
Start verkoop
Woensdag 12 augustus van 19.00-21.00 uur
Café De Luifel
Dr. Weitjenslaan 28 Poeldijk

Gezellig nieuw 
wonen in Poeldijk

ZOVEEL OM VAN TE GENIETEN

WWW.BLOKJEOMPOELDIJK.NL

Inschrijving mogelijk  
tot 26 augustus

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

Van der Maarel, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk
Tel. 0174-245262 
info@vandermaarel.keurslager.nl
www.vandermaarel.keurslager.nl
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Pedicure Praktijk                   
Verhoog 

Gevestigd in het  Sport 
Medisch Centrum Westland 

 
 
 
 
 

  
 Verburghlaan 24a Poeldijk 
 Bel voor en afspraak 
 06‐27000290  

Voor € 75,- had hier  
uw adVertentie in kleur 

kunnen staan.
Prijzen voor andere formaten 

kunt u vinden op onze website 
www.depoeldijker.nl.

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, 0174 630358

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 26 augustus, gelden de volgende inleverdata : 
Inleveren kopij: dinsdag 18 augustus vóór 12.00 uur; 
voor advertenties: donderdag 20 augustus vóór 12.00 uur.

 17 augustus ♣  10.00 uur, Vertrek Zomerkamp 
Kinderkoor.

 21 augustus ♣  Thuiskomst Zomerkamp 
Kinderkoor.

 7-12 september ♣  KWF collecte.

 6-13 september ♣ Rondje Poeldijk.

De   poelDijker
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tank en sChenk
Dinsdag 10 maart zijn wij in Poeldijk gestart met Tank 
en Schenk. In de vorige Poeldijkers heb ik u hier al uit-
voerig over geïnformeerd. Bij iedere tankbeurt schen-
ken wij, Tamoil Tanqplus Poeldijk, een cent per liter 
aan een goed doel of vereniging. U mag als klant kie-
zen waar deze cent heengaat middels een tablet rechts 
naast de kassa. Dit is voor u gratis en kost slechts enkele 
seconden.

Bij iedere mijlpaal heb-
ben wij de verantwoor-
delijke tanker in het 
zonnetje gezet.
Op 8 april ging het tus-
sentotaal over de  
€ 1000,– na een tank-
beurt van de Poeldijkse 
mevrouw Schouw.  
Wij hebben haarin het 
zonnetje gezet met  
een bloemetje, het  
meest complete waspro-
gramma voor haar auto 
en een gift van € 10,– 
voor haar favoriete ver-
eniging. 

Op 29 mei werd  
€ 2500,– bereikt na een 
tankbeurt van de  
’s-Gravenzandse Lara. 
Ook Lara kreeg een 
bloemetje en het meest 
complete wasprogram-
ma voor haar auto. 
Tevens mocht zij een 
gift van € 10,– doen aan 
een vereniging of goed 
doel naar keuze. 
Op 12 juli heeft de tank-
beurt van Samantha uit 
Naaldwijk gezorgd voor 
een tussenstand van  
€ 4000,–. Zij ging naar 
huis met een parfum naar keuze. 
Per 4 augustus is er € 4626,26 gespaard voor de deelne-
mende verenigingen en goede doelen. 
Zal de magische tussenstand van € 5000,– weer bereikt 
worden door een dame? Wij zijn benieuwd. Wij hebben 
in ieder geval een hele mooie prijs in petto voor de des-
betreffende klant.
Neem een kijkje op de Tanqplus facebook- en twitter-
pagina. Hier vindt u regelmatig tussenstanden gespeci-

ficeerd per deelnemende 
vereniging. 
Wilt u als vereniging ook 
deelnemen? Neem dan 
contact met mij op, via 
kelly@tanqplus.nl of  
06-15166869. Heeft u  
als klant een andere  
vereniging of goed doel 
voor ogen? Dan kunt  
u dit ook aan ons door-
geven. Wij zullen dan 
met hen proberen con-
tact op te nemen.
Groeten, Kelly van Tol

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 14 augustus en zaterdag 15 augustus:

1 persoons chipolatapuddinkje 
van @ 1,85 nu voor   .......................................................  @ 1,25  

poeldijkse mini pizza’s nu voor   ...........  @ 1,30  

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 21 augustus en zaterdag 22 augustus:

maple pecan broodjes nu voor   ..........  @ 1,50 

5 krentenbollen 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

BENT U AL KLAAR VOOR HET
24E RONDJE POELDIJK.
DAN BAKKEN WIJ WEER

OLIEBOLLEN EN APPELBEIGNETS
IN DE PARTYTENT NAAST DE WINKEL.

VERRAS UW BARBEqUEGASTEN 
mET DE SmAAK VAN STOKBROOD. 

BEKIJK DIT EENS OP:

WWW.BAKKERIJVANDERSANDE.NL

0174 
– 

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

0174 
– 

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

0174 
– 

29 29 26
www.dijknoordermeer.nl - uitvaart@dijknoordermeer.nl
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persoonlijk en gezellig
Keurslagerij van der Maarel staat ook bekend om de 
persoonlijke bediening. In de winkel heerst een goe-
de sfeer, het is er altijd gezellig. “En dat blijft zo”, be-
vestigen Jan en Tineke van der Maarel. Zij dragen hun 
Keurslagerij over, aan niet zomaar iemand, én ze blijven 
zelf tot het einde van het jaar actief om de nieuwe sla-
ger te adviseren en te begeleiden. 

