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EINDELOOS staat voor 
een avond onbeperkt 
genieten van kleine culinaire 
gerechtjes in een knusse en 
ongedwongen sfeer. 

Dat alles voor € 29,50!

1 MEI OPENING!
EINDELOOS
Voorstraat 71
2685 EK Poeldijk
Tel. 0174 - 245681
Info@eindeloosuiteten.nl
www.eindeloosuiteten.nl

spareribs
Ook lekker op de barbecue 
 Nu heel kilo voor maar  € 10,00

Van der MAAREL, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk  -  0174-245262

’t IJswinckeltje
Voorstraat 45a, Poeldijk

Bij mooi weer zijn wij open van 
Woensdag t/m Zondag 
van 14.00 tot 20.00 uur

27 April KoningsdAg 2015
progrAmmA KoningsdAg poeldijK in- en om de leuningjes

 9.00 uur: Opening
 9.15 uur: Wilhelmus
 9.30 – 12.30 uur: Rommelmarkt kids
 9.30 – 11.45 uur: Springkussens, surfsimulator, grote hindernisbaan en paardje rijden.
 9.30 – 12.00 uur: Diverse demonstraties o.a. brandweer, dierenasiel, buurtpreventie, etc.
 11.45 – 12.30 uur: Spetterend optreden Maghen Hilgersum 
 12.30 uur: Ballonnen (milieu vriendelijk) oplaten
 12.45 uur: Einde

Disco Rob van Spronsen verzorgt weer de muzikale omlijsting, de hele morgen.

Het Oranje Comité Poeldijk haalt ook dit jaar weer alles uit de kast om er een grandioos feest 
van te maken. Alle Poelukkers en overige bezoekers zijn van harte welkom!
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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.

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

Voor de uitgave van 6 mei, gelden de volgende inleverdata : 
Inleveren kopij: dinsdag 28 april vóór 12.00 uur; 
voor advertenties: woensdag 29 april vóór 12.00 uur.

AGeNDA
24 april ♣  Algemene Ledenvergadering  

Deo Sacrum.

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

25 april ♣  Voetbalwedstrijd, Verburch - PGS/
Vogel, aanvang 15.00 uur.

2 mei ♣  Krantenactie Stapelbouw.

2 mei ♣  Voetbalwedstrijd, Verburch - HDV,  
aanvang 15.00 uur.

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

 5 mei
  ♣  Bevrijdingsconcert in de 

Bartholomeuskerk, 20.00 uur.

leT op! geWijZigde inleVerdATA:
inleveren kopij: 

dinsdag 28 april vóór 12.00 uur.
inleveren advertenties: 

woensdag 29 april vóór 12.00 uur.



Hallo allemaal,

Het is alweer april en we zijn druk in de weer met het 
verzinnen van leuke activiteiten voor de kindervakan-
tiespelen in de zomer van 2015! 

Hier alvast een paar belangrijke data voor in de agenda 
om niet te vergeten!

* De KVS week is van:
maandag 10 t/m 14 augustus 2014.

* De kaartverkoop hiervoor is op:
Woensdag 10 juni van 9.00-10.00 uur. 

In de Leuningjes (ingang bieb).

Houd die week dus vrij, want het wordt weer fantas-
tisch! Het thema dit jaar is: Movieworld!! 

Ook dit jaar zijn nieuwe sponsoren van harte welkom! 
Kent u mensen/bedrijven die ons willen sponsoren? 
Laat het ons dan weten via ons e-mailadres: kvspoel-
dijk@gmail.com. Als tegenprestatie zullen we uw be-
drijfsnaam als sponsor noemen in ons programmablad, 
dat aan de kinderen van de basisscholen in Poeldijk 
wordt uitgedeeld en in Poeldijk.

Ook doen wij mee met de Tank & Schenk actie van be-
zinepomp Tamoil in Poeldijk. Na elke tank beurt kunt 
u een goed doel kiezen waarna 1 cent per liter gedo-
neerd wordt aan het goede doel! Denkt u na het tan-
ken aan de kindervakantiespelen?? 

Bestuur kindervakantiespelen Poeldijk

eXposiTie inZAKe  
moBilisATie, oorlog en 
BeVrijding in CulTureel 
CenTrum ‘de leuningjes’
Vanaf 29 april (tot op zijn minst half mei) is er in de 
grote hal van ‘de Leuningjes’ te Poeldijk een uitgebrei-
de expositie te bewonderen die een beeld geeft van 
zowel Mobilisatie (1939/1940), Tweede Wereldoorlog 
(1940/1945) als de Bevrijding in 1945. 
Via talrijke originele documenten, gebruiksvoorwerpen, 
kranten en vergrote foto’s, afkomstig uit de collectie 
van J.N.M. van Leeuwen, wordt u meegenomen naar 
een aantal jaren dat zo nadrukkelijk zijn stempel heeft 
gedrukt op de geschiedenis van de voorbije eeuw.
De expositie beperkt zich niet tot Poeldijk alleen, 
ook ons omringende dorpen als Monster/terHeijde, 
Wateringen, Honselersdijk, Naaldwijk en Kwintsheul 
maken deel uit van het omvangrijke geheel. 
De officiële opening zal op woensdagavond 29 april 
om 20.00 uur worden verricht door een bekende 
Westlander. U bent daarbij van harte uitgenodigd! 

0174 
– 

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

0174 
– 

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

0174 
– 

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

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 24 april en zaterdag 25 april:

oranje marsepein cake nu voor   .. @ 4,95  
ronde koffiebroodjes nu voor   .... @ 1,10  
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

Maandag 27 april:  
oranje soezen en oranje 
Tompoucen nu voor   ...........................................  @ 1,65
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

voor orANjE schNItjEs EN DIvErsE  
ANDErE orANjE lEkkErIjEN  

moEt u BIj BAkkErIj vAN DEr sANDE zIjN.
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

MAANDAG 27 April zijN wij GeopeND 
vAN 08.00 tot 11.30 uur AlleeN Met GebAk

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 1 mei en zaterdag 2 mei:

appelpunTen meT slagroom
nu voor   ..................................................................................... @ 1,65  
eierkoeken  ................... 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

DiNsDAG 5 Mei (bevrijDiNGsDAG) zijN wij 
De hele DAG GesloteN

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

www.besteljeeigentaart.nl
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 Herkent u dit? Wordt u hier blij van?

 

Laat uw trap vakkundig stofferen:

Offers Wonen & Mode
Loosduinse Hoofdstraat 315 - Den Haag

070-3979171   www.offerswonenenmode.nl

         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  

Barbecue voordeelpakkett en
10 Speklapjes 5.0010 Stokjes saté  6.0010 Hamburgers 6.5010 Kip drumsticks 4.5010 Procureurlapjes 6.0010 Barbecueworstjes 7.50

Van der Maarel, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk
Tel. 0174-245262 
info@vandermaarel.keurslager.nl
www.vandermaarel.keurslager.nl
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Top Kwaliteit voor een betaalbare prijs en zo veel 
mogelijke service is waar wij voor staan.

KApsAlon 
HeuCHemer 

55 jAAr
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mijn vrouw kennen en met drie zonen vormden wij een 
heerlijk jong gezin. Tijdens projectreizen overzee werd 
ik geregeld als pastor aangesproken en bevraagd! 
“Als je het maar laat” schertste de familie. Enkele ja-
ren na het overlijden van mijn vrouw (1995) ben ik als 
zzp-er gaan werken om meer thuis te kunnen zijn voor 
de kinderen. Zij reageerden nogal verschillend toen 
ik hen vertelde theologie te gaan studeren en me in 
Vronesteyn aan te melden voor de priesteropleiding. 

Als zelfstandig consultant verdiende ik in die tijd de 
kost. Korte nachten, lange dagen. Als weduwnaar 
en huisvader stond ik bovendien vaak met twee lin-
ker handen; maar de zonen zijn, ieder op hun eigen 
wijze, mild. Dan, in september 2003 opnieuw de col-
legebanken in en o.a. sacramententheologie aan 
het Ariensconvict in Utrecht en pastorale stage in 
Moerwijk. In 2008 ben ik door Mgr. van Luyn tot pries-
ter gewijd. Mijn kinderen hebben me samen gekleed. 
Direct daarop ben ik als pastor benoemd in een gefu-
seerde parochie te Loosduinen / Den Haag-zuid waar ik 
twee pastoors mocht opvolgen. Een vitale geloofsge-
meenschap van vooral tuinders en ambtenaren met een 
grote betrokkenheid in liturgie, diaconie en catechese. 

De kerken in Den Haag-zuid werden in 2012 geclus-
terd in het kader van Samenwerking Geboden II tot de 
nieuwe parochie De Vier Evangelisten. Geen makkelijk 
proces, maar met fijne pastores, bestuurders en enthou-
siaste parochianen als een stukje Gods volk hoopvol on-
derweg naar Beloofd Land. 

Een deel van de tijd breng ik nu door in de abdij, om 
me te oriënteren op monastiek leven. Van januari tot 
en met maart dit jaar mocht ik mijn sabbatical in de ab-
dij van Berne te Heeswijk houden. Daar zal ik me ook 
de komende tijd in het “vita mixta” verder verdiepen.
Vanuit het pastores team van de federatie hoop ik hier 
samen met mijn collega’s dienstbaar te zijn in de ge-
loofsgemeenschappen van Sint Franciscus. Het zal wel 
even duren voor ik een ieder van u persoonlijk heb le-
ren kennen. Daar kijk ik echt naar uit. Trek me gerust 
aan mijn jasje of kazuifel als het nodig is.

