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vaderdag knaller
3 Supermalse kogelbiefstukjes 
 Voor maar  € 7,50

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

’t IJswinckeltje
Voorstraat 45a, Poeldijk

Trakteer je vader 
op een heerlijk ijsje van…

Jan Barendselaan 72 • 2685 BV  Poeldijk  /  Tel. 0174-283996

 
 

 

Stomerij

Bedankt voor
uw vertrouwen

in de afgelopen 10 jaar

sinds 2005

Kom op voor 
De poelDijKer 
Om het voortbestaan van ons blad De Poeldijker 
te garanderen hebben wij uw steun nodig!
Iedere bijdrage, groot of klein, is dan ook van harte welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening
NL11 RABO 0123 8665 29.
Alvast onze hartelijke dank, ook aan diegenen die dit jaar 
al een bedrag hebben gestort.

Bestuur en redactie van De Poeldijker
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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: 015 515 5000, contact@pietervanforeest.nl,
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 1 juli, gelden de volgende inleverdata : 
Inleveren kopij: dinsdag 23 juni vóór 12.00 uur; 
voor advertenties: donderdag 25 juni vóór 12.00 uur.

 

 21 juni ♣  VADERDAG.

 19 juni ♣  Seniorenmarkt in Kwintsheul, 
zie pag. 10.

 27 juni ♣  Westlandse Molendag,  
zie www.westlandsemolens.nl
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www.dijknoordermeer.nl - uitvaart@dijknoordermeer.nl
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– 

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

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 19 juni en zaterdag 20 juni:

VOOR VADERDAG!!
SCHNITJES IN DIVERSE SMAKEN: 
nu voor   .....................................................................................  @ 6,25
poElDIJKSE VlAAIEN IN 4 SMAKEN 
nu voor   .....................................................................................  @ 6,25
oNTBIJTKoEK nu voor   .......................................  @ 2,55
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Vrijdag 26 juni en zaterdag 27 juni:

VRuCHTEN EN AARDBEIEN SCHElpEN 
nu voor   .....................................................................................  @ 1,65
KRENTENBollEN  ...... 5 HALEN  4 BETAlEN 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

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
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AvoNDvierDAAGSe 2015 
De 58ste avondvierdaagse is een succes geweest. Bijna 
400 deelnemers(sters). Jong en oud. Kinderen met 
hun mama of en papa. Opa en oma met kleinkinde-
ren. Tieners 
met vrien-
den of vrien-
dinnen. Ook 
via school. 
Zo was de 
Daltonschool 
met er met 
35 kinderen 
met hun gele 
hesjes. Die 
school heeft 
er echt wat 
van gemaakt. 
Zo zouden 
die kinderen er een opstel van kunnen maken hoe zij 
het hebben beleefd. Misschien kunnen wij als organisa-
tie er ook wat van opsteken. 

Het was echt een happening voor jong en oud. Zij die 
niet hebben meegedaan hebben echt wat gemist. Maar 
volgend jaar is de 59ste keer. Jan v. Kleef, onze parcours-
bouwer, heeft er al ideeën over. 

Onze grote waardering gaat uit naar de sponsors, die 
er voor zorgden dat er iedere avond iets lekkers was. 
We denken aan Jumbo Boere, Snackbar De Meerpaal, 

Snacktaria ‘t Harkje, 
Keurslager J. v.d. 
Maarel, Bakker v.d. 
Sande, Bloemiste Flor/
Flor. We mogen onze 
trouwe verkeersbege-
leiders niet vergeten. 
Zij zorgden ervoor dat 
ook deze vierdaagse 
zonder ongelukken 
is verlopen. De extra 
hulpen die hebben 
geholpen met inschrij-
ven. Die eerste avond is 
altijd een wat hectisch 
gebeuren. Maar dank 
zij hen is het prima 
verlopen. Maar vooral 
het enthousiasme van 

de deelnemers(sters) heeft ons als commissie goed ge-
daan. De evaluatie vergadering is alweer geweest, want 
er is altijd wel iets voor verbetering vatbaar. 

Wat zeker ook vermeld mag worden is dat Marie 
Sleegers bij de eerste vierdaagse al als vrijwilligster 
aanwezig was en er nu ook weer bij was. Dat is wat je 
noemt toch wel uniek. De laatste avond was een gewel-
dig mooie zomeravond. De ijscoman heeft goede zaken 
gedaan.

Wie is bereid volgend jaar te helpen uitpijlen (uitzetten 
van de wandelroutes). Jan heeft het dit jaar alleen ge-
daan. 12 routes uitpijlen is eigenlijk geen doen. 

Lieve beste mensen het was weer een geweldige 
Poelekse happening en tot volgend jaar bij de 59ste.
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Één leerling van onze school stak er dit jaar met kop 
en schouders bovenuit. Koen Bosch uit groep 6 had de 
hoogste score van alle kinderen en won daarmee een 
abonnement op een tijdschrift en een prijs voor de 
groep. 
Wij zijn trots op alle kinderen en hun resultaten. 
Volgend jaar doen we zeker weer mee!
 
Wilt u meer weten over de wedstrijd of wilt u kijken of 
u ook een rekenwonder ga dan naar www.w4kangoe-
roe.nl

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

Pedicure Praktijk                   
Verhoog 

Gevestigd in het  Sport 
Medisch Centrum Westland 

 
 
 
 
 

  
 Verburghlaan 24a Poeldijk 
 Bel voor en afspraak 
 06‐27000290  

KANGoeroeWeDSTrijD 
2015 op De WSKo 
r.-K. BASiSSCHool 
verBUrCH-HoF
Op 19 maart deden dit jaar 
20 leerlingen uit de groe-
pen 4 tot en met 8 mee aan 
de Kangoeroewedstrijd. 

De kangoeroewedstrijd is een landelijke rekenwedstrijd 
voor goede rekenaars.
Magnus Oskam, Ramon Westeijn,Thom Boogers, 
Myrthe van de Kruk, Nienke van der Knaap, Wout van 
Ruijven, Lieke Stijger, Roy Zwinkels, Koen Bosch, Julian 
Dorsman, Nikki Hendriks, Chris van Leeuwen, Cédric 
Zwinkels, Teun Bosch, Jake Hauser, Stef Kortekaas, 
Goisa Kujawiak, Britt de Cuijper, Xiu Bin van Lier, en 
Annika Paalvast kwamen uit de voorrondes als de beste 
rekenaars van hun groep naar voren en mochten met 
de wedstrijd meedoen. 
 
