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Keurslager  Van der Maarel

Puur, ambachtelijk en ‘vleeselijk’ lekker!

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

Aanbiedingen geldig van 21 t/m 26 september 2015

Wiener-
schnitzels

4 stuks 695

Boemboe
Baliballen

3 stuks 450

Voor € 75,- had hier  
uw adVertentie in kleur 

kunnen staan.
Prijzen voor andere formaten 

kunt u vinden op onze website 
www.depoeldijker.nl.
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93 mm x 67,5 mm, voorpagina Poeldijker

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

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

Uw vertrouwen waard

         Pedicure Praktijk  &  
                               Schoonheidssalon

In de Witte Brug bij de Backerhof

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  

kBo-Poeldijk Viert feest!

Huidig bestuur K.B.O.

Wij feliciteren de K.B.O.  
met hun 60-jarig jubileum.

Bestuur en redactie van  
De Poeldijker
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Verschijnt om de 14 dagen.
Uitgave:  STICHTING DORPSBLAD ,,DE POELDIJKER’’

Redactie:
Tel.: 0174 244537, b.g.g. 0174 244868 of 06 43509866
Postadres: Voorstraat 53, 2685 EJ  Poeldijk
E-mailadres: de_poeldijker@hotmail.com
Internetadres: www.depoeldijker.nl
Bank: NL86 RABO 0142285382

Wilt u adverteren in de Poeldijker?
Info: www.depoeldijker.nl of telefoon 0174 642196
Bezorger: telefoon: 06 33918904

1/8 familieberichten contant f 15,00 op rekening f 17,50
1/6 familieberichten contant f 20,00 op rekening f 22,50
1/4 familieberichten contant f 25,00 op rekening f 27,50

Poeldijkertjes:
Particulier f 1,00  –  Zakelijk f 12,50 (contant)

Tekst + geld in envelop naar redactieadres.

De   poelDijker BELANGRIJKE  NUMMERS
Alarmnummer: 112
Politie Westland: 0900 8844, 
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk, www.politie.nl
Gemeente Westland: 140174
Dr. Schijen 0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw 0174 247373, noodlijn 0174 241947
Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808

Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
4e dinsdag van de maand spreekuur bij de verpleegkundige van 
13.00 - 14.00 uur in de Wittebrug 52

Pieter van Foreest: 015 515 5000, contact@pietervanforeest.nl,
www.pietervanforeest.nl

Verloskundigen: 06 24713713

Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl, 0174 630358

Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999

Peuteropvang Hummeloord: 0174 243859, 
e-mail: peuteropvang.hummeloord@xs4all.nl

Smallsteps Kinderopvang in Brede school Westhof: 
0174-246992 – Kinderdagverblijf 0-4 jaar – Voorschoolse-  
tussenschoolse (overblijf) en naschoolse opvang 4-13 jaar – 
Vakantieopvang

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 7 oktober, gelden de volgende inleverdata : 
Inleveren kopij: dinsdag 29 september vóór 12.00 uur; 
voor advertenties: donderdag 1 oktober vóór 12.00 uur.

 

25 september ♣  Onderlinge Vriendschap, start klaverjas- 
en jokercompetitie in de Leuningjes.

 26 september ♣  Open Middag Scouting Poeldijk, 
tussen 13.00 en 16.00 uur.

 3 oktober ♣  16.30 uur. GEZINSVIERING in het teken 
van St. Franciscus en DIERENDAG. 
Aansluitend aan de korte viering 
“Dierenzegening”. 
Breng je huisdier mee!!!  
Het Kinderkoor verzorgt een speciaal 
Dierendagoptreden.

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

24ste Poeldijkse dweilfestiVal

Zondag 13 september was alweer de 24ste editie van 
het Poeldijkse Dweilfestival, georganiseerd door 
Muziekvereniging Pius X. Wij kijken terug op een ge-
slaagd festival waarbij de bands niet alleen de traditio-
nele dweilmuziek spelen. Sommige kapellen, of je kan 
beter spreken van kleine orkesten, laten swingende 
funky muziek horen en anderen een meer Braziliaanse 
stijl. Het was wel jammer dat het niet een uurtje langer 
droog kon blijven, maar wij mogen niet klagen.
Het is ieder jaar een grote klus om voldoende kapellen 
te krijgen. En als deze kapellen er zijn moet er een po-
dium voor ze staan. U heeft kunnen zien dat de han-
gers voor een podium schaars zijn, daarom steeds meer 
zelfbouw podiums. Alleen, deze podiums bouwen zich 
niet zelf op, hiervoor zijn vele handen nodig. De ka-
pellen in de wedstrijdklasse worden gejureerd, waar-
voor een jury nodig is en ophalers van deze rapporten. 
Hierna wordt alles geteld en rond 17.30 uur weten wij 
wie de winnaar geworden is van het dweilfestival. Ten 
slotte wordt alles weer afgebroken en het dorp schoon 
achtergelaten. 
U begrijpt, heel veel werk om een geslaagde dag te 
verzorgen. Daarom, iedereen bedankt die, met handen 
en/of financiële ondersteuning, heeft meegeholpen om 
het festival weer tot een succes te maken. 
In de wedstrijdklasse zijn de kapellen op muzikaliteit  
en presentatie beoordeeld. De nummers 1 tot en met 3 
zijn dit jaar geworden:

1. De Heren van Plezier uit Den Haag
2. De Soulstampers uit Utrecht
3. Haagsuh Bluf uit uiteraard Den Haag

Voor de volledige uitslag, foto’s en enkele filmpjes om 
nog wat na te genieten: www.dweilfestivalpoeldijk.nl
Wij hopen dat u ook dit jaar genoten hebt van het 
dweilfestival en zien u graag volgend jaar op het 25ste 
dweilfestival op 11 september, of eerder tijdens een van 
de uitvoeringen van Muziekvereniging Pius X.

René

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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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 25 september en zaterdag 26 september:

200 gram pepernoten 
uit eigen bakkerij  nu voor  ..........................  @ 2,25  

6 stolsneetjes  nu voor  ...............................  @ 1,95  
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 2 oktober en zaterdag 3 oktober:

roomboter amandelstaven  
met zuivere amandelspijs  nu voor   @ 4,65  

150 gram kruidnootjes 
uit eigen bakkerij  nu voor  ..........................  @ 1,50  
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

bestel je eigen taart op 
WWW.bakkerijvandersande.nl

WOENSDAG 30 SEPTEMBER IS DE TREKKING 
VAN DE FIETS DIE IN DE ETALAGE STAAT.

OM 15.00 UUR ZULLEN WE DOOR EEN KLANT 
EEN BRIEFJE UIT DE DOOS LATEN TREKKEN 

MET DE WINNAAR. DUS KOMT DAT ZIEN AAN DE 

VOORSTRAAT 79
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Riant wonen in Poeldijk
Kijk op www.degroenekreken.nl 

T 015 276 04 00

ONTWIKKELING EN VERKOOP

6 Vrijstaande woningen
 Woonoppervlakte vanaf ca. 160 m²
 Kavels van ca. 430 tot 550 m²
 Achtertuin is ca. 15 m. breed, 16 m. diep
 Ruim 6,5 meter brede woonkamer
 3 (slaap)kamers, waarvan 1 woningbreed
 Grote badkamer met Villeroy & Boch sanitair, met ligbad, douche en 

 dubbele wastafel 
 Ruime voortuin met 2 parkeerplaatsen

8 Twee-onder-een-kapwoningen
 Woonoppervlakte vanaf ca. 160 m²
 Kavels van ca. 320 m²
 Achtertuin is ca. 14 m. breed, 9 m. diep
 Ruim 6 meter brede woonkamer
 3 (slaap)kamers, waarvan 1 woningbreed
 Grote badkamer met Villeroy & Boch sanitair, met ligbad, douche en 

 dubbele wastafel 
 Ruime voortuin met 2 parkeerplaatsen

INFORMATIE EN VERKOOP

T 0174 28 60 80

BIN
NEN

-

KORT I
N 

VER
KOOP

www.degroenekreken.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.