Pastor Hans Smulders

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

pAsen, nieuW Begin
Terwijl ik in de Goede Week in de parochiefederatie on-
derweg was van viering naar viering stelde ik me hier al 
de Paasmorgen voor. “Het zal in alle vroegte zijn….als 
toen”.  

Voor velen van u was het die dagen even de ogen uit-
wrijven. Een nieuw gezicht als pastor tussen duin en 
tuin. En er was nauwelijks tijd om kennis te maken. Zo 
ben ik begin april begonnen, midden tussen de mooiste 
paastuinen in het Westland. Dat had ik me jaren gele-
den niet kunnen voorstellen. Hier als pastor te mogen 
werken!

Geboren en opgegroeid in De Steeg, een dorp aan de 
IJssel en Veluwezoom. Bos en uiterwaarden rondom 
waar jaargetijden worden gevierd, wordt gewerkt, ge-
trouwd en begraven. Met school, kerk en buurthuis als 
plaatsen van ontmoeting. 

Na mijn rechtenstudie aan de Radboud-universiteit 
in Nijmegen begon ik als jurist bij het Centraal Missie 
Commissariaat in Den Haag en leerde via Cebemo 
(tegenwoordig Cordaid) de wijde wereld, de kerk en 
vooral de wereldkerk kennen. Een werkkring midden 
tussen missionarissen, derdewereld beweging, politiek 
en maatschap-pelijk engagement. Daar leerde ik ook 

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



6 De   poelDijker

dodenHerdenKing 4 mei 2015
‘Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor 
de toekomst’.
Dit is het landelijke thema voor 4 en 5 mei 2015.
Dit thema willen we ook centraal stellen tijdens de 
oecumenische viering op maandagavond 4 mei in de 
Bartholomeuskerk, waarin we de gevallenen herdenken.
Een dag als 4 mei moet ons blijven waarschuwen om de 
ogen open te houden in het heden en ons in te zetten 
waar dat nodig is. Dan pas kunnen we op 5 mei de vrij-
heid waardig vieren.
Na de viering, die om 19.00 uur begint, is er een stille 
tocht naar het kerkhof met kranslegging en bloemen-
hulde bij het oorlogsgraf.
Na afloop is er koffie in de kerk, waarna om 20.30 uur 
het Requiem van Gabriël Fauré wordt uitgevoerd. 
Aan deze uitvoering zullen meewerken het Bartholo-
meuskoor, gastkoorleden en projectleden, organist 
Patrick Hopper o.l.v. dirigent Steven van Wieren.
U bent allen, jong en oud, van harte uitgenodigd bij 
deze 4 mei herdenking.

mAriAVespers meT loF in H. 
AndreAs KerK Te KWinTsHeul

Op zondag 3 mei om 19.00 uur zal in de H. Andreas 
kerk te Kwintsheul een Marialof zijn ter gelegenheid 
van de opening van de Mariamaand. 
Alle parochianen van de elf parochies van federatie Sint 
Franciscus zijn uitgenodigd om het lof mee te vieren. 
Pastor Straathof zal voorgaan in deze viering, waarin 
bekende Marialiederen gezongen zullen worden.

KinderpAAsViering
Afgelopen Pasen was er weer een paasviering voor kin-
deren van ongeveer 2 t/m 7 jaar in de Bartholomeus-
kerk. Er waren veel kinderen met hun ouders en opa's  
en oma's naar de kerk gekomen. Er werd een toneel-
stuk uitgevoerd door kinderen van groep 7 en 8 van 
de Verburch-hof en de Nieuwe weg. De kinderen in de 
kerk hebben hier ademloos naar gekeken. Het kinder-
koor o.l.v. Ylette hadden al een paar weken lang op de 
paasliedjes geoefend en kwamen hierbij zingen. Dank 
jullie wel . En ook de kinderen die meegewerkt heb-
ben aan het toneelstukje en vol enthousiasme hand- en 
spandiensten hebben verleend tijdens de viering, heel 
erg bedankt.
Groetjes, de kinderpaaswerkgroep 

BedAnKT Voor de 
pAlmpAAssToKKen!

Afgelopen zondag 29 maart zijn er door kinderen uit 
Poeldijk met hun ouders mooie palmpaasstokken ge-
bracht in de Terwebloem.
De stokken waren weer mooi versierd en er hingen lek-
kere dingen in zoals chocola, koekjes en fruit. 
De bewoners waren blij verrast met dit bezoek.
Namens de bewoners en het personeel van de 
Terwebloem; BEDANKT. Super!!

Terug nAAr sCHool in 
poeldijK

De werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk wil u 
graag een lesje leren. Maakt u zich niet ongerust: als 
u uw school al heeft afgemaakt, sturen we u echt 
niet terug. Toch zijn we bezig met het opstellen van 
een uitgebreide geschiedenisles over het onderwijs 
in Poeldijk. Hierin kunt u zich verdiepen tijdens Open 
Monumentendag op 12 en 13 september 2015. Wij zul-
len voor u een tentoonstelling samenstellen over de 
geschiedenis van de verschillende scholen die Poeldijk 
heeft gekend, die nu niet meer bestaan of soms onder 
een andere naam zijn doorgegaan.

Hiervoor zijn 
we nog op 
zoek naar 
materiaal. 
Alle soorten 
documen-
tatie over 
de scholen 
is welkom, 
maar in het 
bijzonder 
zoeken we 
foto’s die be-
trekking hebben op de geschiedenis van de Poeldijkse 
scholen. Helemaal blij zijn we, als u ook de namen weet 
van (eventuele) mensen die zijn afgebeeld. Ook ont-
vangen we graag anekdotes uit uw familiegeschiede-
nis, over het dagelijks leven op deze scholen. Dit zijn de 
scholen waar het om gaat:

Patronaatschool
Openbare- of Gemeenteschool
Meisjesschool St. Josef
Meisjesschool Maria
Bartholomeus Jongensschool
Tuinbouwschool LTB
Huishoudschool LTB Ludwina
ULO Thomas van Aquino
De Gantelhof
School met de Bijbel

Dus, kijk in uw archief, kijk in uw oude foto’s en kijk in 
uw geheugen en help ons met het samenstellen van de 
ultieme geschiedenisles over het Poeldijkse onderwijs. 
Dank u wel voor uw bijdrage.

Indien u ons kunt helpen, kunt u contact opnemen met 
Cora van Dalen: historiebartholomeuspoeldijk@gmail.
com, tel.: 0174-242213/06-25095585 
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dAuWTrAppen in de Vroege 
oCHTend

donderdag 14 mei 2015: de start is om 7.30 uur.

Wie wandelt mee in de vroege ochtend van 
Hemelvaartsdag door de natuur. De wandeling is be-
doeld voor jong en oud en duurt ongeveer anderhalf 
uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Alleen de con-
sumptie na afloop zal voor eigen rekening zijn. We 
starten deze ochtendwandeling vanaf de rk kerk HH 
Martelaren van Gorcum in De Lier, verzamelen bij de 
kerk. Je hebt er geen groen bloed voor nodig om te er-
varen hoe de stilte is op Hemelvaartsdag in en rond De 
Lier. Weg van het haastige bestaan van alledag. Even de 
tijd nemen om te genieten van de dingen om ons heen. 
Van rust en ruimte, natuurschoon en morgendauw. 
En van de vele vogels die volop aan het nestelen zijn. 
Wandelschoenen aan, en gaan. We houden rekening 
met een grote opkomst en natuurlijk zou het leuk zijn 
als ook ouders en kinderen meedoen. En tot slot sluiten 
we deze wandeling af met een kerkdienst en daarna 
een drankje en een broodje.
Wil je meer informatie? 
Bel Nel Groenewegen tel.: 625317 of 
Toos Slaman tel.: 626563.

KerKBeriCHTen
WeeKend 25/26 april: 4e Zondag van pasen.
Zaterdagavond 19.00 uur:
geen Viering!! Er is een viering in de H. 
Machutuskerk te Monster.

Zondagochtend 11.00 uur: 
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. Dames- en heren 
Bartholomeuskoor, Nederlands.
Voorganger: Pastor A. Vijftigschild.

Intenties: Bep Zuijderwijk, overleden familie v.d. 
Loos-van Leeuwen, Gerard Thoen, Leen van Bergen 
en Marie van Bergen-Janssen, Grar v.d. Ende-
Zuijderwijk, Jac Schouw en de families Schouw en 
Schulte.

WeeKend 2/3 mei: 5e Zondag van pasen.
Zaterdagavond 19.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. Dames- en heren 
Bartholomeuskoor, Nederlands.
Voorganger: Pater B. ten Berge.

Intenties: Koos van Kester en Helena van Kester-van 
Os en overleden familie, Arnold Oosterwijk.

Zondagochtend 11.00 uur:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING met volkszang en  
cantor.
Voorganger: Past. medewerker M.Th. v.d. Loo.

Intenties: Uit dankbaarheid bij een 85e verjaardag en 
voor alle overleden en levende leden van de families 
Van Marrewijk en Barendse, Piet Mooijman, Rien van 
Kester, Johannes Lipman, Wim van Dijk en Marie Van 
Dijk-Bol, Koos v.d. Ende.

maandagavond 4 mei om 19.00 uur:
dodenHerdenKing.
OECUMENISCHE VIERING in onze kerk met aansluitend 
een stille tocht naar het kerkhof met kranslegging en 
bloemenhulde bij het oorlogsgraf.

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

• 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

Een warme handdruk, 
een bloemetje, 
kaarten, 
telefoontjes
en uw aanwezigheid
waren hartverwarmend 
en hebben ons goed gedaan na het overlijden van 
mijn lieve man en vader

Ton van Kester
onze hartelijke dank hiervoor.