Na lang wachten kwam de uitslag vorige week binnen! 
Wat een mooie scores werden er weer op de verschil-
lende niveaus behaald. In het atrium hebben we alle 
kinderen in het zonnetje gezet en gefeliciteerd.
Iedereen kreeg een prachtige oorkonde waarop hun 
score vermeld stond, een prijsje en een kortingsbon 
voor een museum. 
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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

van het cadeau zei zijn moeder: ‘Je gaat die doos toch 
niet uitpakken? Zo’n duur cadeau. Nee hoor, je blijft er 
met je tengels af. Ik zet het weg.’ 
Moeder zei ook: ‘Doorleren, dat is nergens voor nodig’. 
Het geloof was voor zijn moeder zeer belangrijk en zijn 
moeder zei hem elke keer dat je moet geloven als een 
kind. Doorleren brengt dat geloven als een kind in ge-
vaar. En jouw inzet in het leven, alles wat je doet, moet 
altijd in dienst staan van de Heer. Het gezin ging dan 
ook nooit op vakantie, want waar was dat nou voor no-
dig?
Ergens heeft Maarten zijn moeder ook beetje gelijk, 
want op vakantie kom je los van jouw geloofsgemeen-
schap en jouw contact met de andere gelovigen valt 
weg. Kan je in het buitenland nog wel naar de kerk 
gaan? Maar je kunt vakantie ook gebruiken om te zor-
gen voor een nieuwe impuls voor jouw geloofsleven. Je 
kunt je voornemen om bepaalde Bijbelteksten te gaan 
lezen en daar over na te denken. Of je kunt een mooi 
boek over religie lezen. Maar daarnaast moet je vakan-
tie gebruiken om aandacht te geven aan zaken waar je 
anders te weinig tijd voor hebt: misschien jouw partner, 
of je gezin, of … (vult u zelf in). 
En als je terugkomt, ben je weer helemaal fris en uit-
gerust. En dat hebben wij zeker nodig om daarna weer 
dienstbaar te zijn voor God en de medemens. Dus ge-
niet van de vakantie en ‘Vaya con Dios’ (dit laatste is 
Spaans voor ‘Ga met God’).

Mede namens mijn collega’s, wens ik u en jou een fijne 
vakantie toe. En … reis voorzichtig, wij verwachten jul-
lie wel weer heelhuids terug.

diaken Ronald Dits.

NieUWe WeGeN GAAN
De Westlandse kerken staan voor een uitdaging. Want 
krimp is nu op de meeste plekken meer voelbaar dan 
groei. En het is niet zo vanzelfsprekend om met men-
sen te spreken over geloof. We hebben schroom. En 
niet helemaal onterecht, want heel wat Westlanders 
hebben negatieve ervaringen en beelden bij kerk en 
geloof. We hebben als kerken de verantwoordelijkheid 

Die mooie WArme reiS
Dit jaar ben ik vroeg in de lente op vakantie gegaan en 
wel naar Spanje. We hebben prachtige steden bezocht: 
Madrid, Sevilla en Granada. Maar we hebben ook uitge-
rust aan de Costa de Sol. Onderweg heb ik mijn vrouw, 
tot vervelens toe, het lied van Imca Marina toegezon-
gen: Viva Espana. U kent dat wel: ‘Ik hou van dansen en 
muziek, e Viva Espana!’ (En dat terwijl ik helemaal niet 
van dansen hou.) Dit bekende lied begint met een be-
langrijke zin voor vakantiegangers: ‘Na die mooie war-
me reis door het zonnige Spanje vergeet ik alles.’ Voor 
ons was dat zeker het geval, door al die indrukken van 
cultuur, natuur, bouwkunst en prachtige kusten vergeet 
je alles. Je komt helemaal tot rust.
Zo heb ik, zittend in de zon of onder de luifel, ook en-
kele boeken gelezen. Van Maarten ’t Hart heb ik zijn 
laatste boek Magdalena gelezen, dat gaat over zijn 
moeder. Zijn beschrijving van zijn moeder is schitte-
rend. Over de manier waarop zij in haar geloof stond, 
over haar zorgzaamheid en haar huwelijk met haar man 
(waarover Maarten ook een prachtig boek heeft ge-
schreven). Het is alleen jammer dat ’t Hart in dit boek 
zijn aversie tegen het geloof zoveel aandacht geeft. 
Een passage uit de proloog van zijn boek vind ik heel 
typerend voor de opstelling van zijn moeder. Maarten 
kreeg van zijn oom Maarten voor zijn verjaardag een 
groot cadeau: een doos van Meccano. Het gezin was 
heel arm en zoiets was uitzonderlijk. Na het uitpakken 

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

• 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
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om verstandig om te gaan met krimp, maar ook de ver-
antwoordelijkheid om niet bij de pakken neer te zitten 
en het goede nieuws verder te brengen. 
Waarop zou de missionaire opdracht van de kerken in 
het Westland zich kunnen richten? In de meeste kerken 
zijn weinig mensen tussen de 16 en 30 jaar te vinden. 
Dat blijkt ook uit recent onderzoek. In het Westland 
wonen 19.000 jongeren van 16 tot en met 30 jaar. 
Minder dan 1.000 van die jongeren – circa 5% – blijken 
betrokken bij een kerk. Dat is nog niet de helft van lan-
delijk gemiddelde…
Daarom wordt er sinds kort ruimte gemaakt voor nieu-
we vormen van kerkzijn, gericht op mensen die normaal 
gesproken niet snel een kerkdienst zouden bezoeken. 
Deze initiatieven heten ‘pioniersplekken’. De vormen 
zijn divers, van activiteiten met twintigers in een café 
tot creatieve benaderingen van Bijbelverhalen via Godly 
Play en Kliederkerk. Deze vormen worden gezien als 
aanvulling op de bestaande kerkvormen, niet als een 
vervanging ervan.
Sinds een bijeenkomst in oktober 2014 in Naaldwijk 
groeit het draagvlak voor nieuwe vormen van kerk-
zijn. Voorgangers uit de katholieke en protestantse 
kerken zijn hierbij betrokken en bereiden een aantal 
pioniersplekken in het Westland voor. In de loop van 
volgend jaar zullen deze van start gaan. 

diaken Dits

4e WeSTlAND-Brielle-
WeSTlAND FieTS BeDevAArT

Op zaterdag 11 juli 2015 
wordt de Nationale 
Bedevaart naar HH. 
Martelaren van Gorcum 
Brielle gehouden. 
Het thema dit jaar is 
‘Dienstbaarheid tot in de dood’. Een bedevaart 
waarbij geheel Katholiek Westland zich bij kan aanslui-
ten: u kunt met ons mee per fiets. Iedereen is welkom. 
In de Martelarenkerk in Brielle wordt de jaarlijkse her-
denking gehouden van een historisch gebeuren waarbij 
mensen hun leven gaven voor het geloof. De Westland-
Brielle-Westland-tocht is een inspirerende bedevaart, 
voor de fietsers bovendien een sportieve uitdaging, 
voor allen vooral een zoektocht naar het geloof van de 
martelaren. Bisschop J.H.J. van den Hende zal ons hierin 
voorgaan en ons in Brielle bemoedigend toespreken. 
De geestelijke leiding van onze fietstocht is in handen 
van diaken Ronald Dits. 
Onze vertrekplaats dit jaar is de H. Machutuskerk 
in Monster. Dit omdat de norbertijn Adrianus van 
Hilvarenbeek met zijn kapelaan Jacobus Lacop, pastoor 
te Monster was, twee van de negentien priesters en 
kloosterlingen die gedood werden vanwege hun getui-
genis.
We verzamelen die zaterdagochtend om 7.30 uur in de 
kerk van de H. Machtus, Choorstraat 105 te Monster. 
Na een kort meditatief moment en de pelgrimszegen 
vertrekken de fietsers om 08.00 uur. Er gaat een be-
zemwagen mee zodat niets in de weg staat om mee te 

 

                                                BIKE TOTAAL. DOET JE FIETS GOED. 

                               
                                    

 

Michel Vis 
Tweewielers 

 
Rijsenburgerweg 34 
Poeldijk 
Tel.0174-245609  
Michelvistweewielers.nl 
Info@michelvistweewielers.nl 

Gazelle 
Batavus 
Sparta  
Kalkhoff   Gazelle Orange Panasonic 

 Lekker sportief op de Racefiets of ATB  
 Kom eens langs voor de leukste aanbieding! 