Pedicure Praktijk                   
Verhoog 

Gevestigd in het  Sport 
Medisch Centrum Westland 

 
 
 
 
 

  
 Verburghlaan 24a Poeldijk 
 Bel voor en afspraak 
 06‐27000290  

Smallsteps kinderdagverblijf en bso westhof biedt:
• Kinderopvang voor kinderen van 0 - 13 jaar
• Voorschoolse opvang
• Naschoolse opvang
• Tussenschoolse opvang (overblijf)
• Vakantieopvang

westhof@smallsteps.info
www.smallsteps.info

kleine stapjes
maak je samen
iedereen is welkom bij 
smallsteps westhof 
in poeldijk
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de weg gegaan van de graankorrel. Als de graankorrel 
niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft 
brengt hij veel vrucht voort. Zo leert Jezus ons dat wie 
zijn leven niet wil geven, niet wil delen, weinig van zijn 
leven maakt, maar dat wie geeft wat hij heeft, zal we-
ten waarvoor hij leeft. In elke Eucharistieviering geeft 
Jezus zichzelf in de gaven van zijn Lichaam en Bloed, 
opdat wij doen wat Hij ons heeft voorgedaan; breken 
en delen met elkaar. De producten van de oogstdank-
dag gaan naar de voedselbank, vluchtelingen, zieken, 
naar ouderen en mensen die een dierbare hebben ver-
loren. Ik hoop dat wij in het weekend van 10 en 11 ok-
tober met velen oogstdankdag mogen vieren. Danken 
en delen horen bij elkaar! 

Pastoor J. Steenvoorden 

VierinG feestdaG  
h. franCisCus
Patroonsfeest van onze federatie

4 oktober, de dag na het overlijden van Franciscus 
(1226), is de dag die werd gekozen tot zijn feestdag. 
Maar het is ook een dag die bij veel mensen bekend 
staat als ‘dierendag’. De achtergrond daarvan is dat de 
heilige Franciscus, patroon van onze parochiefederatie, 
sprak tot de dieren. Zo sprak hij tot de vogels (hij vroeg 
of ze even stil wilden zijn tijdens het bidden) en hij 
vroeg de wolf om de mensen niet meer aan te vallen. 
Daarom werd de feestdag van Sint Franciscus, in 1929, 
ook Werelddierendag. Als parochiefederatie willen wij 
dit feest ook vieren en wel op zaterdag 3 oktober in 
de st. joseph kerk te wateringen.
Aanvang van deze eucharistieviering is 19.00 uur, de 
pastores van de federatie zullen voorgaan in deze vie-
ring. Het koor Beatween uit Wateringen zal de viering 
muzikaal ondersteunen. In deze viering zullen wij als 
parochiefederatie onze patroon eren en onze gemeen-
schappelijkheid vieren. U bent van harte uitgenodigd 
voor deze feestelijke viering.

Het pastorale team van federatie Sint Franciscus, tussen 
duin en tuin

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

danken en delen horen 
Bij elkaar!

In het tweede weekend van oktober vieren de 
Westlandse parochies Oogstdankdag. 
Onze kerken zullen weer prachtig versierd worden met 
de producten die in onze streek worden gekweekt, zo-
als tomaten, paprika’s, druiven, planten en bloemen. 
Elk jaar weer een schitterend gezicht!
Wij danken de Schepper voor de vruchten van ons 
werk, alles wat wij met onze handen en ons hoofd heb-
ben voortgebracht. Wie oog heeft voor het wonder van 
de natuur vindt niet alles maar gewoon en vanzelfspre-
kend. 
Wij werken voor brood op de plank. Maar uiteindelijk 
is het hele leven een geschenk. Werk geeft inkomen, 
structuur aan onze tijd, mogelijkheid tot ontwikke-
ling van onze talenten, gevoel van eigenwaarde, con-
tacten en gezelligheid. Gelukkig vinden velen plezier 
en voldoening in een baan, beroep, bedrijf, zorgtaak 
en vrijwilligerswerk. Maar tegelijkertijd zijn er ook tal-
lozen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn en zich 
langs de kant voelen staan. Zij hebben onze aandacht 
en steun nodig! Menig ondernemer moet knokken om 
het hoofd boven water te houden en leeft elke dag met 
vele onzekerheden. Ook zij hebben mensen nodig die 
hen met raad en daad bijstaan. Het is goed dat wij in de 
kerk een speciaal weekend hebben waarin wij speciaal 
stil staan bij vragen rond werk, beroep en verzorging. 
In het Westland werken velen dagelijks met agrarische 
producten. 
Hetzij in de teelt of in de handel en transport. Maar 
ook wie geen tuinbouw gerelateerd beroep heeft, zal 
ervaren dat je zaait, zorgt en oogst.

Tijdens mijn sabbatperiode heb ik veel gewandeld in 
Frankrijk en een aantal kloosters, bedevaartsoorden en 
seminaries bezocht. Een grote oogst aan nieuwe inspi-
ratie en energie heb ik mogen ontvangen. Heel dank-
baar ben ik voor deze periode van herbronning. Het 
was een mooie ervaring langs de uitgestrekte velden 
met tarwe, zonnebloemen en ook de wijngaarden te 
lopen. De graanoogst was in juli al in volle gang met 
grote landbouw-machines. Als je over een landweg 
stapt en je ziet aan de ene kant tarwe rijpen en aan de 
andere kant trossen aan de oude wijnstokken rijpen, 
dan gaan je gedachten vanzelf uit naar de Eucharistie. 
Wij brengen immers in elke Heilige Mis de gaven brood 
en wijn naar het altaar om God te danken en om Jezus 
te gedenken; zijn leven, zijn dood en verrijzenis. Hij is 

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
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Missie - ontwikkelinG - Vrede
inZaMelinG GeBruikte kledinG ZaterdaG 
10 oktoBer 2015 a.s. in Poeldijk
Inleverplaats bij de Fam. J.F.A. Janssen POELDIJKSE 
VAART 17 aan de Rijsenburgerweg tussen 9-11 uur, 
waar leden van de M.O.V. werkgroep klaarstaan met 
een vrachtwagen om uw kleding - schoenen - gordijnen 
in goed dichtgebonden plastic zakken in ontvangst te 
nemen. De opbrengst van deze inzameling is voor onze 
missionarissen en ontwikkelingswerk(st)ers, die zich 
inzetten voor de medemensen in de wereld. Voor de 
kinderen zijn lootjes beschikbaar, waarop prijsjes zijn te 
winnen. De winnende nummers worden in de Poeldijker 
gepubliceerd. Als u niet in de gelegenheid bent om de 
kleding te brengen, kunt u een van de onderstaande 
personen bellen om uw kleding bij uw thuis op te la-
ten halen en of informatie te krijgen: Mieke Janssen, 
tel. 0174-246592 of Jos Grootscholten, tel: 0174- 245330. 
Doet u ook mee om deze actie te laten slagen?

Vredes wandelinG ZondaG 27 sePteMBer 2015 
in naaldwijk
In het kader van de Vredesweek organiseert de regio 
M.O.V. een vredeswandeling op zondag 27 septem-
ber in Naaldwijk. Lokatie PRINSENBOS Grote Achterweg 
Naaldwijk. Start om 12.30 uur en deze wandeling 
duurt ongeveer 70 minuten. Het thema dit jaar voor de 
vredesweek is Vrede VerBindt!!!!!!!!!!
Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat 
vrede mogelijk is,om tegen de stroom in te roeien en je 
uit te spreken en door te gaan. Iedereen in de wereld 
kan iets voor vrede doen. Loopt u ook mee!!!!!!!!
Namens de M.O.V.: Jan van Paassen

dierenZeGeninG in h. 
BartholoMeuskerk Poeldijk

Op zaterdag 3 oktober bestaat vanwege Wereld-
dierendag de mogelijkheid om je huisdier of knuffel te 
laten zegenen. Om 16.30 uur begint in de Poeldijkse 
Bartholomeuskerk een korte gebedsviering, die op kin-
deren is gericht. Aansluitend zal pastoraal medewerk-
ster Els Geelen de dierenzegening verrichten.

Iedereen vanuit het hele 
Westland en omstre-
ken is van harte welkom 
voor deze zegening, die 
voor de derde keer op rij 
plaatsvindt. Tijdens de 
viering zal het kinderkoor 
weer leuke liedjes zingen 
en uiteraard is ‘ons’ huis-
dier, ezel Mien, ook aan-
wezig. 
Sint Franciscus, de pa-
troonheilige van de paro-
chiefederatie Westland, 
staat bekend om zijn 
liefde voor de natuur 
en de dieren. In 1929 is 
de sterfdag van Franciscus van Assisi (4 oktober) uit-
geroepen tot de internationale dag van het dier: 
Werelddierendag. 
Kom allemaal zaterdagmiddag 3 oktober met je aller-
liefste huisdier of knuffel naar de Bartholomeuskerk in 
Poeldijk!

