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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  -  0174-245262

weekeND AANBIeDING

Kipvinken   

150 gram gebraden kipfilet 

met GRATIS bakje kipsalade

4 voor € 4,75 

Op 11 april om 13.30 uur zal in aanwezigheid van de Fam. Flühr en andere belangstellenden, 
het straatnaambord officieel feestelijk worden onthuld. Een pleintje aan de Rijsenburgerweg.
Mevr. Flühr is lange tijd bestuurslid geweest van de Katholieke Vrouwenbond. In 1955 komt er 
een splitsing in arbeiders vrouwen en werkgeversvrouwen. Respectievelijk  
“Katholieke Arbeiders Vrouwenbeweging K.A.V.” en “Katholiek Vrouwen-
gilde”. Mevr. Flühr heeft zich daarna als voorzitter van de K.A.V. bijzonder 
ingespannen om weer te komen tot meer samenwerking en samen gaan 
van de vrouwen van het Gilde en het K.A.V. tot één organisatie “Het Vrou-
wen Gilde St. Monica”. In 1968 gaan de twee organisaties weer samen. 
Mevr. Flühr trad toen terug. In de zestiger jaren was zij ook bestuurslid van 
het Wit-Gele Kruis afd. Poeldijk.
Mevr. Flühr was in 1954 mede oprichter van de R.K. Ouderenbond de 
K.B.O. Zij werd in 1968 tot 1980 voorzitter van die K.B.O. 
In 1979 kreeg zij de Pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” 
voor haar vele werk.

ONTHULLING VAN HET 
STRAATBORD  

“MEVROUW FLÜHRPLEIN“
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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
Bank: NL86 RABO 0142285382

Wilt u adverteren in de Poeldijker?
Info: www.depoeldijker.nl of telefoon 0174 642196
Bezorger: telefoon: 06 33918904

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

Poeldijkertjes:
Particulier f 1,00  –  Zakelijk f 12,50 (contant)

Tekst + geld in envelop naar redactieadres.

De   poelDijker BELANGRIJKE  NUMMERS
Alarmnummer: 112

Politie Westland: 0900 8844, 
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk, www.politie.nl

Gemeente Westland: 140174

Dr. Schijen 0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw 0174 247373, noodlijn 0174 241947

Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738

Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808

Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
4e dinsdag van de maand spreekuur bij de verpleegkundige van 
13.00 - 14.00 uur in de Wittebrug 52

Pieter van Foreest: 015 2513690, www.pietervanforeest.nl

Verloskundigen: 06 24713713

Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl

Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999

Peuteropvang Hummeloord: 0174 243859, 
e-mail: peuteropvang.hummeloord@xs4all.nl

Catalpa Kinderopvang: Kinderdagverblijf – Buitenschoolse 
opvang – Vakantieopvang – Overblijf, 0800 0743 (gratis)

Dierenbescherming afd. Westland: 0174 630863

Uitvaartverzorging van Dijk & Noordermeer: 0174 292926

Lupine Uitvaartverzorging:
Voorstraat 26, 2685 EM Poeldijk, 0174 270090

GEVRAAGD:

Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s, boeken,
land kaarten en alles over de Westlandse kerkgeschiedenis.

J.N.M. van Leeuwen - Verburghln. 34 - Poeldijk - Telefoon 0174 246148

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.

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

11 april ♣ Voetbalwedstrijd, Verburch – Wanica Star,  
aanvang 15.00 uur.

 ♣ Handbalwedstrijd, Verburch – Hellas,  
aanvang 20.00 uur.

18 april ♣ Inzameling gebruikte kleding aan de 
Rijsenburgerweg tussen 9.00 en 11.00 uur.

 ♣ STUDIEDAG Bevrijdingsconcert voor alle 
deelnemers.

 ♣ Voetbalwedstrijd, Vredenburch – Verburch,  
aanvang 15.00 uur.

24 april ♣ Algemene Ledenvergadering.

4 mei ♣ Dodenherdenking met uitvoering  
Requiem – Gabriel Fauré, aanvang 20.30 uur.

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

Voor de uitgave van 22 april, gelden de volgende inleverdata : 
Inleveren kopij: dinsdag 14 april vóór 12.00 uur; 
voor advertenties: donderdag 16 april vóór 12.00 uur.

5 mei
♣ Bevrijdingsconcert in de
 Bartholomeuskerk, 20.00 uur.
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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

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 10 april en zaterdag 11 april:

MAPLE PECAN BROODJE 
vers gebakken in de winkel
nu voor   .....................................................................................  @ 1,55  
kRENtENBOLLEN ...... 5 HALEN  4 BETALEN 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Vrijdag 17 april en zaterdag 18 april:

AARDBEiEN vLAAi MEt wEstLANDsE 
AARDBEiEN nu voor  ..................................................  @ 6,50
sLAgROOM sOEzEN MEt wEstLANDsE 
AARDBEiEN nu voor  ..................................................  @ 1,65
wALDkORN CROissANt nu voor   ..............  @ 0,85
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

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

TUINPLANTENMARKT 
SCOUTING POELDIJK
Dit jaar houden we voor het 
eerst een tuinplantenmarkt. 
Op twee locaties in Poeldijk 
verkopen we diverse soorten 
perkgoed (te veel om op te noe-
men). We verkopen niet alleen 
perkgoed, maar ook chrysanten 
en gerbera’s en diverse soorten 
tomaten, 3 kleuren paprika’s en 
radijs. Voor elk wat wils.

Je vindt onze markt op ons eigen Scouting terrein, 
Arckelweg 5 en aan de Rijsenburgerweg ter hoogte van 
Poeldijksevaart nr. 17.

Onze kraam is geopend op vrijdagavond 24 april, 
zaterdag 25 april de hele dag en zondagmiddag 
26 april.

De tuinplantenmarkt is mede mogelijk gemaakt door: 
GrowingArt, Zwin Brothers B.V., H.B. van Leeuwen B.V., 
Gebr. van der Voort paprika, Van Wingerden tomaten. 
M. Persoon potchrysanten, Bestplant.

Met pijn in het hart deelt het bestuur van de stichting 
Dario Fo mee dat Dario Fo haar activiteiten zal be-
eindigen. Het bestuur zal hiertoe deze week het fail-
lissement van de stichting Dario Fo aanvragen bij de 
rechtbank.

Nadat de gemeente Westland de structurele subsidie 
had beëindigd, is geprobeerd op andere, meer commer-
ciële wijze een stabiele exploitatievorm te vinden voor 
de organisatie. De organisatie heeft er alles aan gedaan 
om nieuwe projecten en activiteiten te genereren, maar 
zonder structurele subsidie is voorzetting van de orga-
nisatie onmogelijk gebleken.

Het bestuur betreurt haar besluit ten zeerste omdat 
hiermee een unieke kunst- en cultuurorganisatie ver-
loren gaat die enorm veel heeft betekend voor de 
Westlandse gemeenschap en ver daarbuiten.

Dario Fo is veel dank verschuldigd aan iedereen die 
het mede mogelijk heeft gemaakt dat zij ruim 40 jaar 
mooie, ontroerende, inspirerende kunst- en community 
art-producties heeft kunnen maken.