nieuw talent
Mijn naam is Marco van der Hout, ik ben 27 jaar en 
geboren als tuinderszoon op de Groeneweg in ’s-Gra-
venzande. Als 10-jarige jongen ben ik als schoonmaker 
begonnen in het slagersvak. Na het behalen van mijn 
havo diploma ben ik naar de slagersvakschool gegaan, 
die ik in januari 2014 volledig heb afgerond. Op het 
gebied van ambacht heb ik mijzelf in 2012 bewezen, 
door de International Young Butchers Competition te 
winnen. Naast het ambacht wilde ik mij ook verdie-
pen in het ondernemerschap en heb ik deze zomer de 

HBO opleiding 
Small Business en 
Ondernemerschap 
afgerond.
Mijn hart en pas-
sie liggen in het 
slagersvak en 
deze kwaliteiten 
wil ik bewijzen bij 
Keurslagerij van 
der Maarel. Mijn 
doel is om al het 
goede van de sla-
gerij te behouden 
en de kwaliteit 
van het vlees te 
blijven waarbor-
gen. Met jeugdig 
enthousiasme en 
een frisse kijk op 
de toekomst wil 
ik het beste uit de 
slagerij halen!

Vanaf 1 september a.s. staat Marco van der Hout ach-
ter het hakblok. De bekende naam van de Keurslagerij 
wordt niet zomaar aan de kant geschoven: op de ge-
vel prijkt straks nog steeds de naam Keurslager van der 
Maarel.

europees kampioen junior 
slager neemt keurslager 
Van der maarel oVer

Na 60 jaar doet slagersfamilie Van der Maarel een 
stapje terug. Hun vertrouwde Keurslagerij aan de 
Voorstraat 53 in Poeldijk dragen zij over aan Europees 
kampioen Marco van der Hout. 

Jan en Tineke van der Maarel hebben, met veel lief-
de voor het slagersvak, 25 jaar lang hun Keurslagerij 
gerund. Nu is het tijd om naar de achtergrond te tre-
den en plaats te maken voor een nieuwe ondernemer: 
Marco van der Hout. “Een goede opvolger, aan wie we 
met een gerust hart het hakbijltje overdragen”. 

Van vader op zoon
In oktober 1955 openden Daan en Riet van der Maarel 
een slagerij op Voorstraat 53. In 1983 kwam de huidige 
eigenaar Jan van der Maarel bij zijn vader in de sla-
gerij werken. Hij had toen al een aantal jaar ervaring 
opgedaan bij slager Versluis in Den Haag en bij Albert 
Heijn. Vanaf 1986 prijkte er naast ‘Van der Maarel’ ook 
‘Keurslager’ op de gevel. In 1990 deden Daan en Riet 
van der Maarel een stapje terug en heeft Jan met zijn 
vrouw Tineke de zaak voortgezet. 

moderne slagerij
In zestig jaar tijd verandert er veel. Zo ook in 
Keurslagerij van der Maarel. Er waren meerdere gro-
te verbouwingen zodat de slagerij bij de tijd bleef. De 
laatste verbouwing stamt uit 2010, toen de toonbank 
werd vervangen door een modern, recht model. “We 
konden – en kunnen – er ons assortiment veel beter in 
presenteren. Onze specialiteiten komen in deze toon-
bank veel beter tot hun recht. Dat was echt een verbe-
tering”, blikken Jan en Tineke van der Maarel terug. 

kwaliteit blijft
Keurslager van de Maarel onderscheidt zich met kwa-
liteitsvlees, dat zeker zo blijft. Achter de winkel is een 
worstmakerij waar iedere week gekookte worst, gril-
lworst, gehaktballen, boemboem baliballen en - in 
de winter - rookworstjes, worden gemaakt. Ook veel 
vleeswaren worden zelf gemaakt, zoals hammen, rook-
vlees, rosbief, rollades en allerlei andere gebraden 
vleeswaren. Met meerdere producten werden prijzen 
gewonnen. Bij vakkeuringen werden vele producten 
met ‘goud’ bekroond. 
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kerkBeriChten
weekend 15/16 augustus:
maria tenhemelopneming (B).
zaterdagavond 19.00 uur:
geen Viering!! Er is een viering in de 
H. Machutuskerk te Monster.

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
-  pastoraal werkster E. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR  ’s-Gravenzande 

tel. 06-36286952  e-mail: geelen@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

Bartholomeusfeest 2015
Op zondag 23 augustus 
vieren wij het jaarlijkse pa-
troonsfeest van de Heilige 
Bartholomeus. 
We beginnen met een fees-
telijke eucharistieviering om 
11.00 uur waarin pastor H. 
Smulders voorgaat. 
Het Bartholomeuskoor ver-
leent hieraan hun mede-
werking. 
Tijdens de viering zullen 
weer enkele trouwe vrijwil-
ligers/sters in het zonnetje 
worden gezet.
Na afloop is er uiteraard 
koffie. 

Bartholomeusrit
En natuurlijk de traditionele 
fietstocht voor iedereen! 
Dit jaar al weer voor de 34ste 

keer!
Het fietscomité heeft weer een mooie tocht uitgestip-
peld van rond de 35 km. 
We fietsen een Westlandse, Midden- Delftlandse rou-
te. We hebben landelijke fietspaden uitgezocht zodat 
u kunt genieten van het weidse uitzicht van het land-
schap. Ook verschillende dorpen worden doorkruist. 
Voor een natje en een droogje is onderweg ook plaats 
gemaakt.