Focus Cayo Carbon Ultegra  

Focus Whistler 27/29R Series Merida Ride Series 

  Batavus Mont Blanc Easy 

Merida Crossway Series 

  Kom proefrijden  
     op de nieuwste E-Bikes  
U kunt bij ons proefrijden op diverse modellen en motortechnieken 

 
 

         Nu met Gratis STARTERSPAKKET 
  Zadeltas, bidon en houder, minitool, plakset en pompje 
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gaan. De route loopt van Monster naar Maassluis waar 
we per veerboot oversteken naar het eiland Rozenburg 
en vervolgen zo onze weg naar het Heiligdom in Brielle. 
De terugweg loopt grotendeels via dezelfde route. 
Onderweg ontvangt u bij de veerpont een versnape-
ring. Toch blijft de tocht een uitdaging: zorg dus voor 
een degelijke voorbereiding en een goede fiets of e-
bike.

Aan deelname van deze Westlandse fietstocht van 
Monster naar Brielle en terug zijn geen kosten verbon-
den. De fietsers die in Monster starten krijgen daar hun 
‘deelnemerskaart’. Op vertoon van deze kaart kunt u 
met de groep ‘gratis’ bij de veerboot over. Onderweg 
ontvangt u nog een versnapering. De Westlandse bede-
vaart zorgt voor collectieve aankoop en betaling van de 
vervoersbewijzen. Misschien overbodig of juist vanzelf-
sprekend: er wordt gefietst onder eigen verantwoorde-
lijkheid. 
U kunt zich aanmelden via de website www.westland-
sebedevaarten.nl of via uw contactpersoon in de paro-
chie. Fiets u ook mee op zaterdag 11 juli 2015? 

KerKBeriCHTeN 
WeeKeND 20/21 juni: 12e zondag door het jaar (B).
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 Vrouwenschola.
Voorganger: Pastor J. Smulders.

Intenties: Jaargetijde Theo de Brabander en over-
leden ouders Wieme-van Zundert, Kees v.d. Knaap, 
Clary v.d. Knaap-Strik, André v.d. Knaap, Ria v.d. 
Knaap-Barendse, Piet Mooijman, overleden fa-
milie Gardien-Verbeek, Rien van Kester, Adèle 
Bouwer, Gerard en Alida de Brabander-de Jong, 
Jaap Zuiderwijk, Ton van Kester, Trudie van Ruijven-
Vollebregt.

WeeKeND 27/28 juni: 13e zondag door het jaar (B).
Zaterdagavond 19.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. dames en heren 
Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor M. Kwee.

Intenties: Jaargetijde Nic v.d. Knaap, overleden fami-
lie v.d. Knaap, overleden familie Groenewegen, Niek 
v.d. Knaap en Jo v.d. Knaap-van Kester, Koos van 
Kester en Helena van Kester-van Os en overleden 
familie, Arnold Oosterwijk, Joop Rijgersberg, Koos 
Kester.

Zondagochtend 11.00 uur: Dankviering 
1e Communicantjes.
Voorgangers: Pastor M. Kwee en pastoraal medewerker 
Els Geelen.

Intenties: Cock Grootscholten, Niek v.d. Knaap en Jo 
v.d. Knaap-van Kester, overleden familie v.d. Loos-
van Leeuwen, Leen van Bergen en Marie van Bergen-
Janssen, Rien v.d. Knaap en overleden familie, Grar 
v.d. Ende-Zuyderwijk.

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.

Waar je ook bent, ik zou het niet weten.
Niet in afstand of tijd te meten.

Maar ik heb je bij me.
Daarom ben je zo dichtbij.

Heden ging na een zorgzaam en werkzaam leven zacht en kalm naar 
Gods heerlijkheid, gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken, 
mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Hendricus Wilhelmus Nicolaas van der Loos
Henk

Bijna 55 jaar gehuwd met Christina Cornelia van Sandvliet

* 13 september 1933 † 9 juni 2015

Tiny
Marian en haar gezin
Jan en Nel

Shirley en Robbin, Jaylinn, Jens
Chantal en Marcel, Liam

Tineke en Piet
Dominique en Trienke
Machalina en Rudy

Henk en Leonie
Roy en Bregje
Jimmy
Ruby

Correspondentieadres: Familie van der Loos
Verhulstlaan 5, 2692 BN ’s-Gravenzande

De crematie heeft zaterdag 13 juni plaatsgevonden in crematorium 
Ockenburgh te Den Haag.

vieriNGeN iN De BACKerHoF

Donderdag 25 juni om 19.00 uur:
Woord- en Communieviering: mw. T. v.d. Sande.

Donderdag 2 juli om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden: hr. J. Brabander.

vieriNGeN iN De TerWeBloem
Geestelijk verzorger:  
Mevr. Rafael Maria Theuvenet, telefoon 06-57319910
Pastorale Raad: L. v. Leeuwen, telefoon 245789

Woensdag 17 juni om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

vrijdag 19 juni om 15.00 uur:
Eucharistieviering Pastor Straathof

Woensdag 24 juni 19.00 uur:
Rozenkransgebed

vrijdag 26 juni om 19.00 uur:
Maandsluiting Hervormde Gemeente

Zondag 28 juni om 19.00 uur:
Herdenkingsbijeenkomst voor de overleden bewoners 
van het laatste half jaar

Woensdag 1 juli om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

De vieringen vinden plaats in de Multifunctionele ruim-
te in de Terwebloem.
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VRIJDAGMARKT IN POELDIJK
Vers is LEKKER!

KARSEMEIJER
KAAS

Kaas uit Woerden steeds de beste

nooRd-hollAndSE bElEgEn, 
Lekker romig   kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,90

30+ bElEgEn, vol van smaak   kilo  . . . . . .  9,90

EchtE gRASKAAS, kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,95

3 fRAnSE KAASJES voor maar . . . . . . . . . . . .  5,00

Bij elk pondje kaas:
10 VERSE EIEREn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,99

U kunt pinnen bij alle kramen op de markt!!

Bakkerij
’t stoepje

Iedere vrijdag op de markt in Poeldijk

* Stokbrood kruidenboter: 
 Lekker voor bij de borrel of BBQ

 4 voor maar  ........................................  1,00 !
* Petit fourtjes: 
 Feestelijk opgespoten bitterkoekjes

 8 voor  ......................................................  4,00

* Alle soorten gesneden brood: 
 Elke week, 3 voor maar  ......................  5,00

Aanbiedingen zijn geldig op vrijdag 19-06-2015

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

iNTerNeT 
Ook een dominee moet met zijn tijd meegaan! Sinds 
kort heb ik een eigen website (zie onder). Want ja, wie 
mensen wil bereiken moet met zijn tijd meegaan. En bij 
onze tijd tijd hoort het internet, dat is zeker. Wellicht 
staat bij ouderen 'www' nog voor 'Wondere Wereld 
van het Web', maar voor mensen van mijn generatie en 
daaronder is internet een onmisbaar onderdeel van het 
bestaan. Online zijn is voor velen net zo vanzelfspre-
kend als ademen of praten. 
Maar moet je hier eigenlijk wel in mee wíllen gaan? 
Er zitten toch ook heel wat negatieve kanten aan het 
internet? Ik noem slechts een paar dingen: verslaving 
– meer oog voor het schermpje dan voor de echte we-
reld. De foute sites waar je binnen een paar klikken 
kunt komen, en waar meer mensen dan je denkt hun 
denken mee vervullen en vervuilen. De ‘infobesitas’: 
het overaanbod van informatie waar we onder bedol-
ven worden. Of denk aan de tijdverspilling: als je al de 
tijd die je doorbrengt op nutteloze sites met met grap-
pige filmpjes nu eens gebruikt had om echt aandacht te 
geven aan je familie? 