Onze bijzondere dank gaat uit naar onze directeur 
Wilma Sekrève en het team van Dario Fo, ondernemers 
in de kunst die jarenlang de drijvende krachten zijn ge-
weest van onze organisatie.

Mededeling met betrekking tot stichting 
Koperen Kees
Het bestuur van de stichting Koperen Kees zal alles 
in het werk stellen om de activiteiten van de theater-
school te continueren.
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VOORAANKONDIGING
KONINGSDAG 2015
MAANDAG 27 APRIL 

ORANJE COMITé POELDIJK
Wij gaan er weer een bijzondere festiviteit van maken. 
Het geheel zal plaatsvinden rond het Cultureel Centrum  
“De Leuningjes”.
 
Het Koningsfeest wordt dit jaar geopend met een optreden 
van het jeugdorkest van Pius X en daarna worden de spelen 
en de vrijmarkt geopend door een bekende Poeldijker.
We starten dit jaar rond 9.00 uur.

Het feest voor de inwoners van Poeldijk en omstreken, vooral een feest voor de kinderen.
Met dank aan de sponsors en natuurlijk onze enthousiaste vrijwilligers.

Muziek wordt verzorgd door dj. Rob van Spronsen.
 
Volledige programma komt in de volgende Poeldijker.

Het bestuur Oranje Comité Poeldijk.

Om ook in de toekomst Koningsdag te kunnen blijven vieren vragen aan de inwoners van Poeldijk, om vriend 
te worden van het Oranje Comité Poeldijk. Voor maar 5 euro per jaar gaan wij voor Oranje boven.
Aanmelden als vriend van het Oranje Comité Poeldijk kan via e-mail naar bici@kabelfoon.net of direct het 
bedrag storten op onze bankrekening o.v.v. naam + adres op: bankrekeningnummer NL19 RABO 0142 2095 70

 Herkent u dit? Droomt u hiervan?

 

Offers Wonen & Mode
Loosduinse Hoofdstraat 315 - Den Haag

070-3979171   www.offerswonenenmode.nl

Familiekamer Silene 
Rijsenburgerplaats 27
2685 GA Poeldijk
(nabij de Terwebloem)

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

Afscheid nemen en thuis zijn
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.

Het beste alternatief voor thuis.

         Pedicure Praktijk  &  
                               Schoonheidssalon

In de Witte Brug bij de Backershof

Leny Knoors - 06 488 34 585

Gezichtsbehandeling € 29,50

Pedicure Praktijk                   
Verhoog 

Gevestigd in het  Sport 
Medisch Centrum Westland 

 
 
 
 
 

  
 Verburghlaan 24a Poeldijk 
 Bel voor en afspraak 
 06‐27000290  
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KATHOLIEK, ZO GEK NOG NIET
Na Pasen start er weer in de parochiefederatie Sint 
Franciscus, tussen duin en tuin een serie van zeven 
avonden voor mensen die:
•	 erover denken katholiek te worden,
•	 die verder willen groeien in geloof,
•	 die wat actiever met hun katholiek geloof willen le-

ven.
Thema's die aan de orde komen: - De Bijbel, - Bidden, 
- De Geloofsbelijdenis, - De Sacramenten, - Opbouw 
van het kerkelijk jaar met zijn feesten. Misschien heeft 
u zelf een geloofsthema waar u meer over wilt weten. 
Naast kennisoverdracht willen we in gesprek gaan met 
elkaar. Pastor Straathof, van het pastorale team, zal 
deze avonden begeleiden. 
Denkt u er wel eens over om katholiek te worden? Doe 
dan mee! Bent u al lang(er) katholiek maar zou u de 
basis thema's van het geloof wel weer eens willen op-
halen? Dan is dit uw kans om dit voornemen waar te 
maken. Het voordeel van deze opzet is dat u met een 
groep mensen optrekt waarmee u samen op zoek gaat 
naar wat wij nu eigenlijk geloven en waarom. 

Wanneer: De eerste bijeenkomst is op dinsdag 7 april. 
Vervolgens de woensdagen 15 en 22 april. De dinsda-
gen 5 en 19 mei. De woensdagen 3 en 17 juni.

Aanvang en duur: Vanaf 19.45 uur is er koffie/thee 
zodat we om 20.00 uur kunnen beginnen en om 22.00 
uur de avond kunnen sluiten.

Waar: Pastorie van de St. Joseph, Harry Hoekstraat 37, 
2291 SL Wateringen.

Aanmelden en vragen: Graag opgeven bij  
Pastor Straathof. Bereikbaar bij voorkeur via mail:  
straathof@rkwestland.nl of via telefoon: 0174 270 378. 
Ook met vragen kunt u hier terecht. 

MET HET WESTLAND OP 
6-DAAGSE VLIEGBEDEVAART 
NAAR LOURDES 
Even weg uit je vertrouwde omgeving, je laten meene-
men door mensen die enthousiast vertellen over een 
plaats waar hemel en aarde elkaar raken. Al vele keren 
heb je een bedevaart naar Lourdes voor je uit geschoven. 
Goed nieuws. Dit jaar kunt u het zelf ervaren 8 mei 
t/m 13 mei 2015. Een bedevaart is, drie reizen in één. 

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

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

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  

2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

zand  liet
tandprothetische praktijk

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

Locatie oude postkantoor 
Stadsdeel Loosduinen

met vergoeding via de zorgverzekeraar

KUNSTGEBIT?

vernieuwing • reparatie • aanpassing
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Allereerst je eigen reis naar Lourdes, als tweede de ont-
moeting met mensen die je onderweg tegen mag ko-
men en als derde de ontmoeting met Maria en door haar 
met Jezus. Een bedevaart is méér dan een vakantiereis. 
Je mag hier je eigen levensverhaal vertellen, ook zonder 
woorden. Daarom wil ik u uitnodigen met ons mee te 
gaan. Meer informatie bij de contactpersonen in de paro-
chies of kijk op www.westlandsebedevaarten.nl. U kunt 
natuurlijk ook de folder meenemen achter uit de kerk!
Pastor M.Th.J. Straathof

MISSIE – ONTWIKKELING – VREDE
INZAMELING GEBRUIKTE KLEDING 
ZATERDAG 18 APRIL 2015 IN POELDIJK
Inleverplaats bij de Fam. J.F.A. Janssen, Poeldijkse 
Vaart 17 aan de Rijsenburgerweg tussen 9.00-11.00 
uur, waar leden van de M.O.V. werkgroep klaarstaan 
met een vrachtwagen om uw kleding - schoenen - gor-
dijnen in goed dichtgebonden plastic zakken in ont-
vangst te nemen.
De opbrengst van deze inzameling is voor onze missio-
narissen en ontwikkelingswerk(st)ers, die zich inzetten 
voor de medemensen in de wereld.
Voor de kinderen zijn lootjes beschikbaar, waarop prijs-
jes zijn te winnen. De winnende nummers worden in de 
Poeldijker gepubliceerd. Als u niet in de gelegenheid 
bent om de kleding te brengen, kunt u een van de on-
derstaande personen bellen om uw kleding bij u thuis 
op te laten halen en/of informatie te krijgen:  
Mieke Janssen tel. 0174-246592, Jos Grootscholten  
tel: 0174- 245330.
Doet u ook mee om deze actie te laten slagen?
Wilt u nog meedoen aan het Vastenaktieproject 2015 
voor Pater Blesgraaf, om de bouw van een school voor 
voortgezet onderwijs mogelijk te maken, maak dan uw 
gift over via ibannummer NL91RABO0142206334  
t.n.v. Penningmeester Bartholomeus Parochie Poeldijk 
o.v.v project Benin nr. 111643. Hartelijk bedankt voor 
uw medewerking.
J.v.P. 