Alie van Kester-Duynisveld
Yvon en Wilco

Poeldijk, april 2015
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Voorgangers: Ds. A. Molenaar en pastor M. Kwee. 
Na afloop is er koffie in de kerk, waarna om 20.30 uur 
het Requiem van Gabriël Fauré wordt uitgevoerd. Aan 
deze uitvoering zullen meewerken het dames- en heren 
Bartholomeuskoor, Concertkoor en Projectdeelnemers, 
organist Patrick Hopper o.l.v. dirigent Steven van 
Wieren.

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 30 april om 19.00 uur:
Geen viering.

donderdag 7 mei om 19.00 uur:
Eucharistieviering met pastor M. Kwee.

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

Woensdag 22 april om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

Vrijdag 24 april om 19.00 uur:
Maandsluiting Hervormde Gemeente

Woensdag 29 april om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

Vrijdag 1 mei om 15.00 uur:
Eucharistieviering Past. Linders

Woensdag 6 mei om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

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

inTerneT
Op het Internet vindt u bij http://www.rkwestland.nl 
onze parochie.

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

Op woensdag 1 april werd na 44 wedstrijden de winter-
competitie afgesloten met de finale libre biljarten.
De winnaars van de maandagmiddag speelden tegen 
de winnaars woensdagmiddag in 3 categorieën.
1. Algemeen winnaar maandag Theo v.d. Berg tegen 

woensdag Nico v.d. Knaap. Het werd een spannende 
wedstrijd die uiteindelijk werd gewonnen door Nico 
v.d. Knaap.

2. Wedstrijd kortste partij voor de maandag Wim v.d. 
Lans tegen de woensdag speler Gerard Enthoven die 
door Gerard Enthoven is gewonnen.

3. Categorie hoogste serie maandag Aad Duivesteyn te-
gen woensdag Aad van Kester winnaar van deze par-
tij was Aad Duivesteyn.

Er werd weer gespeeld om de Willem Scholtes bokaal 
die weer door Willem Scholtes beschikbaar was gesteld 
en vanzelfsprekend door deze sponsor aan de winnaars 
is overhandigd.
Een succesvol programma van de wintercompetitie is 
weer afgerond en met veel plezier starten we weer met 
de zomer wedstrijden.

Biljartvereniging  
“Witte Paard senioren” 
Cafe “Het Witte Paard”  
aan de Voorstraat

duinenmArs meT de 
groTe Welpen
Wij hebben weer meegedaan 
aan de Duinenmars, we heb-
ben de 10 km gelopen!
Het was een leuke wandeling 
vol met liedjes en gezelligheid.
De kinderen liepen erg goed, 
maar na 8 km begonnen de 
meeste Welpjes de voetjes wel 
te voelen en als klap op de 
vuurpijl begon het ook nog 

hard te regenen! (toen hadden ze wel wat anders om 
aan te denken ;)
Ondanks de regen hebben de kinderen het onwijs goed 
gedaan en in 2 uur en 15 min, 10 km gelopen!
En daarom mochten ze allemaal hun medaille in ont-
vangst nemen.
Groetjes, de Grote Welpen
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misdaad verdient straf, punt uit. De straf moet daarbij 
in evenwicht zijn met de misdaad. En nu zijn er gewoon 
wandaden die zó erg zijn dat slechts de ultieme straf  
past. Iedereen kan vast wel een voorbeeld bedenken 
waarvan u zegt: ja, díe zouden ze... 
Nu denkt iemand misschien: maar dominee, de genade 
en de vergeving dan? Ja, gelukkig is er méér dan straf 
en vergelding. Maar zelfs God vervangt recht niet au-
tomatisch door genade. Het zal de protestant in mij 
zijn die graag juridisch denkt, maar ik geloof: God is 
de mensen genadig, maar niet ten koste van Zijn recht. 
Daarom gaf Jezus zijn leven. Eérst recht, en dan wat 
erbovenuit gaat. Het punt is: in het wetboek van straf-
recht kan slechts het eerste worden vastgelegd... Dus 
dan mag ook de ultieme straf daar een plek hebben.

in de KerK
ZondAg 26 april 2015
10.00 uur: Ds. A.J. Molenaar
19.00 uur: Ds. A.J. Molenaar

ZondAg 3 mei 2015 
10.00 uur: Ds. C.E. Lavooij, Vaassen
19.00 uur: Ds. A.J. Molenaar

maandag 4 mei 2015 (Bartholomeuskerk)
19.00 uur:  Ds. A.J. Molenaar en Pastor Kwee  

oecumenische dienst

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

doodsTrAF
Kort voor Pasen sprak paus Franciscus zich in scherpe be-
woordingen uit tegen de doodstraf. Hij noemde deze 
straf “gruwelijk en onmenselijk” en “er is geen enkele 
misdaad ter wereld die de doodstraf kan rechtvaardigen”. 
Ondanks het grote respect dat ik voor deze paus heb, 
ben ik het op dit punt fundamenteel met hem oneens. 
Wat hij zegt sluit aan bij een algemene trend in de wes-
terse wereld. Zo is in heel Europa de doodstraf al een 
tijd uitgebannen. De redenen daarvoor hangen samen 
met hoe men tegen straf aankijkt. Als eerste moet het 
bestaan van straf mensen afhouden van het begaan 
van een misdaad. De doodstraf doet dit niet méér dan 
andere straffen en is in die zin dus onnodig. Zie de 
VS, waar ondanks het bestaan de doodstraf juist méér 
moorden gepleegd worden dan hier. Ten tweede dient 
een straf om de maatschappij te beveiligen. Men kan 
een misdadiger echter ook ‘uit de weg ruimen’ door 
hem levenslang op te sluiten, dus ook uit dit oogpunt is 
de doodstraf niet nodig. 
In dit alles ontbreekt echter een heel belangrijk aspect, 
namelijk dat van genoegdoening of vergelding. De 
rechtsorde moet worden hersteld. Simpel gezegd: een 

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

VRIJDAGMARKT IN POELDIJK
Vers is LEKKER!

KARSEMEIJER
KAAS

Kaas uit Woerden steeds de beste

Zeer smakelijke 30+ KAAS met tuinkruiden
½ kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,90

Noord-Hollandse BElEgEn   ½ kilo  . . . . . . . .  4,95

BIologISchE KAAS van de Jerseykoe
½ kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,95

RooMBotER vers van de 25 kilo kluit
250 gram  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,40

Bij elk pondje kaas:
10 gRotE EIEREn voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . .  0,99

Bakkerij
’t stoepje

Iedere vrijdag op de markt in Poeldijk

* Roomboter appelpunten: 
 4 voor maar  ......................................... 2,50

* Oranje fondant cakejes: 
 4 voor maar  ......................................... 2,50

* Reuze eierkoeken: 
 Nu…  4 voor  ......................................... 1,50

* Brood van de week: 
 3 voor  .................................................... 5,00

Aanbiedingen zijn geldig op vrijdag 24-04-2015
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jAArlijKse gerAnium en rommelmArKT 
op 9 mei 2015
Rommelmarkt van 9.00 tot 13.00 uur
Geraniummarkt van 8.00 tot 14.00 uur

Tijdens de Geranium- en Rommelmarkt hebben wij de 
volgende acties:
* Bij besteding van € 25,00 op de Geraniummarkt, een 

plantje voor moeder gratis
* Planten poten in een door u gekochte pot op de  

rommelmarkt. Kosten voor het poten € 0,50 per pot.
* Thuis bezorgen van gekochte planten in Poeldijk. 
 Kosten € 1,00 per bestelling
* Van 12.00 tot 13.00 uur is er weer de tassen actie, 

meer weten lees hieronder

Als het allemaal doorgaat hebben we dit jaar ook een 
ruime keus kruidenplanten. U kunt dan voortaan de 
kruiden vers uit eigen tuin halen.

Bij de kerkdiensten
Op zondag 26 april is er ’s morgens een feestelijke 
doopdienst: Sem van der Zwan wordt gedoopt. In de 
verkondiging staan we stil bij woorden van Jezus “laat 
de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want 
voor zulke mensen is het Koninkrijk van God”. Bij Hem 
is zelfs het kleinste kind al welkom, dat laat de kinder-
doop zien! Tegelijk worden we allen door Hem aange-
spoord om kinderlijk op God te vertrouwen. Alleen zó 
vind je de weg naar zijn nieuwe wereld!
De avonddienst is een leerdienst, waarin we stilstaan 
bij ‘Christus en de christen’. Jezus heet ook wel Christus 
ofwel Messias ofwel Gezalfde – wat wil dat zeggen? En 
opdat het niet een afstandelijk lesje blijft: wat betekent 
het als je je ‘christen’ noemt, ofwel volgeling van Jezus 
Christus?

Op zondag 3 mei wordt de morgendienst geleid door 
onze oud-predikant ds C.E. Lavooij. Door uitval van een 
andere predikant is hij vrij onverwacht in ons midden. 
Ik weet zeker dat velen blij zullen zijn om hun oude 
‘herder en leraar’ weer te ontmoeten!
In de avonddienst leren we opnieuw meer over wie 
Jezus is. Nu overdenken we dat Hij ‘zoon van God’ is, en 
‘onze Heer’. Deze dingen hebben direct met ons eigen 
leven te maken, want Hij wil ook ú een zoon/dochter 
van God maken, en de Heer zijn van uw leven. Geldt 
dat al voor u en jou? 