Tussen 12.30 - 13.30 uur kunt u vanaf de 
Bartholomeuskerk starten. Op het scoutingterrein aan 
de Arckelweg in Poeldijk is het eindpunt van de fiet-
stocht. U kunt daar met een hapje en een drankje en 
muziek even bijpraten.
We hopen op goed weer en dat vele fietsliefhebbers 
mee zullen fietsen en een leuke middag met elkaar 
hebben. De inschrijfkosten bedragen € 3,50 voor vol-
wassenen en € 1,50 voor kinderen tot 14 jaar.

Naamloos-1   1 22-04-13   09:42

Ook electrische fietsen merk Sparta
Kom en maak een proefrit

Voor scooters de merken 
Sym en Peugeot 25 km zonder helm

Nieuweweg 12b - 2685 AP - tel. 0174 287444

Wij 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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zondagochtend 11.00 uur:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING m.m.v. het 
Bartholomeuskoor.
Voorganger: Diaken Ronald Dits.
Intenties: Overleden familie Gardien-Verbeek, Gerard 
Goeijenbier en Riet Goeijenbier-van Kester, Toos 
Rijgersberg-Koene, Jeanne Koremans-Lelieveld, Ton van 
Kester, Nelis Lelieveld, Nico Kester, Joke Daalman, Jan 
Daalman, Gré Daalman, Joop Daalman, Wim van Dijk 
en Marie van Dijk-Bol, Koos v.d. Ende, Steef van Vliet, 
Geert Verbeek.

weekend 22/23 augustus: 21e zondag door het 
jaar (B).
zaterdagavond 19.00 uur:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING met volkszang en 
cantor.
Voorganger: Past. medewerker M.Th. v.d. Loo.
Intenties: Annie Persoon-van Bergenhenegouwen, 

Adrianus en Mies Lelieveld-v.d. Zande en Hansje en 
Tim, Leen van Bergen en Marie van Bergen-Janssen, 
Arnold Oosterwijk, Koos Kester, Riek v.d. Zeijden-
Zuijderwijk.

zondagochtend 11.00 uur:
PATROONSFEEST VAN DE HEILIGE BARTHOLOMEUS.
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor H. Smulders.
Intenties: Ria v.d. Knaap- Barendse, levende en overle-

den familie v.d. Knaap-v.d. Berg, Joop Roessen, Henk 
Broch en Corry Broch-van Ruijven.

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 20 augustus om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden: Dhr. J. Brabander.

donderdag 27 augustus 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 12 augustus om 19.00 uur: 
Rozenkransgebed

Vrijdag 14 augustus om 15.00 uur:
Eucharistieviering Past. R. Straathof

woensdag 19 augustus om 19.00 uur:
Waarschijnlijk Rozenkransgebed *

Vrijdag 21 augustus om 15.00 uur:
Woord- en Communieviering R. Theuvenet

* In verband met de operatie van Janus Brabander pro-
beren wij nog vervanging voor hem te regelen.
De vieringen vinden plaats in de Multifunctionele ruim-
te in de Terwebloem.
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• Dijkstraat 26 • 2675 AX  Honselersdijk •
Tel. 0174 - 610027

Veelzijdig In Service
Maandags gesloten

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.

SVB Transportgroep B.V.
ABC Westland 293

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

E-mailadres: info@svbtransportgroep.nl

altijd afgeleid
Vorige maand was ik op vakantie, en daar zag ik iets 
opmerkelijks. Ik was met mijn familie ergens in een 
toeristisch plaatsje waar we voor een restaurant ston-
den met de auto. Vanuit de auto keek ik het restaurant 
eens in. Daar zat een gezinnetje aan tafel: man, vrouw 
en twee tienerdochters. Gezellig samen uit eten in de 
vakantie, blijkbaar. Maar wat was het opvallende? Deze 
vier mensen spraken niet met elkaar en keken elkaar 
ook niet aan. Ze keken allen schuin naar beneden, naar 
hun telefoon. De tienerdochters, maar ook de ouders!
Het grappige is dat je zoiets alleen van een afstandje 
kunt zien. Die mensen zelf realiseerden zich ongetwij-
feld niet hoe hun samenzijn eruit zag. Want dat is het 
lastige van een telefoon: als je erop kijkt, zie je niet 
meer wat er om je heen gebeurt. Wat voor signaal geef 
je dus af als je in gezelschap uitgebreid bezig bent met 
je telefoon? In feite dit: “ik “hoef je niet zo nodig te 
zien, iets anders is boeiender op dit moment”. Niet zo 
netjes!

Toch is het onbedoeld dat mensen dit signaal uitzen-
den, tenminste dat hoop ik. Als je die ouders vraagt: 
‘wie is er nu belangrijker, je dochter of dat laatste be-
richtje?’, antwoorden ze ongetwijfeld 'mijn dochter'. 
Alleen, de virtuele wereld trekt harder dan je denkt! 
‘Hier, nu kijken!’ roept elke ping van een ontvangen 
appje. Het werkt zelfs zonder dat de telefoon je roept. 
Automatisch pak je het ding als je even een leeg mo-
ment hebt. En nooit voor niets, er is altijd wel iets te 
bekijken of om op te reageren. Voor je contacten van 
vlees en bloed doet het echter weinig goed!
Ik dacht: zou het een niveau hoger ook zo werken? De 
onrust van de virtuele wereld die wezenlijke contac-
ten hindert in de ‘echte’ wereld.... Zou voortdurende 
onrust in ons leven evenzo het contact hinderen in de 
meest wezenlijke wereld, die van God? Jezus zegt ‘kom 
naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten ge-
bukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven’. Leg die telefoon 
maar opzij en probeer het! Een kort gebed doet veel 
meer dan je denkt.

kerkdiensten
zondag 16 augustus 2015
10.00 uur: Ds. A.J. Molenaar
19.00 uur: Ds. W.J. van Schaik, Woubrugge

zondag 23 augustus 2015 
10.00 uur: Ds. W.de Graaff, Geldermalsen
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

HERVORMDE GEMEENTE POELDIJK
Kerkgebouw: Fonteinstraat 6, tel. 243662
Predikant :  Ds. A.J. Molenaar,  

Jan Barendselaan 199,  
2685 BS Poeldijk, tel. 240939

Kerkbureau :  Verburghlaan 38, tel. 242570
Scriba :  Mw. M. v.d. Pot - Cloose,  

De Noorderhoek 23,  
2685 RJ Poeldijk, tel. 240282

Kerkvoogdij : Postrekening 39 11 770
  Bankrekening 13.53.65.236
  t.n.v. Herv. Gemeente Poeldijk
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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.