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

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

• het komende feest ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan 

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

• de informatievoorziening via de Poeldijker en het magazine de Nestor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AOW-ers

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

Informatie:  
secr. Kees van Leeuwen,  
telefoon 0174 - 245789,  
e-mail: kees@keesenleny.nl



7De   poelDijker
VierinG BartholoMeusfeest 
oP 23 auGustus

Op zondag 23 augustus hebben wij weer ons jaarlijk-
se Bartholomeusfeest gevierd. In een feestelijke vie-
ring, waarin pastor Hans Smulders voorging en ons 
Bartholomeuskoor zong, zijn ook weer twee trouwe 
vrijwilligers met een parochiepenning verrast.
Deze vrijwilligers waren Harry Stijger en Aad van der 
Knaap.

harry stijger
In 1987 is Harry begonnen als redactielid van het deke-
nale blad Tussen Kas en Kerk, waarin ook onze parochie 
een plek kreeg. Het jaar erna startte de jongerensoos 
in de parochie, waarbij Harry met onder andere Koos 
Mostert activiteiten organiseerde voor de jongeren. 
Verder is hij al zeker 20 jaar lektor en evenzo veel ja-
ren de PR contactpersoon in de parochie. Ook was hij 
een aantal jaren lid van de parochievergadering. De 
jongeren hebben zijn speciale aandacht, want in de 
Westlandse jongerengroep M 25 is Harry ook al vanaf 
de oprichting actief.
Verder heeft hij zitting in de werkgroep Kerkenveiling, 
waar hij onder andere ook de PR verzorgt.

aad van der knaap
Aad is al ruim 30 jaar drager in onze parochie en de 
laatste 7 jaar voorzitter van de dragers-
vereniging. Het voorzitterschap voelt hij als een verant-
woordelijke taak en hij is hier erg trouw in.
Al jarenlang bidt Aad op de dinsdag in de maanden mei 
en oktober de Rozenkrans voor.
Hij heeft dit altijd graag en met veel enthousiasme ge-
daan. Al sinds de tijd dat de Bartholomeus- fietstocht 
wordt georganiseerd is Aad hierin actief; ook na het 
overlijden van zijn vrouw Ria ging hij daarmee door en 
dat is al weer 34 jaar lang. De koster vervangen heeft 
Aad ook heel veel jaren gedaan, dus reservekoster zijn 
als de koster met vakantie ging of verhinderd was. We 
hebben menig maal kunnen rekenen op de hulp van 
Aad bij bijzondere vieringen, zoals hulp bij het uitrei-
ken van communie of van de liturgieboekjes. Aad zingt 
graag en is daarom lid van het Perosikoor, dat zingt bij 
Latijnse uitvaarten. Hij is loper van de Aktie Kerkbalans 
en hij biedt de helpende hand op de avond van de tel-
ling van de opbrengst. Hij zit ook in de organisatie van 
de tweemaandelijkse filmavonden in de pastorie en 
neemt regelmatig de beurt over van de kerkwacht op 
woensdagmiddag, zodat de kerk open kan zijn voor 
belangstellenden die de kerk een bezoekje kunnen 

van den Berg
BouwConsultancy

Infrarood inspectie 
woning en gebouwen

Isolatie en Energie advies

Vochtdoorslag gevels en kelders

Dak lekkages - C.V. installaties

Badkamer lekkages en Waterschades

Bouwkundig rapport of inspectie

Verzakkingen aanbouw en kelders

Aannemerswerk

Nieuwbouw – Verbouw – Renovatie – Onderhoud

Uitbouw – Dakopbouw

Van houtrot tot nieuw kozijn,

         Bij van den Berg moet je zijn.  A
Bel: 06-22517475 / 0174-280552
E-mail: info@vandenbergbouwconsultancy.nl

www.vandenbergbouwconsultancy.nl
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brengen en een kaarsje kunnen branden bij Maria. 
Sinds 14 jaar is Aad ook voorzitter van de KBO in 
Poeldijk, een Katholieke organisatie met een duidelijke 
link naar onze Bartholomeuskerk.

kerkBeriChten
weekend 26/27 september: 26e zondag door het 
jaar (B).
Op zaterdagmorgen 26 september is er om 10.00 
uur een feestelijke viering in de Bartholomeuskerk ter 
gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de KBO in 
Poeldijk.
Voorganger: pastoor J. Steenvoorden
Met zang van het Bartholomeuskoor en muzikale om-
lijsting door Pius X

Intenties: jaargetijde Leida Vriend-Vlaar.

Zondagochtend 11.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING met volkszang en cantor. 
Voorganger: Pastor M. Straathof.

Intenties: Jaargetijde Nico van Kester en overleden 
familie van Kester, Joop Roessen, Leen van Bergen 
en Marie van Bergen-Janssen, Grar v.d. Ende- 
Zuijderwijk, Piet v.d. Arend en zegen over het gezin, 
familie van der Loos-van Leeuwen, Riet van der Valk- 
Larsen, Jana Duijvesteijn-Enthoven.

weekend 3/4 oktober: 27e zondag door het 
jaar (B).
Zaterdagmiddag om 16.30 uur:
Gezinsviering vanwege Dierendag met dierenzegening 
en zang van het kinderkoor.
Alle kinderen mogen hun huisdier of knuffeldier mee-
nemen!

Zondagochtend 11.00 uur: 
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor M. Kwee.

Intenties: Overleden ouders Theo Hessing, Willemina 
Hessing-Tuit en schoonzoon Kees, Ria de Winter-
Schaafsma, Roos v.d. Knaap-v.d. Berg en zoon Hans, 
Jaap Zuiderwijk, Wim van Dijk en Marie van Dijk-Bol, 
Koos v.d. Ende, Aad den Ouden.

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 1 oktober om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden in De Backerhof

donderdag 8 oktober om 19.00 uur:
Eucharistieviering in de Backerhof

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

woensdag 23 september om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

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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Vrijdag 25 september om 19.00 uur:
Maandsluiting Hervormde Gemeente

woensdag 30 september om 19.00 uur:
Rozenkransgebed 

Vrijdag 2 oktober om 15.00 uur:
Eucharistieviering Pastor P. Linders

woensdag 7 oktober om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

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

MonuMentenoChtend in  
de BartholoMeus kerk 

We moesten om 9.00 uur bij de kerk zijn. We moesten 
met zijn allen vooraan in de kerk gaan zitten. Een me-
vrouw vertelde over het thema kunst en ambacht en 
over de kerk. Want de Bartholomeuskerk is een mo-
nument. Je noemt 
het een monument 
omdat het in de 
geschiedenis heel 
belangrijk was. 
We werden daarna 
in 2 groepen opge-
splitst. Beide groe-
pen kregen uitleg 
over iconen. Een 
schilder vertelde 
hoe een icoon werd 
gemaakt en welke 
materialen er wer-
den gebruikt. 
Vervolgens gingen 
we iconen maken, 
dat is een soort 
schilderij maar dan 
op hout. Je kreeg 
een afbeelding 
van Jezus of van 
Joris en de draak 
of van Maria of van 
Franciscus. 
Toen was er pauze en mochten we wat te drinken pak-
ken met een snoepje.
Groep 1 ging daarna naar het orgel kijken en luisteren, 
sommige kinderen mochten ook een stukje spelen op 
het orgel. Je leerde ook dat hoe groter de buis was hoe 
lager de toon klonk. Er waren wel 3500 buizen in de 
kerk. 
Groep 2 ging bij het glas in lood kijken en mochten ook 
dingen snijden. Je zag ramen in verschillende kleuren. 
Er was ook een slijpmachine om de scherpe randjes eraf 
te halen.
Daarna gingen beide groepen naar verhalen luisteren 
over jezus christus. De schilderijen waren geleend van 
een klooster. Ze waren gezegend en vertelde het le-
vensverhaal van Jezus.
Daarna wisselde de groepen om.
Aan het einde kregen we nog een zakje tomaatjes en 
toen mochten we naar huis.
Groetjes Veerle en Stef
Groep 8, Verburch-hof Poeldijk

Groot suCCes Voor kunst 
en aMBaCht tijdens oPen 
MonuMentendaG 2015 in de 
h. BartholoMeuskerk
Op zondag 13 september om 17.00 uur werden de kerk-
deuren gesloten nadat de laatste bezoekers de buiten-
gewoon succesvolle jaarlijkse Open Monumentendag in 
de H. Bartholomeuskerk hadden bezocht.
Gedurende 3 dagen was de kerk het toneel van een 
aantal zeer interessante en diverse exponenten van am-
bachtelijke en religieuze kunst.
Als hoofdthema hebben de bezoekers kunnen genie-
ten van een bijzondere expositie van iconen geschilderd 
door de Nederlandse schilder Geert Hüsstege. 
De Open Monumentendag startte op vrijdag al toen 
ruim 60 kinderen van groep 8 van de basisscholen 
Verburch-hof en van de Nieuwe weg gedurende een 
gehele ochtend de exposities hebben verkend, diverse 
demonstraties hebben gehad en met veel enthousiasme 
zelf een icoon hebben geschilderd.