KERKBERICHTEN
WEEKEND 11/12 april: 2e zondag van Pasen (B).
Zaterdagavond 19.00 uur:
GEEN VIERING. Er is een viering in de H. Machutuskerk 
te Monster.

Zondagochtend 11.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING met volkszang en cantor.
Voorganger: Pater P. de Ruiter.

Intenties: Riet Olsthoorn-Duynisveld, Koos v.d. 
Elst en familie, Gré Tetteroo-Oosterwijk, Johannes 
Lipman, Toos Rijgersberg-Koene, Gerard Thoen, 
Adrianus en Mies Lelieveld-v.d. Zande, Hansje en 
Tim, Kees van Marrewijk en Monique Ter Laak-van 
Marrewijk.

WEEKEND 18/19 april: 3e zondag van Pasen (B).
Zaterdagavond 19.00 uur:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING met volkszang en  
cantor.
Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk.

Intenties: Jaargetijde Martha Brabander en overle-
den ouders Brabander-Greve, Nic v.d. Knaap en Jo 
v.d. Knaap-van Kester, Dolf Barendse.

 

 

 
 
 
 
 

De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

De Zeeuw Bouwmaterialen B.V.- Slachthuiskade 30 -  Poeldijk 
tel (0174) 245516 - fax (0174) 243412 www.imabodezeeuw.nl  

Openingstijden: ma t/m vrij 8.00 - 17.00 uur, za 8.00 - 12.00 uur. 

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 
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Zondagochtend 11.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor, 
Latijn/Nederlands.
Voorganger: Pastor H. Smulders.

Intenties: Uit dankbaarheid bij het 60-jarig huwelijk 
van Piet en Jeanne Onings-v.d. Goes, overleden fami-
lie Onings, overleden familie v.d. Goes.

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 16 april om 19.00 uur:
Eucharistieviering met pastor M. Straathof.

Donderdag 23 april om 19.00 uur:
Woord- en communieviering: mevr. T. v.d. Sande.

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

Woensdag 8 april om 19.00 uur:
Rozenkransgebed.

Vrijdag 10 april om 15.00 uur:
Woord en communieviering R. Theuvenet.

Woensdag 15 april om 19.00 uur:
Rozenkransgebed.

Vrijdag 17 april om 15.00 uur:
Eucharistieviering Past. Straathof.

Woensdag 22 april om 19.00 uur:
Rozenkransgebed.

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

THEMA-AVOND 
HUIDKANKER BIJ 
INLOOPHUIS CARMA
Woensdagavond 22 april 
2015 zal dr. R.I. Siphanto, 
als dermatoloog verbonden 
aan de Statenkliniek in Den 
Haag, een lezing verzorgen 
over huidkanker. De meest 
voorkomende vormen van 

huidkanker zullen besproken worden, zoals het basaal-
celcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en het melanoom. 
Tevens zal besproken worden hoe afwijkende moeder-
vlekken herkend kunnen worden. 

De avond wordt gehouden in het Carmahuis, dat gele-
gen is aan de Oranjetuin 15 te Naaldwijk. De aanvang  
is 19.30 uur en de toegang is gratis. Aanmelden is in 
verband met de ruimte wenselijk en kan via de mail: 
info@inloophuiscarma.nl. www.bas1s.nl     |    Voorstraat 18 

2685 EM Poeldijk | 0174-246000

Ontwerp 
 Vergunningen

Advies

         Wonen 
Utiliteit          Zorg 
         Interieur 

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

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

60 jarig huwelijksfeest

Piet en Jeanne 
Onings-van der Goes

Datum; 19 april 2015 

Uit dankbaarheid is er die dag om  
11.00 uur een kerkdienst  

o.l.v. Pastor Smulders in de  
H. Bartholomeuskerk te Poeldijk.

U wordt van harte  uitgenodigd dit  
met ons te vieren.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
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ZONDAG 19 april 2015
10.00 uur:  Ds. J.W. van Schaik, Woubrugge
19.00 uur:  Ds. A. Vastenhout, Den Haag

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

Bij de kerkdiensten
Op zondag 12 april gaat in de morgendienst voor 
ds. A. Vastenhoud, onze 'vaste gast' uit Den Haag. De 
avonddienst wordt geleid door ds. J.W. Sparreboom, 
die al enige jaren niet meer bij ons is voorgegaan. 
Op zondag 19 april wordt de morgendienst geleid 
door ds. J.W. van Schaik uit Woubrugge, terwijl ik in 
de Woubrugse kerk voorga. Samen hebben we dan net 
een week verplichte nascholing achter de rug,  
vandaar dat we van kansel ruilen om zo elkaar te ont-
lasten. In de avonddienst ontmoeten we opnieuw ds.  
A. Vastenhoud uit Den Haag.

Allen hartelijk welkom in de kerk!

Ds. A.J. Molenaar

Open kerk en boekenmarkt
Zaterdag 18 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

Bidden op zaterdagochtend
Op zaterdagochtend 18 april 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 familiebe-
zoek.

Wilt u onze gemeente steunen bij Tanqplus
Tank en Schenk categorie Lokaal Cultuur 
Hervormde gemeente Poeldijk

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

Erik en Mariët van der Velde

Vliethof 13
2291 RX WATERINGEN

Tel. 0174-294581
www.dejongoptiek.nl

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming

Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl

Vlotlaan 578

2681 TX Monster

0174-212080

Klimaatinstallaties

Loodgieterwerk

Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

ZE ZEGGEN...
Ze zeggen dat het niet waar is,
dat de doden op zullen staan.

Als er één ding is, dat mij klaar is,
is het dit dat de doden vergaan.

Ik zag met mijn eigen ogen
dat de doden echt doden zijn,

maar een engel kwam uit den hoge;
hij zei niet: dit is slechts schijn,

maar dicht bij het graf gezeten
van Jezus van Nazareth,

liet hij drie vrouwen weten
dat de dode was opgewekt.

Hoewel ik het niet kon geloven,
heb ik dat toch gedaan,

want God laat er oren van doven
genadig voor opengaan.