Bijbelquiz in poeldijk
Op MAANDAG 7 SEPTEMBER wordt in POELDIJK de 
jaarlijkse Bijbelquiz gespeeld. De quiz wordt gehou-
den tijdens de feestweek “Rondje Poeldijk” in de 
Hervormde kerk van Poeldijk aan de Fonteinstraat 6.

In teams van verschillende samenstelling wordt een 
quiz gespeeld vol humor, doordenkertjes en interessan-
te weetjes. De quiz bestaat uit zes rondes met vijf meer-
keuzevragen en een finaleronde. Welk team scoort dit 
jaar het hoogst en wie wordt de beste speler?

Centraal staat dit jaar de onlangs uitgekomen ‘Bijbel 
in Gewone Taal’. Daardoor is de quiz zeer toegan-
kelijk voor iedereen, en zullen juist doorgewinterde 
Bijbellezers soms twee maal moeten nadenken!

Er wordt gespeeld in teams van zes personen. U kunt 
zich als groep aanmelden, maar ok individueel. Uit de in-
dividuele opgaven worden ter plaatse teams gevormd.

Iedereen is welkom op maandagavond 7 september. De 
avond begint om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) en zal 
rond 21.30 uur afgelopen zijn. De toegang is gratis. 

Ook wordt er aandacht besteed aan het werk van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. 

Aanmelden kan tot 5 september per e-mail: bogaardij 
@hotmail.com of telefonisch bij Jan Bogaard, tel. 0174-
242570. Ook op de avond zelf kan men zich nog opge-
ven.

Bij de kerkdiensten
Op zondag 16 augustus gaan we ’s morgens weer 
verder in het Bijbelboek Openbaringen. We zijn aange-
komen bij het spannende hoofdstuk 13, waar het gaat 
over het ‘teken van het Beest’ en het getal 666. Een 
akelige totalitaire wereld wordt ons voor ogen geschil-
derd. Leert de Bijbel dat ons een werelddictatuur te 
wachten staat? Of moet je dit hoofdstuk juist symbo-
lisch opvatten? En hoe dan? Eén ding is duidelijk: chris-
tenen krijgen het niet eenvoudig!
De avonddienst wordt, zoals wel vaker, geleid door ds. 
W.J. van Schaik uit Woubrugge. 

Op zondag 23 augustus gaat voor in de morgendienst 
ds. W. de graaff uit Geldermalsen
‘s Avonds ga ik zelf voor. Deze dienst is een leerdienst 
over de belijdenis, dat Jezus ‘is gestorven, begraven, 
neergedaald in de hel’. Vooral dat laatste kan vraagte-
kens oproepen! Maar ook over de zo vanzelfsprekende 
dingen, Jezus’ sterven en begrafenis, is veel te zeggen. 

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

maandsluiting “terwebloem”
Op D.V. vrijdag 28 augustus om 19.00 uur is er weer 
maandsluiting in “de Terwebloem”. Deze avond hoopt 
onze eigen predikant Ds. Molenaar de overdenking te 
verzorgen.
Muzikale medewerking verleent Mevr. Erna Brinkman 
Zij zal ook de samenzang begeleiden.
We hopen u weer allemaal te begroeten, zodat we met 
elkaar een fijn uur hebben
Commissie Gemeentewerk.

oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van: 26 tot en met 
29 augustus op het adres: Monsterseweg 112, Poeldijk
(naast hotel-restaurant Elzenhagen).

wilt u onze hervormde gemeente van poeldijk
steunen bij tanqplus kies dan

tank en schenk categorie lokaal Cultuur
hervormde gemeente poeldijk

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

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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Vooraankondiging Van de 
7e editie Van het westland 
korenfestiVal 
De voorbereidingen van het jaarlijks evenement het 
Westland Korenfestival zijn in volle gang. Op zater-
dag 19 september 2015 wordt het korenfestival voor 
de 7e keer gehouden, wederom in het centrum van 
Naaldwijk. 
De gedachte van de organisatie om een programma 
neer te zetten waar muzikaal Westland trots op mag 
zijn, krijgt steeds meer gestalte. Na het succes van voor-
gaande jaren heeft de stichting opnieuw gekozen voor 
8 podia met 16 koren. 

Het wordt een keur aan presentaties uitgevoerd door 
vele deelnemers. Op diverse podia hoort u de zangers 
en zangeressen van de deelnemende koren, in alle 
soorten stijlen: van rock tot shanty, van pop tot het le-
venslied. Sommige koren zijn al eerder te gast geweest 
op het festival, maar er zijn ook nieuwkomers!

Het festival is voor jong en oud. De optredens zijn 
te zien en horen op o.a. het Wilhelminaplein, in De 
Tuinen, Dijkweg, Molenstraat, Rembrandstraat en Prins 
Hendrikstraat. Het is er allemaal, gratis en voor niets.