Aan de andere kant heeft het internet ons goede din-
gen gebracht. Een bron van informatie en advies, on-
denkbaar vroeger! Grenzen vallen weg, netwerken 
worden wereldwijd. Alle meesterwerken uit de muziek 
zijn zomaar te beluisteren via YouTube. Met Facebook 
blijf je in contact met oude vrienden die verhuisd zijn. 
Wie zou die dingen willen missen? 
Kortom: je kunt niet zeggen dat internet slecht is en 
evenmin goed. Het is een ding, iets dat goed of slecht 
gebruikt kan worden door mensen, u en ik. We kunnen 
een vriendin die het zwaar heeft online bemoedigen. 
We kunnen ook kwetsende en beledigende reacties 
plaatsen op fora en nieuwssite. Dezelfde techniek 
maakt het mogelijk! Het kwaad zit niet in het internet, 
het zit in ons. Maar gelukkig, er is bevrijding! Daarover 
is zelfs op internet genoeg te vinden :-)

KerKDieNSTeN
ZoNDAG 21 juni 2015
10.00 uur: Ds. A.J. Molenaar
19.00 uur: Ds. W.J. van Schaik, Woubrugge

ZoNDAG 28 juni 2015 
10.00 uur: Ds. A.J. Molenaar
19.00 uur: Ds. A.J. Molenaar, 

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

maandsluiting “Terwebloem”
Op D.V. vrijdag 26 juni is er weer maandsluiting in 
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Naast thrillers en romans van bekende schrijvers zijn er 
ook stapels kinderboeken, puzzels, CD's DVD's , LP's.
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

oUD pApier
De oud-papiercontainer staat klaar van 24 juni tot en 
met 27 juni op het adres: Monsterseweg 112, Poeldijk
(naast hotel-restaurant Elzenhagen).

Grote verloting
De loten voor de grote verloting van de BAZAAR zijn 
klaar en kunnen weer gekocht worden. De loten kosten 
€ 1,00 per stuk en een boekje met 15 loten kost  
€ 15,00. De prijs is niet verhoogd! Er zijn in totaal 4.000 
loten. 
U kunt loten kopen door geld over te maken 
naar rabobank Nl25rABo0342907603 of 
iNG bank Nl87iNGB0004778226 beiden t.n.v. 
Bazaarcommissie poeldijk onder vermelding van 
loTeN en duidelijk uw naam en adres. 

“de Terwebloem”, aanvang 19.00 uur. De overdenking 
wordt verzorgd door Ds. v. Westenbrugge uit Hoek van 
Holland. Muzikale medewerking verleent ons eigen 
koor Immanuel o.l.v. dhr. J. Bogaard. Organiste Mevr. E. 
Brinkman.
We hopen dat u weer allemaal komt, zodat we met el-
kaar een fijn en gezegend uur hebben.
Commissie Gemeentewerk.

Bij de kerkdiensten
Op zondag 21 juni gaan we in de morgendienst weer 
verder met het Bijbelboek Openbaringen, hoofdstuk 
acht en negen ditmaal. Waar we eerder hoorden over 
zeven zegels, horen we nu over zeven trompetten. 
Telkens als erop geblazen wordt, gebeurt er iets ergs.  
Ik ben nog hard aan het studeren wat deze vreemde  
visioenen ons te zeggen kunnen hebben!
In de avonddienst gaat voor ds. W.J. van Schaik uit 
Woubrugge. 

Op zondag 28 juni lezen we opnieuw verder in 
Openbaringen, het vervolg van de week ervoor. Wie 
houdt van plaatjes en schema’s, kan de volgende site 
alvast opzoeken om meer inzicht te krijgen in het 
Bijbelboek Openbaringen: kerkwell.nl/node/615. In 
deze dienst neemt tevens Alysha v.d. Klugt afscheid van 
de kindernevendienst.
De avonddienst is een leerdienst waarin het gaat over 
‘Jezus is Heer!’, de allervroegste christelijke belijden. Als 
je gelooft, is Jezus je Heer. Maar wat wil dat zeggen? 
Daar gaat het over vanavond!

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

Website ds. molenaar
Ds. Molenaar heeft sinds kort een eigen website op het 
internet. Hierop wordt de tekst gepubliceerd van al de 
door hem gehouden preken. Om nog eens terug te le-
zen, of om gewoon eens kennis van te nemen. Het adres 
van de site: ajmolenaar.nl, gemakkelijk te onthouden. 
Vanaf nu staat elke gehouden preek van ds. Molenaar 
online. Dit geldt niet voor preken van gastvoorgangers 
in onze kerk, aangezien dit de persoonlijke site is van 
ds. 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.

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

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
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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

De DoKTer op BeZoeK
Op vrijdag 5 juni kwam de dokter op bezoek bij de 
kleuters van Openbare Daltonschool Poeldijk. Eerst 
was ze in haar gewone kleren. Best gek, het is eigen-
lijk een gewoon mens! Er mochten heel veel vragen 
gesteld worden. Bijvoorbeeld of je van slangengif ziek 
kan worden, wat er allemaal te zien is in een ziekenhuis 
en of er een naald aan een spuit vastgemaakt wordt. 
De dokter kon ons alles vertellen! Daarna ging de dok-
ter zichzelf omkleden en zijn wij met onze poppen en 
dieren in de wachtkamer gaan zitten. De juf had in de 
hal een wachtkamer en een dokterskamer gemaakt. 
Alle kinderen kwamen aan de beurt. Er waren poppen 
met gebro-
ken benen, 
armen of 
zelfs hoofd! 
Dieren met 
buikpijn en 
oogpijn... de 
dokter had 
het er maar 
druk mee. 
Alle poppen 
en dieren 
hebben van 
de dokter 
een verband-
je of pleister gekregen en zullen dit weekend gelukkig 
weer aansterken. 
Tot slot kregen we allemaal een ballon van de dokter 
met een ziekenhuis tekening én mochten we ook nog 
met haar op de foto! 
Bedankt lieve dokter, wat hebben we een fantastische 
ochtend gehad!

SeNioreNmArKT iN 
KWiNTSHeUl

vrijdag 19 juni is er van 09.00 uur tot 12.15 uur 
Seniorenmarkt in de feesttent op het veldje aan de 
Kievit in Kwintsheul. Deze Gezondheidsmarkt voor 
55-plussers wordt georganiseerd door Hofland-Van 
Geest Sportbegeleiding in samenwerking met het 
Oranje Comité Kwintsheul. Op de markt staan kramen 
waar u onder andere uw bloeddruk kunt laten meten, 
informatie over voetenzorg kan verkrijgen, er wordt 
advies over electrische fietsen en seniorenwoningen 
gegeven, een docent zal u meer vertellen over Chinese 
bewegingsleer, de sociaal makelaar van Vitis Welzijn is 
van de partij en nog veel meer. De markt wordt fees-
telijk afgesloten met een optreden van smartlappen-
koor De Waterlanders. Kortom …. een bezoek waard, 
dus kom naar deze markt en laat u verrassen. En past 
u op vrijdagochtend op de kleinkinderen? Geen pro-
bleem, u kunt ze meenemen want ook voor de kleintjes 
zijn er spelletjes te doen en is er een ballonnenclown. 
De toegang is gratis en omdat Hofland-Van Geest 
Sportbegeleiding haar 10-jarig jubileum viert, wordt 
de koffie en thee u aangeboden. Graag tot 19 juni in 
Kwintsheul!
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Sociaal Cultureel Centrum  ’De Leuningjes’
Julianastraat 49 – 2685 BB Poeldijk – Telefoon 0174 - 244761

Zondag 21 juni

Mr. International Netherlands Verkiezing
Info en tickets: www.misterinternationalnetherlands.com

Aanvang: 19.00 uur

Zaterdag 27 juni

Westlandse Harmini
‘Westland Proms Concert’
Entree: € 10,00  –  Aanvang: 19.30 uur

Voor info: www.harmaxi.nl 

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

Vanaf 23 juni is in de hal van De Leuningjes het 
Buurtinformatiepunt van Vitis Welzijn.

