies van onze 
moeder, oma en overgrootmoeder is voor ieder van ons 
een ware steun geweest.
Uw woorden, kaarten, kussen, stiltes, aanwezigheid, 
bloemen en uitingen via de sociale media hebben  
bijgedragen aan het prachtige afscheid dat wij met  
elkaar hebben georganiseerd en intens hebben beleefd.

Jeanne Koremans-Lelieveld
* 5 maart 1928                  † 12 februari 2015

We missen haar stem, telefoontjes, belangstelling,  
levenslessen en droge humor. Ze is nog veel in onze  
gedachten maar de dankbaarheid voor haar vredig  
sterven zonder ziekbed en onze onvoorwaardelijke  
liefde is met haar meegegaan... ze is en blijft bij ons!

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Poeldijk, maart 2015

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. 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 onder-
wijs 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 onbeken-
de 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 drin-
gend 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 samenwer-
king 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!!!

Wilt u overmaken voor deze Aktie: het bankre-
kening nummer is nL91RaBO0142206334 t.n.v. 
Penningmeester Bartholomeus Parochie Poeldijk o.v.v. 
Benin nr. 111643.

in ZaMeLing geBRUiKTe KLedingaKTie 
ZaTeRdag 18 apRiL a.s.
Inleverplaats bij Fam. J. Janssen, Poeldijkse Vaart 17 aan 
de Rijsenburgerweg tussen 9.00 - 11.00 uur.
Volgende Poeldijker meer informatie hierover.

J.v.P.

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

Ook voor

Nieuwbouw – Verbouw – Renovatie – Onderhoud

Uitbouw – Dakopbouw

Van houtrot tot nieuw kozijn,

         Bij van den Berg moet je zijn. A
Bel: 06-22517475 / 0174-280552
E-mail: info@vandenbergbouwconsultancy.nl

www.vandenbergbouwconsultancy.nl
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Zondagochtend 5 april om 10.30 uur:
pLeCHTig HOOgfeesT Van pasen m.m.v. het ge-
mengd koor van Deo Sacrum, projectleden en het 
Delphi Consort. 
Voorganger: Pater B. ten Berge S.J.

Intenties: Kees v.d. Knaap, Clary v.d. Knaap-Strik 
en André v.d. Knaap, Harry en Grarda Heuchemer, 
Ria v.d. Knaap-Barendse, Cock Grootscholten, Aad 
Broch, Geertruida van Huik-Grossat, Greet Bron-van 
Rossen, Annie Persoon-van Bergenhenegouwen, Jan 
Daalman, Gré Nederpelt, Nico Kester, overleden fa-
milie v.d. Arend-Damen, Rien van Kester, Koos v.d. 
Ende en Wim van Dijk en Marie van Dijk-Bol, Jan 
van Bergenhenegouw, Gerard Thoen, Joop Roessen, 
Kees Ruimers en overleden families, overleden fami-
lie Verbeek-Witkamp, overleden ouders Zuijderwijk- 
Bruggeling.

Maandagochtend 6 april: 2e paasdag.
geen VieRingen in de RegiO.

BijZOndeRe VieRing:
Op 15 maart j.l. om 13.00 uur zijn gedoopt Tygo 
Koppert en Jonathan Mann.

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 2 april om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden: hr. J. Brabander.

donderdag 9 april om 19.00 uur:
Eucharistieviering met voorganger van het pastorale 
team.

VieRingen in de TeRWeBLOeM
Geestelijk verzorger:
Mevr. Rafael Maria Theuvenet, telefoon 06-57319910
Pastorale Raad: L. v. Leeuwen, telefoon 245789

Woensdag 25 maart om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

Vrijdag 27 maart om 19.00 uur:
Maandsluiting Hervormde Gemeente

Zondag 29 maart palmzondag om 10.30 uur:
Woord- en communieviering R. Theuvenet

Woensdag 1 april om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

donderdag 2 april om 15.00 uur:
Heilig Avondmaal Hervormde Gemeente

Vrijdag 3 april om 15.00 uur:
Oecumenische lijdensmeditatie

Maandag 6 april om 10.30 uur:
Eucharistieviering Mgr. J. Zuidgeest

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

KeRKBeRiCHTen
WeeKend 28/29 maart: paLMpasen.
Zaterdagavond 19.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor A. van Well.

Intenties: Kees v.d. Knaap, Clary v.d. Knaap-Strik en 
André v.d. Knaap. 

Zondagochtend 11.00 uur: paLMZOndag.
GEZINSVIERING m.m.v. het kinderkoor en Scouting 
Poeldijk.
Voorganger: Diaken R. Dits.

Intenties: Bep Zuijderwijk, overleden familie v.d. 
Loos-van Leeuwen, Theodorus Bentvelzen en 
Josephina Bentvelzen-Dolmans, Arnold Oosterwijk, 
familie v.d. Ende-Zuijderwijk.

WiTTe dOndeRdag:
donderdagavond 2 april om 19.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING in samenwerking met de 
Machutusparochie m.m.v. het Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor M. Kwee.

Intenties: Jan Enthoven en zegen over ons gezin,  
Piet Mooijman.

gOede VRijdag:
Vrijdagmiddag 3 april om 15.00 uur:
KRUisWegVieRing voor jong en oud.
De kruisweg zal gebeden worden voor alle belang-
stellenden. Pastor Kwee en Dhr. Jos Vranken zullen de 
viering begeleiden. Iedereen mag bloemen meenemen 
voor de bloemenhulde rond het kruis.

Vrijdagavond 3 april om 19.00 uur:
pLeCHTige VieRing Van gOede VRijdag in de 
Machutuskerk te Monster m.m.v. het koor Medea.
Voorganger: Pastor M. Kwee.

Vrijdagavond 3 april om 20.00 uur:
Uitvoering van de Westland Passion door popkoor Fine 
Tuning. Zie ook apart artikel in deze Poeldijker en de 
paasfolder.

WeeKend 4/5/6 april: HOOgfeesT Van pasen.
Zaterdagmiddag 4 april om 16.30 uur:
peUTeR- en geZinsVieRing m.m.v. het kinderkoor.
Voorgangers: Werkgroep kinderpaasviering.

