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

Uw vertrouwen waard

         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  

weekend aanbieding
4 Mooie magere runderlapjes 
 Voor  € 6,95

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

’t IJswinckeltje
Voorstraat 45a, Poeldijk

Bij goed weer zijn wij weer 
alle dagen geopend van 

14.00 tot 21.00 uur

www.gantelzicht.nl06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

Inruil
bespreek-

baar

Locatie:
Het Endhof, Poeldijk

06 - 28 90 16 05

Kom naar het
Open Huis! Iedere donderdag

13.30 - 15.00 uur

NIEUWE ROTONDE EN 
VAN RUIJVENLAAN GEOPEND

Dinsdagmiddag 23 juni zijn de rotonde en de nieuwe van Ruijvenlaan officieel 
geopend. De nieuwe weg ontsluit het tuinbouwgebied Boomawatering. De 
weg maakt de tuinbouwbedrijven aan de van Ruijvenlaan, Waellandweg, 
Boomaweg, Casembrootlaan en Vredebestlaan makkelijker toegankelijk voor 
vrachtwagens.
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Tel.: 0174 244537, b.g.g. 0174 244868 of 06 43509866
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Info: www.depoeldijker.nl of telefoon 0174 642196
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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:
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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 15 juli, gelden de volgende inleverdata : 
Inleveren kopij: dinsdag 7 juli vóór 12.00 uur; 
voor advertenties: donderdag 9 juli vóór 12.00 uur.

 3 juli ♣  Musical Verburch-hof  
in De Leuningjes.

 4 juli ♣  13.00 uur, Krantenactie in de  
dorpskom (Stapelbouw).

 10-15 augustus  ♣  Kindervakantiespelen.

 6-13 september  ♣ Rondje Poeldijk.

De   poelDijker



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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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 3 juli en zaterdag 4 juli:

8 mINImuffINs nu voor   ....................................  @ 4,25
mINI croIssANt GEvulD mEt 
GElE room EN fruIt nu voor   ................  @ 1,15
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 10 juli en zaterdag 11 juli:

sAucIjzEN- EN frIkANDElBrooDjE 
vers gebakken in de winkeloven
nu voor   .....................................................................................  @ 1,50
puDDINGBrooDjE nu voor   .........................  @ 1,00
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

WIE WINt DEzE mooIE BAkkErs fIEts? 
VANAF 1 JULI HEBBEN WIJ  EEN ACTIE EN  

KRIJGT U BIJ IEDERE € 5,00 EEN STEMPEL.     
BIJ EEN VOLLE KAART KUNT U HEM INLEVEREN. 

DE WINNAAR ZAL OP 26 AUGUSTUS
BEKEND WORDEN GEMAAKT. 

OPBRENGST COLLECTE EPILEPSIEBESTRIJDING 
De collecte van het Epilepsiefonds heeft in Poeldijk  
€ 1.654,80 opgebracht. De opbrengst van de collecte 
is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlich-
tingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste va-
kanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

Van 8 tot en met 13 juni gingen in heel Nederland ruim 
30.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecte-
ren voor het Epilepsiefonds. Geld voor de epilepsiebe-
strijding is hard nodig. 

Hoe epilepsie ontstaat, is nog steeds niet bekend. Er is 
dus geld nodig voor onderzoek. Maar zeker ook voor 
voorlichting: veel mensen weten niets over de aan-
doening epilepsie. Naast het subsidiëren van onder-
zoek en het geven van voorlichting, organiseert het 
Epilepsiefonds vakanties voor mensen met epilepsie. 
Voor veel kinderen en volwassenen is dit de enige mo-
gelijkheid om met vakantie te gaan. Ook verleent het 
fonds individuele hulp aan mensen met epilepsie. 

Hebt u de collectant gemist? Maak dan een bijdrage 
over op giro 222111 (IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11) ten 
name van het Epilepsiefonds te Houten of sms EPILEPSIE 
naar 4333 (eenmalige gift van € 2,–).

Het Epilepsiefonds bedankt alle collectevrijwilligers en 
iedereen die heeft gegeven aan de collectant.

Verrassingsoptreden in De Boetzelaer
Wegens het 40-jarig jubileum van Zwembad De 
Boetzelaer gaven onze leerlingen op zaterdag 20 juni 
een surpise concert in dit prachtige zwembad. Het bij-
zondere hieraan: het orkest zat ín het water! Voor het 
publiek en ons orkest was dit een unieke ervaring!

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

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

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

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

Voorzitter: Bas Vermeulen 
Secretaris:  Helma van Dijk, e-mail: secretariaat@piusxpoeldijk
Jeugd-opleiding: e-mail: leerlingen@piusxpoeldijk.nl
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OPENBARE DALTONSCHOOL POELDIJK VIERT FEEST!
Op 11 juni was het een spannende dag op de Openbare 
Daltonschool in Poeldijk. Twee visiteurs van de Dalton-
vereniging kwamen deze dag langs voor een Daltonin-
spectie. Het was een druk programma voor de heren, 
want naast de bezoekjes in de klas kwamen zij ook 
praten met onze leerlingenraad, ouders, kinderen, 
het bestuur en 
de leerkrachten. 
De visiteurs wa-
ren erg tevreden 
over hetgeen zij 
op onze school 
hebben gezien 
en hebben onze 
Daltonlicentie met 
de maximale pe-
riode van 5 jaar 
verlengd! Deze 
Daltonlicentie be-
haald de school natuurlijk niet alleen, hier hebben alle 
kinderen en ouders heel hard aan meegewerkt. Om dit 
succes samen te vieren was er op vrijdag 19 juni voor ie-
dereen een heerlijk gebakje.
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze Daltonschool? 
Kom gerust eens langs om te kijken! 
Telefonisch bereikbaar op 0174-248833 of bekijk onze 
website: www.odpoeldijk.nl

HALLO POELDIJK!
Hier weer eens een stukje van de 
Scouts. Na het behalen van ons 
EHBO-insigne hebben we weer 
wat meer tijd voor andere leuke 
activiteiten. Zo hebben we, zo-
als jullie in de vorige Poeldijker 
hebben kunnen lezen, een ju-
bileumweekend gehad met alle 
scoutinggroepen van Scouting 
Poeldijk. Dit was echt een enorm 

geslaagd weekend! 