Op zaterdag werd de OM-dag officieel geopend waar-
bij Marie-Thérèse van de Loo haar persoonlijk beleving 
over iconen vertelde, Cora van Dalen als voorzitter van 
de werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk het pro-
gramma van de dag presenteerde en het kamerkoor 
van Deo Sacrum onder leiding van de dirigent Steven 
van Wieren een aantal zeer fraaie liederen ten gehore 
bracht passend bij het onderwerp iconen.
Naast het hoofdthema was er ook een zeer druk be-
zochte expositie over de geschiedenis van het “ambach-
telijk” onderwijs in Poeldijk. Vele Poeldijkers hebben 
hier veel herinneringen bij opgehaald en de nostalgie 
was niet van de lucht!
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Verder maakte het publiek kennis met het ambacht 
glas-in-lood, er was een workshop goudborduren en 
genoot het publiek ook van de vele fraaie kerkschatten 
zoals de vaandels, het goud en zilver, de missiebusjes, 
het reistabernakel, etc, etc. 

Deze dagen zijn natuurlijk alleen mogelijk door de inzet 
van vele enthousiaste vrijwilligers en een zeer enthou-
siaste en gedreven werkgroep waar wij dan ook zeer 
dankbaar voor zijn.

Onze dank gaat 
in het bijzonder 
uit naar de fami-
lie Hüsstege voor 
het ter beschikking 
stellen van de rei-
zende iconenten-
toonstelling van 
Barmhartigheid. 
Susanne Vos van 
de werkgroep voor 
haar grote inzet voor de organisatie van de Klassendag 
en voor de scholenexpositie die zij samen met Ton van 
Lier en Jeanne Brederoo heeft georganiseerd. Het pa-
rochiebestuur H. Bartholomeus. Marie-Thérèse van 
der Loo voor haar persoonlijke beleving van iconen. 
Els Geelen, Marcel de Man en Greetje Verdaasdonk 
voor hun uitleg over iconen aan de kinderen. Pastor 
Vijftigschild die in zijn dienst op zondag veel aandacht 
heeft besteed aan iconen. Antiquair Chris van Waes 
voor de inrichting van de iconenexpositie en van het 
goud en zilver. De Splintergroep Wateringen voor hun 
demonstratie glas-in-lood. Loes Zwinkels voor de work-
shop goudborduren. Jos Vranken voor zijn uitleg over 
het orgel. De Druiventuin de Sonnehoeck. De schipper 
Frans van der Knaap. Het kamerkoor van de Zangkoren 
Deo Sacrum o.l.v. van de dirigent Steven van Wieren. De 
Poeldijker. Fa. Fachjan voor de planten. Fa. Marwijk-van 
Mil voor de Tommies snoeptomaatjes. Nico Janssen voor 
zijn uitleg over de missiebusjes. Henk Willemsen voor 
zijn uitleg over de kerkschatten. De vele Poeldijkers 
voor het beschikbaar stellen van oude schoolmateri-
alen. De medewerkers van de Klassendag. De dames 
van de catering. De fotografen Nico van Lier, Kees van 
Leeuwen en Willem de Bruijn. De koster Ted Barendse 
en iedereen wiens naam hier niet is genoemd.

Namens de werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk.
historiebartholomeuspoeldijk@gmail.com.
https://www.facebook.com/bartholomeuspoeldijk

(Foto’s: Willem de Bruijn en Nico van Lier)
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vorig jaar de wisselbekermee naar huis nam. Bij de 
Dames kwam de kampioen uit Den Haag met een hoge 
score. Ties van Dongen van sjoelclub De Henneberg 
uit Loosduinen pakte de titel en de wisselbeker. Bij de 
Heren bleef de wisselbeker in Poeldijk. Met een zeer 
hoge score van 387 punten werd Ron Daalman, van 
sjoelclub “Bar Gezellig” Westlands Kampioen 2015. Op 
de foto van fotograaf Ruth Mauritz alle kampioenen en 
de andere winnaars. 

jeugd
1. Elise Vis Monster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 pnt.
2. Sandy Mauritz Monster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224.
3. Alessia Slaman Ter Heijde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.
4. Mexx Fiering Monster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197. 
5. Nikki Guyt Poeldijk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.

dames
1. Ties van Dongen Den Haag  . . . . . . . . . . . . . . .361 pnt.
2. Nathalie Janknegt Monster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351.
3. Wil Barendse Monster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318.
4. Ria de Vries Poeldijk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305. 
5. Marjan Prins Poeldijk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297. 

heren
1. Ron Daalman Poeldijk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 pnt.
2. Ment Dijkhuizen Den Haag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.
3. Hans Nihot Monster  . . . . . . . . . . . . 364. (scoorde 148)
4. Hans Koene Monster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364. 
5. Aad van Dongen Den Haag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.  

Zie ook www.BarGezelligPoeldijk.nl 

oPen wk sjoelen in Poeldijk
In de feestweek van Poeldijk werd het Open 
Kampioenschap Sjoelen georganiseerd in ontmoetings 
Centrum “Bar Gezellig” aan de Saturnus 10.
Dat het sjoelen als wedstrijdsport populair is in het 
Westland en omstreken bleek wel weer, want maar 
liefst 33 spelers stonden achter de drie sjoelbakken om 
zo hoog mogelijk te scoren. Westlands Kampioen bij de 
Jeugd tot 14 jaar werd Elise Vis uit Monster, die evenals 

SATURNUS 10 - 2685 LX POELDIJK - Telefoon: 0174 - 240406
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Kom ook eens kijken in onze bloemenkraam!!! 
Openingstijden: vrijdag 09.00-18.00 uur
 zaterdag 09.00-17.00 uur

Adres: Slachthuiskade 4 - Poeldijk 

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

Onder 55-plussers is ruim 21% van de bevolking onvol-
doende geletterd om zelfstandig maatschappelijk actief 
te zijn. Tegelijkertijd verwacht de overheid in het kader 
van de (participatie)samenleving op allerlei gebieden 
steeds meer van hen. Meer en meer moeten óók ou-
deren zelf de regie nemen, bijvoorbeeld op het gebied 
van zorg. Laaggeletterdheid vormt daarbij een belem-
merende factor. Denk maar aan het lezen van een bij-
sluiter of het aanvragen van een tegemoetkoming bij 
de gemeente.

De Unie KBO signaleert bij laaggeletterde ouderen nog 
een complicerende factor: de voortschrijdende digita-
lisering. Het huidige kabinet streeft ernaar in 2017 alle 
overheidsdiensten digitaal aan te bieden. Uit onder-
zoek van de Unie KBO (juni 2014) blijkt echter dat veel 
ouderen afhankelijk worden van anderen als de over-
heid alle dienstverlening wil digitaliseren. 

Deze niet-digitale groep is gemiddeld 82 jaar, voorna-
melijk vrouw, alleenstaand en lager opgeleid. Zeker 
voor deze groep, die zich geconfronteerd ziet met toe-
nemende kwetsbaarheid, is het ontbreken van digitale 
basisvaardigheden vooral in combinatie met laaggelet-
terdheid een fors probleem.

Van ouderen voor ouderen
Ook met andere ‘ouderen voor ouderen-projecten’, 
bijvoorbeeld de vrijwillige ouderenadviseur, weet de 
Unie KBO veel Nederlandse senioren te bereiken. Dit 
alles via de fijnmazige verenigingsstructuur van de 
Unie KBO, dat ons in staat stelt om op lokaal niveau 
veel te betekenen voor een groot aantal ouderen 
in Nederland. De Unie KBO is voorstander van een 
landelijk proefproject om de digitale laaggeletterd-
heid van ouderen te bestrijden. Met onze kennis, 
ervaring en contacten in de doelgroep denken en 
werken wij daar graag aan mee.

spreuken en gezegden
Kleinzoon: “Opa jij bent oud he?“
Opa: “Ja, maar van binnen voelt het nog helemaal 
jong”.
Kleinzoon: “Opa, dat dénk jij maar”.

Gert Simons in Trouw

Zelfontplooiing is ook goed voor je rimpels.  (Loesje)

jubileumfeest
Nog maar enkele dagen en dan vieren we met onze le-
den het 60-jarig bestaan van de KBO afdeling Poeldijk.

unie kBo:
werkt u mee aan gezondheid van ouderen? 
Vul de vragenlijst in!
De Unie KBO neemt deel aan Fit4Work, een internati-
onaal project. Doel is preventie van fysieke en mentale 
stress en chronische ziekten. Wilt u ons helpen om de 
gezondheid en technische kennis van ouderen te inven-
tariseren? Vul dan de vragenlijst in of stuur ‘m door!
U vind deze vragenlijst op de site van de Unie KBO 
www.uniekbo.nl 
En dan rechtsboven onder “onderzoeken”.
De resultaten van dit onderzoek worden te zijner tijd in 
de Nestor gemeld.

