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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

Wethouder Arne Weverling heeft op donderdag 28 mei 2015 de WestlandStek van de 
gemeente Westland uitgereikt aan de heer J.C.M. (Koos) van Leeuwen. De heer Van Leeuwen 
ontving de WestlandStek voor zijn verdiensten bij dorpsblad De Poeldijker gedurende de 
afgelopen 20 jaar. 

Sinds 1995 maakt de heer Van Leeuwen de historische rubriek ‘Praatje bij een Plaatje’ voor  
De Poeldijker. In deze paginagrote rubriek, vertelt hij, bij oude foto’s van Poeldijk, de geschie-
denis. 

De WestlandStek is een gemeentelijke onderscheiding voor personen, die zich gedurende 
een periode van minimaal 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente 
Westland en/of haar rechtsvoorgangers op kerkelijk, cultureel, sociaal, maatschappelijk of 
sportief gebied.

WESTLANDSTEK VOOR MAKER 
HISTORISCHE RUBRIEK DE POELDIJKER

93 mm x 67,5 mm, voorpagina Poeldijker

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

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

Uw vertrouwen waard
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Verschijnt om de 14 dagen.
Uitgave:  STICHTING DORPSBLAD ,,DE POELDIJKER’’

Redactie:
Tel.: 0174 244537, b.g.g. 0174 244868 of 06 43509866
Postadres: Voorstraat 53, 2685 EJ  Poeldijk
E-mailadres: de_poeldijker@hotmail.com
Internetadres: www.depoeldijker.nl
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 17 juni, gelden de volgende inleverdata : 
Inleveren kopij: dinsdag 9 juni vóór 12.00 uur; 
voor advertenties: donderdag 11 juni vóór 12.00 uur.

 
1 juni t/m 5 juni ♣  Anjercollecte.

 3 juni ♣  Optreden Kinderkoor in Sonnevanck 
(’s Gravenzande).

 5 juni ♣  Opening steiger bij De Terwebloem, 
14.00 uur.

 8 t/m 13 juni ♣  Collecte Nationaal Epilepsie Fonds.

 11 juni ♣  De Blauwkonters, bingoavond bij 
‘Vrienden’, aanvang 20.00 uur.

 13 juni ♣  Open dag Kiboe, van 13.00-17.00 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

EHBO DIPLOMA GEHAALD
Lang was het stil rond de EHBO in het blad De 
Poeldijker, maar daar zal verandering in komen. De 
EHBO vereniging St. Albertus te Poeldijk is zeer actief 
en eigenlijk is er veel te melden. Op de Facebook pa-
gina en op Twitter is er genoeg te lezen, dus nu ook in 
het dorpsblad.

Dit jaar zijn er heel veel kinderen, maar ook volwasse-
nen geslaagd voor hun EHBO diploma.

Op de basisscholen De Nieuwe Weg en Westhof zijn 
er op 9 april jl. de examens voor het Jeugd Certificaat 
afgenomen. Na 13 weken les in theorie en praktijk was 
het dan op 9 april zo ver. Het examen werd in een zo 
ontspannen mogelijk sfeer afgenomen, maar de leer-
lingen waren zeer zenuwachtig. Gelukkig zijn alle leer-
lingen geslaagd en dat betekent dat zo’n 80 leerlingen 
dat papiertje hebben behaald. Een mooie prestatie! 
Zodra zij 16 jaar zijn kunnen zij tegen een gereduceerd 
tarief de cursus Eerste Hulp volgen! 

Afgelopen maart hebben vijf enthousiaste vrouwen de 
cursus Eerste Hulp gevolgd en binnen één maand haal-
den zij alle vijf hun diploma Eerste Hulp. Deze dames 
waren een hele leuke en hechte groep, hebben keihard 
geleerd en geoefend en niet zonder resultaat. De of-
ficiële diploma uitreiking zal plaatsvinden terwijl dit 
blad verschijnt. Via Facebook kunt u zien hoe dat heeft 
plaatsgehad. De vereniging is blij dat zij allen besloten 
hebben lid te worden van de vereniging. 

Mocht u meer over ons willen weten bezoek dan ook 
onze Facebook pagina https://www.facebook.com/
ehbo.westland of volg ons op Twitter https://twitter.
com/EHBOWestland. Er wordt nog hard gewerkt aan 
het updaten van de website. Zodra deze helemaal bij-
gewerkt is, zal dat gecommuniceerd worden. 

Met al uw vragen kunt u terecht bij de secretaris Miriam 
van der Pot – tel. 0174-240282.

ST. ALBERTUS

afd. POELDIJK

Bingoavond
De bingocommissie van cv De Blauwkonters organiseert 
op 11 juni een bingoavond in Party Centrum Vrienden.
1e rondje 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
U komt toch ook?

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 5 juni en zaterdag 6 juni:

GElE room tompoucE 
nu voor   .....................................................................................  @ 1,65

500 gram poElDIjksE pANNENkoEkmIx 
waar alleen water aan hoeft te worden toegevoegd

nu voor   .....................................................................................  @ 2,00
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 29 mei en zaterdag 30 mei:

GEvulDE koEkEN  .... 4 HALEN  3 BEtAlEN 
vers gebakken in de winkeloven

poElDIjks suIkErBrooD 
nu voor   .....................................................................................  @ 2,25
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 uw ExAmEN tAArtEN 
moEt u BIj 

BAkkErIj vAN DEr sANDE zIjN
u kuNt Er op wAchtEN
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FÊTE DE LA NATURE
Op eerste pinksterdag was het eerste (gratis) Fête de la 
Nature - vier de natuur aan de Backerstraat 99. Op dit 
grootste natuurfestival van Nederland begon Martine 
Nijenhuis het open groentekistoptreden met vioolmu-
ziek met dolfijnengeluiden en andere rustgevende mu-
ziek. Ook Jim Brinkman van Pius X heeft mooi gespeeld 
op de saxofoon. In de Westlander van Dré Greve waren 
ook zitplaatsen. Voor de druivenkrentdemonstratie wa-
ren de druiven nog wat aan de kleine kant. Verder was 
er ook ruimte voor leuke gesprekken en konden de be-
zoekers op deze zonnige middag ook genieten van de 
tuin met uitleg over permacultuur. Wie durft volgend 
jaar een optreden te geven met klassieke muziek op de 
steiger of in de kas?

NIEUWE STEIGER BIJ  
DE TERWEBLOEM

Na maanden van voorbereiding en hard werken is het 
eindelijk zover!
De vissteiger aan de Gantel, bij het woonzorgcentrum 
De Terwebloem, is gerealiseerd.
Mede dankzij de enorme inzet van een aantal spon-
soren, ondersteuners en begeleiders, alsmede door 
de enorme drive van bepaalde medewerkers van De 
Terwebloem.

In eerste instantie was het uitgangspunt de steiger met 
name in het leven te roepen voor gebruik van de bewo-
ners van De Terwebloem en naaste buren. Inmiddels is 
de insteek totaal gewijzigd en kan de vissteiger (aan-
legsteiger) worden gebruikt voor diverse doeleinden, 
zoals sportvisserij, boottochtjes of een wandeling met 
de bewoners om daar lekker te vertoeven.