Daarnaast hebben we op vrijdag 12 juni gesurvivald bij 
Lex ’t Hoen. Hierbij hebben we gekanood, een hinder-
nisparcours afgelegd, vlot gevaren en getokkeld. We 
sloten de avond af bij het kampvuur, zodat we meteen 
een beetje op konden warmen. Het was een heel erg 
geslaagd uitje, dat zeker voor herhaling vatbaar is! Nu 
op naar kamp, we hebben er zin in!
Groetjes de Scouts

Pedicure Praktijk                   
Verhoog 

Gevestigd in het  Sport 
Medisch Centrum Westland 

 
 
 
 
 

  
 Verburghlaan 24a Poeldijk 
 Bel voor en afspraak 
 06‐27000290  

 Herkent u dit? Droomt u hiervan?

 

Offers Wonen & Mode
Loosduinse Hoofdstraat 315 - Den Haag

070-3979171   www.offerswonenenmode.nl

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

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

Afscheid nemen en thuis zijn
Familiekamer Silene.
Een fijne huiskamer om na een 
overlijden, in alle rust en privacy, 
bij uw dierbare te zijn.
Silene biedt een intieme, sfeervolle 
 omgeving en heeft alle comfort 
om samen te zijn met uw naaste 
familie en vrienden.

Het beste alternatief voor thuis.
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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

GENIETEN – OOK VAN GOD?
Vakantie! Een tijd om te genieten van alle goede din-
gen: familie en vrienden, vrije tijd, mooi weer, natuur en 
cultuur, een vorkje prikken en een glaasje …… En God?
Voor sommige gelovigen is genieten eigenlijk al een 
beetje een vreemd woord. Zeker voor katholieken hier 
in het Westland die tussen onze geloofsgenoten uit de 
reformatie leven. Wij zijn eerder geneigd tot ernst en 
hard werken, uren maken, dan tot genieten. Die ernst, 
dat kan gaan over de ernst van de toestand in de we-
reld, over het bedrijf, de samenlevingsvormen die er 
vandaag de dag allemaal mogelijk zijn, of over doe ik 
het allemaal wel goed? Ben ik wel goed katholiek? Dan 
is genieten, zeker in combinatie met het woord God op-
merkelijk. Genieten van God? Is het geloof niet een bui-
tengewoon ernstige zaak? Is genieten niet al te licht en 
los? Is genieten niet iets voor later als we oud zijn?
Maar je kunt het ook anders benaderen. Stel, je ziet 
God als een goede God, die ons kado’s schenkt. God 
schenkt gaven. Zoals een goede vriend je verrast met 
een mooie bos bloemen of een kaartje. Dan is genie-
ten heel gepast. Want die bloemen, die vakantiekaart, 
die moet je ontvangen! Die moet je in een vaas zetten, 
of op de kast zetten, in de kamer, zodat je ze nog eens 
kan zien. Dan kun je nog eens dankbaar nagenieten 
van de dankbare klant!
Augustinus, een kerkvader uit de 4e eeuw maakt het 
onderscheid tussen ‘genieten’ en ‘gebruiken’, en zegt 

Nu de stilte rondom ons is gevallen en het gemis steeds 
groter wordt weten wij dat we toch verder moeten zonder 
jou  

Beppie 

Maar diep in ons hart zal onze liefde voor jou nooit 
verdwijnen.

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven.

René Bakker

Poeldijk, juli 2015

Graag willen we u dankzeggen voor het medeleven,
de bloemenhulde en de troost

die we mochten ontvangen na het overlijden van
  

Joke Daalman-vd Kooij 

Fam. Daalman
Fam.vd Kooij

Poeldijk, juli 2015

Uden,
Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest

Volkelseweg 30
5405 NA  Uden

Bij deze willen wij u bedanken
voor het medeleven bij het overlijden van

  Zuster Johannica Barendse 

Uw betrokkenheid heeft bijgedragen om van haar
een waardig afscheid te nemen.

Namens alle
Medezusters S.Sp.S.

en
familie Barendse

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
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De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

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

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

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 

dat we alleen van God echt genieten. Daarmee bedoelt 
hij dat gewone zaken, zoals een glas wijn, nooit de 
diepste genieting kunnen geven. Echt genieten, ‘op en 
top’, dat kan alleen bij God. Genieten is iets Goddelijks, 
het heeft met God van doen. Maar hij bedoelt er ook 
mee dat in het gewone van iedere dag wel situaties zijn 
die ons wel op het goede spoor kunnen zetten. Het is 
de kunst in het gewone dagelijkse leven momenten te 
maken om te kunnen genieten, een Goddelijk moment. 
In de vakantietijd mogen die Goddelijke momenten wat 
vaker voorkomen en wat langer duren!  
Zo’n lang moment van genieten kan 15 augustus 
zijn als wij ’s avonds om 19.00 uur met velen naar 
de H. Machutus kerk in Monster gaan. Maria ten 
Hemelopneming vieren. Het samenzijn als één familie, 
de zo vertrouwde liederen en de koorzang, de bemoe-
digende preek, het samen vieren van de Eucharistie en 
in een grote processie naar de Maria Grot naast de kerk 
…… een woord: genieten.
Ik wens u, ook namens mijn collega’s, een goede vakan-
tie! Met veel genoegen en veel genieten – van al het 
goede, en van God daarin!

Pastor M.Th.J. Straathof. 

MISSIE – ONTWIKKELING – VREDE
De Vastenaktie 2015, dit jaar weer gehouden in alle pa-
rochies van de Franciscus-federatie, Delft, Maasland en 
Schipluiden, om een middelbare school te bouwen voor 
150 leerlingen in Karimama in Benin in Afrika, heeft het 
gevraagde bedrag op geleverd van 22.000 euro.
Het is een project van pater Gerard Blesgraaf, die al 
jaren in Karimama werkt en het hard nodig vond, dat 
er vervolg onderwijs op zijn lagere school moet komen 
voor de jongeren in Karimama.
Maar het geld voor een nieuw gebouw bij de lagere 
school te bouwen was er niet.
Het is nu mogelijk, dat het gerealiseerd gaat worden. 
Pater Gerard heeft nu de opdracht gegeven om stenen 
te maken en met de bouw te beginnen na dit resultaat 
van de gehouden aktie.
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit project !!!!!!
Op 11-12 juli is er na de viering een deurkollecte voor de 
missionarissen en enkele ontwikkelings projecten te we-
ten van zuster Maria Martha in Kosovo voor zeer arme 
zieke en hoog bejaarden mensen, die niets bezitten. 
Voor Pater Dister in yrian-yaya voor kansarmen kinde-
ren en bejaarden en een project in Vietnam Butterfly 
Basket Foundation zwaar gehandicapte kinderen, waar 
Angelique Kester zich heel veel voor inzet.
De inzameling gebruikte kleding is weer op zaterdag  
10 oktober a.s.
Heeft u kleding, die u direct kwijt wil bel dan naar 
Mieke Janssen tel. 246592.
Jos Grootscholten tel. 245330. 
J.v.P.