Het spreekuur zal zijn iedere  
dinsdag tussen 14.00 – 17.00 uur

en op 
donderdag van 9.00 – 12.00 uur.

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

Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris:  Toos de Vreede, 
telefoon 0174 - 245238
Kantoor en repetitielokaal:
In s.c.c. “De Leuningjes”
Julianastraat 49, 2685 BB Poeldijk
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Bankrelatie: Rabobank Westland te Naaldwijk
Rekeningnummer: NL83RABO0142210552

iN De KerK
Zaterdag 20 juni:
19.00 uur: Geen viering

Zondag 21 juni:
11.00 uur: De Vrouwenschola zingt tijdens de viering.

Zaterdag 27 juni:
19.00 uur:  Dames en heren Bartholomeuskoor zin-

gen tijdens de viering de Messa “Laus Tibi 
Christe” van Federico Caudana. (Eerste uit-
voering).

Zondag 28 juni:
11.00 uur:  Kinderen zingen bij de Dankviering van de 

Eerste Heilige Communie.

optreden Kinderkoor in Sonnevanck
In het kader van “Welzijn met Muziek” heeft het  
kinderkoor een optreden verzorgd in Sonnevanck in  
’s-Gravenzande.

Foto in de zonnige tuin van Sonnevanck.

De pupillen onder leiding van juffrouw Ylette zongen 
vol overgave hun geleerde liederen en het Kinderkoor 
onder leiding van Toos de Vreede liet van zich horen 
in verschillende talen. Naast het Nederlands zongen ze 
Spaans, Engels en zelfs Japans.
Meester Jaap begeleidde ons op de piano.
Wat vonden wij het leuk om in Sonnevanck een optre-
den te verzorgen en wat hebben de patiënten genoten.
Het was een heel leuke middag!

Collecte prins Bernardfonds 
In de collecteweek gingen afgevaardigden van 
Toneelvereniging St. Genesius, het Immanuelkoor van 
de NH Gemeente en de Zangkoren Deo Sacrum op pad 
om te collecteren voor Cultuur, voor de Anjercollecte.
Vanaf deze plaats willen we alle gulle gevers heel har-
telijk bedanken voor hun bijdrage aan deze collecte. 
En natuurlijk ook hartelijk dank aan de collectanten.

TV
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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 

Zomeractief Westland 2015
Vitis organiseert samen met de SARW ( waarin sa-
menwerken de ouderenbonden KBO, PCOB en ANBO. 
Hierbij is dus ook de KBO afdeling Poeldijk aangeslo-
ten) ZomerActief Westland 2015 met thema’s waarbij 
ontmoeting en educatie centraal staan. Er zijn 3 gevari-
eerde activiteiten:
op vrijdag 3 juli
Historische wandeling door Naaldwijk, incl. lunch
Tijdstip en locatie: om 12.00 start met de lunch in wijk-
centrum Hof van Heden, Dijkweg 20 , Naaldwijk, aan-
sluitend d wandeling. 
Kosten: € 7,50 p.p.(contant betalen).
op donderdag 16 juli
Struinen dor de duinen, incl. lunch
Tijdstip en locatie: vertrek om 10.00 uur vanaf de 
Zeetoren, Helmweg 7, Hoek van Holland. Om 12.30 uur 
is hier ook de lunch.
Kosten € 10,00 p.p. (contant betalen).
op vrijdag 21 augustus
rondleiding joop Stolze Classic Cars, incl Koffie/
thee
Tijdstip en locatie: om 13.30 uur vertrek vanaf wijkcen-
trum ’t Anker, W.J. Baron van Gentplein 31 De Lier. De 
rondleiding duurt ca. 2 uur.
Kosten € 5,00 p.p. (contant betalen).

voor informatie en /of aanmelden:
Vitis Welzijn, tel 0174 -630358/ info@vitiswelzijn.nl / 
www.vitiswelzijn.nl.
Advies van het KBO-bestuur: DOE MEE. Vraag uw 
vriend of vriendin, uw buurman/-vrouw of een klein-
kind.

Bezoek aan rechtbank
Een van de mogelijke activiteiten uit de enquête, die 
vorig jaar werd gehouden, was een bezoek aan een 
rechtbank. Daarvoor hadden toen 16 personen belang-
stelling getoond. Het bestuur is verheugd dat we nu 
ook daadwerkelijk deze activiteit hebben kunnen uit-
voeren. Eerder al gingen we met andere groepen met 
de waterbus naar Dordrecht en maakten we daar een 
stadswandeling en bezochten we de aanleg van de ver-
lengde A4. Hierover heeft u in de Poeldijker kunnen 
lezen.
Op vrijdagmiddag 5 juni brachten 26 leden van de KBO 
afdeling Poeldijk een bezoek aan het Paleis van Justitie 
in Den Haag. De meesten reisden comfortabel met de 
tram (die om 12.10 uur vertrok); 4 mensen met de eigen 
auto en enkelen hadden de fiets verkozen. Advocaat 
Duijsens ving ons op bij het gerechtsgebouw en had 
een zaal geregeld, waar hij aan onze groep een toe-
lichting zou geven over hoe het werkte en wat we on-
geveer konden verwachten. Maar alvorens we plaats 
namen vroeg hij wie onze voorzitter was. Aad van der 
Knaap werd vervolgens voor deze bijeenkomst even 
tijdelijk tot rechter bevorderd en aangekleed compleet 
in zwarte toga met witte bef. Zie foto. Rechtszittingen 
zijn in principe openbaar en we zijn ( na de uitleg door 
de advocaat) in een van de vele zalen bij een politie-
rechter aangeschoven. We hebben 3 “zaken” meege-
maakt dat wil zeggen: van beschuldiging met korte 
verklaring over het gepleegde misdrijf en de ten laste 

KBO Poeldijk
Katholieke Bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5,  
2675 BK Honselersdijk, tel. 0174 - 245789,  
e-mail: kees@keesenleny.nl
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Na afloop hebben we met de gehele groep nog buiten 
op een terrasje onder enkele bomen iets gedronken, 
dat werd aangeboden door advocaat Duijsens.
Ook de terugreis met de tram ging prima en we waren 
om ca 18.00 uur weer thuis. Alles bij elkaar een heel in-
formatieve, ontspannen en gezellige bijeenkomst waar 
alle deelnemers van hebben genoten. Ook de rechter 
stelde onze belangstelling zeer op prijs. Maar we hoop-
ten natuurlijk allemaal dat we nooit in het echt voor 
een rechtbank behoeven te verschijnen. 

passiespelen in Tegelen
Op zondag 31 mei is een bus vol met 60 Westlandse 
KBO-ers naar Tegelen afgereisd om daar de 
Passiespelen bij te wonen. Er waren 30 mensen uit 
Poeldijk, aangevuld met leden uit Naaldwijk/Honselers-
dijk, Monster, Kwintsheul en De Lier. De daadwer-
kelijk organisatie van de dag was door Naaldwijk/
Honselersdijk verzorgd in samenwerking met de afde-
ling Poeldijk. Met name Peter Kievit mag hier wel voor 
bedankt worden. De sfeer in de bus was prima. Er wa-
ren mooie plaatsen voorin gereserveerd. De opvang in 
Tegelen en de verzorging met koffie en vlaai, het ging 
allemaal uitstekend.