Op maandag 4 mei (!) is er een oecumenische bijeen-
komst in de Bartholomeüskerk ter gelegenheid van 
dodenherdenking. Het is nu precies 70 jaar geleden dat 
ons land bevrijd werd, maar herdenken blijft onvermin-
derd belangrijk! Het thema van de viering is dan ook 
‘Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de 
toekomst’. Ik zal de overdenking verzorgen en Pastor 
Kwee gaat voor in gebed. Na de viering gaan we naar 
het naastgelegen kerkhof voor de kranslegging. Meer 
informatie over de Dodenherdenking elders in dit blad.

Allen hartelijk welkom in de kerk!
Ds. A.J. Molenaar

maandsluiting “Terwebloem”
Op d.V. vrijdag 24 april is er weer maandsluiting in 
"de Terwebloem", aanvang 19.00 uur.
De overdenking wordt verzorgd door onze eigen predi-
kant Ds. A. Molenaar, muzikale medewerking verleent 
het kinderkoor “de blijde Stemmen” uit ’s Gravenzande 
o.l.v. de heer Visser. Organist eveneens dhr. Visser.

open KerK
Zaterdag 2 mei is de kerk weer open voor ieder die 
even langs wil komen voor een gesprek of gewoon 
voor een kop koffie of thee. Het is fijn als u en als jij 
ook langs komt en dan gelijk iemand mee aan wie je de 
kerk wilt laten zien.
Tussen 10.00 en 11.30 uur staat de koffie klaar.

Wilt u onze gemeente steunen bij Tanqplus
Tank en schenk categorie lokaal Cultuur

Hervormde gemeente poeldijk

oud pApier
De oud-papiercontainer staat klaar van: 29 april tot 
en met 2 mei 2015 op het adres: Monsterseweg 112, 
Poeldijk (naast hotel-restaurant Elzenhagen).

Hierbij willen wij U danken voor uw gift aan de 
HARTSTICHTING.
De opbrengst was het mooie bedrag van € 2929,53.
De collectanten bedankt voor hun tijd en moeite en ze-
ker de gene die dit jaar een straatje meer gedaan heb-
ben i.v.m ziekte of vakantie van sommige collectanten. 
Voor meer info aangaande bestedingen van de op-
brengst van de collectes Hartstichting verwijs ik U naar 
de website: www.hartstichting.nl

Het seizoen 2014-2015 was een geweldig succes, zowel 
in opkomst, deelname als gezelligheid. We hebben pro-
gressie geboekt. Hebben het jokeren weer ingesteld. 
Dat kwam temeer door de vele vragen van verschillen-
de dames. Het aantal leden is behoorlijk gegroeid, ook 
bij de klaverjassers.
Er is nu een einde gekomen aan dit seizoen en we gaan 
nu de zomer in om dan op 2 september weer te begin-
nen aan de volgende competitie.
Hieronder de uitslag  van de 10 hoogst genoteerde 
plaatsen van het klaverjassen, helaas ontbreekt de jo-
keruitslag.
Ik dank iedereen voor zijn of haar medewerking voor 
het welslagen van dit seizoen. Hartelijk dank!

1. L. Poldervaart 6. C. Mol
2. H. v. Leent  7. D. Kila
3. R. Wensveen 8. T. Zuiderwijk
4. N. Luiten 9. B. v. Paassen
5. M. Mulder 10. R. Lelieveld

Tot ziens op woensdag 2 september in de Leuningjes.

Cor Mol

KLAVERJASCLUB
ONDERLINGE

VRIENDSCHAP

♥♣
♦

♠
SINDS 1947
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TAssen ACTie
Van 12.00 tot 13.00 uur kunt u bij de ingang van de 
rommelmarkt  een grote boodschappentas kopen voor 
€ 5,00. Vervolgens mag u die vullen met van alles en 
nog wat, wat op de rommelmarkt te koop aangeboden 
wordt. de spullen moeten wel in de tas passen en 
de tafel Antiek en de boeken uit de kast doen niet 
mee.

een riTs Te Ver
Wij van de toneelvereniging zijn bezig met de laat-
ste loodjes voor de uitvoering van vrijdag 24 april. Om 
20.00 uur gaan we weer los met een erg leuk stuk om 
de mensen in de zaal weer een gezellig avondje te be-
zorgen. 

We spelen die avond de komedie “Een rits te ver” ge-
schreven door de welbekende acteur Jon van Eerd. Dit 
stuk staat garant voor een aantal daverende lachsalvo’s. 
Onder regie van onszelf gaan we weer voor u probe-
ren er een leuke voorstelling van te maken en gezien de 
vrolijke repetities moet dat zeker lukken.

Het stuk gaat over camping de Wielewaal van eigenaar 
Harry Vermeulen. Helaas zijn er mensen die vinden dat 
de camping weg moet en er een golfterrein moet ko-
men. Uiteraard doet Harry, samen met zijn dochter, er 
alles aan om dit de voorkomen. Ook de met uitsterven 
bedreigde zomertortel fladdert door het verhaal heen. 
Al met al weer genoeg ontwikkelingen en personages 
voor een paar uurtjes amateurtoneel met genoeg om 
te lachen.

Dus kom allen naar de leuningjes vrijdag 18 april 
vanaf 20.00 uur, toegangsprijs € 10,--, zodat de oud-
ste toneelvereniging kan blijven voortbestaan door uw 
steun. Die steun kunt u ook geven door, als u tankt bij 
de plaatselijke Tamoil, te kiezen voor onze vereniging 
bij de actie tank en schenk, te vinden onder het kopje 
cultureel, zodat wij daar een kleine financiële steun uit 
kunnen halen.

Dit jaar spelen we op zaterdag 25 april vanaf 14.00 uur 
ook voor de Zonnebloem en de KBO. In goede samen-
werking is deze middag tot stand gekomen, om zoveel 
mogelijk mensen de kans te geven er even uit te zijn en 
een gezellige tijd te hebben. Eerder hebben we al een 
keer een eenakter gespeeld voor de Zonnebloem in de 
tenniskantine en we hopen dat succes voort te kunnen 
zetten met deze uitvoering.

Kortom, we kunnen zeggen dat onze vereniging ge-
lukkig nog springlevend is en we hopen dat dit de ko-
mende jaren ook nog zo blijft, maar daarbij zijn wij 
afhankelijk van jullie steun door jullie bezoek aan onze 
uitvoeringen en van sponsoring en donateurs. (Alvast) 
dank hiervoor. Wij hopen u de 24e of de 25e te zien en 
zullen ons uiterste best voor u doen om er een leuke 
uitvoering van te maken. 

Kijk ook op onze vernieuwde website www.genesiusto-
neel.nl

Anno 1903

Secretaris: T. v. Lier
Verburghlaan 66
2685 SZ Poeldijk

0174 247566
T.n.v. St. Genesius Poeldijk

www.genesius-toneel.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

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

Vrijdag 24 april
Lintjesregen, jaarlijkse uitreiking lintjes

Vrijdag 24 april
Toneelvoorstelling St. Genesius 

Zaal open om 19.30 uur

Zaterdag 25 april
Toneelvoorstelling St. Genesius 

Zaal open om 13.30 uur 

Zondag 26 april 
Dutch Pro Wrestling

Aanvang 17.00 uur
Voor meer informatie: http://www.dutchprowrestling.com/index.php/

shows/item/291-dpw-presenteert-nemesis-zondag-26-april-2015

Maandag 27 april
Koningsdag, Oranje Comité Poeldijk

Activiteiten rond De Leuningjes 
Vanaf 9.30 uur

Zondag 3 mei
Hawaiian Sundays, gezellige muziekmiddag

14.00 – 17.00 uur

Woensdag 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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onTHulling VAn HeT 
sTrAATnAAmBord 
“meVrouW FlÜHrplein”
Zaterdag 11 april is het straatnaambord “Mevrouw 
Flührplein” feestelijk onthuld. Dit onder belangstelling 
van zo’n 60 familieleden: haar dochters, kleinkinderen 
en zelfs achterkleinkinderen, maar ook neven en nich-
ten. 

Foto: Willem de Bruyn.

in de KerK
Zaterdag 25 april:
19.00 uur: Geen viering

Zondag 26 april:
11.00 uur:  Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens de Nederlandse viering de Petrus en 
Paulusmis van Jan Vermulst

Zaterdag 2 mei:
19.00 uur:  Dames en heren Bartholomeuskoor zin-

gen tijdens de Nederlandse viering de 
Willibrordusmis van Bernard Bartelink

Zondag 3 mei:
11.00 uur:  Viering met cantor

nelleKe noorderVlieT Bij WesTlAnds 
BeVrijdingsConCerT

dinsdag 5 mei 2015
Bartholomeuskerk 
poeldijk
Aanvang 20.00 uur

Ook de gemeente 
Westland viert op vele 
manieren ‘70 jaar vrij-
heid’. Deze bijzon-
dere feestdag wordt 
afgesloten met een groots 
‘Proms-achtig’concert 
in de Poeldijkse 
Bartholomeuskerk.

Schrijfster en Neerlandica Nelleke Noordervliet zal op 
dinsdag 5 mei met een speciale bijdrage het feestelijke 
Bevrijdingsconcert openen.

Nelleke Noordervliet-Bol heeft wortels in het Westland, 
zoals ze ooit eens verhaalde tijdens haar bijdrage aan 
de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam. Ze 
noemde het ‘Bollenlaantje’ op de Poeldijkse begraaf-
plaats waar o.a. haar gesneuvelde ooms en overige fa-
milie van haar vaders kant een rustplaats hebben.
Nelleke Noordervliet gaf daarom spontaan gehoor aan 
de uitnodiging om haar medewerking te verlenen aan 
het Westlands Bevrijdingsconcert.