8 EN 9 AUGUSTUS 2015 
LAURENTIUS WEEKEND

In 2016 bestaat ons bisdom, ongeveer zo groot als 
de provincie Zuid-Holland, 60 jaar. Toen het bisdom 
Rotterdam werd opgericht, op 2 februari 1956, koos 
de paus als patroonheilige voor het nieuwe bisdom de 
heilige Laurentius, omdat hij vanouds al patroonheilige 
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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

U, lieve mama en oma
In stilte ons altijd nabij

 

Riet van der Valk – Larsen
echtgenote van Daam van der Valk †

Geboren in Bovenkarspel, 23 juni 1923 
en overleden in Amsterdam, 17 juni 2015

Bijna 64 jaar in Poeldijk gewoond.

Sonja van der Valk en Joost Sternheim †
     Lot, Zooey 
Jos van der Valk en Tara Tune
Jan van der Valk en Monique van Gerwen
     Luuk, Vera

Familie van der Valk
Familie Larsen

Correspondentieadres:
Uithoornstraat 4 II
1078 SX  Amsterdam

De Eucharistieviering bij haar uitvaart is gehouden  
op maandag 22 juni in de H. Bartholomeuskerk te Poeldijk, 
waarna de bijzetting heeft plaatsgevonden in het familie-
graf op de parochiële begraafplaats.

Kom ook eens kijken in onze bloemenkraam!!! 
Openingstijden: vrijdag 09.00-18.00 uur
 zaterdag 09.00-17.00 uur

Adres: Slachthuiskade 4 - Poeldijk 
Tijdens de vakantieperiode zijn wij gesloten van 3 t/m 23 augustus! 

Vanaf september starten wij ook weer met onze workshops.
Iedere maand een leuk bloemstuk maken of 4 per seizoen.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen  
of kijkt u op onze website.

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

was van de stad Rotterdam. De heilige Laurentius (225-
258) werd geboren in Spanje, maar trok naar Rome en 
werkte daar als diaken. Zijn voornaamste taak bestond 
erin zorg te dragen dat de arme en zieke mens mens-
waardig konden leven. De diakens waren niet de eni-
gen die verantwoordelijk waren voor de ondersteuning 
van de kwetsbare medemens, want dat was een ver-
antwoordelijkheid voor de hele christengemeenschap. 
Het was augustus 258 dat keizer Valerianus de christen 
ging vervolgen en hun kostbaarheden opeisten voor de 
oorlogsindustrie. Laurentius kreeg de opdracht van de 
keizer om de schatten van de Kerk te brengen. In plaats 
van geld en kostbare goederen bracht hij de armen 
mensen samen voor het keizerlijk paleis. Het maakte 
de keizer woedend en deze gaf bevel Laurentius le-
vend te roosteren boven het vuur. Bisschop Van den 
Hende: “Het martelaarschap waar Laurentius van ge-
tuigt, is een martelaarschap dat niet anderen het leven 
afneemt, maar dat een daad is van zichzelf geven, zo-
als Jezus zichzelf heeft gegeven. Laurentius geeft zijn 
leven in het geloof in de gekruisigde en verrezen Heer, 
en in het geloof dat God ons vasthoudt over de dood 
heen.” We moeten bidden, verkondigen en liturgie vie-
ren én we moeten zorgen voor een netwerk van liefde, 
de diakonie, dat mensen in aanraking brengt met de 
liefde van Christus. Dat is onze grote taak naar de toe-
komst toe als geloofsgemeenschappen van het bisdom 
Rotterdam, waar het Westland een groot deel van uit 
maakt.” aldus Bisschop Van den Hende. 

In het weekend van 8 en 9 augustus staan wij in de 
vieringen stil bij deze man van geloof, de Heilige 
Laurentius. Als voorbeeld figuur hoe ons christen zijn 
vorm te geven in 2015. Meer over Laurentius is te vin-
den in een prachtig uitgegeven magazine. In iedere 
kerk is deze roodkleurige uitgave met de beeltenis van 
Laurentius te vinden. In het midden is voor de jeugd 
(en de ouderen) een stripverhaal opgenomen. Neem en 
lees!

Pastor M.Th.J. Straathof. 

DE NIEUWSBRIEF IS ER VOOR 
IEDEREEN

Kijkt u wel eens op de website van de federatie  
www.rkwestland.nl? 
U leest er het actuele nieuws, foto’s en allerhande za-
ken rond onze geloofsgemeenschappen. In deze digita-
le tijd kunt u ons volgen via twitter, facebook maar ook 
via de digitale nieuwsbrief. Met de gratis nieuwsbrief 
krijgt u het laatste nieuws elke veertien dagen in uw 
mailbox thuis gestuurd. U hoeft 
zich alleen maar aan te mel-
den via de website (rode blokje 
rechts onderaan). Na het invul-
len van uw naam en e-mail adres 
krijgt u een e-mail die u moet 
bevestigen. Daarna ontvangt u 
automatisch onze nieuwsbrief. 
Uw e-mailadres wordt alleen met 
uw expliciete toestemming toe-
gevoegd aan de lijst van abon-
nees. Iedere nieuwsbrief bevat 
een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonnee-
bestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden ver-
strekt.
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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

HOOGFEEST VAN MARIA 
TENHEMELOPNEMING

Het is inmiddels een goede traditie geworden in onze 
parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin 
met alle parochies samen dit grote feest te vieren. Op 
zaterdag 15 augustus om 19.00 uur roept de klok van 
de H. Machutus in Monster ons samen. Het dameskoor 
Vivace verzorgt de zang waarbij ongetwijfeld enkele 
Marialiederen zullen klinken die ieder mee kan zingen.
Bijzonder deze keer is dat er een zegen over de vers ge-
oogste tuinkruiden en zomerbloemen wordt uitgespro-
ken. In onze streken is dat gebruik nog niet zo in zwang 
maar in andere delen van ons land, met name Limburg, 
kennen ze dit gebruik al vele generaties. De schepping 
is goed voor ons en levert ons verfplanten voor de vele 
kleuren, medicinale planten voor genezing, harmonie 
en tuinkruiden om onze spijzen te verrijken met smaak 
en geur. Neem dus gerust wat van uw eigen oogst mee 
naar de viering, om het gezegend, terug naar huis te 
nemen. Wij vragen op voorspraak van Franciscus of God 
ons mensen tot zegen wil zijn met het goede wat deze 
planten ons bieden.
Aan het eind van deze Eucharistieviering gaan wij in 
processie naar de oudste Lourdesgrot van Nederland 
om een groet aan Maria te brengen.
Aansluitend zal er gelegenheid zijn om bij een kop kof-
fie of thee wat na te praten. Tevens zal er informatie 
beschikbaar zijn over de Oogstdankdag bedevaart op 
woensdag 2 september naar Heiloo. 