Op vrijdag 5 juni wordt de steiger om 14.00 uur formeel 
en feestelijk geopend.
Met dank aan allen die zich voor de realisatie zo enorm 
hebben ingezet en de sponsoren: 
•	 Stichting	Vrienden	van	De	Terwebloem,	 
•	 Van	Zeyl	Beschoeiingswerken,	 
•	 Spots	Hoveniersbedrijf,
•	 Rondvaartbedrijf	‘De	Gantel’,	 
•	 Gemeente	Westland,	 
•	 Westdijk	Reclame,	 
•	 Sport	Visserij	Belangen	Delfland,	 
•	 Rabobank,	 
•	 Sportvisserij	Nederland.

Pedicure Praktijk                   
Verhoog 

Gevestigd in het  Sport 
Medisch Centrum Westland 

 
 
 
 
 

  
 Verburghlaan 24a Poeldijk 
 Bel voor en afspraak 
 06‐27000290  

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.
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ZOMER
De zomer breekt alweer bijna aan. Ik vond de volgende 
tekst op een liturgieblad.  
 ‘Zomer is het al weer:
 alles is uitgelopen,
 het leven kan tot volheid komen. 
 Als het goed met je gaat, 
 is het nu de tijd
 om te genieten van het leven.
 Als het je tegenzit,
 kun je dan genieten van de natuur
 en van anderen?
 Kun je je toch
 aan het leven toevertrouwen?’

Volheid, de natuur is echt wakker, wij kunnen weer ge-
nieten van de zon, van de warmte, van mooie natuur. 
Het is te hopen dat dat ook echt kan. Voor velen zal het 
wel kunnen. De vakantie komt er weer aan. Juist nu ik 
dit schrijf, in mei, kwam het bericht dat velen dit jaar 
minder vakantiegeld zullen hebben, door belasting-
maatregelen. Maar, ik neem aan, de meesten van ons 
zullen er toch wel tussen uit kunnen. Ik hoop dat het 
u goed gaat en dat u kunt genieten van het leven. Bij 
sommigen zit het tegen. Je zal maar ziek zijn, of wer-
keloos. In deze tijd, voor 1 juli, worden velen die tijde-
lijke contracten hebben, ontslagen. Om aan een vaste 
baan te komen, dat is echt heel lastig. En als je ziek of 
werkeloos thuis zit, voel je je vaak zo nutteloos, de da-
gen zijn zo leeg… We denken echter ook aan mensen 
die het nog zoveel moeilijker hebben. Vluchtelingen, 
‘bootvluchtelingen’ zijn ze inmiddels gaan heten, men-
sen die per boot de Middellandse Zee proberen over te 
steken. En we denken aan slachtoffers van geweld, on-
derdrukking, in Afrika, in het Midden-Oosten. ‘Kun je je 
toch aan het leven toevertrouwen?’ Tja … we hebben 
het hier dan toch nog best goed…. Misschien kunnen 
we toch dankbaar zijn voor wie en wat we wel heb-
ben. Familie, vrienden, mensen die naar ons omzien, de 
mooie omgeving, de mooie natuur. Mensen van de pa-
rochie om ons heen. De kerk waar we naar toe kunnen. 
We proberen te bouwen op geloof, hoop en liefde, ook 
in deze zomertijd.
Ik vond deze mooie tekst. Om ‘mee te nemen’, in je 
hoofd, in je hart, deze zomer. 
 ‘Geduld met anderen is liefde,
 geduld met jezelf is hoop,
 geduld met God is geloof’.

Ik wens u een fijne zomer.
Pastor M. Kwee.

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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MISSIE – ONTWIKKELING – VREDE
IN MEMORIAM
Op 28 april 2015 is overleden Zuster Johannicia S.Sp.S, 
Dienares van de Heilige Geest, Josina Maria Barendse 
in het Missiehuis te Uden. Zij is geboren op 7 november 
1928 te Poeldijk.
Na haar lagere schooltijd is zij ingetreden in het zus-
terklooster Dienares van de Heilige Geest in Uden en 
geprofest op 2-1-1957. Zuster Johannicia was 63 jaar 
Missiezuster. Zij heeft als kleuter-leidster haar gaven en 
talenten volledig ingezet voor vele kinderen. Ook haar 
levenswens ging in ver-
vulling: ze kreeg een 
missie benoeming voor 
Ghana, waar ze 36 jaar 
verbleef en de kinderen 
hebben ook daar haar 
hart gestolen. In haar 
vrije tijd gaf ze gods-
dienstles aan jongeren, 
naaldvakken aan moe-
ders en bezocht ze vele 
zieken en gevangenen, 
haar voorkeur ging uit 
naar de minst bedeel-
den. De schepping boei-
de haar tot het laatst. 
In vreugde gaf ze aan 
bloemen, planten en 
tuin haar zorg en aandacht. Het contact, wat de MOV-
werkgroep met haar heeft gehad over haar missionair-
werk als zij met verlof uit Ghana in Nederland was: de 
enthousiaste verhalen over haar werk in Ghana. Op za-
terdag 2 mei is tijdens de eucharistie viering in de kapel 
van	het	verpleeghuis	Het	Retraitehuis	te	Uden,	haar	le-
ven herdacht in het bijzijn van haar dierbare familie en 
mede-kloosterzusters en is zij begeleid naar haar laat-
ste rustplaats op het kloosterkerkhof aldaar. 
Dankbaar voor haar leven en liefde voor de medemens 
hier en in Ghana, willen we haar in onze herinnering  
houden.

De werkgroep Missie – Ontwikkeling – Vrede 
Bartholomeus Parochie.

KERKBERICHTEN

WEEKEND 6/7 juni: SACRAMENTSDAG.
Zaterdagavond 19.00 uur: 
GEEN VIERING. Er is een viering in de H. Machutuskerk 
te Monster.

Zondagochtend 11.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING	m.m.v.	het	dames-	en	heren	
Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor A. Vijftigschild.

Intenties: Karin v.d. Haas-v.d. Geest, Cock Groot-
scholten,	Johannes	Lipman,	Joop	Roessen,	Wim	van	
Dijk en Marie van Dijk-Bol, Koos v.d. Ende, Nelis 
Lelieveld, jaargetijde Jan Verbeek en overleden ou-
ders Van Leeuwen-Groenewegen.

WEEKEND 13/14 juni: 11e zondag door het jaar (B).
Zaterdagavond 19.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING	met	dames-	en	heren	
Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor M. Kwee.

TWEEDAAGSE BEDEVAART 
NAAR KEVELAER

In de voetsporen van de Westlandsche Processie naar 
Onze Lieve Vrouw van Kevelaer houden we op dinsdag 
18 en woensdag 19 augustus 2015 een prachtige 
tweedaagse bedevaart naar Kevelaer. 
We vertrekken vanuit de Sint Jan de Doperkerk te 
Wateringen alwaar het Broederschap vier vaandels en 
enkele andere attributen nagelaten heeft, maar ook 
prachtige glas-in-lood-ramen gewijd aan Kevelaer. In 
Kevelaer verblijven we in het Parkhotel, schuin tegen-
over de Kaarsenkapel. 
Voor meer informatie kijkt u op www.westlandsebede-
vaarten.nl of u belt naar het secretariaat tel. 622822.