De aftrap is rond het middaguur. De grande finale om 
17.00 uur. Kom en beleef het Westland Korenfestival.

Zie ook onze website:
www.westlandkorenfestival.nl

deelnemers 2015:
hooglandskoor over land en zee, Hoogland
de waterlanders, Kwintsheul
de tiere-liers, De Lier
zanggroep memories, Wassenaar
hoekse tranentrekkers, Hoek van Holland
shantykoor nootdweer, Zeist
shantykoor windstilte, Vleuten-De Meern
4fun, Naaldwijk
live Voices, Naaldwijk
popkoor timeless, Wateringen
popkoor fun 4u, Leidschendam
YmCa, Scheveningen
moving Voices, Maasland
de kassenbouwers, Poeldijk
musical- en popkoor delft, Delft
kinderkoor eigenwijs, Naaldwijk

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

hallo poeldijk!

Dit maal is het weer de beurt 
aan de Scouts om wat over 
onze activiteiten te vertellen. 
En niet zomaar een activiteit, 
maar zoals jullie de vorige keer 
hebben kunnen lezen, ons jaar-
lijkse zomerkamp! Dit jaar was 
onze bestemming het scouting 
labelterrein in Austeritz, waar 
we een weekje hebben mo-
gen vertoeven tussen de den-

nenbomen. Naast het opzetten van onze tenten en het 
bouwen van de keukens, hebben we natuurlijk ook vele 
andere activiteiten gedaan, zoals: een dagje dierentuin, 
een fietstocht door de bossen, boerengolf, zwemmen 
in het Henschotermeer en natuurlijk een dropping niet 
te vergeten. Daarnaast vonden we op ons kampterrein 
een kist met 8 sloten. Elke dag vonden wij een sleu-

tel, meestal op ons kampterrein en zelfs een keer in de 
dierentuin! Toen wij op vrijdagavond de laatste sleutel 
via de post kregen en de kist konden openen, bleek dat 
er insignes in zaten. Een leuk aandenken aan dit gave 
kamp, waarbij we erg mooi weer hadden! Nu op naar 
het volgende scoutingseizoen, wie weet wat voor leuke 
activiteiten er dan weer op het programma staan.. Zien 
we jou daar ook?

Groetjes de Scouts
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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

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

in de kerk
zaterdag 15 augustus
19.00 uur: Geen viering
zondag 16 augustus:
11.00 uur: Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 
tijdens de viering vanwege het Hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming.

zaterdag 22 augustus:
19.00 uur: Viering met cantor
zondag 23 augustus: 
11.00 uur: Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 
tijdens de viering vanwege het Patroonsfeest van onze 
Bartholomeusparochie.

zomerkamp kinderkoor
Op maandag 17 augustus vertrekken 36 kinderen met 
leiding en kook-staf richting Otterlo om daar een heer-
lijk zomerkamp te hebben. 
De kinderen verblijven in Kampeerboerderij “De 
Houtkamp” en gaan een week tegemoet van sporten, 
spelen en natuurlijk ook zingen.

Het kampthema is voor de kinderen nog niet bekend, 
maar ze kunnen ervan verzekerd zijn dat het een ge-
weldige week gaat worden.
Het kamphuis ligt lekker in het bos, dus een prima om-
geving.
De kampcommissie is flink in de weer geweest met het 
uitwerken van de sporten en spelen.
De kookstaf heeft zich uitgesloofd om een heerlijke di-
nerlijst samen te stellen.
Het woord is nu aan de kinderen….
Koffer inpakken, slaapzak en knuffel mee en instap-
pen….
Nu maar hopen dat iedereen zijn goede humeur mee-
neemt en dat we een fijne week hebben met veel zon, 
gezelligheid en gezondheid.

Na vijf dagen zomerkamp komt het kinderkoor op vrij-
dag 21 augustus a.s. om 17.00 uur bij de Leuningjes te-
rug.
Heel veel plezier allemaal!

aan de start van het seizoen kijken we uit naar 
nieuwe leden…. 
De periode na de zomervakantie is altijd dé gelegen-
heid om met een nieuwe hobby te starten. Bij álle koor-
groepen kijken we uit naar aanmeldingen van nieuwe 
leden.

kinderkoor:
Muziek is belangrijk voor communicatie, stembeheer-
sing en taalontwikkeling. Samen zingen in koorverband 
voegt daar nog een sociaal element aan toe, teamspirit! 
Zingen is leuk….. zingen doe je bij Kinderkoor 
Westland…… Geïnteresseerd…..???
Kom een keer kijken, luisteren en meezingen. 

Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris:  Toos de Vreede, 
telefoon 0174 - 245238
Kantoor en repetitielokaal:
In s.c.c. “De Leuningjes”
Julianastraat 49, 2685 BB Poeldijk
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Bankrelatie: Rabobank Westland te Naaldwijk
Rekeningnummer: NL83RABO0142210552
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Maandagmiddag 16.45 - 17.15 uur (kinderen groep 1-2-3)
De eerste bijeenkomst is op maandagmiddag 7 septem-
ber.
Woensdagmiddag 16.00 uur (kinderen vanaf groep 4)
De eerste bijeenkomst is op woensdagmiddag 2 sep-
tember

popkoor fine tuning
Elke donderdagavond van 19.00 tot 20.15 uur oefent 
“Fine Tuning”. Wil je ook wel eens kennis maken met al 
die leuke zangers en zangeressen van het Popkoor en 
de leuke muziek die zij zingen ???? Kom dan op don-
derdagavond naar het repetitielokaal in de Leuningjes. 
De eerste bijeenkomsten zijn op donderdag 27 augus-
tus en donderdag 3 september a.s.

kamerkoor Couleur Vocale
Repeteert wekelijks op donderdagavond van 20.30 tot 
22.30 uur.
De eerste bijeenkomst is op donderdag 27 augustus a.s.
 
het Bartholomeuskoor
Verzorgt vieringen met Nederlandse, Latijnse en 
Gregoriaanse gezangen door gemengd koor (dames en 
heren) of herenkoor. 
Wekelijks repetitie op de vrijdagavond vanaf 19.30 uur.
Samenwerking met concertkoor tijdens de vieringen 
Kerstmis en Pasen.