(Als u dit leest en op 18 en 19 augustus nog mee wil 
naar Kevelaer …… direct aanmelden.
Misschien kunt u nog mee!)     

Pastor M.Th.J. Straathof. 

HALLO ALLEMAAL
Op zondag 31 mei 2015 hebben wij onze eerste commu-
nie gedaan, wij vonden dat erg leuk. Voordat wij onze 
communie mochten doen hebben we eerst op school 
lessen gehad over wat de communie eigenlijk is. We 

hebben ook leuke dingen gedaan, soms met de hele 
klas en soms alleen met de communicantjes. We zijn 
naar de molen in Wateringen geweest en met de hele 
klas mochten we naar bakkerij van der Sande, dat was 
heel erg leuk en we gingen met de hele klas overblijven 
op school en de broodjes opeten die we die ochtend 
hadden gebakken. We zijn ook met de hele klas naar de 
kerk geweest en hebben daar een speurtocht gedaan. 
Toen we eindelijk echt de eerste communie gingen 
doen was iedereen mooi aangekleed en de kerk was 
versierd, het was best spannend maar alles ging goed. 
Zondag 28 juni sluiten we met de dankviering de com-
munie af.
Doei, July en Isabel

NATIONALE BEDEVAART 
BRIELLE – ZATERDAG 11 JULI

Op zaterdag 11 juli 2015 wordt de Nationale 
Bedevaart naar HH. Martelaren van Gorcum Brielle ge-
houden. Het thema dit jaar is ‘Dienstbaarheid tot 
in de dood’. Een bedevaart waarbij geheel Katholiek 
Westland zich bij kan aansluiten: u kunt met ons mee 
per fiets. Iedereen is welkom. 
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 
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Wateringen, van 1819 t/m 1969 de Broederschapskerk 
van de Westlandsche Processie, naar Kevelaer. We bren-
gen onze processiekaars naar de Genadekapel, lopen 
de kruisweg, bidden de rozenkrans, nemen deel aan de 
eucharistie het danklof en keren dan moe maar vol-
daan weer huiswaarts op woensdag om ca. 18.00 uur in 
Wateringen aan te komen. 

Op bedevaart gaan is een spirituele plaats bezoeken, 
een feest van ontmoeting met momenten van bezin-
ning, maar ook gezelligheid. Elk mens met zijn of haar 
eigen gevoelens, intenties en verwachtingen. De een 
kerkbetrokken, de ander meer zoekend. Maakt niet uit, 
iedereen is welkom. Je doet samen een bijzondere er-
varing op en komt verrijkt weer thuis en zegt: het heeft 
mij goed gedaan.

Voor meer informatie kijkt u op www.westlandsebede-
vaarten.nl of u belt naar de contactpersoon in uw paro-
chie of naar ons secretariaat, tel 622822.

vertrekken de fietsers om 08.00 uur. Er gaat een be-
zemwagen mee zodat niets in de weg staat om mee te 
gaan. Onderweg ontvangt u bij de veerpont een ver-
snapering. 
Aan deelname van 
deze Westlandse 
fietstocht van 
Monster naar 
Brielle en terug 
zijn geen kos-
ten verbonden. 
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 bedevaart zorgt voor collectieve aankoop 
en betaling van de vervoersbewijzen. Misschien over-
bodig of juist vanzelfsprekend: er wordt gefietst onder 
eigen verantwoordelijkheid. 

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? 

OP BEDEVAART NAAR KEVELAER  
18 EN 19 AUGUSTUS 2015

Het Westland houdt op dinsdag 18 en woensdag 
19 augustus 2015 de jaarlijkse tweedaagse bede-
vaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. We vertrek-
ken om 07.00 uur vanuit de Sint Jan de Doperkerk te 
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OVERDRACHT ARCHIEF 
THOMAS VAN AQUINO ULO 
NAAR HISTORISCH ARCHIEF 
BARTHOLOMEUS POELDIJK
Op 16 juni jl. werd in de pastorie in Poeldijk het oude 
archief van de voormalige ULO-school “Thomas van 
Aquino” overgedragen aan de Historische Werkgroep 
van Poeldijk. Hierbij aanwezig waren enkele vertegen-
woordigers van het parochiebestuur, van de historische 
Werkgroep Bartholomeus en van het huidige ISW. Dit 
archief omvat ca 17 dozen met historisch materiaal van 
krantenknipsels van voor de oprichting van de school 
in 1950, verslagen van vergaderingen, foto’s, schoolre-
sultaten en wetenswaardigheden van de eerste jaren 
van de school. Deken Kuis heeft destijds het initiatief 
genomen om deze ULO te realiseren. Deze ULO, die 
later MAVO werd genoemd en weer later VMBO en 
sinds 1995 deel uitmaakt van ISW-scholengroep in het 
Westland. 

De R.K. ULO school is in 1950 opgericht en ging van 
start in de oude Openbare school/ Politiebureau te 
Poeldijk met 28 leerlingen uit Poeldijk en omgeving. 
In de daaropvolgende jaren werd de school uitgebreid 
door een klaslokaal in gebruik te nemen bij de meis-
jesschool en in 1953 betrekt men de bovenzaal van 
het St. Vincentiusgebouw en was het leerlingenaantal 
al gegroeid tot ca 110. Door deze snelle groei werd er 
al geruime tijd en met veel energie gezocht naar een 
passende locatie. Dit leidde tot het realiseren van een 
nieuw gebouw en op donderdag 3 november 1955 
werd de nieuwe school aan de Irenestraat feestelijk ge-
opend.

Op bijgaande foto ziet u (v.l.n.r.) Cora van Dalen (na-
mens de werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk), 
Gerard van Dommelen (namens de ISW) en Jan van Dijk 
(namens het parochiebestuur) die de overeenkomst te-
kenen waarin het goede beheer van de overgedragen 
stukken is vastgelegd.
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maandag schnitzeldag

4 Wiener Schnitzels  voor € 695

dinsdag slavinkendag

4 Verse Slavinken  voor € 490

donderdag biefstukdag
3 Botermalse
Kogelbiefstukken  voor € 750

vleeswaren specialiteiten
Gegrilde bistrorollade • Malse kalfs- en provencaalse rollade
• Zebra gehakt en boemboembali gehakt • Notencervelaat 
en chorizo • Eigengemaakt gegrilde en achterham

woensdag gehaktdag
De hele dag door 
vers gemalen Heel Kilo voor € 590

Van der MAAREL, keurslager
VOORSTRAAT 53 - POELDIJK - TEL 0174 - 245262
info@vandermaarel.keurslager.nl  -  www.vandermaarel.keurslager.nl

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 

KERKBERICHTEN 
WEEKEND 4/5 juli: 14e 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 herenkoor.
Voorganger: Pastor M. Kwee.