(Geert Boogaard)

IN DE KERK
ZONDAG 12 april 2015
10.00 uur:  Ds. A. Vastenhout, Den Haag
19.00 uur:  Ds. J.W. Sparreboom, Krimpen a.d. IJssel

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
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REUMAFONDS
 sterk in beweging

Reumafonds bedankt Poeldijk
Het Reumafonds heeft in Poeldijk € 2.108.56 opgehaald 
tijdens de jaarlijkse collecteweek van 2015.
In 2014 kwamen we aan een bedrag van € 2.217.70
Toch weer een mooi bedrag opgehaald. Het Reuma-
fonds dankt de collectanten voor hun inzet en iedereen 
die een financiële bijdrage heeft geleverd, zodat het 
Reumafonds de strijd tegen de reuma kan voortzetten.

Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moe-
heid, beide onzichtbare kenmerken van deze chronische 
ziekte. Het Reumafonds strijdt voor een beter leven 
met reuma. Nu en in de toekomst. We geven voorlich-
ting en financieren veel onderzoek naar betere behan-
delmethoden.

Mocht u de collecte hebben gemist dan kunt u uw  
bijdrage storten op banknummer:  
NL02 RABO 035.76.74.812 t.n.v. Reumafonds te 
Amsterdam.

www.reumafonds.nl

Ineke Zuijderwijk

GEZELLIGE PALMZONDAG IN DE KERK
Op zondag 29 maart was het buiten erg slecht weer, 
maar in de kerk was het heel gezellig. Het jaarlijkse 
feest van Palmzondag 
werd gevierd. Alle 
scouts en Eerste 
Communicantjes had-
den een Palmpasen 
gemaakt die ze na de 
viering aan de zieke 
en oudere mensen in 
Poeldijk hebben uit-
gedeeld. 
Traditiegetrouw was 
er tijdens de viering 
een belangrijke rol 
weggelegd voor ezel 
Mien. Ook dit jaar 
bracht zij Jezus de 
kerk binnen.
Iedereen bedankt 
voor de fijne viering!

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Repetitielokaal:  in s.c.c. ”De Leuningjes”

Postadres:  p/a s.c.c. ”De Leuningjes”
Julianastraat 49 
2685 BB  Poeldijk

www.piusxpoeldijk.nl
Bankrek.nr.: 14.22.11.818
Postbank nr.: 3032998

Voorzitter: Bas Vermeulen 
Secretaris:  Helma van Dijk, e-mail: secretariaat@piusxpoeldijk
Jeugd-opleiding: e-mail: leerlingen@piusxpoeldijk.nl
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1. Wijkverpleegkundige krijgt de regie en blijft 

buiten het verplichte eigen risico 
Het kabinet investeert voortaan in sociale wijkteams 
die een link moeten leggen tussen het sociale en me-
dische domein. Hierin speelt de wijkverpleegkundige 
een belangrijke rol. Hier heeft de Unie KBO vijf jaar 
lang onafgebroken voor gestreden! Het wijkgerichte 
werken waarmee gemeenten al langer bezig zijn, 
wordt hiermee versterkt en voortgezet. 

2. Samenhangende eerstelijnszorg 
Het kabinet zet stevige ambities neer om samenhan-
gende eerstelijnszorg voor ouderen mogelijk te ma-
ken. In een brief aan de Tweede Kamer laat minister 
Schippers weten dat de huisartsenbekostiging wordt 
aangepast, juist met het oog op samenhangende 
zorg voor kwetsbare ouderen. De Unie KBO is inge-
nomen met dit signaal van de minister. 

3. Dagbesteding en vervoer 
De bezuiniging op dagbesteding is in het recente 
Zorgakkoord van 17 april voor het jaar 2015 ver-
minderd ten opzichte van de oorspronkelijke be-
zuiniging. De korting op dagbesteding van 25% is 
verzacht naar een meer realistische korting van 6%. 
Een hele stap vooruit. 

4. Betaalbare eigen bijdragen
De veranderingen in de zorg en de voorzienin-
gen voor ouderen hebben ook financiële gevolgen 
voor ouderen. De Unie KBO steunde een motie van 
Kamerlid Van der Staaij. Hij stelt dat een stapeling 
van eigen bijdragen van algemene voorzieningen en 
maatwerkvoorzieningen onwenselijk is. Het kan er 
namelijk toe leiden dat mensen om financiële rede-
nen moeten afzien van (een deel van) maatschap-
pelijke ondersteuning. De Unie KBO vindt dat er een 
maximum moet komen voor het totaal aan eigen bij-
dragen. De motie werd eind april aangenomen. 

5. Onafhankelijke cliëntondersteuning
Cliënten krijgen voortaan onafhankelijke ondersteu-
ning. Dit is aangepast in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en een belangrijke, nieuwe 
verworvenheid. Hierover volgt meer nieuws in de 
Poeldijker in de naaste toekomst.

6. Toegang tot verzorgingstehuis
Als zorgbehoevende oudere wordt het steeds moei-
lijker om een indicatie te krijgen voor het verzor-
gingstehuis. Haast onmogelijk, zo leek het lange tijd. 
Gelukkig voorziet het recente Zorgakkoord van 17 
april in een ruimere toegang tot het verzorgingshuis. 

7. Mantelzorg
Een punt van zorg is en blijft de positie van mantel-
zorgers. Nu veel ouderen steeds langer thuis blijven 

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

Toneelmiddag
Op zaterdagmiddag 25 april verzorgen St. Genesius, 
de Zonebloem en de KBO afdeling Poeldijk een gezel-
lige middag in de Leuningjes.
Alle leden van de KBO worden van harte uitgenodigd 
om een middagje ouderwets te lachen om een humo-
ristisch stuk. Er zal een professionele geluidsinstallatie 
worden gebruikt waardoor alle spelers goed te ver-
staan zullen zijn. De voorstelling begint om 14.00 uur 
en duurt tot ca 16.45 uur. 
De zaal is open vanaf 13.30 uur.
De komedie heet: “Een rits te ver” en het speelt zich 
allemaal af op een camping. Met de eigenaar, zijn as-
sistent en diverse typetjes er om heen is het een paar 
uurtjes lekker genieten van amateurtoneel. En u weet 
wanneer Genesius iets op de planken zet dan komt het 
dik voor elkaar.
Er zijn programmaboekjes gemaakt, die tevens het be-
wijs van toegang zijn. 
Deze zijn te koop tijdens de kaartsoosmiddagen in de 
Leuningjes en op de huisadressen van de dames van de 
reiscommissie: 
Corrie van der Voet, Irenestraat 104, Tel 247608.
Lida Zuiderwijk, Beatrixstraat 119, Tel 06 19038168.
Daarom is het advies van het KBO bestuur: 
•	 neem	een	kloek	besluit,	
•	 ga	op	25	april	in	de	Leuningjes	uit,	
•	 tegen	voorjaarsmoeheid	of	ander	chagrijn
•	 is	lachen	de	gezondste	medicijn.

Gezond thuis blijven wonen:
zeven voorwaarden van de Unie KBO
Ouderen blijven langer thuis wonen. Dat vindt de Unie 
KBO een goede ontwikkeling. Ouderen houden zo lang 
mogelijk regie over hun eigen leven.
De Wmo werd definitief ingevoerd op 1 januari 2015. 
De Tweede Kamer rondde op 24 april de behandeling 
van het wetsvoorstel af. Het resultaat is een flinke ver-
betering ten opzichte van het eerste wetsvoorstel. 