Zaterdagavond 4 april om 19.00 uur:
VOORBeReidende VieRing met samenzang en  
cantor.
Thema: Het is bijna Pasen.
Voorganger: Pastor M. Kwee.

Intenties: Jaargetijde Arnold Duijvestein, Anja 
Lelieveld-Vrijmoed, overleden familie Gardien-
Verbeek, Nic v.d. Knaap, Corrie Duijvesteijn-Vonk, 
Gré Tetteroo-Oosterwijk.

Zaterdagavond 4 april om 21.30 uur:
pLeCHTige paasWaKe m.m.v. het Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor H. Smulders.

Intenties: Bep v.d. Ven-van Leeuwen, levende 
en overleden familie v.d. Knaap-v.d. Berg, Astrid 
Duijvestijn, Ineke Gardien, overleden ouders 
Gardien-Lourier, Bart Koornneef, Aad van Dijk en 
overleden familie van Dijk-van der Kleij.
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ZOndag 29 maart 2015 (palmzondag)
10.00 uur:  Ds. A.J. Molenaar 
19.00 uur:  Ds. P. Nobel, Monster, ZANGDIENST 

dOndeRdag 2 apRiL 2015 (Witte donderdag)
Terwebloem
15.00 uur:  Ds. A.J. Molenaar, Viering Heilig Avondmaal 
Kerk
19.30 uur:  Ds. A.J. Molenaar, Viering Heilig Avondmaal

VRijdag 3 apRiL 2015 (goede Vrijdag)
Terwebloem
15.00 uur:  Ds. A.J. Molenaar, Pastor R. Theuvenet
Kerk
19.30 uur:  Ds. A.J. Molenaar

Zaterdag 4 apRiL 2015 (stille Zaterdag)
19.30 uur:  Ds. A.J. Molenaar

ZOndag 5 apRiL 2015 (eerste paasdag)
10.00 uur:  Ds. A.J. Molenaar
19.00 uur:  Ds. A.J. Molenaar, ZANGDIENST

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

Maandsluiting “Terwebloem”
Op d.V. vrijdag 27 maart is er weer maandsluiting in  
‘de Terwebloem’ aanvang 19.00 uur.
De overdenking wordt deze avond verzorgd door onze 
oud-predikant Ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen.
Muzikale medewerking verleent het Chr. Ger. koor ‘de 
Lofzang’ uit ’s Gravenzande o.l.v. Dhr. Visser, organist 
eveneens Dhr. Visser. 
We hopen dat u er weer allemaal bent, zodat we met 
elkaar een fijn en gezegend uur hebben. 

Commissie Gemeentewerk.

Bij de kerkdiensten
Op zondag 29 maart leid ik de morgendienst. We 
volgen opnieuw de lijn van de kindernevendienst: 
hoe Jezus laat zien, horen, voelen etc. dat God wint. 
Ditmaal staan we stil bij een uitroep die op Golgotha te 
horen was: “Het is volbracht!”
Let op, deze zondagmorgen gaat de zomertijd in!
De avonddienst is een zangdienst die geleid wordt door 
ds. P. Nobel uit Monster. We zijn blij hem in ons midden 
te mogen begroeten! We zingen allerlei liederen die 

LijdensTijd
Enige tijd geleden werd de wereld opgeschrikt door 
weer een nieuwe gruweldaad van IS: de onthoofding 
van 21 Egyptische christenen in Libië. Naar aanleiding 
hiervan maakte iemand het onderstaande schilderij, dat 
mij diep trof.

Een beeld om op je in te laten werken in deze dagen 
waarin de Kerk het lijden en sterven van Jezus ge-
denkt. God staat niet aan de kant van degenen die in 
zijn naam de wereld willen veroveren en een religieu-
ze dictatuur vestigen. Nee! We ontmoeten Hem juist 
in de Man van Smarten, die met zijn wereld mee-lijdt. 
Het krúis is zijn teken, niet het kromzwaard. Zal men 
het ooit begrijpen? “Jezus zal in doodsstrijd zijn tot het 
einde van de wereld”, schreef de filosoof Pascal. En, zo 
voegde hij eraan toe, “laten wij met Hem waken”. 

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

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
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VOedseLBanKaCTie 13/14 MaaRT 2015
Een geweldig resultaat! U heeft de door ons georga-
niseerde actie voor de Voedselbank tot een groot suc-
ces gemaakt! Aan het eind van de actie konden wij 
77 kratten met boodschappen overhandigen aan de 
Voedselbank Westland. De Voedselbank gaat er van uit 
dat ieder krat gemiddeld ongeveer 30 producten bevat. 
Dit betekent dat er ruim 2300 producten door u zijn ge-
kocht voor her goede doel! Vele monden in Westland 
kunnen weer worden gevoed. Nogmaals dank daarvoor!

De actie is niet alleen een succes geworden door de vele 
gekochte producten. De enthousiaste vrijwilligers, die u 
hebben aangemoedigd tot het kopen van levensmidde-
len, hebben ook een geweldige bijdrage geleverd. Ook 
de medewerking van Jumbo Boere was hartverwar-
mend. Producten waar de Voedselbank in het bijzon-
der behoefte aan heeft, hadden een aparte plaats in de 
winkel gekregen. Daarom gaat onze dank ook uit naar 
de medewerkers van Jumbo Boere.

De actie is zeker voor herhaling vatbaar; het ziet er he-
laas niet naar uit dat het beroep op de Voedselbank in 
de nabije toekomst zal afnemen in Westland.

H. Bartholomeusparochie Hervormde Gemeente 
  Poeldijk

betrekking hebben op het lijden en sterven van Jezus, 
en er is een korte meditatie. De week erna, met Pasen, 
is er alwéér een zangdienst, maar dan met een heel an-
dere sfeer – zie hieronder.