Intenties: Johannes Lipman, Wim van Dijk en Marie 
van Dijk-Bol en Koos v.d. Ende, Greet v.d. Bogaert-
Scholtes.

WEEKEND 11/12 juli: 15e zondag door het jaar (B).
Zaterdagavond 19.00 uur:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING met Taizéliederen en 
samengesteld koor.
Voorganger: Pastoraal medewerker mw. Els Geelen.

Intenties: Annie Persoon-van Bergenhenegouwen, 
overleden ouders Theo Hessing en Willemina 
Hessing-Tuit en schoonzoon Kees, overleden familie 
v.d. Arend-Damen, Johannes van Wingerden.

Zondagochtend 11.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor H. Smulders.

Intenties: Jaargetijde Harry Heuchemer, jaarge-
tijde Riet v.d. Elst, Toos Rijgersberg-Koene, Joop 
Roessen, Jan Enthoven en zegen over ons gezin, 
Jeanne Koremans-Lelieveld, Nelis Lelieveld, Kees 
Middelburg, Leny Wooning-Vonk.

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 9 juli om 19.00 uur:
Eucharistieviering met pastor H. Smulders.

Donderdag 16 juli 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 1 juli om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

Vrijdag 3 juli om 15.00 uur:
Eucharistieviering Past. P. Linders

Woensdag 8 juli om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

Vrijdag 10 juli om 15.00 uur:
Woord- en Communieviering Rafael Theuvenet

Woensdag 15 juli om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

De vieringen vinden plaats in de Multifunctionele ruim-
te in de Terwebloem.
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hierboven noemt! Stel uzelf, als u toevallig ouder bent, 
de vraag eens die de oude catechismus stelde: waartoe 
ben ik op aarde? Ook na mijn pensionering? Opdat op 
u van toepassing mag zijn wat een psalm zegt “in de 
grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen”.

PS: ik werd n.a.v. mijn vorige column gevraagd wat nu 
eigenlijk het adres is van mijn website. Dat stond al in 
de vorige Poeldijker, echter een pagina verder dan mijn 
column. Voor alle duidelijkheid dus: ajmolenaar.nl is het 
adres.

KERKDIENSTEN
ZONDAG 5 juli 2015
10.00 uur: Ds. E.J. Prins, Heinenoord
19.00 uur: Ds. A.J. Molenaar

ZONDAG 28 juni 2015 
10.00 uur: Ds E. van Rooijen, Bleiswijk
19.00 uur: Ds. L. den Breejen, Delft

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

Bij de kerkdiensten
Op zondag 5 juli wordt de morgendienst geleid door 
ds. E.J. Prins uit Heinenoord, terwijl ik in zijn kerk voor-
ga bij wijze van ruil.
De avonddienst is zoals gebruikelijk een leerdienst. 
Het onderwerp is ditmaal ‘de maagdelijke geboorte 
van Jezus’. Op het eerste gezicht meer een kerstthema 
wellicht! Toch is het goed hier eens over na te denken, 
gewoon over de basisvragen: kan dat wel, dat Maria 
zwanger zou zijn geworden zonder man? Is dat hele 
spreken over maagdelijke geboorte niet gewoon beeld-
taal uit de tijd van toen, om aan te geven dat Jezus een 
bijzonder iemand is? En wat maakt het trouwens uit als 
Jezus gewoon verwekt is zoals elk kind? Kom maar luis-
teren naar mogelijke antwoorden!

Op zondag 12 juli gaat ’s ochtends voor ds. E. van 
Rooijen uit Bleiswijk, terwijl de avonddienst wordt 

ZWITSERLEVENGEVOEL
Kent u het ‘zwitserlevengevoel’? Volgens een woorden-
boek is dat: ‘een onbekommerd en onbezorgd gevoel, 
vooral na het pensioen, gebaseerd op het vertrouwen 
dat men een in financieel opzicht onbezorgde oude 
dag tegemoetgaat’. Op de bijbehorende reclamespot-
jes zie je glimlachende mensen genieten in de zon. Net 
een beetje té naar mijn smaak: hoe realistisch zijn deze 
beelden? Dat ouderdom ook met gebreken komt, daar 
zie je niets van...
Maar er is een diepere vraag: moet je dit wel als ide-
aal willen hebben? De Amerikaanse schrijver John Piper 
schreef hierover woorden die ik u niet wil onthouden. 
Hij zegt: “één van de grote tragedies van de Westerse 
cultuur is de manier waarop miljarden dollars worden 
geïnvesteerd om mensen van mijn leeftijd over te halen 
om de rest van hun leven te verspillen. We noemen het: 
‘pensioen’. De volledige boodschap is: je hebt ervoor 
gewerkt en nu moet je ervan genieten. Twintig jaar spel 
en ontspanning. De wereld zinkt onder het gewicht van 
gezonde, oudere mensen die vissen, cruisen, golfen, 
bridgen, bingoën, sjoelen en schelpen verzamelen”. 
De rest van hun leven te verspillen, dat is nogal wat... 
Maar inderdaad, het doel van een mensenleven is niet 
‘genieten’, maar met woorden van Jezus: God liefheb-
ben boven alles en je naaste als jezelf. Oók, of misschien 
wel juist als je niet meer hoeft te werken, kan je leven 
van betekenis zijn. Dat zie je in de praktijk: hoeveel 
organisaties draaien niet op vrijwilligers, en hoe vaak 
zijn dat niet ouderen? Wat mij wel opvalt is dat je dan 
steeds weer dezelfde mensen tegenkomt... Misschien 
zijn anderen te druk met de dingen die John Piper 

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

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
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geleid door ds. L. den Breejen uit Delft. Twee voorgan-
gers uit de regio dus.

Allen hartelijk welkom in de kerk!

OPEN KERK en BOEKENMARKT
Zaterdag 4 juli 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.
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

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 4000 
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. 

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

Vrijdag 3 juli

Afscheidsmusical 
R.K. Basisschool Verburch-hof

Donderdag 9 juli

OHM bijeenkomst Peter v.d. Hurk en 
Tessa van Rossen, winnaars van 

t.v.programma “het zesde zintuig”  
Zij hebben hun samenwerking  gestart om mensen te helpen en  

te beschermen tegen stress, angsten en andere negatieve invloeden. 