Het concert zal uiteraard op plechtige wijze aanvangen 
met ‘het Wilhelmus’.
Samen met het Holland Symfonie Orkest, het 
Concertkoor van de Zangkoren Deo Sacrum en vocale 
solisten zal het publiek worden uitgenodigd om op in-
drukwekkende wijze het volkslied uit te zingen.

Na de woorden van Nelleke Noordervliet zal het pu-
bliek ‘Bevrijdingmuziek’ horen en beleven van Vader-

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
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leiding van dirigent Steven van Wieren. Dit concert 
vangt aan om 20.30 uur. 

Fauré schreef dit Requiem vanaf 1887. Hoewel hij dit 
Requiem schreef om het componeren zal de dood van 
zijn vader in 1885 en van zijn moeder in 1887 onge-
twijfeld hebben bijgedragen tot het schrijven van dit 
Requiem. Er zijn drie versies van het werk: een 'sobere' 
uit 1888, een 'grotere uit 1893 en één uit 1900. De ver-
sie die op Maandag 4 mei uitgevoerd wordt is de gro-
tere versie van 1893. 

Voorafgaand aan de uitvoering van het Requiem 
is er om 19.00 uur in de Bartholomeuskerk een 
Oecumenische viering waarna op de begraafplaats een 
korte herdenking volgt bij het monument van de geval-
lenen uit de tweede wereldoorlog.
Aansluitend is er in de ontmoetingsruimte van de kerk 
gelegenheid om een kopje koffie te drinken waarna om 
20.30 uur de uitvoering van het Requiem van Fauré aan-
vangt.

(Na afloop van de uitvoering zal, ter bestrijding van de 
onkosten van deze uitvoering,  een deurcollecte wor-
den gehouden).

rABoBAnK CluBKAs CAmpAgne 
De Rabo Clubkas Campagne is voor Deo Sacrum weer 
een succes geworden. Hierbij willen we graag iedereen 
die het koor stemmen heeft gegund hartelijk bedan-
ken. 

TV

landse bodem maar uiteraard ook van internationale en 
universele aard. 
Finlandia van ‘Sibelius’, het slotkoor van Beethoven’s 
Negende; ‘Alle Menschen werden Brüder’ maar ook 
“Feel the Spirit” van John Rutter.  
Het publiek zal uiteindelijk opnieuw worden opgetild 
wanneer de finale van ‘Westland Proms’ wordt ingezet 
met het beroemde ‘Land of Hope and Glory’.

dinsdAg 5 mei, BArTHolomeusKerK poeldijK, 
AAnVAng 20.00 uur:
Feestelijk BEVRIJDINGSCONCERT door Concertkoor 
Zangkoren “Deo Sacrum” met medewerking van 
Holland Symfonie Orkest, Nelleke Noordervliet en de 
Solisten: Deirdre Angenent – sopraan, Carina Vinke – alt, 
Leon van Liere – tenor, Georg Gädker – bas. Het geheel 
onder leiding van Steven van Wieren.

De toegangskaarten voor dit concert kosten € 25,– en 
kunnen besteld worden via de website www.deosa-
crum.nl, door een email te sturen naar zangkoren@deo-
sacrum.nl of telefonisch via nummer 0174-24 52 38. 
Toegangskaarten zijn ook verkrijgbaar bij de koor-
leden, bij Bakkerij van der Sande in Poeldijk en bij 
Sigarenmagazijn De Wilde in Naaldwijk. 
Wilt u zeker zijn van een plaatsje bij dit feestelijke 
concert: reserveer dan tijdig! 

dodenHerdenKing meT requiem VAn FAuré...
Vanwege Dodenherdenking wordt op maandagavond 
4 mei het Requiem van Gabriel Fauré uitgevoerd in de 
Poeldijkse Bartholomeuskerk. Medewerking verleent 
de organist Patrick Hopper en het geheel staat onder 
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Ondanks dat de voormalige Bartholomeuskerk door de fotograaf 
op afstand werd vastgelegd, blijkt het gebouw gezien het opschrift 
de voornaamste reden voor het verschijnen van dit kleinood te zijn 
geweest. Een kerk die in 1849/1850 werd gebouwd en 76 jaar later, 
wegens te geringe afmetingen, met de grond werd gelijkgemaakt. 
Dat het Godshuis met de twee identieke torentjes van ongekende 
schoonheid moet zijn geweest, bewijzen prachtige opnamen die 
van zowel het in als het exterieur bewaard zijn gebleven. Dat het in 
Poeldijk veruit het belangrijkste bouwwerk was, daaraan hoeft niet 
te worden getwijfeld. Toen deze prentbriefkaart meer dan een eeuw 
geleden door de handel in koloniale waren van Klaas Witkamp 
aan de Tramstraat (nu Bloemenstraat) in omloop werd gebracht, 
beschouwden het merendeel der Poeldijkers toenmalig pastoor 
Johannes Gallenkamp als het ongekroonde hoofd van het dorp. 
De meeste bewoners hielden zich een eeuw geleden veel serieuzer 
bezig met de ‘wetten’ van de pastoor dan met die van het burger-
lijk gezag. Begrijpelijk, met de kerk had vrijwel iedereen vanaf de 
prilste jeugd vrijwel dagelijks te maken, terwijl er aan het uiterlijk 
van het dorp in die tijd jarenlang weinig of niets veranderde. Het 
indienen van bouwplannen gebeurde sporadisch, motorisch verkeer 
was te verwaarlozen, terwijl stoplichten nog nergens enig nut had-
den. De opname toont aan dat een paardenpad in het midden van 
de Voorstraat voldoende was om het verkeer in goede banen te lei-
den. De naam zegt het al; in hoofdzaak paarden maakten dankbaar 
gebruik van de speciaal voor hen aangebrachte verharding. Vooral 
tijdens winterse omstandigheden voor de viervoeters een uitkomst 
tussen de vaak glibberige zijkanten van de straat. Dat het verharde 
gedeelte ook door fietsers, wandelaars en mensen met handkar werd 
gebruikt bewijst de naderende neringdoende op de achtergrond. Het 
gebouw middenin de straat is de voormalige pastorie. Op leeftijd 

gekomen plaatsgenoten vertelden mij vele jaren geleden dat zij bij 
het naar school gaan (circa 08.30 uur) de pastoor met zijn kapelaans 
aan tafel zagen tijdens hun ontbijt. De schooljeugd keek bij wijze 
van spreken op de borden van de geestelijkheid! 
Opvallend dat links van de straat alles in de loop der jaren werd 
weggevaagd, terwijl rechts de herkenningspunten legio zijn. Van 
de twee blokjes woningen centraal op de foto staat het hier zicht-
bare nog altijd fier overeind. Het blokje waar zich destijds onder 
meer Van Kleef (bakkerij) en Van Roon (kruidenier) zich vestigden, 
moest echter wijken voor het intussen ook al weer afgestoten nieuwe 
bankgebouw. Rechts de woning van de familie Gerrit Goeijenbier 
en Cornelia Goeijenbier-van Paassen (later familie M. de Backer-
Goeijenbier). Typisch zo’n pand dat niet weg te denken is uit de 
bebouwde kom. Wat wel verdween is de oude druivenmuur die een 
verbinding vormde met laatstgenoemde woning en het aanwezige 
woningblok. Een muur die exact de breedte van de volledige Jan 
Barendselaan aangeeft. De aanleg van die laan stond voor het eind 
van de jaren dertig gepland, mobilisatie en oorlog waren in dezen 
een remmende factor. Vandaar dat het uitgedachte tracé een tiental 
jaren rust kreeg en de toekomstige laan tussen 1939 en 1949 door 
de Poeldijkers ‘Zandweg’ werd genoemd. In 1950 werd de J.B.-laan 
door burgemeester K.L.J. Wouters en Jan Barendse alsnog geopend. 
Andermaal een bewijs dat er ten faveure van het (snel)verkeer veel 
schoons moest worden prijsgegeven.
 
‘Een plaatje, heel erg lang geleden,
onvergelijkbaar met het heden.
Het fraaie kerkje,
een meesterwerkje,
moest weg, kon niet worden vermeden’.

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen



16 De   poelDijker

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.

nieuwe V.o.A.’s in poeldijk
Op donderdag 16 april hebben Leny van Leeuwen 
en Ineke van Swieten het certificaat Vrijwillige 
ouderen Adviseur ontvangen. Zij hebben daarvoor in 
Bergschenhoek een 7-daagse cursus gevolgd.

Vrijwillige ouderenadvisering
Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA) zijn getrainde vrij-
willigers, die mensen helpen om lokaal de weg te vin-
den bij een hulpvraag. Een ouderenadviseur kan u 
advies geven over de mogelijkheden die er zijn om uw 
hulpvraag op te lossen, omdat zij de weg en het aan-
bod weten in uw gemeente. 
onafhankelijke vorm van cliëntondersteuning 
Vrijwillige ouderenadvisering is een onafhankelijke vorm 
van cliëntondersteuning die de ouderenbonden als 
service aan hun leden bieden. Het gaat vooral om het 
helder krijgen van de hulpvraag en om een overzicht te 
bieden van de mogelijkheden. In sommige gevallen kan 
een ouderenadviseur ook meegaan naar een gesprek 
met een medewerker van het WMO loket of een andere 
instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na 
een gesprek. Mede door de hulp van de ouderenadvi-
seur kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven 
wonen en de regie in eigen handen houden. 

overleg met staatsecretaris martin van rijn
Op woensdag 8 april voerde de Unie KBO overleg met 
staatsecretaris Van Rijn (VWS) over gezondheidspreven-
tie bij ouderen. De aanleiding voor het gesprek vormde 
een uitgebreide brief die de Unie KBO hierover onlangs 
aan staatsecretaris Van Rijn stuurde. Hierop volgde 
prompt een uitnodiging voor een gesprek.
De Unie KBO waarschuwt al lange tijd voor ‘tunnelvisie’ 
als het om gezondheidspreventie gaat. “Alle ballen op 
jongeren”, aldus beleidsadviseur Ellen Willemsen, “ter-
wijl er juist ook veel gezondheidswinst valt te behalen 
bij 65-plussers.” De Unie KBO vindt het een goede zaak 
dat er ingezet wordt op jongeren, maar is van mening 
dat gerichte aandacht voor preventieve gezondheid 
bij ouderen ook noodzakelijk is. De ouderen vormen 
nu geen aparte doelgroep binnen het preventiebeleid. 
Terwijl er nog zoveel gezondheidswinst te behalen valt.
Gerichte gezondheidsbevordering bij ouderen kan bij-
dragen aan het voorkomen of uitstellen van de zorg- en 
ondersteuningsvraag van ouderen. Er is sprake van veel 

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

Vice voorzitter Brigit van Dijk feliciteert Leny en Ineke met het 
behalen van het VOA-certificaat.
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af; krijgt u bijvoorbeeld de vraag om opnieuw in te 
loggen? Of wordt er een extra controle met inloggen 
gevraagd? Sluit dan uw browser en neem contact op 
met uw bank. 