TANKE TRANSPORT

Postbus 42
2685 ZG  Poeldijk

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

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

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
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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

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

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 ons is heengegaan op 17 mei 

Zuster Alida
Maria Wilhelmina van Bergenhenegouwen

Ze is in het ziekenhuis van Alkmaar in aanwezigheid 
van enkele familieleden overleden en op 22 mei in 
Heemstede begraven.

Familie van Bergenhenegouwen

Intenties: Annie Persoon-van Bergenhenegouwen, 
overleden ouders Theo Hessing en Willemina 
Hessing-Tuit en schoonzoon Kees, Dolf Barendse.

Zondagochtend 11.00 uur:
WOORD-	EN	COMMUNIEVIERING	met	volkszang	en	can-
tor.
Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk.

Intenties: Overleden familie van der Elst, Toos 
Rijgersberg-Koene,	Jan	Daalman,	Gerard	Thoen,	
Jeanne Koremans-Lelieveld, Kees Middelburg, Leny 
Wooning-Vonk, Wim Nederpelt.

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 11 juni om 19.00 uur:
Eucharistieviering met pastor M. Straathof.

Donderdag 18 juni om 19.00 uur:
Rozenkrans	bidden:	Dhr.	J.	Brabander

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

Woensdag 3 juni om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

Vrijdag 5 juni om 15.00 uur:
Woord- en Communieviering Pastor Els Geelen

Zondag 7 juni om 15.00 uur:
H. Avondmaalsviering Hervormde Gemeente

Zondag 7 juni om 19.00 uur:
Herdenkingsviering voor de bewoners die tussen 8 ok-
tober en 1 mei zijn overleden

Woensdag 10 juni om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

Vrijdag 12 juni om 15.00 uur:
Woord-	en	Communieviering	Rafael	Theuvenet

Woensdag 17 juni om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

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

HUISBEZOEK
Het wordt gewaardeerd indien u het secretariaat attent 
maakt op personen, die graag bezoek willen ontvangen 
omdat ze in het ziekenhuis liggen, of ziek en aan huis 
gebonden zijn (tel. 245058).

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



8 De   poelDijker

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

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

Twee simpele manieren van sponsoren
Na het wegvallen van de gemeentelijk subsidies zijn wij 
als muziekvereniging steeds meer aangewezen op de 
contributie van onze eigen leden, onze trouwe dona-
teurs, concertbezoekers en onze sponsors. Waarvoor 
heel veel dank.

Iedere bijdrage maakt het voor ons mogelijk om nog 
meer mooie voorstellingen te geven. Nu zijn er 2 simpe-
le manieren om Pius X nog een extra steuntje in de rug 
te geven:

Mocht u een keer online iets kopen, bijvoorbeeld bij 
bol.com of uw vakantie boeken bij Kras.nl dan kunt u 
met 3 extra klikken Pius X steunen. Ga naar de site van 
Pius X: www.piusxpoeldijk.nl. Klik op onze homepage 
op de afbeelding van Sponsorkliks. U komt in een soort 
digitale winkelstraat waar u uw gewenste winkel kunt 
aanklikken. Die webshop wordt geopend en u kunt uw 
bestelling doen. 
Van iedere bestelling ontvangt Pius X een klein percen-
tage. En het kost u niets! Simpel toch?!

Er bestaat nog een manier om ons te steunen, name-
lijk bij de benzinestation in Poeldijk: Tanqplus. Bij ie-
dere tankbeurt kunt u tijdens het betalen op een tablet 
aangeven welke vereniging u wilt sponsoren. Van iede-
re getankte liter brandstof krijgt de vereniging 1 cent. 
Nu denkt u misschien: dat is toch niet veel? Maar vele 
kleine beetjes helpen mee. En ook hiervoor geldt: het 
kost u niets!

Dus mocht u de volgende keer iets online bestellen of 
moeten tanken, dan zouden wij het fijn vinden als u 
ook aan ons wilt denken.

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

SAMEN TEGEN EPILEPSIE
Helpt u ook mee collecteren voor mensen met 
epilepsie? 

Van 8 tot en met 13 juni 2015 vindt de jaarlijkse col-
lecte van het Epilepsiefonds plaats. Om door te kunnen 
gaan met de epilepsiebestrijding kan het Epilepsiefonds 
de hulp van nieuwe collectanten heel goed gebruiken. 
Want hoe meer collectanten, hoe meer geld er kan 
worden opgehaald voor mensen met epilepsie.   

120.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. Zij 
kunnen onverwachts een epileptische aanval krijgen: 
een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch 
evenwicht in de hersenen. Gelukkig hebben de meeste 
mensen met epilepsie baat bij medicijnen. Maar helaas 
blijft 30 procent last houden van aanvallen. 

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. Wetenschappelijk on-
derzoek naar de oorzaken van epilepsie is daarom van 
groot belang. Het Epilepsiefonds financiert onderzoe-
ken die genezing dichterbij brengen. Samen met dui-
zenden vrijwilligers zamelen we tijdens de collecteweek 
geld in voor epilepsieonderzoek. Naast het steunen van 
onderzoek, geeft het fonds voorlichting en hulpverle-
ning waaronder aangepaste vakantiereizen voor men-
sen met epilepsie. 

Doe mee
Collecteren kost slechts een paar uur tijd. En wie collec-
teert, levert een bijdrage aan een goede behandeling 
en begeleiding van mensen met epilepsie. Wilt u zich in 
de tweede week van juni als collectant inzetten? Meld 
u vandaag nog aan via www.ikgacollecteren.nl. U kunt 
ook contact opnemen met Aad Gardien, Anjerlaan 6,  
06 22848631.
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De nachtegaal kan wel honderd tot driehonderd me-
lodieën zingen. Er zijn zelfs vogels die samen een duet 
kunnen zingen, waarbij ze elkaar aanvullen! Is dat al-
lemaal niet schromelijk overdreven om te communice-
ren 'wegwezen jij' of 'ik wil seks'? De schoonheid van 
vogelzang is iets wat je met een platte, slechts op de 
evolutietheorie gebaseerde bril slecht kunt verklaren. Ik 
geloof zelfs dat het je vermogen belemmert om zulke 
schoonheid nog te zien – of in dit geval te horen. Als je 
alles plat slaat, wórdt je wereld plat.

Nee, het is niet slechts energieverspilling die een vogel 
zo mooi laat zingen. Ik zeg zonder aarzelen dat God 
geniet van een zingende merel; en wij mogen meege-
nieten. Zelfs hoog in de bergen of diep in het oerwoud 
waar geen mens ze hoort, zijn vogels die Zijn naam lof-
zingen. Niet bewust, maar gewoon door er te zijn en 
te doen waar hij voor gemaakt is. Zouden wij dan niet 
maken	dat	ook	uit	óns	leven	een	loflied	opstijgt	voor	de	
Schepper?