De avond begint om 20.00 uur.  
Info en tickets: www.petertessa.nl

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

In de hal van De Leuningjes hebben we 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.

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

Hallo allemaal!,

Wij zijn nog op zoek naar een aantal enthousiaste 
jongeren vanaf 13 jaar die een groepje kinderen wil 
begeleiden tijdens de kindervakantieweek. Wil je je 
aanmelden kan dat via kvspoeldijk@gmail.com of neem 
contact op met Naiyara van Dijk, 0629174914. 
Doet uw kind mee tijdens de kindervakantieweek? Wij 
zoeken nog enthousiaste ouders die willen helpen die 
week met o.a. vossenjacht, survival etc. Wil je je aan-
melden, zie emailadres en telefoon nummer Naiyara 
van Dijk.

De kaartverkoop is goed verlopen dit jaar, we zijn 
uitverkocht! Dat betekent dat we dit jaar weer 150 
enthousiaste kinderen mogen ontvangen tijdens de kin-
dervakantieweek. K 
Let op! Woensdag 12 augustus is het verzamelen op 
het schoolplein van ISW Poeldijk en niet zoals in het 
programmablad vermeld staat bij de Leuningjes.
Voor overige vragen kun je ons mailen, kvspoeldijk@
gmail.com.

Groetjes, 
KVS Poeldijk
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We gaan weer jeu de boulen en wel op vrijdag 11 sep-
tember.
Dankzij Ad Boere van Jumbo supermarkt kunnen wij 
u als vanouds na afloop in het kassie twee belegde 
broodjes en een eierkoek aanbieden en de prijs op  
€ 5,-- per persoon houden. Daarvoor onze dank en 
voor een groot aantal Poeldijkers hun wens vervuld.
Inschrijven gaat per koppel en is dus maar € 5,-- per 
persoon.

Het adres daarvoor is via de e-mail verburch97@hot-
mail.com in kleine letters, of per telefoon Christien Kok, 
nummer 0174 244985, Dahliastraat 15. Inschrijven kan 
tot 31 augustus en vol is vol.

We spelen vier keer een half uur en we beginnen om 
13.00 uur met de wedstrijden. Op de dag zelf moet 
u zich melden bij de organisatietafel tussen 12.00 en 
12.30 uur en u kunt daar het inschrijfgeld voldoen.
Na de wedstrijden begeven we ons naar het kassie voor 
de broodjes en prijsuitreiking. Daar hebben we weer 
een schat aan prijzen o.a. de beste orchideeën van Ter 
Laak, tien draagtassen vol met Jumbo artikelen, vlees-
bonnen van keurslager v.d. Maarel, enz. enz.

Het geluid wordt weer verzorgd door Paul Zuiderwijk 
en de micro door Marcel Brand die de wedstrijden aan 
elkaar praat. Wim van Dijk doet ook dit jaar weer het 

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

JEU DE BOULES

zand uitgooien en opruimen, samen met van der Valk 
en de Groot B.V. en de scouting met zijn prachtige 
zandzuigers. Ik zou zeggen, doe eens mee, het is echt 
een happening.

Groetjes van Jan van Rossen

HARTVEILIG WONEN

Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getrof-
fen door een acute hartstilstand. Dit komt altijd onver-
wacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of 
tijdens het sporten. Het kan u zelf overkomen of ie-
mand uit uw familie of vriendenkring. Bij een stilstand 
in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang. 
Bij Hartveilig wonen zetten vrijwilligers zich in om het 
leven van mensen te redden.
Hartveilig Wonen is een georganiseerde burenhulp, 
waarmee het aantal sterfgevallen door een acute cir-
culatiestilstand kan verminderen. Hartveilig Wonen is 
vrijwillige hulp aanvullend op ambulancezorg. De hulp-
verlening zal vóór de ambulance ter plaatse zijn en start 
met de reanimatie. Een andere vrijwilliger komt met 
een AED (automatisch externe defibrillator) ook naar 
het slachtoffer toe. De eerste zes minuten zijn van le-
vensbelang.  
Hier in het Westland is Hartveilig Wonen ook actief. In 
totaal hebben 400 vrijwilligers zich aangemeld op de 
site en zijn er ook tientallen AED’s aangemeld. Helaas 
zijn deze AED beperkt bereikbaar omdat ze binnen 
hangen. Hartveilig Wonen streeft ernaar om in het 
Westland 500 vrijwilligers aangemeld te hebben en 65 
AED’s.

Kan je reanimeren of bent u in het bezit van een AED 
apparaat? Meld u dan aan en help zo onze gemeente 
Hartveilig te maken. Meer informatie en aanmelden via 
de website van Hartveilig Wonen – www.hartveiligwo-
nen.nl.
Mocht u uw EHBO diploma willen halen of een cur-
sus reanimatie inclusief AED willen volgen, meld u dan 
aan via onze website www.ehbo-westland.nl of bel ons 
0174-240282.

ST. ALBERTUS

afd. POELDIJK

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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TUSSENSTANDEN 
TANK EN SCHENK 

23-6-2015

TANK EN SCHENK
Inmiddels draait Tank en Schenk bij Tamoil Poeldijk 3,5 
maanden. In eerdere Poeldijkers heeft u al over Tank en 
Schenk kunnen lezen. Tank en Schenk is een spaarsys-
teem waarbij u na uw tankbeurt een lokale vereniging 
of goed doel een steuntje in de rug kunt geven. Dit 
kost u niks, wij, Tanqplus Tamoil Poeldijk, sponsoren dit. 
Binnen enkele seconden na uw tankbeurt kunt u kiezen 
waar 1 cent per liter naartoe gaat.

Wij zijn gestart met Tank en Schenk omdat vele vereni-
gingen het financieel zwaar hebben. Middels Tank en 
Schenk kunnen wij de Poeldijkse verenigingen, maar 
ook Westlandse verenigingen en landelijke goede doe-
len, een steuntje in de rug geven. Bovendien geeft Tank 
en Schenk 
weer hoeveel 
fantastische 
vereniging wij 
in ons mooie 
dorp en de 
directe omge-
ving hebben. 
De bedragen 
lopen voor de 
verenigingen 
al in de tien-
tallen (som-
mige zelfs 
honderden) 
euro’s. De tus-
senstanden 
kunt u zien in 
bijgevoegde 
kolom.

Dus Tank en 
Schenk en 
geef uw ver-
eniging een 
steuntje in de rug!

Op de Tanqplus facebook-pagina kunt u regelmatig  
tussenstanden zien van Tank en Schenk. Ook vindt u 
hier korte stukjes over de verschillende goede doelen/
verenigingen.