Pak ook digitale laaggeletterdheid aan!
Nederland telt veel laaggeletterde ouderen. Doordat 
alles digitaal wordt, groeit de kloof tussen hen en de 
Nederlanders die wel goed meekunnen. Directeur 
Manon Vanderkaa: “Dankzij onze KBO Tablet en vrij-
willige ouderenadviseurs weten wij een brug te slaan 
tussen beide groepen. Wij pleiten dan ook voor een 
landelijke pilot om laaggeletterdheid bij ouderen aan 
te pakken.” 

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

Elke woensdagavond vanaf 19.30 uur 

Klaverjasavond in zaal Roos
Toegankelijk voor iedereen  –  Deelname € 2,50

De komende weken hebben wij verder alleen besloten feesten 
dus alvast uw aandacht voor:

Zaterdag 17 oktober

Optreden ’The Cosy Rockers’
Gezellige Rock ’n Roll avond in zaal Roos  –  Entree € 8,00

Zaal open om 20.00 uur  –  Aanvang 21.00 - 01.00 uur
Informatie: www.thecosyrockers.nl of Ron: 06 - 25021257

Donderdag 12 november

Optreden Ierse band ’The Fureys’
Entree € 20,00  –  Aanvang 20.15 uur  –  Informatie www.thefureys.nl 

Zondag 15 november 

Tirolermiddag met optredens van 
de Zusjes van Wanrooy en Alpenfever

Entree € 7,00  –  Aanvang 13.30 uur
Kaarten reserveren via tirolerwestland@gmail.com

Zie informatie van deze evenementen ook op de agenda van 
www.deleuningjes.nl

Buurtinformatiepunt van Vitis Welzijn  
in de hal van De Leuningjes

Het spreekuur zal zijn iedere dinsdag tussen 14.00 – 17.00 uur
En op donderdag van 9.00 – 12.00 uur

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

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

waar is kikker?
De kinderen van WSKO 
Brede School Westhof nemen 
op woensdag 30 septem-
ber alvast een voorproefje 
op de Kinderboekenweek. 
In het atrium van de school 
wordt het spel ‘Waar is 
Kikker?’ vertoond. Het stuk 
is geschreven door Marja 
Altena, een leerkracht van 
de school, en sluit aan op het 
thema ‘Raar maar waar’. Rat 
is na lange tijd weer terug-
gekeerd naar Kikker en zijn 
vrienden. Maar wat voert hij allemaal in zijn schild? 
Hij gaat naar Haas om gereedschap te lenen en samen 
beramen zij een plannetje. Kikker, Eend en Varkentje 
mogen er niets van weten. Totdat zij iets heel vreemds 
ontdekken in het bos. Kikker is nieuwsgierig en gaat op 
ontdekking uit. Bent u nieuwsgierig geworden naar de 
afloop van het verhaal? U bent van harte welkom op 
Brede School Westhof. Om 10.00 uur begint de voor-
stelling en alle kinderen tot vier jaar zijn weer van harte 
welkom. De toegang is gratis, maar een donatie voor 
nieuwe decors en headsets wordt bijzonder op prijs 
gesteld!De school stelt het op prijs als u zich van te vo-
ren even aanmeldt op info@verburch-hof.wsko.nl o.v.v. 
voorstelling ‘Waar is Kikker?’. 

roZen in GroeP 3
Op Openbare Daltonschool Poeldijk is er deze eerste 
weken al heel hard gewerkt. In groep 3 hebben de 
kinderen het woordje roos geleerd en hebben ze zelf 
prachtige rozen geknutseld. Deze staan nu prachtig bij 
iedereen op tafel. Ook zijn de woorden ik, maan, vis en 
sok geleerd en o.a. grappige sok poppen gemaakt. En 
daar zijn ze maar wat trots op!
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tijdens alle morgendiensten:
Kinderoppasdienst voor kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst voor kinderen van de basisschool

Bij de kerkdiensten
Op zondag 27 september is er tweemaal een gast-
voorganger: ’s morgens ds. C.E. Lavooy uit Vaassen en  
’s avonds ds. A. Vastenhoud uit Den Haag.
Op zondag 4 oktober ga ik weer voor in beide dien-
sten. ’s Morgens gaan we verder met het volgen van 
Jozef, die dit seizoen centraal staat in onze kerk. We 
horen de bekende geschiedenis van hoe hij door zijn 
broers in een droge put wordt gegooid daarna en als 
slaaf verkocht. Eigenlijk een vreselijke geschiedenis, als 
(half-)broers elkaar zoiets aandoen! Maar is dit ook 
meer dan een levensecht verhaal? We gaan het horen!
De avonddienst is een leerdienst. De vorige maal hoor-
den we over Jezus' lijden en sterven dat op wonderlijke 
wijze ons ten goede komt. Als we nu de catechismus 
openslaan staat er “wat heeft Christus’ dood nog méér 
als nut voor ons?” Kortom, we zijn nog niet klaar met 
nadenken over dit centrale mysterie van het geloot!
Allen hartelijk welkom in de kerk!
Ds. A.J. Molenaar

open kerk
zaterdag 3 oktober is er weer ‘open kerk’.
Van 10.00 tot 11.30 uur bent u van harte welkom in 
de kerk voor een kop koffie of thee, voor een goed ge-
sprek of om zomaar wat bij te kletsen. Natuurlijk kunt u 
ook komen met een kennis of buur die u graag eens de 
kerk wil laten zien en hem zodoende wil vertellen wat 
u vindt in het kerkgebouw. In de wekelijkse kerkdien-
sten, de kringen of activiteiten van de gemeente.
Komt u of kom jij ook? Wees welkom!
Ook is er weer verkoop van boeken, cd’s, dvd’s, platen.

oud PaPier
De oud-papiercontainer staat klaar van: 23 sep-
tember tot en met 26 september op het adres: 
Monsterseweg 112, Poeldijk (naast hotel-restaurant 
Elzenhagen).

Chr. gemengd koor ‘immanuel’
Christelijk gemengd koor Immanuel is na de zomerstop 
weer gestart met de wekelijkse repetitieavonden. Het 
koor uit Poeldijk staat onder leiding van Jan Bogaard 
en hoopt volgend jaar haar 40 jarig bestaan te vie-
ren. Het koor wordt gevormd door bijna 40 leden in de 
leeftijd van 30 tot 80 jaar en zingen vooral eenvoudige 
Nederlandstalige geestelijke liederen. Er wordt opge-
treden in verzorgings- en verpleeghuizen en ook wordt 
medewerking verleend aan kerkdiensten.
De repetities zijn op woensdagavond van 19.45 tot 
21.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Hervormde 
kerk aan de Fonteinstraat 6 te Poeldijk. Nieuwe zangers 
en zangeressen zijn van harte welkom dus kom gerust 
een keer een repetitie bijwonen.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de secreta-
resse van het koor: Mw. C. de Kiewit - van Straalen tel. 
0174-244012 of bij de dirigent Jan Bogaard tel. 0174-
242570.

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

‘tank en schenk’ > categorie ‘lokaal Cultuur’ >
hervormde gemeente Poeldijk

VluChtelinGenVloed
De afgelopen tijd ging het nieuws heel vaak over vluch-
telingen. Mensen, vooral uit Syrië die wegvluchten voor 
de onveiligheid en onvrijheid. Aan de ene kant dicta-
tor Assad, aan de andere kant de wreedheden van de 
Islamitische Staat... Wie zou daar willen leven? 

Afgelopen week las ik in het nieuws een uitspraak van 
de Hongaarse premier Orbán, die mij werkelijk trof. 
Hij zegt namelijk: we moeten geen vluchtelingen uit 
Syrië opnemen, want de grote toestroom van moslims 
bedreigt de christelijke identiteit van ons continent. 
Inmiddels zijn deze woorden opgepikt door landen als 
Polen en Slowakije, die met zo’n redenering de asiel-
zoekers weigeren die de EU hen wil toebedelen.

Deze woorden maken mij echt boos en verdrietig.  
Niet zozeer wegens het ophitsende ‘grote toestroom’  
– Europa heeft 750 miljoen inwoners, er zijn nu ca.  
300 000 Syriërs gekomen, dat is minder dan 0,05% van 
dat aantal. Bedreigen die je identiteit, als er in Europa 
allang zo’n 50 miljoen moslims wonen? 

Vooral word ik boos en droevig, omdat uit deze woor-
den een totáál onbegrip blijkt van wat ‘christelijke 
identiteit’ inhoudt. Houdt dat niet in dat je een volge-
ling van Jezus bent, en zijn woorden serieus neemt? 
En wat, denkt u, zou Jezus doen als hij geconfronteerd 
werd met zoveel mensen in nood? Ik zal een paar woor-
den van Jezus aanhalen. “Wees barmhartig, zoals uw 
hemelse Vader barmhartig is”. “Ik had honger en jul-
lie hebben mij te eten gegeven, dorst en jullie hebben 
mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en jul-
lie namen mij op... want alles wat jullie gedaan hebben 
voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of 
zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan”. 