Op Witte donderdag 2 april, goede Vrijdag 3 april 
en stille Zaterdag 4 april volgen we Jezus op zijn 
weg door lijden en dood. We lezen toepasselijke ge-
deeltes uit het evangelie en overdenken die. Op Witte 
Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal, omdat 
Jezus het op die avond voor het eerst vierde, de avond 
voor zijn dood. Zijn lichaam gebroken voor ons, zijn 
bloed vergoten voor ons... Daarheen wijzen brood en 
wijn. Op vrijdag gedenken we Jezus’ dood aan het 
kruis. Een vreselijk lot, en tegelijk het vrijwillige offer 
van Zijn leven. ’s Zaterdags worden we stil bij het graf 
van Jezus. Maar... hier eindigt het verhaal niet!

Op paaszondag 5 april vieren we het grote feest van 
Pasen. God wint – zoals de kindernevendienst al we-
ken als thema heeft. Jezus is niet dood, Hij leeft! En 
ieder die gelooft, mag leven met Hem: dát mogen we 
vieren, het centrale punt van het geloof. ’s Morgens is 
er een feestelijke viering met medewerking van koor 
‘Immanuel’. ’s Avonds is er opnieuw een zangdienst, 
net als de week ervoor. Toen zongen we over lijden en 
dood, nu over overwinning en leven. We zingen veel 
bekende paasliederen en prijzen de Opgestane Heer. 
ds. A.J. Molenaar

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).

Open kerk en boekenmarkt
Zaterdag 3 april 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

Bloemen
Weet u nog hoe schitterend de kerk vorig jaar tijdens 
de Pasen met bloemen was versierd? 
Ook dit jaar hopen we dat weer te doen, maar………..

• Baggerwerk in sloten, vijvers en grachten
• Eigen depot voor baggerspecie
• Maaiwerk van bermen en slootkanten
• Beschoeiingen en damwanden
• Sloten graven en dempen
• Aanleggen en verbreden van dammen
• Leveren en afvoeren van grond,

zowel over de weg als over water
• Brede rijplaten te huur

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingsswerken 06-20301432

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

dan hebben we uw hulp nodig! Wilt u ons helpen door 
het schenken van gekweekte of gekochte bloemen.
U kunt bloemen brengen op de stille zaterdagmorgen 
(4 april) tussen 10.00 en 11.00 uur in de kerk.

Wilt u bloemen beschikbaar stellen maar u kan dan 
niet, bel dan voor andere tijdstippen met tel. 247714  
of 242570. Wij hopen dat we weer op u mogen reke-
nen! Bij voorbaat dank!
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in de KeRK
Zaterdag 28 maart:
19.00 uur:  Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens de Palmzondagviering.

Zondag 29 maart:
11.00 uur:  Palmpasenviering: Kinderen worden uit-

genodigd bij deze viering te komen zin-
gen. Samen met de Scouting vieren we 
Palmzondag. (graag om 10.45 uur aanwezig 
in de dag-kapel, voorin de kerk).

donderdag 2 april: Witte donderdag
19.00 uur:  Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens de viering.

Vrijdag 3 april: goede Vrijdag
20.00 uur:  De Westland Passion door Popkoor Fine 

Tuning in de Bartholomeuskerk.

Zaterdag 4 april:
16.30 uur:  Pupillen en aspiranten zingen tijdens de 

Gezinsviering.

19.00 uur:  Viering met samenzang.

21.30 uur:  Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 
tijdens de Paaswake.

Zondag 5 april:
10.30 uur:  Dames en Heren Bartholomeuskoor, 

Concertkoor en Projectdeelnemers zingen 
tijdens de viering o.a. de Krönungsmesse 
van W.A.Mozart. Het Delphi Consort zorgt 
voor de begeleiding. Organist Wim van 
Herk. Het geheel o.l.v. Steven van Wieren.

feestelijke paas Hoogmis in de Bartholomeuskerk

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

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

Donderdag 2 april 2015
Familieopstellingen i.s.m. Tietsje vd Linden

Zie voor meer informatie: http://www.zenenzo.nl

Maandag 6 april
Meditatie avond

Zie voor meer informatie: http://www.zenenzo.nl

Woensdag 9 april
Zen-zijn

Zie voor meer informatie: http://www.zenenzo.nl

Donderdag 10 april 
Reiki II

Zie voor meer informatie: http://www.zenenzo.nl 

Zaterdag 11 april
Indifferent Events, dancefeest

Zie voor meer informatie: http://indifferentevents.nl

Woensdag 15 april
Zonnebloem Westland

Aanvang: vanaf 13.30 uur

Donderdag 16 april 
Zen-zijn

Zie voor meer informatie: http://www.zenenzo.nl

Zaterdag 18 april
Concert Pius X met Westlands Mannenkoor

Aanvang: 20.00 uur  -  Zie voor meer informatie: http://www.piusxpoeldijk.nl 

Zondag 19 april 
Concert Pius X met Westlands Mannenkoor

Aanvang: 20.00 uur  -  Zie voor meer informatie: http://www.piusxpoeldijk.nl 

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

Tank & Schenk
Tank bij ons en wij schenken 1 cent per liter 

aan jouw vereniging of goede doel

 

Geef bijvoorbeeld:
Dario Fo, De Poeldijker, De Zonnebloem Poeldijk, 

Deo Sacrum, EHBO Poeldijk, Haags Dieren Centrum, 
Handbal Verburch, Hervormde kerk, Jeu de Boules Verburch, 

KWF Kankerbestrijding, Nationaal MS Fonds, Pius X, 
Rode Kruis, Scouting Kwintsheul, Scouting Poeldijk, 

Stichting tegen zinloos geweld, Theatergroep All Inclusive, 
Tennis Verburch, Turnen Verburch, Voetbal Verburch of 

Westlands Mannenkoor

een steuntje in de rug.

Meer info? Neem contact op met Kelly van Tol via 
kelly@tanqplus.nl of 06-15166869

Poeldijk
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Traditiegetrouw verzorgen we op Paasmorgen, 
zondag 5 april, de feestelijke Hoogmis in onze 
Bartholomeuskerk. Met medewerking van het 
Delphi Consort zingt het Bartholomeuskoor en het 
Concertkoor aangevuld met projectzangers o.a. de 
Krönungsmesse van W.A. Mozart.