KERKDIENSTEN

ZONDAG 7 juni 2015
10.00 uur:  Ds. A.J. Molenaar, viering Heilig Avondmaal
19.00 uur:  Ds. A.J. Molenaar, dankzegging en nabe-

trachting
Terwebloem
15.00 uur:  Ds. A.J. Molenaar, viering Heilig Avondmaal

ZONDAG 14 juni 2015 
10.00 uur:  Ds. F.J. van Harten, Scheveningen
19.00 uur:  Ds. A. Vastenhoud, Den Haag

VOGELZANG
Buiten hoor ik een vogel zingen, een merel om precies 
te zijn. Niet dat ik zo'n goed gehoor heb voor vogel-
zang, maar ik zie hem zitten. Wat zingt zo'n vogel toch 
prachtig! Ik geloof niet dat er iemand is die níet van 
zingende vogels houdt. Als ik zo'n merel hoor zingen, 
ben ik verwonderd over de creativiteit en wijsheid van 
God die deze wereld bedacht heeft. 
Echter... moet ik het wel zo zien? Een bekende schrij-
ver vertelt over een discussie tussen twee mensen. De 
eerste betoogt hoe een zingende vogel wordt gedre-
ven door zijn hormonen. “Deze zetten het dier aan tot 
zingen, om zodoende zijn gebied af te bakenen en een 
andere vogel tot geslachtsverkeer uit te nodigen”. De 
ander wil daar echter niets van weten: die vogel zingt 
spontaan een lied tot eer van God, dat niemand hem 
heeft hoeven leren!

Of zou dit een valse tegenstelling zijn? Inderdaad heeft 
vogelzang de fúnctie die de eerste persoon aangeeft. 
Maar is het niet wonderlijk hoe móói ze daarbij zingen? 
Sommige vogels kunnen gelijktijdig twee noten zingen. 

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

Bij de kerkdiensten
Op zondag 7 juni viert onze gemeente het Heilig 
Avondmaal. In de Bijbel gaan we, na een lange pauze, 
weer verder in het Bijbelboek ‘Openbaringen’. We zijn 
gebleven bij hoofdstuk 7, waar het gaat over een grote 
mensenmassa afkomstig uit alle volken van de wereld, 
die God eer brengt. Ze komen uit de verdrukking in 
deze wereld, en het wordt beloofd: ‘het Lam zal hen 
geleiden naar de levende waterbronnen’. Moge de vie-
ring van Zijn maaltijd daar al een voorsmaak van zijn!
’s Middags wordt het Heilig Avondmaal gevierd in ‘De 
Terwebloem‘, en ’s avonds brengen we de dank voor de 
viering van het Heilig Avondmaal. We staan dan op-
nieuw stil bij woorden uit Openbaringen 7.

Op zondag 14 juni gaat ’s morgens voor ds. F.J. van 
Harten uit Scheveningen. De avonddienst wordt geleid 
door ds. A. Vastenhoud uit Den Haag.

Allen hartelijk welkom in de kerk!

Ds. A.J. Molenaar

OPEN KERK
Zaterdag 20 juni is de kerk weer open van 10.00 tot 
11.30 uur voor ieder die even langs wil komen voor 
een gesprek of gewoon voor een kop koffie of thee. 
Ook is er weer boekenmarkt in de jeugdruimte van de 
kerk.
Naast thrillers en romans van bekende schrijvers zijn er 
ook stapels kinderboeken, puzzels, CD’s DVD’s, LP’s.
Ook hebben we een collectie schoolboeken.
Loop gewoon vrijblijvend even binnen en kijk of er iets 
van uw gading bij is. 

Wilt u onze Hervormde gemeente van Poeldijk
steunen bij Tanqplus kies dan

Tank en Schenk categorie Lokaal Cultuur
Hervormde gemeente Poeldijk

OPEN DAG OP DE KIBOE!
Op zaterdag 13 juni 
is er weer een open 
dag op de kinderboer-
derij in de A.J. van 
Reststraat.
Er is genoeg te zien en 
te doen! Kom kijken 
bij de imker en zijn 
bijen, doe mee aan 
een workshop of laat 
je schminken als een 
prinses. De schapen en de ezels worden geschoren en 
de konijnen willen ook lekker geknuffeld worden. 
Kom gezellig langs van 13.00 tot 17.00 uur. We maken 
er een beestenboel van! 

PS: wist je dat je nu ook bij de Jumbo in Poeldijk een 
donatie	kan	doen	door	lege	flessen	in	te	leveren?	Druk	
in het scherm op de knop ‘donatie’ en je kan zelf kiezen 
hoeveel je wilt doneren.
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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 

IN DE KERK
Zaterdag 6 juni:
19.00 uur:  Geen viering

Zondag 7 juni: Sacramentsdag
11.00 uur:  Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens de viering de Missa Pontificalis van 
Don L. Perosi

Zaterdag 13 juni:
19.00 uur:  Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens de viering de Petrus en Paulismis van 
Jan Vermulst 

Zondag 14 juni:
11.00 uur:  Viering met cantor.

GA JE MEE OP ZOMERKAMP MET HET KINDERKOOR
Het zomerkamp is voor kinderen vanaf groep 3 en hoger.
De maximum leeftijd is 16 jaar. Hartstikke gezellig. 

Op maandag 17 au-
gustus vertrekken we 
vanaf de Leuningjes 
naar Otterlo. 
In Otterlo verblijven 
we in “De Houtkamp”. 
Ben je nieuwsgierig hoe 
het kamphuis eruit ziet: 
kijk dan op 
www.dehoutkamp.nl.

Vijf dagen lang vermaken we ons daar met sporten en 
(spannende) spelen. Natuurlijk wordt er ook gezongen. 
Vrijdag 21 augustus komen we rond 17.00 uur met de 
bus thuis bij De Leuningjes.  

De kosten voor het zomerkamp bedragen € 115,- per 
kind. Hierbij zit alles inbegrepen. Vervoer, de overnach-
tingen in ons kamphuis, alle maaltijden en drinken tus-
sendoor. Als zakgeld adviseren we maximaal € 7,- mee 
te nemen. Dat kan gebruikt worden om in ons eigen 
snoepwinkeltje iets te kunnen kopen. 

Vlak voor de zomervakantie krijg je verdere informatie 
over het kamp met een lijst wat je allemaal nodig hebt. 

Wil je ook mee op zomerkamp. …….????? Stuur dan 
een mailtje naar zangkoren@deosacrum.nl. Je krijgt 
dan het inschrijfformulier gemaild.

Het zomerkamp van Deo Sacrum ........ dat mag je na-
tuurlijk niet missen. 