4. ga niet in op vreemde verzoeken - Uw bank 
vraagt u nooit via e-mail, telefoon of sms om een up-
date van internetbankieren, om een nieuwe site te 
testen of om de veiligheid van uw computer te con-
troleren. Krijgt u zo'n verzoek? Ga hier dan niet op in 
en meld het uw bank. 

5. Beveiligde verbinding – Het adres van gewone 
websites begint met ‘http://www.’ Een beveiligde 
website, zoals bij internet bankieren, begint met 
‘https://www.’ De extra ‘s’ staat voor ‘secure’ (veilig). 
Uw gegevens via zo’n site worden automatisch ver-
sleuteld.

vermijdbare gezondheidsklachten onder ouderen. Er is 
dan ook meer en gerichte aandacht nodig voor leefstijl 
en leefomgeving van ouderen, zo luidde en luidt ons 
pleidooi.

De staatssecretaris bleek ontvankelijk voor ons pleidooi. 
Hij heeft toegezegd dat nu ook het ministerie van VWS 
aan de slag wil met diverse gezondheidsthema's. Wordt 
vervolgd.

Vijf tips voor veilig internetbankieren
Internetbankieren is in opkomst. Handig, maar de keer-
zijde is dat criminelen via uw computer toegang kun-
nen krijgen tot uw gegevens. De Unie KBO geeft u vijf 
tips, zodat u veilig digitaal uw geldzaken kunt beheren. 
Toegang tot uw computer door buitenstaanders vindt 
op verschillende manieren plaats. Bijvoorbeeld door 
het installeren van schadelijke software. Of door met 
een valse e-mail namens uw bank achter uw pincode te 
komen. De bank zal u nooit via e-mail om beveiligings-
codes vragen. Zorg dat de beveiliging van uw computer 
op orde is. Dit zijn de vijf tips van de KBO voor veilig in-
ternetbankieren: 
1. Houd uw codes geheim – Al uw toegangscodes en 

wachtwoorden zijn altijd privé. Ze geven toegang tot 
uw geld. Uw bank vraagt ze nooit aan u, ook niet via 
e-mail, sms of telefoon. Neem contact met uw bank 
op als u het niet vertrouwt. 

2. Zorg voor uw beveiliging – Installeer een goede 
virusscanner op uw computer. Installeer ook altijd de 
updates van uw besturingssysteem en andere compu-
terprogramma’s. 

3. Wees alert bij inloggen - Let altijd goed op bij het 
inloggen en goedkeuren van betalingen. Wijkt het 

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
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Reserveren voor het openingsweekend kan nu telefo-
nisch op Tel. 0174-245681, per mail info@eindeloosui-
teten.nl of via de Facebookpagina van Eindeloos. Op 
Facebook zullen ook leuke acties gehouden worden. 
Binnenkort kan men ook reserveren via de nieuwe web-
site www.eindeloosuiteten.nl. “We zullen er een einde-
loze avond van maken” aldus René Hartman. 

Eindeloos, onbeperkt genieten  29,50
Eindeloos Menu, 6 gerechten   26,50
Eindeloos, voor kids 13,50
Kindermenu 6,50

eindeloos
Voorstraat 71
2685 EK Poeldijk
Tel. 0174 245681
E-mail: info@eindeloosuiteten.nl

openingstijden:
Vrijdag tot en met zondag vanaf 17.00 uur.
Maandag tot en met donderdag voor besloten evene-
menten.

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

gloednieuW eeTConCepT in 
poeldijK: eindeloos!

Per 1 mei 2015 zal 
er een gloednieuw 
eetconcept te vin-
den zijn in het hartje 
van het Westland, te 
Poeldijk. Eindeloos 
staat voor een 
avond onbeperkt 
genieten van ver-
schillende kleine 
gerechtjes. Uniek in 
het Westland: bestel 
zoveel voor-, hoofd- 
en nagerechtjes als u 
maar wilt tegen een 
vaste prijs! Culinair 
tafelen in een knus-
se en ongedwongen 
sfeer. 

Reeds jaren is René Hartman horecaondernemer in het 
Westland. Via Maasdijk is hij in Poeldijk beland en nu 
anno 2015 is het tijd voor vernieuwing. “Wij zien dat 
kleine gerechten en meer variatie een toenemende 
trend zijn. Ook zie je de trend van uit eten voor een 
vaste prijs. Samen 
resulteert dit in het 
concept Eindeloos”, 
licht René toe. 
Kleine gerechtjes, 
betekent meer va-
riatie. Zo worden 
er, naast een bief-
stukje en een goed 
stukje vis, ook inter-
nationale uitstap-
jes gemaakt, naar bijvoorbeeld Oosterse, Griekse en 
Italiaanse gerechtjes. Ben je een liefhebber van voor-
gerechtjes, kies dan vooral voor meerdere voorgerecht-
jes. Heb je na de hoofdgerechtjes nog plek over? Aarzel 
dan niet om twee of drie of alle desserts te proberen!
Het gehele weekend van 1 tot en met 3 mei zal het 
extra feestelijke openingsweekend van Eindeloos zijn. 
Alle gasten zullen tijdens dit weekend worden ontvan-
gen met een bruisend aperitief en onder deze gasten 
zal een arrangement worden verloot, zoals een tapas-
avond.

Op de jaarvergadering van  het Katholiek Vrouwen 
Gilde afdeling Poeldijk op 4 februari 2014 is met alge-
mene stemmen besloten het Gilde per 2015 op te hef-
fen.  
Op dinsdag 3 maart jl. werd het afscheid feestelijk ge-
vierd, tegelijk met het 60-jarig bestaan van het KVG  bij 
Partyrestaurant Vrienden.
Burgemeester Van der Tak bezocht het Gilde om 
voorzitter An Gardien tot haar grote verrassing een 
Koninklijke Onderscheiding op te spelden.  
Op 10 juni a.s. vind er nog een fietstocht plaats t.b.v. 
Stichting Melania, waarvoor de leden een uitnodiging 
krijgen. 

Rest het bestuur nog de leden hartelijk te bedanken 
voor de vele attenties die zij hebben ontvangen en al-
len het beste te wensen. We komen elkaar vast nog wel 
eens tegen. 

Namens het bestuur van het KVG-afdeling Poeldijk
Nel van Leeuwen

KATHOLIEK 
VROUWENGILDE
afd. POELDIJK
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Ik ben weer thuis.

Alles is voorspoedig verlopen.
Ik heb veel steunbetuigingen, kaarten en 

bezoekjes ontvangen zowel in het ziekenhuis 
als in de Bieslandhof.

Dat heeft mij veel goed gedaan en heeft het 
gezondheidsproces bevorderd.

Hartelijk dank daarvoor en alle goeds 
toegewenst.

 
Aad van der Knaap

poelDijkertjes
Tapijt, Laminaat, Vinyl, 

Zonwering, Gordijnen, Vitrages, 
Dameskleding, Cadeauhoek.

Offers Wonen & Mode 
Loosduinse Hoofdstraat 315 

Den Haag

Verloren:
In de omgeving van de kerk of de Jumbo heb ik mijn trouwring 
met de inscriptie ‘Janus - 1-2-1961’ verloren. Wegens de grote 

waarde die eraan wordt gehecht, gaarne terugbezorgen bij:

A. Brabander - Wittebrug 119 - 2685 EZ Poeldijk. 

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

Wij willen nog een keer uw aandacht vragen voor een 
gezamenlijke activiteit van St. Genesius, de Zonnebloem 
afdeling Poeldijk en de KBO afdeling Poeldijk. 
Op 25 april a.s. speelt de toneelvereniging St Genesius 
speelt de komedie “Een rits te ver” waarin camping de 
Wielewaal centraal staat en het belooft een hele gezel-
lige middag te worden.
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. 
Voor kaarten en meer informatie kunt u altijd even  
bellen met een van onze medewerkers:
•	 Joke	Spitzer	tel.:	0613553930,	Dreeslaan	40,	

Naaldwijk.
•	 Els	Duijnisveld	tel.:	0654745922,	van	Velzenstraat	3,	

Poeldijk.
Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan de zaal. Tot ziens op 
25 april!

Graag willen wij U ook nog even wijzen op de actie 
“Tank en Schenk” bij het benzinestation Tamoil aan de 
Jan Barendselaan. Elke liter getankte benzine levert  
€ 0,01 op voor een door u gekozen goed doel. Het 
werkt als volgt: Bij het afrekenen kiest u op de display 
onder het kopje overige voor De Zonnebloem Poeldijk 
en daar worden alle medewerkers van onze afdeling 
heel blij van.