Naast de Krönungsmesse zingt het koor enkele motet-
ten: o.a. Regina Coeli van W.A. Mozart, Hallelujah van 
G.F. Händel en het Ave Verum van Mozart. Het heren-
koor en de Vrouwenschola zingen het gregoriaans van 
Pasen. Het geheel staat onder leiding van Steven van 
Wieren. Voorafgaand aan de kerkdienst, ongeveer van-
af 10.10 uur wordt er door koor en orkest gemusiceerd. 
Voorganger bij deze viering is Pater Bert ten Berge. 
De Hoogmis vangt aan om 10.30 uur.

nOTeeR VasT in UW agenda...

dinsdag 5 mei 2015
Bartholomeuskerk poeldijk
aanvang 20.00 uur
feestelijk BeVRijdingsCOnCeRT
Concertkoor Zangkoren “deo sacrum”
Holland symfonie Orkest

M.m.v. nelleke noordervliet en de solisten: 
deirdre angenent – sopraan, Carina Vinke – alt, 
Leon van Liere – tenor, georg gädker – bas.

Het geheel o.l.v. steven van Wieren

Op dinsdagavond 5 mei 2015 geven we in onze 
Bartholomeuskerk een Feestelijk Bevrijdingsconcert. De 
viering van “70 jaar bevrijding” mag uiteraard niet on-
opgemerkt voorbij gaan.
Om dit groots te vieren is een feestelijk en aantrek-
kelijk programma voor dit Bevrijdingsconcert samen-
gesteld. Een concert in “Proms”-achtige sfeer. Op het 
programma: o.a.: Finlandia van Sibelius, Jerusalem van 
Parry, Feel the Spirit van John Rutter, Land of Hope and 
Glory van Elgar en het slotkoor uit de 9e Symfonie van 
Beethoven “Alle Menschen werden Brüder”.

De toegangs-
kaarten kosten 
€ 25,- en kunnen 
via onze website 
www.deosacrum.
nl besteld wor-
den. (zie “kaarten 
bestellen”). 

Wilt u zeker zijn 
van een plaatsje 
bij dit feestelijke 
concert: reserveer 
dan tijdig!

TV

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
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Pius X zal een concert verzorgen samen met het 
Westlands Mannenkoor en soliste Mahgen Hilgersum.
In de volgende Poeldijker zullen wij u hierover uitge-
breid informeren.

daMMen
Aan de inwoners van Poeldijk.
Zijn er nog damliefhebbers, op donderdagavond 2 april 
organiseert de Monsterse damvereniging een avond 
sneldammen voor huisdammers en clubdammers in Het 
Vrondel te Terheijde aan zee.
Heeft U interesse, kom langs of neem even contact 
op met de voorzitter Bert Molenkamp 070-3234567 of 
Frans Boers 0174-245011.

TanK Bij TaMOiL en sTeUn piUs X
Afgelopen week is er een nieuwe actie van start ge-
gaan bij het Tamoil benzinestation (voor de oudere jon-
geren onder ons beter bekend als Oto-Tol) aan de Jan 
Barendselaan in Poeldijk: ‘Tank & Schenk’.
Als je daar tankt, kun je, op eenvoudige wijze, na een 
tankbeurt ervoor kiezen om Pius X te laten steunen, 
waarbij zij per getankte liter brandstof 1 cent aan  
Pius X schenken.
Misschien denk je “1 cent per liter, dat is toch niet zo-
veel?”, maar omdat de actie lange tijd zal blijven duren 
én omdat je al gauw 40 of 50 liter tankt, zal het naar 
verwachting bij elkaar flink kunnen optellen! Dus als 
je toch tankt, doe dat dan in Poeldijk en je steunt onze 
vereniging ermee!
U vindt Pius X in de categorie Lokaal Muziek.
Tanqplus Tamoil enorm bedankt voor dit initiatief!

HaLLO LenTe!
Zin in een avond uit? 
Reserveer dan nu in uw agenda: zaterdag 18 april en 
zondag 19 april om 20.00 uur.

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

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van oud prins Petrus de 1e. 

pieT janssen
Wij wensen zijn kinderen, klein en achterkleinkin-
deren veel sterkte om dit verlies een plaatsje te 
geven.

Bestuur, Prinsenconvent en leden van
Carnavalsvereniging DE BLAUWKONTERS
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Met een ruststand van 7-3 was de buit voor Verburch 
dan ook nog niet binnen. De 2e helft schakelde de oran-
jehemden echter een tandje bij. Met verzorgd samen-
spel en snelle omschakelingen lieten de speelsters zien 
waarom zij dit seizoen de terechte kampioen zijn. Bij 
het laatste fluitsignaal stond er een duidelijke overwin-
ning op het scorebord van 19-4.

Dit was het startsein voor een echt Poeldijks feestje. 
Met bloemen, taart en een beker van sponsor Allround 
Computer Service kregen de meiden een middag om 
niet snel te vergeten. 

VeRBURCH e1 HandBaL KaMpiOen
Zondagmiddag 8 maart was het dan zover. De E1 van 
Verburch speelde de laatste wedstrijd van het binnen-
seizoen. Het kampioenschap kon ze eigenlijk niet meer 
ontgaan, maar de meiden wilden er natuurlijk alles aan 
doen om het seizoen ook als waardige kampioen af te 
sluiten. 
In een goed gevulde sporthal zat de sfeer er goed in. 
Tegenstander Stompwijk leek er niet van onder de in-
druk en wist de 1e helft goed tegenstand te bieden. 

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

HANDBAL

Op de plek waar vroeger de huishoudschool stond, is nu de gezellige wijk  
‘De Noorderhoek’ gevestigd. De wijk met 28 woningen vormt een vierkant, met  
in het midden een binnenplein, waar jaarlijks de buurtbarbecue gehouden wordt! 
De acht hoekwoningen vormen mooie bakens. Het heeft 14 jaar geduurd, maar nu 
staat er dan eindelijk zo’n bijzondere woning te koop. Met een aantrekkelijke  
vraagprijs van € 349.500 k.k. de ideale woning voor mensen die ruimte zoeken! 