Heeft u vragen over Tank en Schenk, neemt u dan  
contact op met: Kelly van Tol via kelly@tanqplus.nl  
of 06-15166869.  

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

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

opzichten het middelpunt van de residentie is geweest. 
Het Binnenhof wordt gerekend tot de Top 100 van 
Nederlandse monumenten en Is het oudste parlements-
gebouw dat nog als zodanig dienst doet. 35 deelne-
mers/sters waren per fiets, bus, tram of auto naar de 
Lange Poten 4 in Den Haag gekomen en iedereen was 
precies 12.00 uur aanwezig. Daar werden we aan een 
zeer indringende controle onderworpen, maar uitein-
delijk stonden we rond 12.30 uur allemaal binnen het 
gebouw.
Ontvangen door de heer Ernst van Welij, medewerker 
van de CDA Tweede Kamerfractie, die ons meedeelde 
wat het programma van de middag zou zijn. Daarna 
begeleidde hij ons naar het restaurant, waar een uitge-
breide lunch op ons wachtte. De organisatie was per-
fect en alle deelnemers waren zeer tevreden.
Na de lunch werd de groep in tweeën gesplitst en wer-
den we rondgeleid door twee vrijwilligers van het CDA. 
Zij deden het beide zeer goed en wij hebben genoten 
van de vele details, die zij vertelden over het reilen en 
zeilen van ons parlement.
Na afloop heeft Peter Kievit, namens iedereen, de gid-
sen onder dankzegging een boekenbon aangeboden. 
Alle deelnemers hebben genoten van een interessante 
en informatieve middag. Na onze enquête in het kader 
van ons 60 jubileumjaar was dit al weer het vierde uit-
stapje. De organisatie was dit keer in handen van Brigit 
van Dijk en Peter Kievit, vanwege vakantie van Kees van 
Leeuwen en Ben Gardien. 

Spreekwoorden en gezegden
Als je op korte termijn wilt oogsten -- plant dan granen.                                   
Als je op middellange termijn wilt oogsten -- plant dan 
bomen.
Als je op lange termijn wilt oogsten -- geef dan goed 
onderwijs.

De mensheid zou er aanzienlijk beter aan toe zijn 
wanneer de mensen hun ogen open hielden en  
hun mond dicht.  (Jean de Boisson)

Ouderen beter beschermd tegen financiële 
uitbuiting
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) slaat de han-
den ineen met seniorenorganisaties, notarissen, ban-
ken, bewindvoerders, politie en andere betrokkenen 
om ouderen beter te beschermen tegen financiële uit-
buiting. Samen gaan zij aan de slag om ouderen veel 
bewuster te maken van het risico van financiële uit-
buiting en de mogelijkheden om hun financiële za-
ken zo te regelen dat de kans op uitbuiting afneemt.                                                             
Naast meer aandacht voor bewustwording worden ook 
het signaleren en de aanpak van financiële uitbuiting 
verbeterd. Van Rijn geeft aan dat ouderen zelf ook veel 
kunnen doen om financiële uitbuiting te voorkomen. 
"Bijvoorbeeld door in een levenstestament vast te leg-
gen wie je financiën mag beheren als je zelf te ziek of te 
kwetsbaar bent om dat te doen. Bankmedewerkers, no-
tarissen, bewindvoerders en vrijwilligers die ouderen be-
zoeken kunnen hen op dat soort mogelijkheden wijzen 
en ouderen bijstaan om het te regelen. Daarnaast moe-
ten professionals en vrijwilligers in de praktijk van al-
ledag steeds gespitst zijn op financiële uitbuiting bij de 
ouderen die zij ontmoeten. Zodat zij hen kunnen helpen 
om het te voorkomen en te stoppen. Al deze organisa-
ties gaan er vol voor om dat voor elkaar te boksen.” 
Boodschappen met vaders pasje 
Een oude tante die onder druk wordt gezet door een 
neef om haar testament in zijn voordeel te veranderen. 
Een dochter die ook even haar eigen boodschappen 
doet met het pasje van haar bejaarde vader. Een klein-
kind dat bij elk bezoekje iets uit de huishoudportemon-
nee haalt als opa even niet oplet. Financiële uitbuiting 
van ouderen bestaat in allerlei soorten en maten. 
Unie KBO
Het tegengaan van financiële uitbuiting maakte een 
belangrijk deel uit van het actieplan ‘Ouderen in Veilige 
Handen’ dat sinds 2011 bestaat.

Bezoek aan de Tweede Kamer
De KBO Poeldijk organiseerde voor haar leden een be-
zoek aan de Tweede Kamer op 23 juni 2015.
Het Binnenhof is een gebouwencomplex van Den Haag 
en is al eeuwenlang het centrum van de Hollandse 
en Nederlandse politiek. Den Haag is ontstaan rond 
het Binnenhof, dat door de geschiedenis heen in veel 

KBO Poeldijk
Katholieke Bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5,  
2675 BK Honselersdijk, tel. 0174 - 245789,  
e-mail: kees@keesenleny.nl
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Van de in beeld gebrachte leerlingen 
van de Sint Bartholomeusschool 
heeft een aantal het vijftig jaar gele-
den ongetwijfeld als een verademing 
ervaren dat de lagere schooltijd was 
voltooid. Voor het merendeel van de 
jongens lag vervolgonderwijs hal-
verwege de jaren zestig in het ver-
schiet, het was echter nog geen van-
zelfsprekendheid. Het had veel, zo 
niet alles te maken met de leerplicht 
die een halve eeuw geleden nog op 
veertien jaar was gesteld. Hoewel 
men de eerste naschoolse jaren nau-
welijks belangstelling heeft voor de 
achterliggende tijd, ‘ontwaakt’ er 
naarmate de jaren verstrijken iets 
dat gaarne met oud-klasgenoten 
wordt gedeeld. Het leidt vaak tot 
het organiseren van reünies, bij-
eenkomsten waar naar hartelust 
herinneringen kunnen worden op-
gehaald. Dat de jaren aan de lagere 
of basisschool een onuitwisbare in-
druk hebben gemaakt, is onbetwist. 
Bijgaande foto’s geven een beeld van zesdeklassers (A en B-kant) die 
in 1965 de school aan de Verburghlaan verlieten. Dat Vadertje Tijd 
de tieners in de halve eeuw erna niet ongemoeid heeft gelaten, bewij-
zen de grijze en wat kalende koppies. Van de aanwezige heren namen 
er in 1990 een paar het initiatief om een reünie te organiseren. Het 
resultaat was in april van dat jaar overweldigend, het leidde tot de 
intentie het een keer over te doen. Dat op herhaling gaan vond, toen 
de halve eeuw in zicht kwam, 6 juni 2015 van drie tot zes uur plaats 
in het Poeldijkse café ‘De Luifel’ aan de Dr. Weitjenslaan. Aldaar 
hebben Elly en Henk Hazewinkel gezorgd dat het 47-koppige pelo-
ton oud-leerlingen en wat leerkrachten aan niets ontbrak. Bovendien 
had de creatieve bakker Erik van der Sande de te presenteren gebak-
jes listig versierd met een eerder gemaakte foto van de heren. Onder 