Als een continent, een land of een premier zich ‘christe-
lijk’ noemt en er komen vluchtelingen op zijn pad, dient 
dan niet de eerste gedachte te zijn hoe je kunt helpen? 
Daarná komen pas de moeilijke vragen over wat je sa-
men aankunt en waar grenzen liggen. Het startpunt 
ligt geheel anders: niet bij ‘houden wat we hebben’ – 
want ik vrees dat Orbán ten diepste dat bedoelt – maar 
bij bewogenheid. 

kerkdiensten
ZondaG 27 september 2015
10.00 uur: Ds C.E. Lavooij, Vaassen
19.00 uur: Ds. A. Vastenhoud, Den Haag
 
ZondaG 4 oktober 2015 
10.00 uur: Ds A.J. Molenaar.
19.00 uur: Ds. A.J. Molenaar.

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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Eindeloze mogelijkheden met de modernste technieken dragen 
ertoe bij dat niet alleen jongeren, maar in toenemende mate ook 
ouderen, niet meer zonder I-pad, mobieltje, tablet en dergelijke 
kunnen leven. Wordt er over een aantal jaren nog slechts geschre-
ven in sms-taal en vervangt een tablet het papieren boek voor het 
grootste deel? De ontwikkelingen zijn niet te stuiten. Feit is dat 
we leven in een wereld waarin veel van die ‘speeltjes’ de overhand 
krijgen. Een stuk ouderwetse gezelligheid dreigt daardoor, zowel 
binnen als buitenshuis, naar de achtergrond te worden verdron-
gen. Saamhorigheid stond in gezinnen vaak borg voor een sfeer die, 
door het gezamenlijk beoefenen van ganzenborden, klaverjassen, 
hartenjagen, mens erger je niet en een handvol andere spelen, als 
puur vermaak werd ervaren. Bijgaande opname gunt ons een blik 
op een tafereeltje dat voor tal van Poeldijkers zeer herkenbaar en 
onvergetelijk is. Gedacht wordt dan aan de band die veel buurtjes 
in het verleden met elkaar hadden. Het was ten tijde van (over)
grootmoeder beslist ook niet altijd koek en ei. Integendeel; men 
realiseerde zich echter wel meer dan thans dat we elkaar in be-
paalde omstandigheden hard nodig hebben. Het is ontegenzeglijk 
dat bedoelde omgang, zeker in grotere plaatsen, de laatste decen-
nia een flinke tik heeft gekregen. Legio burgers kennen hun buren 
niet of nauwelijks meer, een ‘goedemorgen’ is soms zelfs te veel 
gevraagd. De afgebeelde gezinnetjes tonen aan dat er wat dat be-
treft best over ‘de goede oude tijd’ mag worden gesproken. Het 
gezelschap werd vereeuwigd in de achtertuin van de enkele jaren 
geleden afgebroken woningen aan de Dahliastraat. Omstreeks 
1952 is een onbekend gebleven fotograaf zo vriendelijk geweest om 
niet alleen de familie Van Hagen, maar ook de buurtjes Beije voor 
zijn lens te nemen. Vanaf links zien we achtereenvolgens vader Piet 
van Hagen, schoonzus tante Hilde Bitonsky uit Duitsland, Josefien 
van Hagen (enige dochter van Piet en Anna), moeder Anna van 
Hagen-Böthe met zoontje Rob op schoot en Tinus van Hagen. 
Achter moeder Anna een jongetje van buurman Beije (met zonne-

bril) en Piet van Hagen. Erachter staan Ab Beije met zijn broer en 
vader Henk Beije. Hoewel het twee gezinnen betreft, lijkt het of we 
met één grote familie te maken hebben. Wat pintjes en frisdrank 
op tafel, enige lectuur binnen handbereik en een gratis zonnetje 
op de koop toe. Men had er in die tijd meestal voldoende aan! De 
huiselijke gezelligheid kende geen tijd, de ontspannen houding van 
jong en oud spreekt boekdelen. Links en rechts ontwaart u wat 
ledematen die niet definitief aan iemand konden worden toege-
schreven. Mogelijk heeft zoon Han van Hagen links of rechts een 
plekje ingenomen, de rasmusicus die in 2015 maar liefst 65 jaar(!) 
als accordeonist actief is. Omdat die zekerheid ontbreekt, is er een 
plaatje van hem aan het gezelschap toegevoegd. In 1950 ging Han 
van Hagen op de solotoer met zijn eerste accordeon, een exem-
plaar bekostigd door moeder Anna. Zij had de benodigde poen 
ervoor met druivenkrenten bijeengesprokkeld. Wat later werd hij 
de drijvende kracht in The Rythm Boys, een band die destijds in 
de Randstad in hoog aanzien stond. Halverwege de vijftiger jaren 
was hij als nauwelijks twintigjarig ventje al voor opnames in een 
van de Hilversumse studio’s te vinden. Dat was voor programma’s 
die op de zaterdagmiddag via de radio werden uitgezonden. Ook 
al woont Han al vele jaren in ’s-Gravenzande, hij is van oorsprong 
Poeldijker. Of hij zijn dagelijks werk als een toetje op zijn muzikale 
arbeid beschouwde of andersom, kunt u hem het beste zelf vragen. 
Zeker is dat Van Hagen zijn niet geringe kwaliteiten als muzikant 
ten volle heeft benut en voorlopig niet van plan is af te haken. 
Thans is hij, met Daam Nederpelt, Piet van der Knaap en Frank 
Hofland als het ‘Han van Hagenkwartet’, nog altijd bereid u van 
een muzikale surprise te voorzien. Het plaatje is een dierbare herin-
nering, het koesteren meer dan waard! 
‘Een tijdsbeeld om jaloers op te zijn,
één met de buurtjes, van groot tot klein. 
Men zit heel kordaat, aan de Dahliastraat. 
Een weekend vrijaf, fantastisch fijn’. 

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen
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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

Franciscus als dierenvriend. Onder invloed hiervan is in 
1929 de sterfdag van Sint Franciscus (4 oktober) uitge-
roepen tot de internationale dag van het dier: wereld-
dierendag.

Tijdens de Dierenzegening zingt het Kinderkoor de al-
lerleukste Dierenliedjes
Na de zomervakantie zijn de kinderen heel hard aan 
het oefenen gegaan en hebben leuke liederen over die-
ren geleerd.
En als je veel geoefend hebt, wil je dat natuurlijk aan 
iedereen die dat leuk vindt, laten horen.

Kom dus zaterdagmiddag 3 oktober om 16.30 uur  
samen met uw/je allerliefste huisdier naar de Bartho- 
lomeuskerk in Poeldijk.
Van harte aanbevolen!

Projectzangers gezocht voor de kerst hoogmis 

De Hoogmis op Kerstmorgen wordt traditiegetrouw 
verzorgd door het Bartholomeuskoor samen met het 
Concertkoor. Zoals inmiddels gebruikelijk nodigen we 
leden van andere koorgroepen en Projectzangers uit 
om bij dit Kerstproject aan te sluiten. 
Binnenkort gaan we beginnen met de voorbereidingen. 
Op het programma voor de Hoogmis staat de Mis in D 
van Otto Nicolaï. 
Het belooft dus weer een feestje te worden op 
Kerstmorgen.
Naast de Miscompositie zullen er bekende en minder 
bekende Kerstmotetten gezongen worden .
Ook kunnen we weer rekenen op de vertrouwde me-
dewerking van ons vaste begeleidingsorkest, het 
Delphi Consort. Het is en blijft een voorrecht om op de 
Hoogfeesten van Pasen en Kerstmis te mogen en kun-
nen werken met dit professionele gezelschap. 
Heb je zin om ook mee te zingen, meld je dan aan als 
projectzanger.
Stuur een email naar zangkoren@deoscrum.nl en je 
krijgt alle informatie over dit project.

TV.

in de kerk
Zaterdag 26 september
19.00 uur: Geen viering.
Zondag 27 september:
11.00 uur: Viering met cantor.

Zaterdag 3 oktober:
16.30 uur:  Het Kinderkoor zingt tijdens de 

GEZINSVIERING die in het teken staat van  
St. Franciscus en DIERENDAG.