De Unie KBO is blij dat er aan een aantal voorwaarden 
is voldaan waarmee ouderen langer gezond thuis kun-
nen blijven wonen. Daar hebben we flink voor gelob-
byd! Op een aantal punten zijn we echter nog steeds 
niet gerust. Een overzicht:

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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wonen, is er meer oog nodig voor de mantelzorgers. 
Tot nu toe blijft hun positie binnen de hervormingen 
zwaar onderbelicht. Overbelasting ligt op de loer. 

Spreuken en gezegden
Senioren verschuiven van achter de geraniums naar ach-
ter de schermen.  Paul van Vliet

Het openbaar vervoer in het Westland
is kort gezegd aldus
Indien er al iets langs komt
Is het een collectebus 
  Kees van Leeuwen vrij naar Levi Weemoed

KIKKER IS KIKKER
De kinderen van onze school hebben Kikker van Max 
Velthuijs inmiddels in hun hart gesloten. Kikker, die zo-
veel van Eend houdt, Kikker die heldhaftig is en Kikker 
die met zijn vrienden Haas, Varkentje, Eend en Rat 
spannende en ontroerende avonturen beleeft. Door al 
die verhalen hebben ze Kikker goed leren kennen. 

Kikker kan goed zwemmen en springen als de beste. Hij 
is helemaal groen en dat is toevallig ook nog zijn lieve-
lingskleur. Niets is mooier dan Kikker te zijn! Tot hij ‘s 
morgens Eend tegen het lijf loopt…..Die ontmoeting 
zet zijn dag letterlijk op zijn kop!

Bent u be-
nieuwd hoe 
deze ontmoe-
ting afloopt? 
Kom dan op 
15 april met 
uw peuter 
naar W.S.K.O. 
Brede School 
Westhof. 
De voorstel-
ling ‘Kikker is 
Kikker’ begint 
om 10.00 uur 
en alle kinde-
ren tot vier jaar 
zijn weer van 
harte uitgeno-
digd. Een klei-
ne financiële 
bijdrage is wel-
kom: dan kun-
nen de school 
doorgaan met 
deze leuke 
voorstellingen en wellicht draadloze microfoons aan-
schaffen. (Sponsoren mag ook!)

De school stelt het op prijs als u zich van te voren even 
aanmeldt op info@verburch-hof.wsko.nl o.v.v. voorstel-
ling ‘Kikker is Kikker’.

SAN’S SKLEP
De Poolse supermarkt met scherpe 

Hollandse prijzen:

•	 Hele	kip	 4,00		p/kg
•	 Kipfilet	 5,50		p/kg
•	 Kippenpoten	 2,49		p/kg
•	 Kip	vleugels	 3,79		p/kg
•	 Kip	borrelhapjes	 3,79		p/kg
•	 Kip	drumsticks	 2,95		p/kg
•	 Kip	Döner	 9,75		p/kg
•	 Kip	shoarma	 5,85		p/kg

•	 Diverse	vleeswaren	vanaf		 0,68		p/ons

•	 Coca	Cola/Fanta/7-up			2.25L		 1,75

Voorstraat 60  Poeldijk,  

Open: ma-vrij  12-20,  Za  10-18  & zo 12-16 
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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

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 11 april:
19.00 uur:  Geen viering

Zondag 12 april:
11.00 uur:  Viering met cantor

Zaterdag 18 april:
19.00 uur:  Viering met cantor

Zondag 19 april:
11.00 uur:  Dames en heren zingen tijdens de viering de 

Messe brève no.7 in C van Charles Gounod.

Feestelijk BEVRIJDINGSCONCERT

Na de muzikale activiteiten rond het Hoogfeest van 
Pasen gaat onze aandacht uit naar de voorberei-
dingen voor het BEVRIJDINGSCONCERT op dinsdag-
avond 5 mei a.s. Een feestelijk concert in de Poeldijkse 
Bartholomeus-kerk. Zin in een avondje uit:

NOTEER VAST IN UW 
AGENDA....

Dinsdag 5 mei 2015
Bartholomeuskerk 
Poeldijk
Aanvang 20.00 uur

De toegangskaarten kos-
ten € 25,- en kunnen via 
onze website www.deo-
sacrum.nl besteld worden. 
(zie “kaarten bestellen”). 
Wilt u zeker zijn van een 
plaatsje bij dit feestelijke 
concert: reserveer dan tij-
dig!

Algemene Ledenvergadering
Op vrijdagavond 24 april houden we onze Algemene 
Ledenvergadering.
Naast de vaste agendapunten zoals het vaststellen 
van het Jaarverslag van de secretaris over 2014 en de 
Exploitatierekening over 2014 worden uiteraard ook de 
toekomstplannen besproken. We bekijken het jaarplan 
over 2015 en kijken ook al verder in de tijd.

Tank bij Tamoil en Steun Deo Sacrum
Het is bij u vast ook al bekend: Bij 
het Tamoil benzinestation aan de 
Jan Barendselaan is een paar we-
ken geleden een nieuwe actie van 
start gegaan: Tank & Schenk!!!
Door te tanken bij dit benzine-
station kunt u onze vereniging 
financieel ondersteunen. Bij het 
afrekenen kiest u naar welke 
deelnemende vereniging of in-
stelling uw steun gaat. U kunt er 
dus voor kiezen om Deo Sacrum 

te steunen. Na uw tankbeurt rekent u af en kiest u op 
de display onder de categorie “Lokaal Muziek” voor 
Zangkoren Deo Sacrum. Per getankte liter schenkt u  
€ 0,01. Dat is bij een tankbeurt van bijvoorbeeld 45 liter 
€ 0,45 voor onze vereniging.
Vele kleintjes maken een grote en dat geldt ook voor 
deze actie bij Tamoil. 
Wilt u bij het tanken aan ONS denken !!!!????
TV

KVG MONSTER
Beste dames van Poeldijk,
Daar het vrouwengilde in uw plaats geen verdere door-
gang kan vinden, ben ik zo vrij geweest om dit redac-
tionele stukje te plaatsen. Ik doe dit namens het KVG 
Monster. Dicht in de buurt en makkelijk bereikbaar. Ik 
wil graag de eerstvolgende ledenavond onder uw aan-
dacht brengen, deze is op maandag 20 april en heeft 
als thema: “Wat doen bijen”.

Ik nodig u hierbij allen van harte uit. Schroom niet en 
kom gewoon eens kijken.

Aanvang 19.45 uur in de Noviteit, vooraf staat de 
koffie of thee klaar.