Het uitvaartkoor is een onderdeel van het 
Bartholomeuskoor en richt zich specifiek op de verzor-
ging van uitvaartdiensten, waarbij wordt gevraagd om 
Nederlands- of anderstalige muziek. 
Leden van andere koorgroepen of projectleden kunnen 
hier aan deelnemen. 
We repeteren 5 à 6 x per jaar het “uitvaart-repertoire”.
De mogelijkheid bestaat om uitsluitend lid van het uit-
vaartkoor te zijn.

het Concertkoor
Verzorgt concerten, doorgaans met orkestbegelei-
ding en de vieringen van Kerstmis en Pasen in de 
Bartholomeuskerk i.s.m. het Bartholomeuskoor. 

Vrouwenschola
Verzorging kerkelijke vieringen, optredens met 
Gregoriaanse gezangen 4 á 5 x per jaar dienst in kerk, 
en eventueel overige optredens, wekelijkse repetitie op 
dinsdagavond van 19.00 tot 19.45 uur

perosikoor
Verzorging uitvaarten door herenkoor in Westlandse 
parochies e.o. met Requiem van Don Lorenzo Perosi. 
Repetities 5 – 6 x per jaar op de zaterdagochtend of 
middag.

Heeft u er weleens over gedacht om te gaan zin-
gen....????
Twijfel niet langer en probeer het gewoon eens...
Heeft u vragen over het koor stuur dan een e-mail naar 
zangkoren@deosacrum.nl 

TV

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

Sociaal Cultureel Centrum “De Leuningjes” stelt zich ten doel een 
positieve bijdrage te leveren aan het maatschappelijke en culturele 

leven in de gemeente Westland. De Leuningjes biedt  
alle mogelijke faciliteiten aan verenigingen en stichtingen in  

de gemeente Westland.

U kunt contact met ons opnemen over de speciale tarieven voor 
verenigingen en stichtingen.

Daarnaast wil de Leuningjes graag gelegenheid bieden aan bedrijven 
en particulieren om gebruik te maken van onze faciliteiten.

U kunt bij ons terecht voor bruiloften, jubilea, (bedrijfs-) feesten en 
recepties, vergaderingen, beurzen, productpresentaties etc.

U hebt de keuze uit diverse zalen om gezelschappen van  
10 tot 700 personen te ontvangen. Onze grote zaal is ook geschikt 

voor toneel- en theatervoorstellingen en (pop) concerten.

Wij kunnen de catering geheel naar wens samenstellen.

Wij maken voor u een offerte op maat.

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

Tank & Schenk

 

Geef uw vereniging 
een steuntje 

in de rug!
Na uw tankbeurt kunt u binnen enkele seconden 

kiezen voor een vereniging of goed doel naar keuze.  
Wij schenken 1 cent per getankte liter.

Meer info? Neem contact op met Kelly van Tol  
via kelly@tanqplus.nl of 06-15166869

  

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag  06.00-21.00 uur
Zaterdag  07.00-21.00 uur
Zondag  09.00-21.00 uur

Poeldijk
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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 

JEU DE BOULES

We gaan weer Jeu de Boulen en wel op vrijdag 11 
september. Dankzij Ard Boere van Jumbo Supermarkt 
kunnen wij als vanouds iedere deelnemer na afloop 
in het kassie twee belegde broodjes en een eierkoek 
aanbieden en de prijs op € 5,00 per persoon hou-
den. Daarvoor onze dank en voor een groot aantal 
Poeldijkers wordt hun wens vervuld.

Inschrijven gaat per koppel en is dus maar € 5,00 per 
persoon. Het adres daarvoor is via de e-mail: 
verburch97@hotmail.com in kleine letters, of per tele-
foon 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 kunt u 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 tien beste orchideeën van 
Ter Laak, tien draagtassen vol met Jumbo artikelen, 
vleesbonnen van Keurslagerij van der 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 gooit het zand weer uit en 
ruimt op, 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 happe-
ning.

Groetjes van Jan van Rossen

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

6 - 13 september
RONDJE

POELDIJK
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Bel 0900 - 60 80 100 (lokaal tarief )

of kijk op: www.ouderenombudsman.nl

Ook ’s zomers is de 
Ouderen Ombudsman  
er voor u!
Zijn de mensen in uw omgeving met vakantie? 
Blijf dan niet met uw vraag rondlopen.

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

Nieuw in Poeldijk: Blokje Om. 12 Nieuwe 
eengezinswoningen met de kenmerken van nu en het sfeertje van 
vroeger. Blokje Om biedt zoveel om van te genieten. De huizen 
zien er karakteristiek uit met diverse oudhollandse details. Ze zijn 
betaalbaar, namelijk al vanaf € 180.000,- 
von. De huizen met prettige tuin liggen 
in een autoluwe en kindvriendelijke 
omgeving, in de kern van Poeldijk. Blokje 
Om is om die redenen ideaal voor 
starters, stellen en alleenstaanden met 
of zonder kinderen. Blokje Om wordt 
een fijne wijk in Poeldijk. Gaat u mee een 
Blokje Om? Meld u dan aan op www.blokjeompoeldijk.nl of neem 
contact op met Cindy Immerzeel van Helm & Heus Makelaars  
op 0174 - 419 000.