 
 
De verrassing is groot als je de woonkamer betreedt: met een plafondhoogte van 3.80 meter waan je je in een grachtenpand!  
Door de glazen schuifpui kijk je op de ruime achtertuin, waar een veranda uitnodigt tot een gezellig samenzijn.
 
Het huis is ‘splitlevel’, wat betekent dat er op de 1ste etage nog een royale ruimte is met een hoog plafond. Ideaal in te richten 
als werkkamer, kantoor aan huis, televisiekamer of als extra slaapkamer. Opruimen wordt in elk geval een makkie: achter de 
melkglazen schuifdeuren gaat een enorme opbergkast schuil! Via een korte trap kom je daarna in een enorme ruimte van 31 m2.   
Vele mogelijkheden dus om deze ruimte een bestemming te geven!
 
De derde verdieping heeft twee grote kamers met ramen rondom, een ruime badkamer met douche, ligbad, dubbele wastafel en 
sauna en er is een apart toilet op deze verdieping. Gevoelsmatig sta je dan wel helemaal boven, maar er is nog een verdieping! 
Deze herbergt een ruime kamer met dakkapel en veluxramen, een aparte ruimte met opstelplaats voor wasmachine en –droger en 
bergruimte. 
 
Aan ruimte geen gebrek dus (de totale inhoud is bijna 700 m3). Tel daarbij op de moderne extra’s van het huis (centraal 
stofzuigersysteem, lichtsferen in woonkamer, badkamer en tuin en elektrische zonwering), de ligging waardoor je van ’s ochtends 
tot ’s avonds van de zon kunt genieten, de vele ramen, de bijzondere hoogte, etc.…. en je snapt dat het er heerlijk wonen is!
 
 

De Noorderhoek 2 voelt als een grachtenpand

Moeilijk voor te stellen hoe het huis in elkaar steekt? Je bent van harte welkom om een kijkje te nemen! 
Maak een afspraak via Broch Makelaardij (T: 213257).
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In welk jaar de hier afgebeelde prachtige serre precies werd ge-
bouwd, kon niet meer worden achterhaald. Dat geldt tevens voor de 
bouwer ervan, alhoewel het bijna zeker een Poeldijkse aannemer zal 
zijn geweest. Met een geschat bouwjaar van 1905 mag de foto tot de 
absolute oudjes worden gerekend. Aan de bouwlocatie hoeft overi-
gens geen moment te worden getwijfeld. Dankzij de aanwezigheid 
van de woning van de familie G.J. Goeijenbier- van Paassen werd 
al snel duidelijk dat dat het plaatje halverwege de Wateringseweg 
werd vastgelegd. Een kiekje dat het tijdperk van de serrebouw op 
een geweldige wijze weergeeft. Gezien de aard van de fundering 
ofwel kasvoet lijkt het erop dat de serre op het bewaard gebleven 
onderste deel van een voormalige druivenmuur werd gebouwd. De 
foto geeft ons via de (ijssel)steentjes een beeld dat er niet om liegt. 
Gerard Goeijenbier heeft de moeite genomen om in het bijzijn van 
zowel (minimaal) een zoon, personeel als kassenbeglazers voor de 
fotograaf te verschijnen. Het bewijst mijns inziens dat de komst 
van de fotograaf geen toevallige, doch een geplande moet zijn ge-
weest. Daarenboven geeft het aan dat de bouw van zo’n indruk-
wekkende serre nog lang geen alledaagse gebeurtenis was in het 
Poeldijk van zo’n 110 jaar geleden. Het Westland stond toen aan 
de vooravond van de grote doorbraak voor wat betreft de bouw 
van serres en warenhuizen (thans onder een noemer gevangen als 
‘kassen’). Verscheidene modellen muurkassen, waaronder de zoge-
noemde houten en ijzeren lessenaars, bepaalden tot dan het beeld 
van de glascultures. Veelal waren die muurkassen tegen oude drui-
venmuren gebouwd, het waren hulpmiddelen die de ontwikkeling 
in de tuinbouwsector weerspiegelden. Muurkassen en serres werden 
aanvankelijk niet gebouwd om gewassen te vervroegen, het ging 
kwekers veel meer om hun kwetsbare vruchten te beschermen tegen 
gure winden, stortbuien en lage temperaturen. Kwalitatief aanmer-
kelijk betere producten waren het gevolg, een winstpunt voor zowel 
kweker, handelaar als consument. Het oogsten van een grotere hoe-
veelheid groente en fruit per vierkante meter was daarbij een niet 
gering nevenvoordeel.  Gezien de zeer dicht op elkaar aangebrachte 
roeden werd aan de factor licht in een serre’ toentertijd nog zeer 

weinig waarde toegekend. Gezien de afstand der roeden moesten er 
door de beglazers zeer kleine ruitjes worden verwerkt. Dat kweker 
Gerard Goeijenbier meer dan honderd jaar geleden apentrots was 
op zijn nieuwbouw, wilde hij best weten. Het laten bouwen van een 
forse serre dichtbij de openbare weg, leverde volop bewonderende 
blikken van de buitenwacht op. Iedereen die de Wateringseweg 
aandeed kon het vernuft van de alsmaar moderner wordende glas-
opstanden met eigen ogen aanschouwen. Niemand die er toen re-
kening mee zal hebben gehouden dat ook het tijdperk der serres 
slechts een relatief korte periode het beeld van de glazen stad zou 
blijven beheersen. De zogenoemde warenhuizen (vernoemd naar 
winkelketens als V&D, de Bijenkorf etc. wegens hun diversiteit aan 
te verkopen producten/materialen) wonnen in de twintiger jaren 
echter snel terrein. Een handvol originele serres en muurkassen doet 
ons tot op de dag van vandaag evenwel nog altijd herinneren aan het 
pionierswerk dat onze (over)grootouders hebben verricht. Het be-
houd van die enige echte authentieke kwekerij ‘Sonnehoeck’ aan de 
Hollewatering, op de grens van Poeldijk en Kwintsheul, is dan ook 
van onschatbare betekenis voor geslachten die na ons komen. De 
oude woning van Gerard Goeijenbier, halverwege de vorige eeuw 
een periode bewoond door Piet van Zijl en als laatste door de fami-
lie M. Goeijenbier- Olsthoorn, is intussen verleden tijd. Ook naar 
serre, beekje, muurtje en mannelijke bezienswaardigheden zult u 
thans tevergeefs op zoek gaan. Dat meester schilder/beglazer Jacob 
Delfgaauw (zoals op zijn nota’s staat vermeld) het beglaaswerk van 
de serre in de wacht heeft gesleept, lijkt welhaast zeker. Hij zal niet 
voor de ‘leut’ als toeschouwer (uiterst rechts met hoed) op het dek 
zijn gaan zitten. Links op de kasvoet staat Jan Goeijenbier Gzn., 
de eerste bewoner van ‘Huize Maria’, een villa-achtige woning die 
rechts van deze serre werd gebouwd en meer dan driekwart eeuw in 
handen bleef van de familie Goeijenbier.  Jan Goeijenbier ging er 
overigens niet in zijn uppie wonen, hij moet het buitengewoon fijn 
hebben gevonden dat Maria van der Knaap zin had om met hem 
het leven te delen. Ondanks dat ‘Huize Maria’ van de hand werd 
gedaan, wonen Gerard en Rita Goeijenbier nog altijd op de oude 