TV

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

maandag  Schnitzeldag
4 gepaneerde schnitzels voor € 695

dinSdag  Slavinkendag
4 slavinken voor € 490

donderdag  Biefstukdag
3 malse kwaliteits biefstukjes voor € 695

woenSdag  gehaktdag
500 gram vers gemalen halfom gehakt voor € 295

Van der MAAREL, keurslager
Voorstraat 53 - Poeldijk - Tel. 0174 - 245262
info@vandermaarel.keurslager.nl
www.vandermaarel.keurslager.nl

’t IJswinckeltje
Voorstraat 45a, Poeldijk

Met ingang van 1 juni zijn wij weer elke dag 
geopend tot 21.00 uur voor een heerlijk ijsje. 

Keuze uit 20 verschillende smaken 
of 

voor een lekker kopje koffie, thee, cappuccino, 
latte macchiato of een frappuccino.
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En tenslotte begon het echte werk: de paaltjes van de 
groepen werden in de grond geslagen en het naam-
bord werd opgehangen.
 
Deze schooltuinen zijn tot stand gekomen mede dankzij 
een	subsidie	van	Fonds	Westland,	Het	Rabobank	fonds,	
van NLDoet en van kinderopvangorganisatie Smallsteps. 
Tijdens de NLDoet actiedag hebben vrijwilligers hun 
handen uit de mouwen gestoken en is er veel werk ver-
zet. Ook hebben de kinderen van de beide scholen en 
van Smallsteps allerlei produkten gemaakt en verkocht 
tijdens de goedbezochte Groenmarkt. 
 
De eerste plantjes staan in de koude grond en kunnen 
nu gaan groeien. Er staan fruitboompjes en er is een 
druif aangeplant. De kinderen verheugen zich op hun 
eerste oogst, om er daarna iets lekkers van te maken. 
Leren door doen, mooier kan het niet! 

RINA VAN LIER GEHULDIGD IN 
DE TERWEBLOEM

Tweede	Pinksterdag	werd	Rina	van	Lier	gehuldigd	
vanwege haar zilveren jubileum als zangeres bij het 
Caeciliakoor. Aan het einde van de dienst, waarin Pater 
Theo	van	Adrichem	o.f.m.	voorging,	werd	Rina	in	het	
zonnetje gezet.
Eerder die morgen werd Toos Verbeek toegesproken 
door	Rafaël	Theuvenet,	die	Toos	dankte	voor	haar	in-
zet bij de verzorging van de liturgie en haar werk in de 
Pastorale	Raad.	
Aan haar werd naar goede gewoonte de Paaskaars van 
het voorgaande jaar aangeboden.
Daarna nam Jos Vranken – de oud-voorzitter van de 
Nederlandse Sint-Gregorius Vereniging – het woord.
Hij onderstreepte het belang van koren en koorleden 
in uitvoering van de wekelijkse liturgie en schetste de 
ontwikkeling van Sint Jozefhuis, via de Wittebrug naar 
de Terwebloem.
Met	hulp	van	dirigente	Ine	Vranken,	werd	Rina	het	zil-
veren ere-insigne van de NSGV opgespeld en werd de 
jubilaresse door de aanwezigen toegezongen.
Tijdens	het	geanimeerde	samenzijn	na	afloop	van	de	
viering werd wel duidelijk, dat het Caecilia een bloei-
end bestaan leidt, maar nog altijd plaats heeft voor een 
beetje geoefende zangeressen!

STUDIEREIS IN ENGELAND VOOR DE NIEUWE WEG
De eerste week van de meivakantie is het hele team 
van 15 leerkrachten van De Nieuwe Weg op studiereis 
geweest naar Canterbury in Engeland. Dit in het kader 
van Engels als tweede taal, wat de profilering is van De 
Nieuwe Weg. Zij hebben subsidie aangevraagd en ge-
kregen van het Europees Platform voor deze nascholing 
in Engeland. Een week lang zijn de juffen en meester 
ondergedompeld in de Engelse taal. Zij kregen 5 da-
gen les bij Pilgrims. Pilgrims biedt al meer dan 30 jaar 
geaccrediteerde Engelse taaltrainingen van het hoog-
ste niveau in Engeland. Met de cursus hebben de leer-
krachten hun Engelse taalvaardigheid verbeterd. Er zijn 
strategieën en technieken geleerd om effectief, creatief 
en met plezier les te geven in het Engels. Ook hebben 
de leerkrachten een Engelse school bezocht waarmee 
contact is. Hier hebben zij lessen bekeken en met de 
leerkrachten en de leerlingen gesproken. Met deze stu-
diereis geeft De Nieuwe Weg een kwalitatieve impuls 
aan het Engels als tweede taal op de school.

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

WSKO BREDE SCHOOL WESTHOF OPENT 
SCHOOLTUINTJES
 
Op dinsdag 19 mei was het eindelijk zo ver: de school-
tuintjes zijn officieel in gebruik genomen. In het atri-
um van de school vond de prijsuitreiking plaats van de 
ontwerpwedstrijd en werd de naam van de schooltuin 
onthuld: ’t Groentje. Deze naam is bedacht door Britt 
Boere uit groep 8 van de Verburch-hof. Daarna werd 
uit volle borst het Westhof schooltuinenlied gezon-
gen. 
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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

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

ALLE WINDDOEKEN IN HET WIT!
Inmiddels	heeft	de	PR	&	Sponsorcommissie	alle	wind-
doeken op het Onings Tennispark weten te vervangen 
voor	opdruk	met	WITTE	LETTERS!	Wat	een	frisse	‘look’	
en ‘uitstraling’ geeft. Zo ook Duijnisveld Kasconstructies 
– sponsor van het eerste uur – heeft zijn vorige wind-
doek voor een winddoek met WITTE letters vervangen. 

Daarnaast siert deze sponsor ons tennispark met het 
Meetingpoint met De Klok en ook een bankje. Top dat 
deze sponsor en alle andere winddoek-sponsors mee 
wilden werken aan deze nieuwe WITTE ‘look’! De overi-
ge winddoek-sponsors zijn Onings Holland Flowerbulbs, 
Blue Personeel, Van Leeuwen Plastics, WLMedia, 
Europe	Retail	Packing,	BCS	Glazenwasserij,	Imabo	de	
Zeeuw,	Verbakel	bouwbedrijf,	Rabobank,	AA	Fieldturf,	
Voor&Partners,	ABC	Hekwerk,	Hair	by	Chantelle,	HBO	
Safe, Allround Computer Service, Van Schijndel en Van 
der Knaap Potgrond. Uiteraard zijn er naast het spon-
soren van de winddoek ook andere mogelijkheden tot 
sponsoring zoals een bankje op de tennisbanen, de 
TVKrant in het clubhuis en de nieuwe website die be-
gin deze zomer on-line zal gaan. Wilt u meer informatie 
over sponsoring bij Verburch Tennis, kijk dan op onze 
website www.verburchtennis.nl.

JONGEREN ZOMER TENNIS 2015
Alle jongeren van 12 t/m 30 jaar zijn tijdens de zo-
mermaanden welkom om voordelig te tennissen bij 

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, Jan Barendselaan 146, 2685 BW  Poeldijk, telefoon: 0174 - 246539
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

S

TENNIS

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

Maandag 1 t/m donderdag 4 juni

Avondvierdaagse Poeldijk
18.00 – 21.00 uur

Vrijdag 5 juni

‘Amazing Trends 4U’ 

Tropical Ladies Night 
19.30 – 24.00 uur

40 stands, modeshow, Matsoe Matsoe met eigen kledinglijn enz!