Gezellig nieuw 
wonen in Poeldijk

•	‘eigen’	parkeerplaats
•	prettige	tuin
•	bijzondere	
architectuur
•	groot	
woonoppervlakte
•	prijzen	vanaf		
€	180.000,-	von

Start verkoop
Woensdag	12	augustus	van	19.00-21.00	uur
Café	De	Luifel
Dr.	Weitjenslaan	28	Poeldijk

ZOVEEL	OM	VAN	TE	GENIETEN

WWW.BLOKJEOMPOELDIJK.NL

T 0174 - 419000
www.helmheus.nl

T 0174 - 225678
www.weboma.nl

VERKOOP	EN	INFORMATIE: EEN	ONTWIKKELING	VAN:

Gaat	u	mee	een	
Blokje	Om?	
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De prijs voor deze geweldige dag met het bezoek aan 
“Museum Speelklok tot Pierement” en inclusief een di-
ner is € 55,--

We hopen om 18.30 uur weer terug te zijn in Poeldijk. 
Opgeven kan bij Corrie van der Voet tel.0174-247608  
(Irenestraat 104) of bij Lida Zuiderwijk tel.06 19038168 
(Beatrixstraat 119)

krim kamer koor komt naar honselersdijk
Op dinsdag 8 en woensdag 9 sept komt het Krim kamer 
koor naar Honselersdijk voor 2 middag concerten (aan-
vang 14.30 uur). Even als voorgaande jaren zal het koor 
optreden in de RK kerk aan de Dijkstraat 25. Het is een 
koor van 25 jonge top zangers en zangeressen. Noteer 
het alvast in uw agenda, in de volgende Poeldijker 
meer gegevens.

unie kBo: ruim een miljoen senioren bankiert
nog niet via de computer
Ruim een miljoen Nederlandse senioren bankiert nog 
niet online. Van alle 65-plussers gebruikt 44 procent 
geen internet voor het doen van de bankzaken, zo 
blijkt uit cijfers van ABN AMRO in samenwerking met 
seniorenorganisatie Unie KBO. Daarom worden er voor 
KBO-leden gratis workshops georganiseerd.
De verdere digitalisering van de samenleving treft in 
het bijzonder ouderen en maakt hen kwetsbaar, ook 
waar het gaat om het doen van bankzaken.

uitgaansdag op 17 september 2015
Zoals we al in de Poeldijker no 14 van 15 juli schre-
ven, gaan de KBO-leden van Poeldijk een dag uit 
naar Utrecht. We vertrekken om 08.30 uur van af de 
Rijsenburgerweg bij “Michel Vis”.
Dan rijden we naar Utrecht voor een bezoek aan 
“Museum Speelklok tot Pierement”. Daar worden we 
ontvangen met koffie en gebak, waarna we een rond-
leiding krijgen langs carillonklokken, speeldozen en 
straatorgels in alle vormen en maten. Na deze luister-
rijke ervaring volgt het diner in Restaurant Boszicht in 
Scherpenzeel.
Na de maaltijd volgt een mooie tocht met onderweg 
een gezellige koffie stop.

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

Volgens de Unie KBO en ABN AMRO is het belangrijk 
dat het aantal ouderen dat gebruik maakt van internet-
bankieren snel toeneemt. Manon Vanderkaa, directeur 
Unie KBO: “Wanneer alle contact met de banken volle-
dig digitaal wordt, zou ruim de helft van de 1,2 miljoen 
internetloze senioren gewoon geen betalingen meer 
kunnen verrichten. En nog eens een kwart zegt dat ze 
dat wel zouden kunnen, maar alleen wanneer anderen 
hen daarbij zouden helpen. Dat vind ik erg zorgelijk. 
Want als je als oudere je geldzaken door iemand anders 
moet laten doen, is er altijd de kans en de angst dat die 
ander misbruik maakt van de situatie. Financieel mis-
bruik van ouderen komt regelmatig voor. Daarom wil-
len wij eraan bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig hun geldzaken kunnen doen.” 

snelle ontwikkelingen 
ABN AMRO en Unie KBO gaan zich inzetten voor het 
vergroten van de digitale zelfredzaamheid van senio-
ren. Kitty Maul, marketeer bij ABN AMRO: “Het gebruik 
van de papieren acceptgiro’s en overschrijvingskaarten 
verdwijnt wellicht op de langere termijn. De digitale 
ontwikkelingen gaan snel. Wij realiseren ons dat er een 
groep ouderen is die meer ondersteuning nodig heeft. 
Vandaar dat we onze workshops samen met Unie KBO 
geven aan senioren. Als mensen zien hoe het werkt, 
stappen ze makkelijker over de drempel heen.” 
ABN AMRO en Unie KBO gaan verspreid over het land 
gratis workshops internetbankieren voor senioren ge-
ven. Tijdens de workshops oefenen de deelnemers in-
loggen, het doen van overboekingen en het bekijken 
van bij- en afschrijvingen.
ABN AMRO is de eerste bank die samen met Unie KBO 
senioren gaat helpen om zelfstandig, via internet, hun 
bankzaken te kunnen regelen. De Unie KBO heeft de 
andere banken verzocht het goede voorbeeld te vol-
gen.

jubileumfeest
Oproep aan onze leden. Heeft u zich al aangemeld voor 
het feest op 26 september? Aub doen als dat nog niet 
gebeurd is.
 

spreekwoorden en gezegden
De maximumsnelheid zou voornamelijk gecontroleerd 
moeten worden op plaatsen waar overtreding de ver-
keersveiligheid in gevaar brengt en niet op plekken 
waar het financiële rendement het hoogst is.