Belangstellenden betalen € 3,50.
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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

R. van den Berg Aannemersbedrijf

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

HOEZO SPANNEND?
Gewonnen moest er worden, deze zaterdag 28 maart!
Met een kwibus vol, gesponsord door Har Peters en 
Peet Jansen, vaders van 2 van de meiden, gaan we op 
weg naar Etten Leur.
1 punt voorsprong hebben we op onze tegenstander 
Internos die op de 1 na laatste plaats staat.
Wordt er vanavond gewonnen, dan zijn we veilig en 
blijven we in de poule, tweede divisie/b.
Vol zenuwen wordt er aan de wedstrijd begonnen, wat 
goed terug te zien is in het spel. Pas na een minuut of 
4 wordt er gescoord door Internos. We komen de hele 
eerste helft 3 of 4 doelpunten achter, maar ik zeg nog 
steeds, komt wel goed! De tweede helft hetzelfde spel-
beeld, maar na een minuut of 10 een kleine opleving en 
komen we terug op 2.
Maar weer loopt Internos uit, en ebt bij mij ook het ge-
loof een beetje weg.
Dan met nog een minuut of 10 te gaan, komen we 
weer terug en een minuut of 4 voor tijd staan we er 
nog maar 1 achter. Even later wordt de gelijkmaker ge-
scoord. Internos gaat aan een, in onze ogen, minuten 
lange aanval beginnen, maar verliest 10 seconden voor 
tijd de bal.
Er volgt een break en Lianne wordt onderuit gelopen, 
met nog 2 seconden op de klok, een PINGEL.
Iedereen staat op de bank en menigeen durft niet te 
kijken.
Maar onze pingelspecialist Birgit knalt hem er gewoon 
in, GEWONNEN 24-25. Natuurlijk HUILEN LACHEN 
GIEREN BRULLEN.
Op de tribune klapt het publiek de handen stuk, ou-
ders, vriendjes, voetballers, maar ook de oude trouwe 
aanhangers waren weer tot grote steun.
In de kantine vieren we een feestje, wat we later in de 
bus nog even voorzetten, met een drankje en muziek 
van DJ Sven.
Een avond die de boeken in gaat.
Namens het bestuur, feliciteer ik de meiden, maar na-
tuurlijk ook onze trainer/coach Thomas Obbens en be-
geleidster Corina van der Meer.
Verder ook Nady onze fysio, de sponsor Certhon en de 
meiden van DS2 die invielen, bedankt.
Is het toch nog goed gekomen!!
Gr. Connie Enthoven
Voorzitter HV Verburch

HANDBAL

Ons bereikte het droevige bericht dat 

Joop Daalman
oud lid van jeu de boules Verburch ’97 is overleden. 
Joop was altijd een trouw lid van de vereniging. 
Dat hij moge rusten in vrede. Wij hopen dat de 
familie Daalman de kracht krijgt dit verlies te 
verwerken.
Alle steun en sterkte de komende tijd.

Bestuur en alle leden van jeu de boules  
Verburch ‘97

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

Zaterdag 11 april

Indifferent Events, dancefeest
Zie voor meer informatie: http://indifferentevents.nl

Woensdag 15 april

Zonnebloem Westland
Aanvang: vanaf 13.30 uur

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

Vooraankondiging:
29 april t/m 16 mei

Tentoonstelling MOB Mobilisatie Oorlog
en Bevrijding 1939 – 1945

Poeldijk en omliggende dorpen!

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

utiliteitsbouw verbouw   onderhoud ontwikkeling

VERBAZEND VEELZIJDIG

jupiter 26 2685 LR poeldijk 

tel. 0174 244950 fax 0174 248394 
info@verbakel.nl www.verbakel.nl

voor de beroepsmatige en

particuliere klant!

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

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 06-53523092
Karin Koelewijn 06-51851715
info@pureflower.nl www.pureflower.nl

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
BOEKENHUISJE OP DE NIEUWE WEG
Op De Nieuwe Weg zijn we de trotse bezitters van het 
Boekenhuisje. Sommige kinderboeken zwerven en gaan 
op reis. Je kunt er zelf eentje op reis sturen, of eentje 
tegenkomen. Wij heb-
ben nu op school een 
plek waarvan je ze-
ker weet dat je er kin-
derzwerfboeken kunt 
vinden én zelf kinder-
boeken kunt brengen 
om te laten zwerven: 
het Boekenhuisje. Het 
is een gratis kleine bi-
bliotheek waaruit je 
zomaar een boek mag 
meenemen. Je mag het 
boek lezen en houden 
als je dat wilt. Of je 
legt het weer terug. Je 
kunt er ook een boek 
van jezelf voor een an-
der kind in neerleggen.
Het Boekenhuisje is gemaakt door de opa van een van 
onze leerlingen. 

Op allerlei manieren stimuleren wij op De Nieuwe 
Weg het lezen. Wij houden een uitgebreide boeken-
kraam van een week tijdens de Kinderboekenweek 
i.s.m. Vingerling, wij nodigen ieder jaar een schrijver 
uit om de Voorleesweken te openen, wij bezoeken 
met alle leerlingen iedere paar weken de bibliotheek 
om boeken te lenen, en wij participeren actief in het 
leesbevorderingsprogramma van de bibliotheek. Het 
Boekenhuisje is een aanvulling op de leesstimulans van 
onze school. Lezen vergroot de woordenschat, ontwik-
kelt het taalgevoel, taalbegrip en de fantasie. 

Zoekt u een goede en gezellige school voor uw kind? 
Bel voor een afspraak: 0174-247166. www.denieuwe-
weg.wsko.nl, twitter mee: @denieuweweg.

R.K. basisschool De Nieuwe Weg
Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
Telefoon: 0174 - 247166
info@denieuweweg.wsko.nl
www.denieuweweg.wsko.nl
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Uit zorgvuldig bewaarde documenten en de overlevering blijkt 
dat P.F. (Piet) Onings sr. zich al voor de laatste oorlog te Poeldijk 
onledig hield met de handel in allerhande stekken, bollen, knol-
len en zaden. Aanvankelijk op zeer bescheiden schaal, het zal in 
hoofdzaak voor kwekers in eigen streek zijn geweest. Om in zijn 
levensbehoeften te voorzien, was hij bovendien keurmeester aan 
de plaatselijke fruit en groenteveiling. Een functie die hem vrij-
wel dagelijks in contact bracht met kwekers, een omstandigheid 
die voor hem zeker niet nadelig zal zijn geweest. De oorlogsja-
ren betekende, zoals het menigeen is vergaan, een belemmering 
in de bedrijfsontwikkeling. Pas toen zoon Piet, na drie verplichte 
jaren als militair in Nederlands-Indië (later Indonesië) te hebben 
gediend, het bedrijf omstreeks 1950 nieuw leven in kwam blazen, 
veranderde alles snel. Het laat onverlet dat Piet sr, ook al zal hij 
voor de oorlog heel eenvoudig te werk zijn gegaan, als grondlegger 
van het bedrijf moet worden beschouwd. Hij was de man die het 
idee kreeg om een handeltje in (bloem)bollen, stekken etc. van 
de grond te tillen. Een plan dat midden vorige eeuw door zoon 
Piet, na het volbrengen van zijn diensttijd, werd omarmd en ver-
der uitgebouwd. In feite begon toen de victorie voor het bollen-
bedrijf heel voorzichtig gestalte te krijgen. Een schuurtje aan de 
Slachthuiskade en een zaadwinkeltje aan de Voorstraat gelden als 
aanloop naar het hedendaagse bloembollenbedrijf dat onafgebro-
ken te Poeldijk is gevestigd. Een onderneming die via verschei-
dene locaties uiteindelijk een definitieve basis heeft gekregen op 
het bedrijfsterrein ABC-Westland te Poeldijk. Gezien de wereld 
van verschil tussen het eerste onderkomen en de latere vestigin-
gen, wordt 1950 bij Onings gemakshalve als startjaar van de on-
derneming aangehouden. Het was een tijd waarin Piet jr. steeds 
meer invloed binnen het bedrijf wist af te dwingen. Niet veel la-
ter, de kalender wees 19 april 1955 aan, gaf Piet zijn jawoord aan 
de Wateringse Jeanne van der Goes. Een plechtigheid die in de 
Bartholomeuskerk te Poeldijk plaatsvond en het jonge stel op een 