En de voorstelling op zich was natuurlijk geweldig. Bij 
elke uitvoering (om de 5 jaar) wordt de tekst herschre-
ven en aan de tijd aangepast. Daarbij wordt een andere 
persoon of een ander thema in de spotlights gezet. Dit 
jaar waren dat de Emmaüsgangers. Ook aan het decor 
waren wijzigingen aangebracht. Beroepstoneelspelers 
en vele vrijwilligers hebben gezamenlijk op het grote 
toneel prachtig spel voor het voetlicht gebracht. Met 
name de Jezus-rol werd overtuigend gebracht en was 

legging door de officier van justitie. Daarna vragen-
stelling aan verdachte door de rechter en vervolgens 
de zienswijze en vraagstelling door de advocaat van 
de verdachte. Overal werd ruim de tijd voor genomen. 
Nadat eenieder zijn zegje had mogen doen volgde di-
rect aansluitend de uitspraak door de rechter. In dit ge-
val was die rechter een heel jonge vrouw. We kunnen 
wel stellen dat we getuige waren van drie “gevallen” 
die speelden aan de onderkant van de samenleving. 
De eerste was een diefstal van auto-onderdelen, de 
tweede een psychopathische en schizofrene verdachte 
die mensen had bedreigd en achtervolgd en de derde 
betrof de op heterdaad betrapte handel in methadon-
pillen. Die laatste verdachte werd overigens bij gebrek 
aan bewijs vrijgesproken.
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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 de naaste buren. 

Inmiddels is de insteek totaal gewijzigd en kan de vis-
steiger (aanlegsteiger) worden gebruikt voor diverse 
doeleinden, zoals sportvisserij, boottochtjes of een 
wandeling met de bewoners om daar lekker te vertoe-
ven.

Met dank aan allen die zich voor de realisatie zo enorm 
hebben ingezet en de sponsoren.
Van Zeijl Beschoeiingswerk, Spots Hoveniersbedrijf, 
Rondvaartbedrijf de Gantel, Westdijk Reclame, 
SportVisserijBelangen Delfland, Rabobank, Sportvisserij 
Nederland, Gemeente Westland en Stichting Vrienden 
van De Terwebloem, bedankt!

voor veel toeschouwers een emotionele ervaring, soms 
zelfs tot tranen toe.
Na afloop werd er op de terugreis nog met elkaar ge-
geten en ook dat was prima verzorgd. Moe en voldaan 
kwamen we weer in Poeldijk aan.
Voor de deelnemers al met al dus een dag met een 
gouden randje en om niet te vergeten.

Spreekwoorden en gezegden
Wat jammer dat wij geen problemen kunnen ruilen; ie-
dereen weet hoe hij die van een ander moet oplossen.

Rouw is de prijs die we betalen omdat we van iemand 
hebben gehouden.  Sjaak Bral

viSSTeiGer iN poelDijK 
oFFiCieel iN GeBrUiK 
GeNomeN
Vrijdagmiddag 5 juni is de vissteiger aan de Gantel in 
Poeldijk op feestelijke wijze geopend. Op deze prach-
tige dag is het openingswoord gedaan door wethou-
der De Goeij en werd het lint trots doorgeknipt door de 
heer Wim Fraser, bewoner van de Gantelzicht en vrijwil-
liger bij De Terwebloem. 

Onder muzikale begeleiding van Han Hagen werd de 
steiger meteen in gebruik genomen en zijn een aantal 
bewoners meteen gaan varen. Mede dankzij de enorme 
inzet van een sponsoren, ondersteuners en begeleiders, 
alsmede door medewerkers van woonzorgcentrum De 
Terwebloem is deze steiger werkelijkheid geworden.

Wat is uw reden om lid te worden van de KBO?
• de gezelligheid zoals bij de wekelijkse kaartmiddagen, de jaarlijkse vakantieweek, leerzame  

en gezellige excursies, de dag voor de ouderen, de Kerstviering enz.

• het komende feest ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan 

• de belangenbehartiging (bijvoorbeeld belasting invullers, VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseurs) 
en via de SARW vertegenwoordigd in de Wmo-adviesraad van de gemeente Westland)

• de informatievoorziening via de Poeldijker en het magazine de Nestor

Enkele acties in 2014 van de Unie KBO - waarbij ook de 
afdeling Poeldijk is aangesloten:
• De Unie KBO pleit krachtig bij de Kamer om de koopkrachtda-

ling van ouderen te compenseren.
• Steun voor motie Mona Keijzer om te regelen dat echtparen in 

een verpleeghuis samen kunnen blijven.
• Landelijke waarschuwing via pers en tv voor ondeugdelijke 

sleutelkastjes in de zorg.
• Pleidooi om pinautomaat binnen een cirkel van vijf kilometer te 

houden. 
• Gesprek met ministerie van Economische Zaken om telefoon-

gids te behouden.
• Steun motie Kamerlid Van der Staaij om de stapeling van kosten 

te stoppen. 
• Pleidooi bij minister om te luisteren naar senioren bij aanpak 

tekorten seniorenwoningen.
• Succes: eenmalige koopkracht-tegemoetkoming voor ouderen 

met laag inkomen.
• Lobby succesvol: geen voortijdige afschaffing AOW-partner-

toeslag voor AOW-ers met een hoog inkomen. 
• Succesvolle lobby: uitstel invoering mantelzorgboete voor  

AOW-ers

KBO in cijfers
De Unie KBO is een vereniging van 11 provinciale KBO’s. Door 
heel Nederland bloeien 500 KBO-afdelingen. De KBO heeft zo’n 
190.000 KBO-leden en 8.000 vrijwilligers. Bij het bureau van de 
Unie KBO werken 21 beroepskrachten en ongeveer evenveel 
vrijwilligers. De Service- en Juristentelefoon  
verwerkte in 2014 4.750 telefoontjes 
van leden; een stijging van 40% in 
vergelijking met eerdere jaren.