Oude schilderswijsheid: “Teveel geeft alleen tranen”.

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

Adres: Slachthuiskade 4 - Poeldijk 

Wij zijn ook weer gestart  met onze workshops.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen  

of kijk op onze website.
Marja Brabander 06-53523092
Karin Koelewijn 06-51851715
info@pureflower.nl www.pureflower.nl
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Slechts weinig Poeldijkers weten dat er halverwege de vorige 
eeuw hier een touringcarbedrijf was gevestigd. Het had in Janus 
Koremans zijn directeur en beschikte over meerdere uitstekend 
geoutilleerde autobussen. Buitengewone faciliteiten die ervoor 
zorgden dat de bussen (merk Bussing, met aan boord zelfs al een 
toilet), vooral in de zomermaanden, geen dag ‘vrijaf ’ hadden. De 
onderneming stond bekend als ‘Westland Tours’ en was in de glo-
riejaren vijftig aan de Wateringseweg gevestigd. Een locatie waar de 
familie Koremans-Lelieveld ook woonachtig was. Janus Koremans 
startte kort voor 1950 overigens heel eenvoudig. Met enkele oude 
Diamandbussen hield hij zich aanvankelijk bezig met het vervoer 
van havenarbeiders. Omdat de zaken naar wens verliepen, verlegde 
hij zowel letterlijk als figuurlijk zijn grenzen. Reizen was zijn lust en 
leven, de autobus werd Janus tweede woning. Er is een beperkt aan-
tal foto’s in omloop dat tijdens schoolreisjes of in een bedevaarts-
oord werd vervaardigd. Naar b.v. Lourdes ging het meestal om 
plusminus veertigkoppige gezelschappen (een volle bus) die daar in 
het Esplanadehotel verbleven. Aantrekkelijke trips voor Koremans, 
niet in het minst omdat hij af en toe ook voor zijn kinderen een 
plekje reserveerde. Zoon Wim herinnert zich een aardige anekdote 
betreffende een reisleider. De man vraagt bij de grens aan de passa-
giers of zij hun paspoort gereed willen houden. Bij de grens aange-
komen blijkt dat hijzelf het document is vergeten. Er ontstaat, naast 
hilariteit, ook een langdurig oponthoud. Ooit werd er onderweg 
in de bus van Koremans zelfs een huwelijksaanzoek gedaan, het 
latere span Van Dijk-Van Dijk weet er alles van! Dat het aantal 
binnenlandse reisjes elk jaar de overhand had, is vanzelfsprekend. 
Vooral in het laatste trimester van het schooljaar (mei-juli) werd 
Janus Koremans overladen met aanvragen van schoolhoofden. De 
fraaie Westland-Toursbussen stonden in die maanden niet alleen 
regelmatig bij de jongens of meisjesschool in Poeldijk klaar, ook 

elders in het Westland wist men Koremans te vinden. Hij werd 
in drukke tijden bijgestaan door chauffeurs Jan en Piet Ruimers, 
Henk en (soms) Gijs van der Valk. Schoolreisjes naar onder meer 
de vliegvelden Schiphol en Waalhaven stonden omstreeks 1950 be-
kend als ‘klein schoolreisje’, terwijl een trip naar Limburg als ‘grote 
schoolreis’ te boek stond. Mijn redelijk gevulde bovenkamertje liet 
tijdens het schrijven van dit artikel een herinnering ontwaken die 
de moeite van het vermelden waard is. We denken dan aan het 
een jaar lang sparen voor een reisje van een of twee dagen. Voor 
het kleine schoolreisje (een dag) moest vijfenzestig jaar geleden drie 
gulden worden neergeteld. De grote reis naar het verre Limburg 
was aanzienlijk prijziger, duurde twee dagen en kostte maar liefst 
acht gulden. Genoemde bedragen mochten in termijnen worden 
betaald. Er werd respectievelijk een dubbeltje of een kwartje per 
week overgedragen tot het totaalbedrag was voldaan. Meester, zus-
ter of juf hielden een lijst bij met de door de leerlingen gedane be-
talingen. Ondanks dat de betaling geleidelijk ging, was het best 
een heel bedrag. Janus Koremans zal niet wakker hebben gelegen 
van de wijze waarop de betalingen tot stand kwamen. Zijn ultieme 
zorg was gezelschappen in een luxe touringcar een veilige uit en 
thuisreis te bezorgen, iets waarin hij uitstekend is geslaagd. Dat 
het bedrijf uiteindelijk werd opgeheven, heeft alles te maken gehad 
met de moordende concurrentie, geen opvolger en het feit dat de 
oprichter in 1975 al op 54 jarige leeftijd kwam te overlijden. Terwijl 
Janus trots poseert voor zijn wonder op wielen, zien we tevens dat 
het bedrijf te Poeldijk was gevestigd.
‘Janus Koremans, een barre vent,
was met reizen in zijn element. 
Hij bracht groot en klein,
naar oorden zo fijn.
Toch kwam ook aan ‘Westland Tours’ een end’ 

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen



16 De   poelDijker

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

Heineken bier
Krat 24 flesjes 

à 30 cl

van
 1419

Coca Cola blik
2 Sixpacks 

Robijn 
wasmiddel

of verzachter
2+1 

gratis
949 600

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