grond waar over-
grootouders Geard 
en Cornelia meer 
dan 100 jaar gele-
den deze prachtige 
serre lieten verrijzen. 
Naast Jan staat ene 
Johan Zuiderwijk 
en vervolgens een 
pelotonnetje beho-
rend tot ‘de staf ’ van 
Jacob Delfgaauw. 
Al met al een on-
waarschijnlijk fraaie 
herinnering aan een 
stukje geschiedenis 
dat nimmer voor 
herhaling in aanmer-
king zal komen.
‘Gerard Goeijenbier, 
niet groot van stuk,
had het als kweker 
vaak razend druk.
Het telen van fruit,
bracht menige duit.
Hij beleefde het als 
groot geluk’.

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen
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Onderhoud • Reparatie • APK
Verkoop Occasions • Airco service

Schade herstel

Jupiter 32 • 2685 LR Poeldijk
Telefoon 0174 - 248 030

www.autowassink.nl

P.F. Onings bv  •  ABC Westland 661  •  P.O. Box 52  •  2685 ZH Poeldijk
T  +31 (0)174 282230  •  F  +31 (0)174 248351  •  I  www.onings.com

Kiest u voor P.F. Onings b.v., dan kiest u voor kwaliteit,  

vakkennis en service. Daarin hebben wij als familiebedrijf 

een zeer goede naam hoog te houden. Niet alleen in 

lelies maar ook in o.a. freesia’s, gladiolen, irissen en 

tulpen. En dat doen wij al 60 jaar. De geprepareerde 

bollen en knollen vinden inmiddels hun weg over de hele 

wereld; van het Westland tot Amerika en Japan.

Ons bereikte het droevige bericht dat

TOn KesTeR
lid van jeu de boules Verburch ’97 is overleden.
Ton was altijd een trouw lid van de vereniging,  
wij zullen hem missen.
Dat hij moge rusten in vrede. Wij hopen dat Alie en 
haar gezin de kracht krijgen dit grote verlies te ver-
werken.
Alle steun en sterkte in de komende tijd.

Bestuur en alle leden van jeu de boules Verburch ’97

JEU DE BOULES

KOM in de Kas 2015
Op zaterdag 11 en zondag 12 april 2015 vindt de 
38e editie van Kom in de Kas plaats in 23 regio’s ver-
spreid over Nederland. In het tweede weekend van 
april zetten zo’n 200 glastuinders hun deuren open en 
laten zien dat de tuinbouw een van de meest innova-
tieve sectoren van Nederland is. Naast de landelijke kick 
off organiseren diverse regio’s een regionale opening 
op de zaterdag of zondag. Kijk voor meer informatie op 
www.komindekas.nl.
 
Kom in de Kas is het grootste publieksevenement van 
de Nederlandse glastuinbouw en wordt gefinancierd 
door Dutch Produce Association, FloraHolland, Bayer 
CropScience, Interpolis en Rabobank.

actie “Tank & schenk” steunt de poeldijker
Sinds vorige week is Tanqplus Tamoil benzinestation 
aan de Jan Barendselaan gestart met een schenkings-
actie voor verenigingen. Bij iedere tankbeurt schenkt 
Tanqplus 1 cent per liter aan een vereniging naar keuze. 
Ons blad “De Poeldijker” is een van de verenigingen, 
die u kunt steunen met deze actie.
Regelmatig hebben wij u gevraagd via een mededeling 
in ons blad een bijdrage te leveren voor onze instand-
houding. Wij weten dat velen in ons dorp De Poeldijker 
een warm hart toedragen en het blad willen blijven be-
houden. Naast dat u aan ons een bijdrage kan overma-
ken, is er nu ook de mogelijkheid om via een tankbeurt 
bij Tanqplus Tamoil ons een steuntje in de rug geven. 
Elke liter levert een cent op, en na verloop van tijd kan 
dit bedrag aardig oplopen. Zie het persbericht hier-
naast op pagina 17.
Wij hopen, dat u aan ons denkt, wanneer u bij Tanqplus 
gaat tanken. Het initiatief van Tanqplus is origineel 
en u laat via uw bijdrage merken, dat u het blad De 
Poeldijker op prijs stelt. 

Red(F)
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TanK en sCHenK
Dinsdag 10 maart zijn wij in Poeldijk gestart met Tank 
en Schenk. Bij iedere tankbeurt schenken wij, Tamoil 
Tanqplus Poeldijk een cent per liter aan een goed doel 
of vereniging. U mag als klant kiezen waar deze cent 
heengaat middels een tablet rechts naast de kassa. U 
kiest als klant eerst voor een categorie (zie foto), en 
daarna voor de vereniging naar keuze. Dit kost slechts 
enkele seconden.