stekkie aan de Voorstraat bracht. Een datum die verraadt dat die 
belofte volgende week zondag precies 60 jaar geleden werd uitge-
sproken (proficiat). Hun samenzijn werd beloond met niet min-
der dan 7 kinderen, 15 klein- en 2 achterkleinkinderen. Kinderen 
waarvan een aantal intussen al weer jarenlang werkzaam is binnen 
het bedrijf. Terwijl Piet (samen met broer Henk) de bedrijfsdirec-
tie vormde (tot 1990), vervulde moeder Jeanne een belangrijke rol 
als stille kracht op de achtergrond. De groei van het bedrijf zette 
zich gestaag voort en werd met de entree van meerdere gezinsle-
den steeds meer een familiebedrijf. Alle zoons van Piet en Jeanne, 
alsmede een neef, hebben er emplooi gevonden. Bovendien vindt 
nog een veertigtal mensen er continu werk. Worden alle soorten 
bol en knolgewassen verhandeld, het bedrijf is in de vele variëtei-
ten tellende lelies gespecialiseerd. Daarvan zijn zo’n 450 soorten 
op de markt en is Onings zelfs marktleider. Geëxporteerd wordt 
naar circa 50 landen, waaronder Japan, China, Vietnam, Noord en 
Zuid Amerika. Export die ertoe heeft geleid dat Onings anno 2015 
ook in Amerika een zusterbedrijf exploiteert. Een onderneming 
waar jongste zoon Henry Pzn. de scepter zwaait en tevens woon-
achtig is. We kunnen er niet omheen; zondag 19 april is het dia-
manten huwelijksfeest van Piet en Jeanne Onings-van der Goes, 
terwijl 1950 als startdatum van het bedrijf 65 jaren weergeeft. Een 
dubbeljubileum waarbij ongetwijfeld uitvoerig zal worden stilge-
staan. Hoewel het diamanten bruidspaar al weer 25 jaar geleden 
een stapje terug deed, zijn zij nog altijd zeer betrokken bij het wel 
en wee van het bedrijf dat zij als hun levenswerk beschouwen. De 
foto’s laten het bruidspaar zien, de kerk waarin zij trouwden en de 
voormalige bedrijfshal aan de Rijsenburgerweg.
‘Onings begon in een kleine schuur,
dat was echter van heel korte duur. 
Vandaar hun besluit,
‘hier moeten we uit’,
bouwden iets groots, bijzonder secuur’.

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen
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TANKE TRANSPORT

Postbus 42
2685 ZG  Poeldijk

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

De afdeling Zonnebloem Poeldijk verzorgt, met toneel-
vereniging St. Genesius en de afdeling KBO Poeldijk  
een gezellige toneelmiddag op zaterdagmiddag  
25 april 2015.
De toneelvereniging St. Genesius speelt de komedie 
“Een rits te ver” waarin camping de Wielewaal centraal 
staat en het wordt lachen geblazen!

De voorstelling vindt plaats in de Leuningjes van 14.00 
uur tot 16.45 uur en de zaal is open vanaf 13.30 uur.
Wij nodigen u, als onze Zonnebloemgast, van harte uit 
om deze middag met ons mee te beleven. 

De kaarten zijn af te halen:
•	 Op	woensdag	15	april	van	11.30	uur	tot	12.30	uur	in	

de Backerhof.
•	 Op	donderdag	16	april	van	11.30	uur	tot	12.30	uur	in	

De Terwebloem.

Voor meer informatie kunt u altijd even bellen met een 
van onze medewerkers t.w.:  
Joke Spitzer, tel.: 06 13553930 of  
Els Duijnisveld, tel.: 06 54745922, van Velzenstraat 3, 
Poeldijk.

Tot ziens op 25 april!

MOOIE OPBRENGST 
COLLECTE ZOA! 

De huis-aan-huis collecte van ZOA in Monster en 
Poeldijk heeft tot nu toe een bedrag van ruim € 2750,- 
opgebracht. Daarmee zijn de 45 collectanten er weer in 
geslaagd de collecte tot een succes te maken. 

ZOA wil de collectanten hartelijk bedanken voor 
hun inzet. Ard-Jan Gijsbertsen van de afdeling 
Fondsenwerving en Voorlichting: “Het is hartverwar-
mend om die duizenden mensen te zien die in bewe-
ging komen voor mensen in nood en in de collecteweek 
langs de huizen gaan. En het is fantastisch dat deze in-
zet tot zulke mooie concrete resultaten leidt. Bedankt!”

Collectant gemist?
U kunt alsnog geld overmaken via www.zoa.nl/doneer, 
of sms ‘ZOA’ naar 4333 (€ 1,50 per bericht). 
Voor meer informatie www.zoa.nl. 

WESTLANDSE STICHTING 
HOPEMADE IS BLIJ MET ISW

Het team van HopeMade is blij! HopeMade werd na-
melijk door de leerlingen van het ISW geselecteerd 
als goed doel voor de jaarlijks terugkerende actiedag. 
En dat heeft geresulteerd in een opbrengst van maar 
liefst € 1.560,-. Dit bedrag komt volledig ten goede aan 
HopeMade, een stichting zonder winstoogmerk, met 
als doel het creëren van werkgelegenheid in armoede-
gebieden in Albanië.

Op de ISW-vestiging aan de Irenestraat in Poeldijk lie-
pen er woensdag 25 maart trendy modellen over de 
catwalk tijdens een high-fashion modeshow! Zowel 
gloednieuwe als tweedehandskleding werd geshowd. 
De kleding werd vervolgens te koop aangeboden. Deze 
verkoop is dus een groot succes geworden!

Het team van HopeMade, dat draait op vrijwilligers, 
is erg blij met ISW, de enthousiaste leerlingen en de 
winkeliers die de kleding hebben gesponsord (LEF en 
Lilian Fashion uit Wateringen). Onder andere dankzij de 
steun van ISW is het mogelijk om het project voort te 
zetten.
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haar vest en schoenen uit kon doen. Er waren niet al-
leen opdrachten maar ook vragen die we moesten be-
antwoorden. Op het laatst konden we vragen stellen en 
kregen we een soort uitklapbare map van het Platform 
Gehandicapten Westland. 