Informatie:  
secr. Kees van Leeuwen,  
telefoon 0174 - 245789,  
e-mail: kees@keesenleny.nl
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Dat Poeldijkse (winkel)bedrijven van weleer in deze historische ru-
briek voor het voetlicht worden gebracht, is vanaf het begin een 
doelstelling geweest. Om dat te bewerkstelligen wordt ditmaal 
de handel en wandel van de familie Disselkoen-de Ridder aan 
een nadere beschouwing onderworpen. De in 1905 geboren Kees 
Disselkoen verruilde op 19 augustus 1931 (trouwdatum) zijn woon-
plaats ’s-Gravenzande en vestigde zich met zijn echtgenote Jeanne 
de Ridder te Poeldijk. Het jonge stel had bij hun komst de intentie 
om in Poeldijk een winkelbedrijf te starten. Omdat het centrum al 
wemelde van allerhande winkeltjes, vestigden zij zich in de pas kort 
ervoor gereedgekomen Nieuwstraat. Disselkoen ontving al gauw 
nadat hij in Poeldijk was gevestigd toestemming om levensmidde-
len, groente/fruit, textiel en serviesgoed te gaan verkopen. Mede 
vanwege het uitgebreide assortiment liep de winkel vanaf het begin 
boven verwachting. Het echtpaar Disselkoen-de Ridder, waarachtig 
niet op het achterhoofd gevallen, had snel door dat er in het over-
wegend katholieke Poeldijk meer viel te halen. Vooral het feit dat 
katholieken op vrijdag hun buikje wel dik mochten eten aan allerlei 
lekkers van de visboer en niet uit de slagerij, had de Disselkoentjes 
aan het denken gezet. Die gedachtegang leidde ertoe dat Kees in 
het tweede oorlogsjaar vergunning aanvroeg en kreeg om vis uit te 
gaan venten. Een vergunning die voorzag ‘in het verduurzamen, 
rooken en stoomen van visch, schelp en schaaldieren, waaronder 
begrepen hom en kuit, ten behoeve van den directen verkoop in het 
klein’. Een hele mond vol, iets dat aan de kar bij Kees ook niet on-
gebruikelijk zal zijn geweest! Nadat Disselkoen zeker was van zijn 
zaak begon hij in 1948 in een naastgelegen pand ook met de ver-
koop van vis vanuit de winkel. Toenmalig deken/pastoor Gerardus 
Kuijs, verzot op (zoute) haring, ontpopte zich als vaste klant. Hij 
diende uiteraard het goede voorbeeld te geven, op vrijdag haring 
o.i.d. als vervanger van karbonade. De uitstekende verstandhou-

ding tussen de pastoor en de visboer leidde ertoe dat Kees aan be-
woners van de pastorie en het bejaardenhuis des vrijdags regelmatig 
vis kon gaan leveren. Het tweetal omarmde dus al in de vijftiger 
jaren van de vorige eeuw de oecumenische gedachte! Hoewel er bij 
Disselkoen de hele week vis werd verkocht, was er alleen op vrijdag 
gebakken vis. Moeder Jeanne stond dan de hele dag te bakken, 
terwijl tienerdochter Jeanne in de vijftiger jaren ook haar aandeel 
in de winkel leverde. Zij had, bij gebrek aan een oven, de beschik-
king over 10 gaspitten en evenzoveel koekenpannen. Donderdags 
ging de visboer ’s-morgens al om 05.00 uur op de brommer naar 
de Scheveningse visafslag voor de inkoop. De hele boel stond bij 
Disselkoen donderdagavond en vrijdag op zijn kop. Die avond werd 
de vis schoongemaakt door visboer Kees, Jan van Marion, Thomas 
Bogaard en (soms) Bernard de Brabander. De vis belandde daarna 
in een vrieskist, voorzien van ijspalen. Een kist die pro deo was 
gemaakt door Vlaardinger Willem Hoogenbord. Dit als dank voor 
zes weken eten en slapen (wegens hongeroedeem) bij de ouders van 
Jeanne de Ridder in 1944/45. Nadat de vis was schoongemaakt, 
werd alvast een kleine hoeveelheid gebakken. Dienstdoende poli-
tieagenten waren op de hoogte van Kees z’n activiteiten op don-
derdagavond. Zij kwamen tijdens het surveilleren steevast een visje 
eten, beschouwden dat op donderdagavond mogelijk zelfs als hun 
belangrijkste taak! Beginjaren zestig hield de familie Disselkoen het 
wegens gevorderde leeftijd voor gezien. Derden zorgen evenwel dat 
Poeldijkers, qua zeebanket, ook anno 2015 voldoende aan hun trek-
ken komen.
’Het is mijnerzijds echt geen abuis,
hier werkte het duo Kees en Kuijs.
Kees verkocht veel vis,
Kuijs deed vaak de mis
Poeldijk voelde als hun tweede thuis’. 

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen

Echtpaar Disselkoen-de Ridder
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Onderhoud • Reparatie • APK
Verkoop Occasions • Airco service

Schade herstel

Jupiter 32 • 2685 LR Poeldijk
Telefoon 0174 - 248 030

www.autowassink.nl

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

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

vakkennis en service. Daarin hebben wij als familiebedrijf 

een zeer goede naam hoog te houden. Niet alleen in 

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

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

bollen en knollen vinden inmiddels hun weg over de hele 

wereld; van het Westland tot Amerika en Japan.

NieUW plAN De KreKeN 
GepreSeNTeerD: GroeNe 
BUiTeNWijK 
Rijtjes met betaalbare woningen met ruime tuinen, veel 
openbaar groen en sfeervolle kreekjes. Dat is globaal 
wat het stedenbouwkundig plan voor De Kreken laat 
zien. Op 8 juni zijn tijdens een inloopavond de eer-
ste plannen voor de nieuw te realiseren woonwijk in 
Poeldijk, getoond aan omwonenden. Het stedenbouw-
kundig plan zal samen met het bestemmingsplan straks 
de basis zijn voor de ontwikkeling van Poeldijkerhout, 
zoals de nieuwe woonwijk aan de rand van Poeldijk 
gaat heten.

Poeldijkerhout komt globaal te liggen tussen Dr 
Weitjenslaan, Dijkpolderlaan en Paul Captijnlaan. 
Aan weerszijden wordt het gebied begrensd door 
Nieuweweg en Verburghlaan. In het eerste deel dat aan 
Dr Weitjenslaan grenst komen circa 190 woningen. Het 
plan omvat voornamelijk rijwoningen, maar er komen 
ook twee-onder-een-kapwoningen en een aantal vrij-
staande huizen. Door een deel van de wijk zullen sfeer-
volle kreekjes lopen. Langs de Paul Captijnlaan komt 
een brede groene zone dat als parkje wordt ingericht 
en als geluidbuffer dienst zal doen. Samen met de rest 
van het groen dat in Poeldijkerhout wordt aangelegd, 
leidt dit tot een substantiële toename van het open-
baar groen in het dorp. 

Suggesties
Het eerste deel dat ontwikkeld zal worden sluit aan op 
Dr Weitjenslaan. Tijdens de inloopavond zijn de verka-
veling (situering van de huizen), de ontsluiting (toe-
gangswegen naar de wijk), de invulling van openbaar 
groen en water en de mogelijke speelplekken getoond. 
De reacties op de plannen waren over het algemeen 
positief. Sommige bezoekers gaven nog aanvullende 
suggesties voor de inrichting van de nieuwe woonwijk. 
  
Meldt u op www.dewestlandsezoom.nl aan voor de 
nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ont-
wikkeling van Poeldijkerhout of volg het nieuws 
via onze Facebook-pagina (www.facebook.com/
DeWestlandseZoom).



93 x 138 mm, De Poeldijer

AL 12½ JAAR 
UW VERTROUWEN WAARD!

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

Geopend woensdag t/m vrijdag 11.00 - 17.30 uur
zaterdag 11.00 - 17.00 uur, of op afspraak.

Wilt u goud of 
zilver verkopen?

Chris van Waes is naast antiquair 
en juwelier ook gediplomeerd taxateur. 

Voor uw goud en zilver biedt 
Chris van Waes op basis van een 

vakkundige taxatie een goede prijs.

17De   poelDijker

Te koop: mooie kavel van 250 m2 in het centrum van Poeldijk.

Bouw hier uw vrijstaande woning geheel naar wens op een
aantrekkelijke locatie. 
 