    

Bijgevoegd een lijstje met de deelnemers per catego-
rie en de tussenstanden na één week (tussenstanden 
van dinsdag 17 maart 12:00). De tussenstanden zijn ook 
te volgen op het grote scherm, dat rechts van de kassa 
hangt, de verschillende categorieën roteren hierop.

Landelijke doelen:
•	 KWF	Kankerbestrijding	–	€ 67,59
•	 Nationaal	MS	Fonds	–	€ 5,21 
•	 Rode	Kruis	–	€ 10,56
•	 Stichting	tegen	zinloos	geweld	–	€ 9,06
Lokaal sport:
•	 Turnen	Verburch	–	€ 12,44
•	 Tennis	Verburch	–	€ 15,47
•	 Jeu	de	Boules	Verburch	’97	–	€ 7,91
•	 Voetbal	Verburch	–	€ 72,04
•	 Handbal	Verburch	–	€ 13,35
Lokaal Muziek
•	 Deo	Sacrum	–	€ 14,08
•	 Pius	X	–	€ 15,21
•	 Westlands	MannenKoor	–	€ 0,70
Lokaal Cultuur
•	 Dario	Fo	–	€ 9,43
•	 Hervormde	Kerk	–	€ 4,50

Pedicure Praktijk                   
Verhoog 

Gevestigd in het  Sport 
Medisch Centrum Westland 

 
 
 
 
 

  
 Verburghlaan 24a Poeldijk 
 Bel voor en afspraak 
 06‐27000290  

Niets om aan te trekken?

 

Offers Wonen & Mode
Loosduinse Hoofdstraat 315 - Den Haag

070-3979171   www.offerswonenenmode.nl

•	 Scouting	Poeldijk	–	€ 7,65
•	 Scouting	Kwintsheul	–	€ 0,00 (onlangs toegevoegd)
•	 Theatergroep	All	Inclusive	–	€ 0,00 (onlangs toege-

voegd)
Overige
•	 De	Zonnebloem	Poeldijk	–	€ 2,68
•	 De	Poeldijker	–	€ 3,87
•	 EHBO	st.	Albertus	Poeldijk	–	€ 4,09
•	 Haags	Dieren	Centrum	–	€ 4,18

Na een week tijd is er via Tank en Schenk € 280,02 euro 
geschonken aan bovenstaande verenigingen. In deze 
eerste week hebben wij heel veel positieve reacties ont-
vangen, waarvoor dank. Zo vertelde een klant dat hij 
van zijn vrouw naar ons toe was gestuurd om zo de ver-
eniging van hun zoon een steuntje in de rug te geven. 
Uiteraard worden wij hier heel blij van. 

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.
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licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com SVB Transportgroep B.V.
ABC Westland 293

2685 DC  POELDIJK - Tel: 0174-282270
Website: www.svbtransportgroep.nl

E-mailadres: info@svbtransportgroep.nl

kleine Bossche bol en na afloop een diner.
Opgave voor deze bedevaart bij Corrie van der Voet-
van der Bogaert, Irenestraat 104, tel 0174 247608 of bij 
Lida Zuiderwijk, Beatrixstraat 119, tel 06 19038168.
Uiterlijk opgeven op vrijdag 10 april.
Het programma van 14 mei ziet er als volgt uit:
10.15 uur : Aankomst restaurant te Vught ( voor 

koffie met kleine Bossche bol)
12.00 uur : Aanvang plechtige Eucharistie in de  

St. Jan
13.30 uur : einde Eucharistieviering
15.30 uur : Plechtig Lof in de St. Jan
16.30 uur : Vertrek vanaf de Parade naar restau-

rant Van der Valk te Vught voor diner.
Ca 18.30 uur : Vertrek bij Van der Valk naar huis
Na de opgave hoort u tijdig waar vandaan vertrokken 
zal worden.

Vakantieweek
Het was vorig jaar een groot succes. 
We gaan daarom deze keer op veler verzoek weer naar 
hotel Brinkzicht in Vledder. 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/verpleegkundigen.
U zich opgeven 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, tel 06 19038168. er zijn nog enkele plaatsen 
vrij, dus wees er snel bij.

Unie KBO – goed dat er mensen en organisaties 
zijn die voor uw belangen opkomen.
Zie onderstaand voorbeeld:
paspoorteis voor ouderen van de baan
Enkele weken geleden stelde CDA-kamerlid Mona 
Keijzer vragen over de paspoorteis bij het aanvragen 
van zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). 
Personen die vanaf 1 januari een aanvraag indienden 
voor zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg, moes-
ten een kopie toevoegen van hun paspoort of ander 
geldig identiteitsbewijs. Dat gaf problemen, bijvoor-
beeld voor ouderen die kampen met ernstige lichame-
lijke en/of verstandelijke beperkingen.
Er zijn veel hoogbejaarde ouderen die al jaren niet 
meer reizen. Zij hebben vaak ook geen geldig iden-
titeitsbewijs meer. Om dit aan te vragen, zouden zij 
persoonlijk naar de burgerlijke stand moeten, want 

enquête van voorjaar 2014
Mensen vragen soms aan ons: ik had mij toch voor een 
activiteit opgegeven, maar hoor er niets meer van! 
De enquête was een opsomming van 12 mogelijke ex-
cursies/activiteiten waar je alleen niet zo snel naar toe 
zou gaan. Of die gewoon leuk, gemakkelijker of alleen 
maar mogelijk zijn om met een groep mensen te doen. 
Iedere deelnemer aan de enquête werd gevraagd 3 
voorkeuren aan te kruisen. Er zijn veel ingevulde formu-
lieren terug gekomen zodat het bestuur kon zien waar 
veel belangstelling naar uitging. 
Wanneer er weer een activiteit van de lijst “op stapel 
staat” werkt het bestuur dit verder uit en bepaalt de 
datum. De nadere invulling en de prijs worden eerst 
met een brief aangeboden aan degenen die in de en-
quête voor dat onderwerp hebben gekozen. Nadat zij 
hebben gereageerd krijgen ook anderen (na een artikel 
in ons KBO-nieuws in de Poeldijker) de gelegenheid om 
zich aan te melden voor deelname aan die activiteit.
Tot zover deze korte uitleg over de enquête en de ge-
volgde werkwijze.
Tot nu toe zijn er 2 excursies/activiteiten van die lijst 
uitgevoerd, te weten een bezoek aan de nieuwe ver-
lenging van rijksweg A4 bij Schiedam en een bezoek 
met de waterbus vanuit Rotterdam naar Dordrecht 
met stadswandeling. De deelnemers aan deze excursies 
waren erg enthousiast. Een verslag van die activiteiten 
heeft in de Poeldijker gestaan. Voor de komende tijd 
worden een bezoek aan de Tweede Kamer en een be-
zoek aan de rechtbank voorbereid.