Online tickets à € 10,– bij www.amazingtrends4u.nl

Zaterdag 6 juni

Vereniging Roki  

‘40 jarig jubileum’

Zondag 21 juni

Mr. International Netherlands Verkiezing
Aanvang: 19.00 uur

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

Op	zaterdag	12	september,	tijdens	Rondje	Poeldijk,	or-
ganiseert de Stichting Kerkenveiling H. Bartholomeus 
Poeldijk wederom helikopterrondvluchten boven de 
regio. Leo Kalisvaart, directeur van Kalisvaart Technisch 
Beheer in Den Haag, is sponsor van de helikoptervluch-
ten.
Rond	half	elf	zal	de	helikopter	voor	de	eerste	keer	het	
luchtruim kiezen voor rondvlucht over het Westland 
en langs de kust met de zandmotor. Start- en lan-
dingsplaats is het open terrein tussen de Bredenel en 
Poeldijksepad. De kosten voor een helikoptervlucht zijn 
€ 80,= p.p. De opbrengst van deze rondvluchten komt 
ten goede aan de H. Bartholomeuskerk en Scouting 
Poeldijk.

Laat deze kans niet aan u voorbij gaan. Wees er snel 
bij, want vol is vol!!! U kunt zich per telefoon of e-mail 
aanmelden. Bij de aanmelding hebben we de volgende 
gegevens van u nodig: naam, adres, (mobiel) telefoon-
nummer en uw gewicht! Dat klinkt misschien raar, maar 
als er bijvoorbeeld net volgetankt is en er stappen en-
kele zwaargewichten in, komt de helikopter moeilijk 
van de grond. 
Inschrijven kunt u bij:
Peter van Leeuwen // 0174-248633 // 06-50224781 //  
peterial@kabelfoon.nl
Jan van Dijk // 0174-242460 // janenwil@tele2.nl

Harry Stijger

Verburch Tennis in Poeldijk. Vanaf 5 juni t/m 21 augus-
tus kunnen de jongeren overdag en op vrijdagavond 
gebruik maken van de tennisbanen. De kosten bedra-
gen 30 euro en op deze manier kunnen de deelnemers 
tijdens de zomermaanden actief kennis maken met ten-
nis en gelijk hun conditie op peil houden. Bij vragen of 
aanmelden kunnen jullie contact opnemen met Martien 
Uphus m.uphus@planet.nl of met Mirjam Duijnisveld 
duijnisveld@mired.demon.nl. Leuk als jullie ook mee 
gaan doen!

SUMMER TENNIS EVENT 2015
Het voorheen GB Schilders Toernooi heeft een nieuwe 
naam	gekregen	en	wel	het	Van	Rijn	Summer	Tennis	
Event! De opzet van het toernooi is hetzelfde geble-
ven en iedereen kan meedoen. Dus ook niet-leden van 
Verburch Tennis. Er worden mix en dubbel wedstrijden 
gespeeld en het toernooi telt niet mee voor de KNLTB-
rating. Het toernooi wordt gespeeld van vrijdag 21 
augustus t/m zondag 30 augustus. Zoek dus alvast een 
tennismaatje op en schrijf je in; nog voordat de vakan-
ties beginnen. Naast de voorrondes in poulewedstrijden 
van een uur, worden de (halve)finales in hele wed-
strijden gespeeld tijdens het laatste weekend van het 
toernooi. Dit jaar is de hoofdsponsor van het toernooi 
Aannemersbedrijf	Van	Rijn	uit	Poeldijk.	Opgeven	kan	
inmiddels via de website van de vereniging.

Redactie	In’s	&	Out’s

VRIJ BRIDGEN BIJ BRIDGECLUB 
DE HUNSELAAR

Op 26 mei sluit de competitie van Bridgeclub De 
Hunselaar in Honselersdijk.
Vanaf 2 juni t/m 28 juli is er echter elke dinsdagmorgen 
van 9.00 - 12.00 uur vrij bridgen. 
De kosten zijn dan € 2,50 per persoon (dit is inclusief  
2 x koffie of thee).
Als men mee wil bridgen graag even melden: vòòr 
elke maandagavond 19.00 uur bij Fia Luiten, tel. 0174-
630466 of in het schrift op de club.
Het nieuwe seizoen 2015-2016 begint op dinsdag 1 sep-
tember met een gezellige openingsdrive. 
Nieuwe leden zijn welkom.
Gebouw De Hunselaar:  
Hoek Leeuwerikstraat-Fazantaan in Honselersdijk.
Voor meer inlichtingen Elly Waasdorp, tel. 0174-540916 
of Fia Luiten 0174-630466.

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!
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Hoewel het krenten van druiven bij veruit de meeste Westlanders al 
meer dan een halve eeuw geen kopzorgen meer teweegbrengt, denkt 
menig ouder streekgenoot nog altijd met enige weemoed terug aan 
die onvergetelijke tijd. Een aantal extreem drukke weken die welis-
waar veel van werkgever/werknemer eisten, doch qua sfeer binnen 
de bedrijven tot de gezelligste van het jaar konden worden gerekend. 
Omdat de meeste Westlandse tuinders druiven kweekten, diende er 
van begin april tot en met juni door iedereen in de betreffende bran-
che een tandje te worden bijgezet. Met een natje en een droogje op 
zijn tijd werd er, niet zelden met gezang en het vertellen van aller-
hande anekdotes, het beste van gemaakt. Om het arbeidsintensieve 
karwei naar behoren uit te kunnen voeren, was het noodzakelijk 
om andere zaken zoveel mogelijk vooruit te schuiven. Slechts het 
veilingwerk, dus de oogst, kreeg wegens de beperkte houdbaarheid 
van producten voorrang. Dat oogsten en ter veiling brengen werd 

door mannen gedaan, terwijl vrouwen vrijwel hele dagen onder de 
lommer van de druivenbomen doorbrachten. Daarbij voor en na 
schooltijd een flink handje geholpen door de (veelal) royaal aanwe-
zige kinderschaar. Kinderen werden al jong bij de werkzaamheden 
betrokken, zij kregen zodoende het krenten spelenderwijs onder de 
knie. Overigens werd ook door de mannen elke beschikbare minuut 
benut om het karwei te klaren. Het is onvoorstelbaar dat de teelt 
waaraan het Westland haar wereldwijde reputatie voor de Tweede 
Wereldoorlog voor een groot deel te danken heeft gehad, na 1960 zo 
snel teloor is gegaan. Temeer daar de immens populaire druiventeelt 
decennialang een jaar bij een groot deel van de kwekers kon ma-
ken en breken. Het was onder glas aanvankelijk het absolute hoofd-
product, zonder concurrentie van enige betekenis. Kijken we naar 
1915 zien we dat de teelt van druiven volop in opmars is, terwijl de 
teelt in 2015 bijna vergeten is. Slechts een enkele hobbykas en een 