Locatie: Rijsenburgerweg 2, Poeldijk
Koopsom: € 127.050,- v.o.n.
 
Meer weten? Bel of mail onze kopersadviseur Willy Vermeulen. 
Telefoonnummer 06-39239736 , e-mail: wvermeulen@obwz.nl
 
www.poeldijkdorp.nl

Niets om aan te trekken?

 

Offers Wonen & Mode
Loosduinse Hoofdstraat 315 - Den Haag

070-3979171   www.offerswonenenmode.nl

Al Weer TieN jAAr!!!
Vanaf juni 2005 tot vandaag de dag in 2015, komt  
mevrouw To Brabander (86) regelmatig bij KleDiNG-
repArATie poelDijK aan de Jan Barendselaan 72.
Op onze vraag, hoe zij haar ervaringen met eigenaar 
Selam zou kunnen omschrijven, antwoordt zij: “Selam 
is altijd eerlijk over het werk dat hij levert. Als het ge-
vraagde werk niet mogelijk is of het resultaat niet mooi 
wordt, zegt hij dat altijd direct. En altijd gezellig even 
een praatje en even zitten, voordat ik weer verder ga! 
Kortom: zijn werk is fantastisch!”
Aldus de trouwe tevreden klant van het eerste uur. 
Eigenaar Selam zelf, is in ieder geval dankbaar voor de 
afgelopen 10 jaar en hoopt met hetzelfde plezier nog 
lang zijn werkzaamheden te kunnen voortzetten voor 
zijn klanten.

AANmelDiNG 39STe 
joNGereNKoreNFeSTivAl 
poelDijK GeopeND
Het oudste jongerenkoren festival van Nederland be-
leeft zondag 8 november 2015 haar 39e editie in de 
Leuningjes in Poeldijk. 
Meld nu je koor aan om deel te nemen aan het JKF 
Poeldijk. Hoe eerder je je aanmeldt, des te zekerder 
ben je van deelname. Koren kunnen zich aanmelden tot 
1 september 2015. De deelnamekosten voor het festival 
bedragen € 5,- per koorlid.
Meer informatie over het festival en/of inschrijven kan 
op de website www.jkfpoeldijk.nl. 
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licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

SVB Transportgroep B.V.
ABC Westland 293

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

E-mailadres: info@svbtransportgroep.nl

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111
afhaalmenuOok speciaal 

 verkocht door
12e prijs Doucheset Martijn/Kleine welpen
1899 v. Niemandsverdriet”, 
 vd Klugt Wittemansingel 14, Poeldijk 
 
11e prijs plantenbon Selina/Scouts
3023 J.C. Hageraats, 
 Verwoldestraat 64, Den Haag
 
10e prijs Doucheset Davy/Scouts
2581 A. Zuidgeest, 
 Vredebestlaan 40, Poeldijk
 
9e prijs plantenbon  Sterre/Scouts
2754 Dr. v/d Brinkstraat 5A, Monster
 
8e prijs Bioscoopbon Grote Welpen restverkoop
2455 Ronald, 
 Monnikenlaan 1A, 2671 WE  Naaldwijk
 
7e prijs Bioscoopbon Quincy/scouts
2924 Quincy Scholtes, 
 De Backerstraat 44, Poeldijk
 
6e prijs plantenbon Chris/Grote Welpen
2348 Angelique van Dijk, 
 De Zijpe 15, 2673 BE  Naaldwijk
 
5e prijs Bioscoopbon Daniel/Kleine Welpen
1748 M. van der Ende, 
 Ring 18, Simonshaven
 
4e prijs Doucheset Stan/Bevers
1063 vd Klugt Wittemansingel 18, Poeldijk
 
3e prijs vuurkorf Selina/Scouts
3030 Y. v. Alfers, 
 Michiel de Ruyterstraat 36, Ter Heijde aan Zee
 
2e prijs Digitaal Fotolijstje Gertie/Pivo’s
1582 Ad Zwinkels, Heenweg
 
1e prijs Diner voor 2 Daniel/Kleine welpen
1743 G. Nederpelt, 
 Sutoriusstraat 13, Poeldijk
 
Hoofdprijs Stedentrip/weekendje weg Femke/Scouts
1743 Femke van Luijk, 
 De Zeeuwlaan 13, Poeldijk
 
 
Kadobon getrokken uit alle verkochte loten: 
Bart smit bon  Dominique / Grote Welpen
 
Kadobon voor meeste verkochte loten 80 stuks: 
Bart Smit bon  Bas en Tim/ Scouts

Scouting Poeldijk bedankt ieder-
een die bij ons een lot heeft ge-
kocht. Hiermee ondersteunt u onze 
vereniging en de kinderen van de 
Scouting.
 
De trekking van de loterij van scou-
ting poeldijk is geweest. Dit zijn de 
prijswinnaars;
 

Iedereen gefeliciteerd met jullie prijs.
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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

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

eHBo – BBQ

De zomer komt eraan, 
het was de afgelopen 
tijd soms heerlijk BBQ-
weer! Maar wist u dat er 
elk jaar 200 mensen naar 
de Eerste Hulp moeten 
door een ongeval met een barbecue?

Voorkom dat door deze tips:

•	 Laat	kinderen	en	huisdieren	niet	in	de	buurt	van	de	
barbecue en zorg dat het op een stevige ondergrond 
staat. 

•	 Draag	geen	licht	ontbrandbare	kleding,	zwempak,	
zwembroek of ontbloot bovenlijf. Katoen is redelijk 
veilig.

•	 Verplaats	nooit	een	brandende	barbecue.
•	 Gebruik	lange	pennen,	vleesvorken	en	tangen.
•	 Draag	een	schort	en	handschoenen	vanwege	spat-

ten.
•	 Hou	blusmateriaal	bij	de	hand.

Voor nog meer veiligheidstips verwijzen wij naar www.
veiligheid.nl 

Mocht er onverhoopt toch wat gebeuren eerST 
WATer de rest komt later. 

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/ehbo.westland en 
Twitter: twitter.com/EHBOWestland 

De EHBO vereniging doet ook mee aan Schenk en Tank 
van Tamoil in Poeldijk en is te vinden onder in de cate-
gorie overige. Denk ook eens aan hen, alvast bedankt 
voor uw liters.

ST. ALBERTUS

afd. POELDIJK

Wij bedanken onze sponsors:
Jumbo Broere, Keurslager van der Maarel, 

Kinderkledingbeurs De Lier, 0174-westland, 
Bakker vd Sande en onze groente en fruit sponsor.

Dankzij hen, alle helpers en Martijn Stam 
is ons jubileumweekend een weekend geworden  

om nooit te vergeten.

Scouting Poeldijk 70 jaar

poelDijkertjes
Tapijt, Laminaat, Vinyl, 

Zonwering, Gordijnen, Vitrages, 
Dameskleding, Cadeauhoek.

Offers Wonen & Mode 
Loosduinse Hoofdstraat 315 

Den Haag

Op dinsdag 18 mei heb ik mijn zilverkleurig Guess horloge verloren.
Wie heeft hem gevonden? 

Graag een telefoontje, dan kom ik hem ophalen!
06-38127301

Mooie gebruikte kinderkleding

Voorstraat 120a - Poeldijk
www.de2bengeltjes.nl



20 De   poelDijker

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

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

Amstel Bier
Krat 24 flesjes

2e krat halve prijs
van

 2558

Heineken Bier
Krat 24 flesjes

2e krat halve prijs
van

 2718

20391918

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