Bedevaart naar den Bosch
Dit jaar wordt op dinsdag 19 mei voor de 25ste keer de 
bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch 
gehouden samen met vele leden van de KBO in Zuid 
Holland. In de vieringen zal de bisschop van Rotterdam 
Mgr. dr. J. van den Hende voorgaan.
We trekken naar de prachtige, sinds 2012 geheel geres-
taureerde St. Jan’s Kathedraal van Den Bosch om ons 
op die bijzondere plaats, bij haar bijzondere beelte-
nis, te laten inspireren door Haar, de moeder van onze 
Lieve Heer. En Haar daar te eren en haar voorspraak in 
te roepen voor al onze zorgen en noden. De prijs voor 
deelname aan deze Bedevaart bedraagt € 48,= per 
persoon. Hierbij zijn inbegrepen de busreis, koffie met 

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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HULp VOOR VLUCHTeLingen 
dOOR ZOa-COLLeCTe 

deze week gaan duizenden collectanten de huizen 
langs met een collectebus van ZOa, de organisatie 
die slachtoffers van rampen en conflicten helpt. 
Hier in Poeldijk gaan de collectanten op pad om deze 
vluchtelingen te kunnen helpen via stichting ZOA. 

ZOA biedt hulp aan slachtoffers van een natuurramp 
of gewapend conflict in vijftien landen in Afrika, Azië 
en het Midden-Oosten. De opbrengst van de jaarlijkse 
huis-aan-huiscollecte kan voor veel mensen een licht-
straal van hoop en een begin van herstel betekenen! 

Tip
Een tip: leg alvast wat kleingeld klaar. En mocht u de 
collectant mislopen, dan kunt u geld overmaken via 
www.zoa.nl/doneer of een sms-bericht met de tekst 
‘ZOA’ sturen naar 4333 (€ 1,50 per bericht).

U kunt ook kijken op www.zoa.nl/collecte

mantelzorgers mogen die taak niet op zich nemen. Dit 
is een enorme drempel voor deze mensen en hun ver-
zorgers. Keijzer: “Deze manier van werken zorgt voor 
veel problemen voor de mensen die het betreft en ver-
traging in het aanvragen van zorg. Bovendien heb je 
ook mensen die dement zijn en geen persoonsbewijs 
meer kunnen ondertekenen. Dit moet anders.” 
De staatssecretaris heeft op de vragen gemeld dat hij 
de wet gaat veranderen. Hierdoor hoeven ouderen en 
gehandicapten, voor wie het aanvragen van een geldig 
legitimatiebewijs een te hoge drempel is, geen pas-
poort meer te overleggen. Mona Keijzer reageerde ver-
heugd op de aankondiging. 

spreekwoorden/gezegden
Een echte man houdt niet van het mooiste meisje ter 
wereld; hij houdt van het meisje dat zijn wereld het 
mooiste maakt.

Mensen worden gelukkig van het gezamenlijk realise-
ren van iets moeilijks.

naTiOnaLe HaRT WeeK  
UW gifT RedT LeVens 

De Collecte voor de Nederlandse Hartstichting wordt 
gehouden in de week van 5 tot 11 april.
Tijdens deze week vraagt de Hartstichting uw 
Financiële steun voor het bestrijden en onderzoeken 
van Hart en vaatziekten, de voornaamste oorzaak van 
vroegtijdige invaliditeit en sterfte in Nederland. 
Bij voorbaat dank voor uw gift. Voor verdere info  
kijk op de vernieuwde site www.hartstichting.nl.  
Ook voor voeding en reanimatie e.d. 
Namens de Hartstichting, A. Zuidgeest en Th. Enthoven.

OpBRengsT COLLeCTe 
aMnesTY inTeRnaTiOnaL

Ook dit jaar is tijdens de landelijke collecte voor 
Amnesty International in Monster en Poeldijk gecol-
lecteerd. De werkgroep Amnesty Monster/Poeldijk 
bedankt bij deze iedereen, de collectanten en de inwo-
ners van Monster en Poeldijk. De opbrengst bedraagt 
€ 3925,44. Er kan dus gesproken worden van een heel 
mooi resultaat, dit dankzij de 51 collectanten en uiter-
aard de gulle gevers.

Pasen 5 en 6 april 
Kom bij ons kijken in de bloemenkraam voor 

een mooi voorjaarsboeket, leuke plantenbakjes of  
een ander fleurig kado voor de Pasen.  

Wij zijn helemaal in de Lente Sfeer!

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

Naamloos-1   1 22-04-13   09:42

Ook electrische fietsen merk Sparta
Kom en maak een proefrit

Voor scooters de merken 
Sym en Peugeot 25 km zonder helm

Nieuweweg 12b - 2685 AP - tel. 0174 287444

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

GEVONDEN:
Hoek Verburchlaan/Backerstraat

Zilveren armband 
met naam

Tel. 06 - 33918904

GEVRAAGD:
Hulp in huis

Voor 3 uur in de week. 
Liefst op donderdagmorgen,  

maar woensdagmorgen mag ook.

Tel. 0174 - 247055
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Hallo   openingstijden!

Boere

Vanaf 30 maart is Jumbo Boere 
geopend van 

maandag t/m zaterdag: 
08.00 tot 21.00 uur

Zondag: 12.00 tot 18.00 uur

Nieuwstraat 3
2685 XM  Poeldijk
T  0174 417044
M 06 24785531
E loodgietersbedrijfvandervlist@caiway.nl
W www.wvdvlist.nl