MK

KoningsdAg 2015
Ook dit jaar zal Pius X tijdens de tweede Koningsdag de 
muzikale omlijsting verzorgen.
’s Morgens zullen wij de opening van de Kinderspelen 
verzorgen. Dit zal voor het eerst niet gedaan worden 
door het ‘grote’ orkest, maar door het leerlingenorkest! 
Zij zullen aan iedereen laten horen, dat ze een goede 
vervanger zijn van het ‘grote’ orkest. J
Het orkest heeft deze dag ook een belangrijke taak, 
namelijk het jaarlijkse concert in de Backerhof. Speciaal 
voor de wat oudere jongeren van Poeldijk. Enkele tradi-
tionele nummers zullen voor iedereen, jong en wat ou-
der, worden uitgevoerd en het Wilhelmus zal natuurlijk 
niet ontbreken. 
Dit concert is voor iedereen gratis toegankelijk, dus voel 
u vrij om ook te komen luisteren.
De opening van de Koningsspelen is om 9.00 uur en het 
concert in de Backerhof is om 10.15 uur.

Wij wensen iedereen een muzikale Koningsdag 2015!

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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wereldoorlog. Een week daarvoor hebben we op 27 
april ook nog Koningsdag en op 17 mei de verjaardag 
van onze koningin. 
Wellicht een mooie aanleiding om eens na te den-
ken over een feestelijke optuiging van ons dorp. Het 
Oranjecomité zal voor de verschillende gelegenheden al 
vast wel plannen hebben in die richting, maar ook wij 
als dorpsbewoners kunnen daadwerkelijk ons steentje 
bijdragen door er voor te zorgen dat tijdens die dagen 
bij of aan zoveel mogelijk huizen en gebouwen (vooral 
de Voorstraat !!) fier de vlag, groot of klein, wordt uit-
gestoken. Daarmee kunnen we dan uiting geven  aan 
onze onderlinge verbondenheid, de gehechtheid (meer 
of minder dat doet er niet toe) aan ons koningshuis en 
het feit dat we in een vrij en tamelijk vredig land  wo-
nen en dat feestelijk mogen vieren.

Kees Veerkamp

ons dorp VAn Weleer …
Het klinkt misschien wat vreemd, maar ik heb een zwak 
voor vlaggen en dan met name voor onze nationale 
driekleur, het rood,wit blauw. Dat heb  ik al sinds mijn 
kinderjaren, want alhoewel nog geen 4 jaar oud,  was 
ik al diep onder de indruk van het uitgebreide vlagver-
toon in ons dorp na de bevrijding. Ook toen al woonde 
ik in de Voorstraat en ik weet nog dat mijn vader des-
tijds helemaal in Utrecht was geweest om een grote 
vlag te kopen van wel 2 bij 3 meter met een oranje 
wimpel.
Op de grote zolder van ons huis lag op de hanenbalken 
een vlaggenstok van wel 6 meter.
Die werd dan uitgestoken uit het dakraam en het uit-
einde met oude stropdassen vast gemaakt aan een 
haak in de raamsponning en de achterkant van een 
bed.
Vanuit dat dakraam kon ik de hele Voorstraat naar bei-
de kanten overzien en kon ik uren zitten kijken hoe van 
bijna ieder huis een grote of kleinere vlag werd uitge-
stoken.
Het meest was ik onder de indruk als de metersgrote 
prachtige vlag bij het huis van Jacob Delfgaauw (te-
genwoordig rijwielhandel v. Tol) naar buiten kwam, die 
overspande toen zowat de hele Voorstraat.
In die jaren, zo globaal tot midden jaren 1960, werd er 
heel vaak gevlagd bij allerlei gelegenheden. Dat was 
heel normaal bij  verjaardagen van alle leden van ons 
Koningshuis, natuurlijk op 4 en 5 mei, andere lande-
lijke gedenkdagen, maar zeker ook bij dorpsfeesten en 
kerkelijke hoogtijdagen, zoals het feest van Christus 
Koning (vlag met geel/witte wimpel), bij de intocht en 
eerste H. Mis van een pas gewijd priester (neomist)en 
bijzondere jubilea.
Kortom: een vlag bracht z’n uitgave wel op !

Dat beeld is intussen helemaal verdwenen … zeker in 
het oudere gedeelte van ons dorp.
Helemaal triest is het in de Voorstraat,  zelfs met de 
weinige dagen dat er gevlagd kan worden zie je er 
maar sporadisch eentje en dan vaak nog zo’n kleintje 
die nauwelijks opvalt.
Al jaren ga ik zelf tegen die trend in, door bij allerlei 
gelegenheden mijn grote vlag uit te steken aan de mast 
onder het raam van mijn woonkamer in de pastorie.
Gelukkig doet de koster meestal mee door dan ook de 
vlag aan de mast te hijsen in de pastorietuin. Een vlag 
vanuit de kerktoren gebeurt helaas maar erg weinig.
Opvallend is wel dat in de wat meer nieuwbouwstraten 
van ons dorp veel meer gevlagd wordt en ook wel aan 
de flat bij de Irenestraat en de Jan Barendselaan.
Maar de Voorstraat biedt – ook letterlijk – een steeds 
meer armzalig beeld!
Wat zou het een veel feestelijker aanblik geven en 
stemmingsverhogend werken als b.v. tijdens Rondje 
Poeldijk ook uitbundig gevlagd werd, zeker in de 
Voorstraat, waar dan veel te doen is!
In de nieuwbouwstraten, zoals nu pas aan de 
Rijsenburgerweg, zag ik dat een stokhouder standaard 
aan de gevel bevestigd is … allemaal precies op het 
zelfde plekje en dat is dan weer wat jammer en geeft 
een eentonig beeld. Juist diversiteit en verschillende 
maten vlaggen bevordert het feestelijke karakter.

Wat hoop ik met dit verhaal te bereiken?
Welnu het volgende: in 2015 mogen we op 4 mei ge-
denken en op 5 mei vieren dat we 70 jaar geleden 
werden bevrijd en er een einde kwam aan de Tweede 

dierenAsiel ZoeKT ColleCTAnTen in poeldijK
Huis-aan-huis-collecte om ‘t julialaantje te redden
Dierenasiel ’t Julialaantje is dringend op zoek naar col-
lectanten in het Westland. Het asiel, dat met sluiting 
wordt bedreigd, heeft van de gemeente Westland toe-
stemming gekregen om van 3 tot en met 16 mei en 
van 24 tot en met 30 mei huis aan huis te collecteren.

“In die week moet er bij zoveel mogelijk inwoners van 
het Westland, maar zeker in Poeldijk op de bel worden 
gedrukt. Iedereen, die dierenasiel ’t Julialaantje een 
warm hart toedraagt, roepen we op ons te helpen en 
zich aan te melden als collectant” zegt voorzitter Ruud 
Tombrock. “Collectanten hebben we echt nooit teveel.”

Tombrock bena-
drukt dat het ‘vijf 
voor twaalf is’ voor 
‘t Julialaantje. Het 
asiel staat in Rijswijk, 
maar vangt dakloze 
honden en katten 
op uit nóg drie ge-
meenten, waaronder 
Pijnacker-Nootdorp, 
Delft en natuurlijk 
het Westland.

“Voor 1 juli moeten we 300.000 euro bij elkaar hebben 
om het asielpand te kunnen verbouwen. Dat staat er 
bijna 40 jaar en is op. Nog langer dieren in dit gebouw 
opvangen is geen optie: het is verbouwen of sluiten. 
Dat laatste willen we absoluut voorkomen. Zonder dit 
asiel dreigt de opvang van dakloze dieren in de toe-
komst ernstig in het gedrang te komen.”

Mensen die ’t Julialaantje als collectant willen helpen, 
kunnen zich onder vermelding van naam, adres en tele-
foonnummer aanmelden bij de collectecoördinator van 
het asiel: sylvia-mulder@ziggo.nl.

Meer informatie is te vinden op www.asieljulialaantje.nl.

Streekdierentehuis ’t Julialaantje
Julialaantje 50, 2283 TB RIJSWIJK
Telefoon: 070-3902192
Bank rek.nr.: NL71 INGB 0003113509
www.asieljulialaantje.nl
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Binnen ons dorp mag dat toch wel van ie-
dereen worden verwacht. Let wel: het gaat 
er niet om dat U een bijdrage moet geven 
maar sta de collectant vriendelijk te woord.
Dit wil ik, namens een aantal collectanten, 
even aan U laten weten.
Voor diegenen die een bijdrage in de collectebus heb-
ben gedaan: 

HArTelijK BedAnKT!!!!!
Een “Poeldijkse” collectant 

lAdy’s & liFesTyle 
Lady’s & Lifestyle is een nieuwe kleding boetiek in het 
hartje van Poeldijk.
Op 4 april hebben wij onze deuren geopend!
We hebben een leuke gevarieerde collectie voor jong 
en oud, voor ieder wat wils.
Elke week wordt de collectie aangevuld me de nieuwste 
en leukste items op het gebied van kleding en accessoi-
res zodat we altijd up to date zijn.

Kom eens langs om een kijkje te nemen in het mode 
snoep winkeltje van Poeldijk, u bent meer dan welkom!