het genot van wat pintjes deden terwijl heel wat anekdotes de ronde. 
Dat gezelligheid geen tijd kent, bewezen de gasten. De laatste verliet 
‘De Luifel’ immers pas uren na de afgesproken tijd. Bij het afscheid 
werd 2020 voorlopig aangestipt als streefdatum voor een volgend 
weerzien. De foto van klas 6-A, van de helaas al overleden meester 
Loek Verschuren, brengt vanaf links juf Van Dijk, meester Piet Bom, 
Paul Verbeek, Wil van Leeuwen, Henk Franken, Nico van Lier, Jos 
van Ruijven, Ad van Leeuwen, Kees van der Valk, Kees Reijntjes, 
Ton van Bergenhenegouwen, Joop Verbeek, Harry Derksen, Kees 
Zwinkels, Hans Zuidgeest, Hans van den Berg, Ton Zuiderwijk 
en Ton Mank in beeld. Voor hen knielen: Jan Goeijenbier, Wil 
Duynisveld, Aad Bom, Aad Veerkamp (speciaal overgekomen uit 
Ierland), Piet de Vreede, meester Hans van de Graaf, Jan van der 

Knaap, Nico Enthoven, Frans de 
Brabander en Willem de Bruijn. In 
klas 6-B zien we juf Van Dijk, Aad 
Lelieveld, meester Piet Bom, Nico 
van der Ark, Henk van Ruyven, 
Wil Duynisveld, Peter Zwinkels, 
Hans Broch, meester Hans van 
de Graaf, Hans Hoogervorst, Aad 
Knijnenburg, Ben Bol, Gerard de 
Vreede, Wim van der Voort en Wil 
van Leeuwen (Korte Noordweg 
- Wateringen). Knielend: Peter 
Duijnisveld, Cor van der Valk, 
Peter Verbeek, Nico (Klaas) van 
Kester, Hans Paalvast, Wim van 
Koppen, Cor van Dijk en Paul 
Eijgermans.  
‘Zesdeklassers van  
Loek Verschuren, 
kon men best om een  
boodschap sturen.
Zij schopten het ver,
wonen her en der.
Zes juni bracht hen mooie uren’.

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen

Klas 6-A

Klas 6-B
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IN DE KERK
Zaterdag 4 juli
19.00 uur: Geen viering

Zondag 5 juli:
11.00 uur:  Heren Bartholomeuskoor zingen tijdens de 

viering de Messe a tre voce maschili van Don 
L. Persosi.

Zaterdag 11 juli:
19.00 uur: Viering met cantor

Zondag 12 juli:
11.00 uur:  Dames en heren Bartholomeuskoor zin-

gen tijdens de viering de Franciscusmis van 
Franck van Nimwegen.

De Zomer komt eraan...
Met de zomervakantie in zicht, nadert ook het einde 
van het koorseizoen. 
In het weekend van 11/12 juli sluiten we het koorsei-
zoen 2014/2015 af. Op vrijdagavond 10 juli is de laatste 
repetitie. Na afloop is er een borrel en een hapje. We 
kletsen na over het seizoen en kijken vast vooruit naar 
wat komen gaat na de zomerstop. 
Op zondagochtend zingt het Bartholomeuskoor de 
Franciscusmis van Franck van Nimwegen.
Net vóór de start van de zomervakantie, op zaterdag-
ochtend 11 juli, repeteert het Perosikoor van 10.00 tot 
11.30 uur in het Repetitielokaal.
Zoals bij alle koorgroepen kunnen geïnteresseerden 
zich ook melden om lid te worden van het Perosikoor.
In Poeldijk bestaat nog altijd de traditie van de 
Latijnstalige uitvaart, waarbij het Requiem van Don 
Lorenzo Perosi wordt gezongen. Het Perosikoor is op-
gericht in 2009 met als doel de traditie van het zingen 
van het Latijnstalige Requiem, in het bijzonder in de 
toonzetting van Don Lorenzo Perosi, zeker te stellen en 
nieuw leven in te blazen. Sinds de oprichting is de vraag 
naar deze koorgroep bij uitvaarten toegenomen, waar-
uit blijkt dat er behoefte is aan de muzikale verzorging 
van uitvaarten in de Latijnse taal en de uitvoering van 
het Requiem van Don Lorenzo Perosi in het bijzonder. 
Het Perosikoor bestaat momenteel uit ruim 35 mannen 
en is samengesteld uit leden van het Bartholomeuskoor 
en ook zangers “van buiten” de zangkoren Deo 
Sacrum”. Het is dus mogelijk om ook alleen lid van het 
Perosikoor te zijn.
We nodigen bij deze mannen uit om eens te komen kij-
ken en ervaren hoe het is te zingen bij deze koorgroep 
die een belangrijke bijdrage levert bij het afscheid van 
een dierbare.

Tijdens de zomervakantie zingt het koor nog regelma-
tig tijdens de weekendvieringen. We zijn immers niet 
allemaal tegelijk op vakantie. Natuurlijk zijn we er ook 
bij voorkomende uitvaarten.

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

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
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Te koop gevraagd:
Land- en tuinbouw

TraCToreN / MaCHINeS
In elke staat ook smalspoor.

Oldtimers of met defect. 

vanrenshorst@hotmail.com

tel.: 06 51183756

TANKE TRANSPORT

Postbus 42
2685 ZG  Poeldijk

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

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111
afhaalmenuOok speciaal 

VOOR ONZE PUZZELAARS

Easy

Medium

Hard

poelDijkertjes
Tapijt, Laminaat, Vinyl, Zonwering, Gordijnen, Vitrages, 

Dameskleding, Cadeauhoek.
Offers Wonen & Mode 

Loosduinse Hoofdstraat 315 Den Haag
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 Boere
Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 21.00 uur
Zondag van 12.00 tot 18.00 uur

Dubbelfrisss
4 pakken

van
 404

Taxi
4 pakken

van
 300

Alle soorten

Ola ijs
30% 

korting250 250

superdealHallo

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 