Zondag 4 oktober:
11.00 uur:  Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens de viering de Franciscusmis van Frank 
van Nimwegen.

dierenzegening rond werelddierendag in Poeldijk
Evenals vorig jaar is het in Poeldijk op Werelddierendag  
mogelijk om je huisdier te laten zegenen. Bij de zege-
ning wordt Gods hulp gevraagd om de liefde tussen 
mens en dier te bezegelen. 
Pastor Els Geelen nodigt hiervoor alle inwoners van 
Westland eo: ouders, kinderen, opa’s, oma’s etc met 
hun huisdieren uit.
Heb je een hond, kat, cavia, kip, konijn, hamster, wan-
delende tak, vis, ezel, schildpad etc.....
Kom op zaterdagmiddag 3 oktober naar de POELDIJKSE 
Bartholomeuskerk. Hier is om 16.30 uur een korte ge-
bedsviering speciaal gericht op kinderen.
Aansluitend is er de dierenzegening door Pastor Els 
Geelen.

De elf parochies met 12 kerken in Westland zijn sinds 
april 2011 samengevoegd tot de parochiefederatie Sint 
Franciscus tussen duin en tuin. 
Reden temeer om op Werelddierendag stil te staan bij 
de betekenis van de eeuwenoude relatie tussen mens 
en dier. 
Sint Franciscus staat bekend om zijn liefde voor de na-
tuur en de dieren. Met zijn preek tot de vogels, geeft 
Franciscus nog steeds inspiratie aan mensen. In de 
twintigste eeuw ontstond er een sterke opleving van 

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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Met de MaMa-fiets oP weG
De familie Rotteveel heeft een mama-fiets gewonnen 
bij locatie smallsteps kinderopvang westhof, gevestigd 
in de Bredeschool Westhof in Poeldijk. Met een wed-
strijd voor nieuwe klanten op de locatie heeft mevrouw 
Rotteveel de slagzin: ‘Met mijn kind op de fiets op weg 
naar smallsteps omdat …’, aangevuld met ‘…alle voor-
zieningen onder een dak; kinderopvang, brede school, 
consultatiebureau, logopedie, fysiotherapie, sportzaal 
en dat allemaal dichtbij.’ Zij heeft daarmee de prijs in 
de wacht gesleept. 

Naast de actie voor nieuwe klanten was er een verge-
lijkbare actie voor bestaande klanten en uiteraard voor 
de medewerkers. De wedstrijd vond plaats tijdens de 
zogenaamde ‘smallsteps trakteert’- week ter gelegen-
heid van het 1-jarig bestaan van de organisatie. Tijdens 
deze week was er op alle kinderdagverblijven een open 
huis met verschillende activiteiten voor bestaande en 
nieuwe klanten.

over smallsteps
Smallsteps is een nationaal netwerk van zo’n 250 kin-
derdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties. 
Iedere locatie heeft een eigen karakter, passend bij de 
buurt of wijk. Bij smallsteps staan kinderen centraal en 
vormen medewerkers de kracht van de organisatie.
Voor meer informatie: www.smallsteps.info

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

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

oPen MiddaG Bij 
sCoutinG Poeldijk
Op zaterdag 26 september 
is het weer zover. Dan heeft 
Scouting Poeldijk een open 
middag.
Maak op deze middag op een 
leuke manier kennis met de 
Scouting. Speel mee met ver-
schillende spelletjes zowel 
binnen als buiten, ga lekker 
knutselen, laat je schminken of 

bak marshmallows boven het kampvuur. Het kan alle-
maal!

En natuurlijk zijn er veel enthousiaste leden, leiding en 
begeleiding aanwezig om al je vragen te beantwoor-
den.
Deze open middag zal tussen 13.00 en 16.00 uur 
plaatsvinden op het terrein van Scouting Poeldijk aan 
de Arckelweg 5 in Poeldijk. (parkeren bij de Westhof 
school)
Iedereen is welkom! Jongens, meisjes, dames, heren. 
En het maakt niet uit 5 of 50 jaar bent. Scouting is voor 
iedereen!
Toegang is gratis! Dus kom gezellig langs op 26 septem-
ber en laat je uitdagen!
Ga voor meer informatie over de opendag naar onze 
website: www.scoutingpoeldijk.nl 
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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!

TANKE TRANSPORT

Postbus 42
2685 ZG  Poeldijk

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

diaBetes fonds Zoekt ColleCtanten 
in Poeldijk

Het Diabetes Fonds zoekt vrijwilligers die begin novem-
ber 1 á 2 uurtjes willen collecteren in Poeldijk. Diabetes 
(ook wel suikerziekte genoemd) is een ernstige ziekte 
die diep ingrijpt in het leven van mensen. Daarnaast 
heeft het een domino-effect. Diabetes kan leiden tot 
een hartaanval, dementie, blindheid en nierfalen. Er 
zijn nu al meer dan 1 miljoen mensen met diabetes in 
Nederland. En elke dag komen er weer nieuwe patiën-
ten bij.
Het Diabetes Fonds betaalt wetenschappelijk onder-
zoek om diabetes beter te behandelen, te voorkomen 
en te genezen. Hiervoor is het fonds afhankelijk van do-
naties en de collecte. Om de opmars van diabetes tegen 
te gaan, zijn er meer inkomsten nodig. Daarom is het 
Diabetes Fonds hard op zoek naar nieuwe collectanten 
in Poeldijk.
De collecteweek is van 2 t/m 7 november.
Vrijwilligers kunnen zelf bepalen op welke avond ze 
willen collecteren. 
Bel voor meer informatie met de collecteleidster;
C. Bom-van Velzen, telefoonnummer: 06-41493583 of 
stuur een mailtje naar fambom@kabelfoon.nl.
a.u.b. aanmelden vóór 10 oktober!!!

€ 3.528,99 Voor kwf kankerBestrijdinG 
Vanuit Poeldijk
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Poeldijk 
heeft € 3.528,99 opgebracht. 
Een toename van € 250,00 hartelijk dank hiervoor.
Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift 
overmaken op IBAN NL32 RABO0333777999 ten name 
van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. 
Wij willen iedereen bedanken voor de giften tijdens de 
collecte! Ook bedanken wij de ruim 40 collectanten die 
bovengenoemd bedrag belangeloos ophaalden. 
Zij kregen dit jaar een roos van KWF Westland (beschik-
baar gesteld door v.d. Ende Rozen) en een potchrysant 
(beschikbaar gesteld door potplantenkwekerij Nico van 
Os).
Wij willen beide bedrijven 
bedanken voor hun steun 
aan de collectanten.
Dit jaar is er een project 
gestart met de mogelijk-
heid van pinbetaling aan 
de deur.
Op de foto ziet u een van 
de collectanten die hier-
aan meedeed.
Met het geld dat de col-
lectanten hebben op-
gehaald blijft KWF 
Kankerbestrijding zich in-
zetten voor minder kan-
ker, meer genezing en een 
betere kwaliteit van leven. 
Dat doet zij echter niet al-
leen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, 
donateurs en vrijwilligers. 
Met vriendelijke groeten, het KWF-collecteteam 
Poeldijk

Vragen?
Wie vragen heeft over kanker en/of kankerbestrijding 
kan bellen met de KWF Kanker-infolijn: 0800-0226622 
(gratis) van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 18.00 uur. 
Ook kunt u uw vraag mailen naar: publieksservice@
kwf.nl of de website www.kwf.nl “bezoeken” voor 
meer info.
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the Maranto’s weer Van 
start na ZoMerstoP

De zomervakantie is weer voorbij dus de trainingen van 
show & twirlvereniging The Maranto’s zijn hiermee ook 
weer van start gegaan.
De kinderen zijn vanaf 3 jaar al van harte welkom bij 
The Maranto’s en de trainingen worden elke donder-
dagavond gehouden in de gymzaal van het ISW lokatie 
Madeweg 1 (zij ingang) te Monster. De show- en twirl-
teams zijn ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. 
Bij al onze teams trainen we in niveau groepen. 
Hierdoor kan iedereen op haar/zijn eigen niveau trai-
nen zodat hij/zij sneller vooruit gaat.
The Maranto’s heeft diverse onderdelen zoals o.a. een 
Rhytmic Twirl team, een jeugd-twirlteam met meisjes 
een senior-twirlteam met jonge dames en een heer. Het 
twirlen is vergelijkbaar met ritmische gymnastiek.
de leden van het senior-twirlteam zullen uitslui-
tend deelnemen aan wedstrijden, taptoes en bui-
tenlandse evenementen.

Ben jij spontaan, gezellig en enthousiast? En denk jij, 
dit lijkt mij wel gaaf? Of ben jij een (oud) majorette en 
je wil de baton weer oppakken? Neem dan eens contact 
op met Marga van Bommel via: 0174-28.18.18 of  
06-30.95.59.53 of via: info@themarantos.nl
Bekijk ook even onze site www.themarantos.nl 
en/of onze facebookpagina https://www.facebook.
com/themarantos 
Show- Dance- Twirlvereniging THE MARANTO'S is ook 
aangesloten bij “Kindpakket Westland” van gemeente 
Westland. 

VRIJDAGMARKT IN POELDIJK
Vers is LEKKER!