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

HAllo
Inmiddels zijn collectanten op pad 
geweest van diverse stichtingen 
voor een kleine bijdrage.
Het zijn organisaties waarvoor de 
vrijwilligers zich volledig willen in-
zetten en samen met U de schou-
ders eronder trachten te zetten.
Het is  dan ook jammer dat ze zich vaak in de steek  
gelaten voelen omdat er, wanneer een collectant aan-
belt, door de drukte binnenshuis, geen aandacht wordt 
besteedt aan diegene die met de collectebus staat. Het 
gaat hier om beleefdheid en aandacht voor anderen. 

Dank je wel dat je er was voor mijn lieve man, 
onze vader en opa

 Koos van Dijk 
En....
Dank je wel dat je er was voor ons...
Met welgemeende woorden
Gesproken en gezongen...
Door de stilte die je liet vallen
Met prachtige bloemen
Met een arm om ons heen
Met een lieve kaart,
Door er te zijn...
 
We voelen ons er door getroost en het heeft het 
afscheid bijzonder gemaakt.

Corry van Dijk-van Marrewijk
Kinderen en kleinkinderen

Honselersdijk, april 2015

Dank je wel dat je er was voor mijn lieve man, 
onze vader en opa

 Koos van Dijk 
En....
Dank je wel dat je er was voor ons...
Met welgemeende woorden
Gesproken en gezongen...
Door de stilte die je liet vallen
Met prachtige bloemen
Met een arm om ons heen
Met een lieve kaart,
Door er te zijn...
 
We voelen ons er door getroost en het heeft het 
afscheid bijzonder gemaakt.

Corry van Dijk-van Marrewijk
Kinderen en kleinkinderen

Honselersdijk, april 2015
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BeKerFinAle ds2 - 10-4-2015
Na 2 makkelijk overwinningen op Quiksport en 
Quintus, moesten de dames 2 van handbalvereniging 
Verburch het opnemen tegen het in de eerste klasse 
spelende Oliveo.
Al snel hoor je dan, gaan we toch niet winnen, zij spe-
len een klasse hoger en zijn dan ook nog kampioen ge-
worden, terwijl wij elk jaar net geen kampioen worden 
in de tweede klasse.
Maar dan wordt het toch een berespannende wedstrijd, 
waarbij het gelijk opgaat en Verburch uiteindelijk toch 
aan het langste eind trekt, omdat de wil er is en Jolene 
een dijk van een wedstrijd staat te keepen.
De een na de andere mooie actie zien wij als publiek 
en vooral Lisset is ontketend als rechter hoekspeelster. 
Natuurlijk gooien de altijd goedlachse dames Onings er 
weer genoeg ballen in aan de cirkel, na de bal te heb-
ben ontvangen van baltovenaar Dieke.
De verdediging staat als een huis en 10 minuten voor 
tijd is het duidelijk wie er gaat winnen.
De voorsprong wordt nog even lekker uitgebouwd tot 
32 - 27. TADATATADA IN DE FINALE!!!
Dan tegen het, een nog een hogere klasse spelende 
Schipluiden (hoofdklasse), mij trouwens een raadsel 
hoe die in deze bekercompetitie terecht komen?
Ze gaan beginnen met een professionele voorberei-
ding, bij de voorzitter thuis wordt om 17.30 uur begon-
nen met een stevige Italiaanse maaltijd.
Dan verzamelen we met zijn allen op Verburch om met 
een propvolle Kwibus richting Pijnacker te rijden, de 
stemming zit er al goed in.
We komen ergens in de middle of nowhere aan bij een 
gloednieuwe sporthal en lopen het laatste stuk in een 
lekker zonnetje. De dames gaan zich omkleden en wij 
zoeken de tribune op.
Daar gaan we al snel weer weg, want alleen op de 
hoogste rij kun je iets zien van wat er op veld zich af-
speelt, lekker over na gedacht bij de nieuwbouw?
Dan om 7 uur gaan ze beginnen, een kwartier lang blij-
ven ze aardig gelijk, maar dan loopt Schipluiden telkens 
een puntje meer uit.
Hoewel ze hun stinkende best doen is het bij de rust 16-
10 in het voordeel van Schipluiden
In de tweede helft het zelfde speelbeeld, het gat wordt 
niet groter en de meiden knokken voor wat ze waard 
zijn.

Helaas wordt er verloren met 26-21, zeker geen afgang. 
Ik zou zeggen dat de meiden het als een morele over-
winning moeten beschouwen, tegen een hoofdklasse 
ploeg!!
Van het NHV krijgen de meiden allemaal een mooie 
medaille en van het bestuur krijgen ze iets te drinken.
Buiten op het terras vieren we toch iets van een over-
winning, MEIDEN SUPER GEDAAN!!

Gr. Connie Enthoven 
Voorzitter HV Verburch

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

een VrolijKe pAAsWedsTrijd
Met de paasdagen in aantocht werd het weer tijd voor 
de jaarlijkse paasverschieting bij handboogsportvereni-
ging Verburch.
Er was dit jaar gekozen voor een beproefde formule: 
een paaszegelverschieting. Dit is een variant op het trai-
nings-spel postzegelschieten: een steeds kleiner wor-
dend doel, meestal een stuk papier dat per ronde met 
de helft verkleind wordt. Nu was er per baan een A4-
tje opgehangen met daarop een geprint paasei. Met 
het oplopen van het baannummer werd het paasei een 
paaseitje. Het grootste ei besloeg zo’n driekwart van 
het papier, het kleinste eitje was zo’n 3 cm groot.
De regels waren simpel: beginnen op baan 1, raak je 
het ei ga je vooruit. Mis je daarna het ei, ga je terug. De 
moeilijkheidsgraad werd zo per baan opgevoerd. Als je 
het kleinste eitje zou raken, mocht je één pijl schieten 
op een blazoen met daarop een aantal memoblaad-
jes. Op de achterkant van het blaadje stond een naam. 
Die persoon zou dan linea recta teruggestuurd worden 
naar baan 1. Met de namen verborgen was het dus een 
verassing wie er terug mocht.
Om het nog een klein beetje moeilijker te maken mocht 
je bij het grootste ei maar één pijl schieten, bij het wat 
kleinere ei twee pijlen en bij de rest drie pijlen. De per-
soon die na een bepaalde tijd (door de wedstrijdleiding 
gekozen) het verst was, was winnaar.
Na het welkomstwoord door de wedstrijdleider, ver-
gezeld door het eerste bezoek aan de aanwezige ver-
snaperingen (een schaal gekookte eieren en een bakje 
chocolade-eitjes), begon een enthousiaste groep schut-
ters aan de wedstrijd. Al na een paar rondes was het 
deelnemersveld aardig verspreid over een aantal ba-
nen. Nog een aantal ronden verder mocht ik zelf erva-
ren hoe klein het kleinste eitje was: de korrel van mijn 

HANDBOOG
SCHIETEN
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vizier bedekte het doel volledig: het kwam aan op een 
beetje gokwerk. Later lukte het Frans Minderman wel 
om het eitje te raken en hij mocht toen op de namen 
schieten. Vol overtuiging schoot hij zichzelf terug naar 
baan 1; niet echt waar hij op gerekend had.
Tussendoor werd er een kleine aanpassing gedaan: 
de aanwezige jeugdleden (niet ervaren op 18 meter) 
mochten ook op het grootste ei met twee pijlen schie-
ten. Meteen kwam daarop de vraag of Peter van Kester 
ook met meer pijlen mocht schieten. Toen deze vroeg 
of dat te maken had met zijn vorderende leeftijd was 
het antwoord: “Nee hoor, het is gewoon een kwes-
tie van medelijden…..”. Daar kon hij het ook weer mee 
doen. Op dat moment werd ook duidelijk dat het mik-
ken tijdens een lachbui ook niet mee valt; dan maar een 
baan terug.
Zo gingen we vrolijk verder in het patroon van schieten, 
gevold door het pellen en wegknagen van de versnape-
ringen.
Na het eindsignaal bleek dat “oude nieuwkomer” Peter 
van Dijk de winnaar was. Leuk dat hij, na een door bles-
sure gedwongen afwezigheid, zichzelf weer zo op de 
kaart kon zetten. De jeugdleden bleken ook zonder het 
te weten mee te doen aan een onderlinge competitie. 
Hierbij werd een blij verraste Danny den Engelsman tot 
winnaar uitgeroepen.
Peter en Danny: gefeliciteerd met het behalen van deze 
overwinning!
Natuurlijk wil ik hierbij ook de activiteitencommissie 
hartelijk bedanken voor het organiseren van weer een 
geslaagde avond.
Voor meer informatie: zie www.verburch.com 

Jeroen Sulsters

JEU DE BOULES

Ons bereikte het droevige bericht dat 

jan scheffers
lid van jeu de boules Verburch ’97 is overleden. 
Hij was een trouw lid van de vereniging en zorg-
de jaren voor de planten. Wij zullen hem missen. 
Dat hij moge rusten in vrede.

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

Bestuur en alle leden van jeu de boules  
Verburch ‘97

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 

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

Aannemerswerk

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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Uw mooiste foto 
op hout of  metaal

Nadorp Communicatiemakers is uw lokaalprinten.nl leverancier in 
Poeldijk. U kunt hier voorbeelden van prints op diverse materialen 
bekijken alvorens uw bestelling te doen. U bent van harte welkom.

Al vanaf € 25,00

✔ In Poeldijk af  te halen
✔ In 6 werkdagen gereed
✔ 24/7 bestellen
✔ Zelf  foto’s uploaden
✔ Zelf  uitsnede maken

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

Bestel nu bij lokaalprinten.nl
Het gemak van online, het voordeel van lokaal

 

Hallo voordeel
bij Jumbo Boere

Potgrond 20 liter
5 zakken   van € 6,45  voor € 5,00
Perkgoed in doosje 
5 stuks   van € 7,95  voor € 5,00

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