Groetjes Quiana, groep 7

GEVELTEKST “GOLDEN 
EARINGS” IS VERHUISD 

De 50 jaar ouden Golden Earings-graffiti op het hoek-
huis Verburghlaan 18 is gered. De muurschildering 
dreigde verloren te gaan bij een op handen zijnde re-
novatie, maar krijgt nu een plekje in het popmuseum 
RockArt in Hoek van Holland.

Afgelopen maandag 30 maart was het zover, dat de 
muur verhuisd werd. Onder grote belangstelling van de 
landelijke en regionale pers werd het beroemde stuk 
muur uit de gevel gehaald en op een wagen van de 
Zeeuw geladen. Bij het overladen waren leden van de 
Haagse band aanwezig.

Tijdens de verhuizing is de auteur Jacques Senff, de 
voormalige manager van de Golden Earings, aanwe-
zig. Hij memoreert hoe hij 50 jaar geleden uit een busje 
rent en de woorden op de muur kalkt terwijl de band-
leden op de hoek stonden te posten. Hij is blij dat zijn 
creatie op deze manier bewaard blijft voor het nage-
slacht. 

HopeMade is nog op zoek naar afzetkanalen in het 
Westland en omstreken. Detailhandelaren met interes-
se in het verkopen van deze producten kunnen contact 
opnemen met Ilse van Holsteyn - van Kester of Mascha 
van der Ende via info@hopemade.nl.

Voor meer informatie: www.hopemade.nl

PLATFORM GEHANDICAPTEN WESTLAND LES
9 maart 2015 kwam Platform Gehandicapten Westland 
naar onze school (Openbare Daltonschool Poeldijk). We 
moesten allemaal op-
drachten doen om een 
beetje te voelen hoe 
het is om een handicap 
te hebben, en te voelen 
hoe het is om blind te 
zijn. Aniek en ik zaten 
samen in een tweetal. 
Als eerst gingen we in 
een rolstoel en moes-
ten we om de zandbak 
heen rijden en ach-
teruit. Dat onderdeel 
vond ik het leukst. Als 
laatst gingen we met 
een zwarte zonnebril waar je niet door heen kon kijken 
door de klas heen lopen met een blinden geleide stok. 
Ook was er een hond die we alleen niet mochten aaien, 
want het was een hulphond die aan het werk was. De 
mevrouw die bij die hond hoorde liet zien hoe die hond 
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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

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

18 APRIL AROUND THE CREEK IN DE LUIFEL 
POELDIJK
Zaterdag 18 april staat de Poeldijkse band ‘Around the 
Creek’ op het Poeldijkse podium van Café de Luifel aan 
de Dr. Weitjenslaan.
Around The Creek is opgericht in 2011; Mart de 
Brabander speelde al langer met het idee om weer eens 
een band te beginnen. In huize De Brabander wordt 
elke dag wel gezongen en dus was het logisch dat ook 
vrouw Ilona en dochter Lindsey samen met hem de 
zangpartijen in de nieuwe band zouden verzorgen. 
Buurvriend Wim de Smit kwamen ze geregeld tegen  
bij verjaardagen van vrienden in De Backerstraat en 
Mart wist dat die er op zijn vijftigste wel aan toe was 
om zijn slaggitaarkunsten aan een groter publiek te to-
nen – dat was dus ook snel geregeld.
Als bassist trad oude bekende Rinus van der Slot toe – 
die was al zo’n vijftig jaar actief in Westlands grootste 
band – Reza & The Firecats, maar wilde ook wel eens 
iets anders voor de afwisseling. Via een Westlandse 
muziekschool werd solo-gitarist Marcel Struijs bena-
derd: ook hij was wel toe aan het spelen in een band 
en sindsdien speelt hij met grote passie de solopartijen. 
Het grootste verloop in de band is geweest op het vlak 
van de drummers; sinds enige tijd maakt de enthousias-
te Glenn Drop in deze rol deel uit van de band – in feite 
maakt deze Benjamin van de band de dienst uit. De 
baspartijen zijn in de loop van vorig jaar overgenomen 
door Frans Raphet Meeng, die – net als Glenn – zijn mu-
zikale talenten overigens net zo makkelijk op allerlei 
instrumenten ten toon spreidt.

De naam van de band is gerelateerd aan ons leefge-
bied; ooit was dit een krekengebied dat later volgelo-
pen is met zand en ingepolderd is. De Gantel is een van 
de weinige stromen die van deze kreken is overgeble-
ven.
Aanvankelijk oefende de band in de bedrijfsruimte van 
een bevriende relatie, bij BG Installaties in ’s-Graven-
zande, maar later heeft Mart een ruimte in zijn eigen 
bedrijf in Poeldijk vrijgemaakt als repetitieruimte.
Het allereerste (besloten) optreden was in 2011 in een 
van Westlands vele hokken en in 2012 hadden wij de 
eer om te mogen optreden op de zaterdagavond van 
de Poeldijkse Feestweek, Rondje Poeldijk. In 2013 waren 

Café-Biljart
”De luifel”
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er optredens in Oikos, tijdens de leerlingen dag van 
gitaarschool Peter van Elswijk in De Naald, bij de Loop 
Voor Hoop in Wateringen en in een van Westlands’ 
oudste pop podia De Flatertheek.
Het hoogtepunt tot nu toe was een optreden ‘overseas’, 
op het eiland Texel (café Sjans). En onlangs hadden we 
een erg leuk optreden op een heerlijke zondagmiddag 
en een fantastische locatie: De Tuinderij in De Lier.
Voor meer informatie kijk ook op www.cafedeluifel.nl 
of volg ons op twitter of facebook @cafedeluifel.

DE LUIFEL BLOGT
Sinds een aantal weken is het Westland weer een blog 
rijker. Een horecablog wel te verstaan.
www.barbabbels.com is de opvolger geworden van de 
column Caféklets, die jarenlang in diverse Westlandse 
weekbladen verscheen. ‘Het ging weer kriebelen. Je 
moet toch af en toe je ei kwijt’ is de achterliggende 
gedachte bij café-eigenaresse Elly Hazewinkel van het 
Poeldijkse café ‘De Luifel’.
Wekelijks verschijnt er een blog op bovenvermelde site. 
Niet meer gebonden aan een datum, aantal woorden 
en onderwerpen, komt er van alles voorbij, wat met 
name in de caféwereld passeert. 
Voor meer informatie kan je ook terecht op:  
www.cafedeluifel.nl.

Café-Biljart
”De luifel”

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

GEVRAAGD:
Hulp in huis

2 uur pw òf 3 uur p2w. 
Liefst donderdagochtend.  

(eventueel wo/vrij). 

Tel. 06 30384474
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Hallo 
  vulploegmedewerkers!

Boere

Wij zijn op zoek naar vulploegmedewerkers
voor in de avonduren.
Ben je 16 jaar of ouder en je bent op zoek 
naar een (bij) baan dan is dit iets voor jou.
Heb je interesse mail dan naar:

3545@jumbosupermarkten.nl

Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 21.00 uur
Zondag van 12.00 tot 18.00 uur