authentieke herinnering aan een lichtgrijs 
verleden, gunnen ons thans nog een blik op 
een teelt die intussen een mensenleven achter 
ons lijkt te liggen. Wordt u de meeste jaren 
meegenomen naar een serre waarin nijvere 
handen het krentwerk voor hun rekening 
nemen, ditmaal wordt van die traditie afge-
stapt. Op een prachtige dag in juni, mogelijk 
was het in de serre te warm om er tijdens de 
pauze ‘een bakkie te doen’, heeft de krent-
ploeg zich ter verkoeling in de buitenlucht 
laten vereeuwigen. Om elk misverstand ter-
zake het actuele werk uit te sluiten, heeft het 
gezelschap de krenttrap voor een kwartiertje 
naar buiten gehaald. Een onontbeerlijk hulp-
middel dat als regel zijn diensten onder het 
glas diende te bewijzen en door slechts één 
persoon werd bemand. Omdat de meeste 
(jonge)dames en heren tussen de treden van 
de trap hebben plaatsgenomen, is er een zeld-
zaam mooi kiekje ontstaan. Daarenboven 
is de fotograaf zo vriendelijk geweest een 
hoekje van de serre vast te leggen zodat het 
geheel voldoende Westlands overkomt. Een 
fotograaf die er meer dan zestig jaar geleden 
een bezoekje aan de kwekerij van Adriaan 
van Kester, gevestigd aan de Wateringseweg 
te Poeldijk, voor over had om het plaatje te 
kunnen schieten. In zijn opzet om er iets 
bijzonders van te maken is hij ten volle ge-
slaagd. Met als decor een stukje Westlands 
groen heeft een zevental plaatsgenoten tus-
sen of naast de traptreden een plekje weten te 
veroveren. We hebben van boven naar bene-
den de volgende Poeldijkers in beeld: Annie 
Hoogervorst, Teun den Hollander (jarenlang 
werkzaam bij Van Kester), Joop Toussaint, 
Greet van Moorst, Annie Delfgaauw en een 
nog zeer prille Rietje van Kester Ad. Naast de 
trap denkt Lenie van Kester Jd. er het hare 
van…… 
‘Sommigen ervaren met wat spijt,
krenten is voltooid verleden tijd.
Slechts voor de toerist,
kweekt de hobbyist
druiven, excellente kwaliteit’.

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen
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Jeugdformaat zoekt gezinshuizen in de buurt 
voor kinderen met problemen
KINDEREN IN DE HAAGSE REGIO ZOEKEN EEN 
TIJDELIJK THUIS

Jeugdformaat is op zoek naar enkele gezinnen in de 
regio Den Haag om kinderen met gedragsproblemen 
tijdelijk op te vangen. Daarvoor zoekt de instelling voor 
jeugd- en opvoedhulp naar mensen met een pedago-
gische opleiding of die een bijzondere opvoederva-
ring hebben en die bovendien gezinshuisouder willen 
worden. Speciaal voor hen houdt Jeugdformaat een 
informatieavond op maandag 1 juni, van 19.30 uur 
tot 21.30 uur aan de Fleminglaan 16 in Rijswijk. 
Gezinshuisouders vangen kinderen met pittige gedrags-
problemen op in hun eigen huis. Dit doen zij 24-uur per 
dag, 7 dagen in week. 

Vakantieweek Vledder
Met 45 deelnemers zijn leden van de KBO Poeldijk 
op 16 mei vertrokken voor de vakantie in Vledder in 
Drente.
Dat was voor de 2e keer, het was verleden jaar zo goed 
bevallen dat we het nog wel een keer aandurfden.
Er was weer een afwisselend programma met mooie 
excursies, zoals een vaartocht door De Weerribben. De 
schipper vertelde op een leuke manier over het moe-
ras gebied en het riet oogsten. Dinsdag was er een 
prachtige tocht door het Nationaal park het “Drentsch-
Friesche” Wold.
Een afwisselend landschap waar buffels, schapen en 
paarden lopen.
Woensdag was een vrije dag. Een aantal mensen zijn 
deze dag gaan fietsen, en anderen zijn naar het zee-
museum Miramar; geweest waar een enorme verzame-
ling schelpen te zien was.
Donderdagmiddag zijn we naar het restaurant/museum 

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

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

“In de Ar” geweest in Westerbork. Daar werd op humo-
ristische wijze verteld over het vroegere Drentse leven. 
Er was ook gelegenheid om in het museum rond te kij-
ken.
Vrijdag was er een bezoek aan het klompen museum. 
Dat er zo veel over te vertellen bleek, was heel verras-
send. Onze gids kwam niet uitverteld over het maken 
en de herkomst van de klompen. Het was heel interes-
sant.
De avonden waren heel gezellig met een quiz, bingo, 
muziekavond en Drents sjoelen. Daarbij worden sjoel-
bakken met hindernissen gebruikt, leuk, er is dan ook 
veel gelachen.
Dankzij de goede zorgen van de Fam.de Jong en hun 
geweldig personeel is het weer een geslaagde vakantie 
geweest. Heel leuk dat er een aantal nieuwe deelne-
mers bij was, die het eveneens erg naar hun zin hebben 
gehad.
Volgend jaar zijn we van plan, om bij voldoende be-
langstelling een mooie reis naar Duitsland te maken. In 
december volgt er meer informatie.
Corrie v.d. Voet - Lida Zuiderwijk. Foto van de groep ge-
maakt door Kees van Leeuwen.

Bezoek aan de TWEEDE KAMER met rondleiding
We zijn verheugd u te kunnen informeren over dit be-
zoek met rondleiding waar u zich nu voor kunt opge-
ven.
De datum is dinsdag 23 juni 2015 a.s. waarbij we dan 
uiterlijk om 11.45 uur bij de 2-de Kamer aanwezig moe-
ten zijn.
De kosten bedragen € 12,50 p.p. voor KBO-leden, voor 
niet leden € 15,00. Deze prijs is inclusief lunch en rond-
leiding en exclusief vervoer.

Om de kosten laag te houden hebben we besloten 
geen gezamenlijk vervoer te regelen. Wij verzoeken u 
dan ook met “eigen vervoer” naar Den Haag, Lange 
Poten 4 te gaan, waar we echt om 11.45 uur worden 
verwacht.
Suggesties over het vervoer vindt u onderaan dit be-
richt. Let op: Het maximum is 50 deelnemers. 

Belangrijk: In verband met de stringente toegangscon-
trole moeten wij vóór 15 juni een deelnemerslijst naar 
de Tweede Kamer zenden met daarop de juiste voor-
naam, achternaam en het geslacht van elke deelnemer/
ster.
Alle deelnemers/sters dienen eveneens een geldig le-
gitimatiebewijs (paspoort of Identiteitskaart) naar de 
Tweede Kamer mee te brengen.
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Vervoersmogelijkheden:
1. Openbaar vervoer: vanaf de Uithof met tramlijn 4 

naar het centrum uitstappen halte Spui. We moeten 
om 11.00 uur de tram hebben om op tijd in de Lange 
Poten aan te komen.

2. Auto: U rijdt met uw eigen auto naar de parkeerga-
rage onder het plein en loopt een klein stukje naar 
Lange Poten 4.

3. Fiets: U fietst naar het centrum Lange Poten 4 Den 
Haag.

Ingeval van keuze 1 maakt u gebruik van uw OV-
chipkaart of u koopt in de tram op de heen en terugreis 
een enkele reis kaartje ad € 3,50. (het verdient aanbe-
veling om dat bedrag 2 x gepast bij u te hebben). 

Eventuele vragen over dit bezoek aan de Tweede 
Kamer kunt u stellen aan onderstaande bestuursleden.
Ben Gardien 0174-247670
Kees van Leeuwen 0174-245789 
Brigit van Dijk 0174-246356
Peter Kievit 0174-625986

Spreekwoorden/ gezegden
Het leven is net ganzenborden. Je kunt steeds opnieuw 
beginnen tenzij je in de put blijft zitten.

De	ideale	man	rookt	niet,	drinkt	niet,	flirt	niet,	snurkt	
niet en bestaat niet.

Het bedrag kunt u uitsluitend betalen door middel 
van	een	overboeking	naar	onze	Raborekening	 
(IBAN	rek.nr:	NL88RABO0142280593	t.n.v.	KBO	
Poeldijk). 

Het bedrag dient uiterlijk 10 juni 2015 bij ons bin-
nen te zijn. Wilt u bij het betalingskenmerk/omschrij-
ving svp vermelden:
Tweede Kamer en uw voornaam, achternaam, 
vrouw of man en adres.

Voor vragen omtrent betalingen en het doorgeven 
van adreswijzigingen kunt u contact opnemen met 
de penningmeester en ledenadministrateur Peter 
Kievit, telefoon: 0174-625986.

Het programma ziet er als volgt uit:
 11.45 uur Aankomst Lange Poten 4 in Den Haag + 

introductie
 12.30 uur Lunch in het Pleinrestaurant van de 

TWEEDE	KAMER.
 13.30 uur Gesprek met CDA Tweede Kamerlid (indien 

beschikbaar en onder voorbehoud van de 
kameragenda)

	 14.00	uur	 Rondleiding	Tweede	Kamer
 15.00 uur Plenaire zaal (publieke tribune)
 15.30 uur Einde

 Kale ramen,  Kies voor 
 slechte akoestiek?  raamaankleding?

 

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  
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GRATIS CURSUS REANIMATIE/
AED IN HET KADER VAN RODE 
KRUIS WEEK
Van	13	t/m	20	juni	2015	is	de	landelijke	Rode	Kruis	week	
in Nederland, deze valt tegelijk met de collecte van het 
Rode	Kruis.	In	dit	kader	van	de	Rode	Kruis	week	biedt	
Rode	Kruis	afdeling	Westland	op	zaterdag 13 juni 
twee gratis cursussen reanimatie/AED aan. Er wordt een 
ochtend	en	een	middag	cursus	gegevens	in	het	Rode	
Kruis gebouw in Naaldwijk. Elke cursus duurt 4 uur. Er is 
plaats voor maximaal 24 deelnemers. Geïnteresseerden 
dienen zich vooraf aan te melden via paulinerode-
kruis@gmail.com of reigermanneke99@kpnplanet.nl. 

Het Nederlandse Rode Kruis
Het	Rode	Kruis	is	in	heel	Nederland	te	vinden,	het	is	
een landelijke organisatie die bestaat uit ongeveer 330 
afdelingen waarbij binnen een bepaalde regio afdelin-
gen	samenwerken.	Het	Rode	Kruis	levert	een	bijdrage	
aan een vreedzame, meer tolerante en meer humane 

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

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

www.westlandstheatercentrum.nl M
et
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p vertoon van deze flyer 

krijgt u €
 2,50 korting op 

de entree. (1 bon p.p.)

TFV 20150515 theaterfestival fietsflyer 10,5x30.indd   3
23-05-15   15:29

Tijdens het Theaterfestival onder de Hoge Bomen ziet 
u, verspreid over drie avonden, negen voorstellingen in 
drie minitheaters aan de Hoogwerf in Naaldwijk. Elke 
avond wandelt u van locatie naar locatie voor een ge-
varieerde theaterbeleving. Ook tijdens de wandeling 
wordt u op artistieke wijze vermaakt met een akoestisch 
optreden, denderend orkest, sprookjesachtige dans, ver-
stilde kunst, voordracht of prikkelende performance...

Waar
Verzamelen voor een kop koffie voor aanvang op de 
parkeerplaats Hoogwerf voor het Zwembad de Hoge 
Bomen.

Wanneer
Donderdag 4 juni, vrijdag 5 juni, zaterdag 6 juni en 
donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni.
Inloop met koffie/thee 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.

Kaarten
€ 15,- euro per persoon per avond inclusief koffie/thee 
en twee pauzedrankjes.

Reserveren
Via 06 30 12 52 05 (Nico Meijer) of e-mail:
info@westlandstheatercentrum.nl

Voor meer informatie en programma zie:
www.westlandstheatercentrum.nl
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samenleving en doet dit op verschillende manieren. 
Internationaal door het verstrekken van financiële hulp 
bij	rampen	en	internationale	project(en).	Regionaal	
door de organisatie van diverse activiteiten, zoals bij-
voorbeeld het lente-ontbijt, mantelzorg ondersteu-
ning, cursus mobieltjes, EHBO cursussen en aangepaste 
vakanties met de boot H. Dunant voor mensen met 
medische of sociale beperkingen en hulpverlening bij 
Evenementen, - Burgerzorg en -Noodhulp.   

TUSSENSTANDEN  
TANK EN SCHENK 27-5-2015

LAATSTE OPROEP
Volgende week, 6 juni reünie 6e klas lagere school,  
Sint Bartholomeus Poeldijk. Toen was het 1964-1965,  
de jochies zijn nu allemaal over de 60. 
Drie van ons hemelen al. 
Eerste reünie was in 1990. Hoge opkomst van de klassen 
6a en 6b. Daar waren zo’n 60 man aanwezig. 
Voor wie zich nog niet heeft aangemeld; om 15.00 uur 
in de café De Luifel aan de Dr. Weitjenslaan.

poelDijkertjes
Tapijt, Laminaat, Vinyl, 

Zonwering, Gordijnen, Vitrages, 
Dameskleding, Cadeauhoek.

Offers Wonen & Mode 
Loosduinse Hoofdstraat 315 

Den Haag

Mooie gebruikte kinderkleding

Voorstraat 120a - Poeldijk
www.de2bengeltjes.nl
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Om u nog meer van dienst te 
zijn verruimen wij onze 

openingstijden
Dinsdag   9:00 - 20:00 uur                       
Woensdag  9:00 - 17:30 uur                   
Donderdag  9:00 - 17:30 uur                  
Vrijdag   8:30 - 20:00 uur                        
Zaterdag  8:00 - 14:00 uur 

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

Hertog Jan Bier
Krat 24 flesjes

van
 1199

Wagner Pizza
2 stuks

van
 510

999 450

superdealHallo