KARSEMEIJER
KAAS

Kaas uit Woerden steeds de beste

nooRd-hollAndSE bElEgEn KAAS, 
½ kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,95

oudE SnIJdbARE KAAS, ½ kilo  . . . . . . . . . .  4,95

EchtE RooMbRIE (die hele lekkere),
100 gram  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,50

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

Bij 1 pondje kaas: 10 gRotE EIEREn  . . . . . . .  0,99

EXtRA SERVIcE:
U kunt geld pinnen aan mijn kaaswagen,  

ook als u geen kaas nodig heeft!!

Bakkerij
’t stoepje

Iedere vrijdag op de markt in Poeldijk

* Speculaaspakket: 
 2 plakken roomboter gevulde speculaas

                  +
 2 pakken speculaas naar keuze

 Samen voor maar  .......................  5,00 !!
Voor iedere klant een zak afbakbroodjes GRATIS!!

Deze aanbieding is geldig op vrijdag 25-09-2015

W.S.M.
Westlandsche Stoomtramweg

Maatschappij

EXPOSITIE
Tot 1 december 2015

is in de bibliotheek van
Poeldijk een expositie 

van 4 schilderijen uit de 
verzameling van P. Zuiderwijk 

te zien.

Afbeeldingen van zwart/wit foto’s 
naar kleuren betreft W.S.M.
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Gratis kennismakingspakket huishoudelijk hulp 
toelage (hht) voor mantelzorgers
Als blijk van waardering voor het werk van mantelzor-
gers kunnen zij een kennismakingspakket van 4 uur 
gratis huishoudelijke hulp krijgen. Dit kennismakings-
pakket is onderdeel van een tijdelijke regeling hulp 
in het huishouden zonder indicatie. De regeling geldt 
voor 2015 en 2016 en er kan maximaal 2 x 20 uur wor-
den gekregen voor het voordelige tarief van € 7,50. 
“Inwoners die in staat zijn om zo veel mogelijk hun 
eigen leven te leiden; daar werken we aan en in deze 
proef HHT staan inwoners zelf aan het roer. Zij maken 
direct met de thuiszorgorganisaties afspraken aanslui-
tend bij hun eigen wensen. Met het lage tarief willen 
we mensen over de streep trekken die echt wat extra 
hulp kunnen gebruiken” vertelt wethouder Marga de 
Goeij van zorg en Welzijn. Heeft u vragen? Bel of mail 
met Johan Kres, consulent mantelzorg; 0174-630358, 
mantelzorg@vitiswelzijn.nl, zie ook www.vitiswelzijn.nl.

activiteitenagenda voor Monster en Poeldijk
Poeldijk, wijkCentruM de BaCkerhof

Burendag Poeldijk
Wijkcentrum De Backerhof organiseert “Creatief met 
mozaïek”. U kunt met elkaar het bewegwijzerbord en 
verschillende bloempotten versieren met mozaïektegels 
in gekleurde creatieve vormen. Zaterdag 26 september 
vanaf 10.00 uur gaan we samen aan de slag. Dit alles 
onder het genot van een hapje en een drankjes. Doen 
jullie allemaal mee? Iedereen is welkom in wijkcentrum 
De Backerhof aan de Wittebrug 2 in Poeldijk.

high tea met muziek
Woensdag 30 september is er in wijkcentrum De 
Backerhof een High Tea met veel muziek van de 
Meezingkaravaan. Aanvang 14.00 uur kosten € 6,00. 
Graag inschrijven voor 21 september bij de crea-club 
of rond 12.00 uur bij het kantoor van het wijkcen-
trum. Wijkcentrum De Backerhof aan de Wittebrug 2 in 
Poeldijk.

Computerbegeleiding in de Backerhof
Heeft u dat ook wel eens? Zit u met vragen over uw ei-
gen laptop of tablet? U weet niet meer hoe u een foto 
in een e-mail krijgt en/of hoe u de foto’s in een map 
krijgt vanaf uw camera? Dan is dit uw oplossing … Kom 
naar de computerbegeleiding! Het is geen cursus maar  
een inloopspreekuur. Kom in Poeldijk vanaf 2 oktober 
op vrijdag van 13.00 uur tot 16.00 uur naar de compu-
terondersteuning in De Backerhof aan de Witte Brug 2. 
De kosten zijn € 2,50 voor een middag inclusief één con-
sumptie. Wij zien u graag! Voor meer informatie mailt u 
naar Tonny van Leeuwen: ajmvanleeuwen@live.nl.

Meer informatie?
Wilt u liever even binnenlopen? Dat kan op dinsdag van 
14.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 12.00 
uur bij het Buurt Informatiepunt, Julianastraat 49 (in de 
Leuningjes).

Heeft u vragen over de diensten van Vitis Welzijn, bel 
dan met 0174 – 630358, kijk op www.vitiswelzijn.nl of 
mail met info@vitiswelzijn.nl.

Doe mee aan de activiteiten in wijkcentrum De 
Backerhof, Wittebrug 2, 0174 – 246464 of in Monster 
wijkcentrum De Noviteit, Havenstraat 16, 0174 – 630358.

• Dijkstraat 26 • 2675 AX  Honselersdijk •
Tel. 0174 - 610027

Veelzijdig In Service
Maandags gesloten

op zoek naar vrijwilligers? 
Meld u dan aan voor de vrijwilligersmarkt
Bent u op zoek naar geschikte vrijwilligers voor uw or-
ganisaties? Meld u dan aan voor de vrijwilligersmarkt 
in de Langestraat in ’s Gravenzande, ten tijde van de 
gezellige weekmarkt. Tijdens deze vrijwilligersmarkt 
kan het winkelend publiek zich oriënteren op de diver-
siteit aan vrijwilligervacatures in Westland en Hoek van 
Holland.

Wij bieden u hiermee als organisatie een extra gelegen-
heid om mensen te werven voor vrijwilligerswerk. In 
een vervolgafspraak kunt u nadere afspraken met de 
nieuwe vrijwilliger maken.

Datum:  vrijdag 2 oktober 2015
Tijd:  13.00 – 15.00 uur
Locatie:  Langestraat in ’s Gravenzande

Vitis Welzijn Vrijwillige Inzet verzorgt de hele markt. U 
hoeft alleen te zorgen voor een overzicht van uw vrij-
willigersvacatures en promotiemateriaal van uw or-
ganisatie. Denk aan folders, flyers, goodies en andere 
uitingen waarmee u vrijwilligers kunt werven.

Aanmelden is noodzakelijk en kan via a.v.d.berg@vitis-
welzijn.nl of 06-28889234. 
 
Wil of kan uw organisatie niet deelnemen? U bent van 
harte welkom om langs te komen. De consulenten van 
Vitis Welzijn Vrijwillige Inzet vertellen u graag meer 
over inzet en bemiddeling van vrijwilligers en het scho-
lingsaanbod.
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nieuws voor senioren
Voor informatie/aanmelden voor activiteiten, cursussen of 
voorzieningen van Vitis Welzijn kunt u terecht op:

H  Spreekuur ouderenadviseur Vitis Welzijn – woensdagochtend van 
9.30 - 11.00 uur in de Backerhof of bij het Stiploket Westland kunt u 
een afspraak maken voor een huisbezoek van de ouderenadviseur.

H  Spreekuur zorgconsulente Gemeentelijke Sociale Dienst 
Elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in het zorgloket van 
Vitis Welzijn, Havenstraat 16 te Monster. Op alle werkdagen is er 
een telefonisch spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur bij de toegewe-
zen zorgconsulente.

NIEUWS VAN
,,DE BACKERHOF”

Onder redactie van de Vitis Welzijn.

Vitis_tekstkop_nw.indd   2 13-09-2012   13:07:57
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Het is voor veel mensen niet te begrijpen dat er aan de 
Wateringseweg, al is het maar tijdelijk, geen Alpaca’s 
mogen lopen die een perceel tuinbouwgrond schoon 
houden. Alleen omdat er strikte regels, die de gemeen-
te zelf maakt, gehandhaafd moeten worden. Een wet 
is een instrument en geen doel op zich. Nu ben ik ge-
noodzaakt om weer naar de rechter te stappen voor dit 
“tijdelijk ander gebruik”. De gemeente heeft een ver-
weerschrift ingediend van bijna 140 pagina’s. De zaak 
word 29 oktober behandeld door de rechtbank in Den 
Haag. Alleen om wat Alpaca’s tijdelijk gras te laten eten 
aan de Wateringseweg. Of ze niets anders te doen heb-
ben als burgertje pesten. Ik wil hierbij ook nadrukkelijk 
alle politieke partijen in de gemeenteraad benaderen en 
hen vragen of zij zich sterk willen maken om de Alpaca’s 
weer naar de Wateringseweg te laten terugkeren, zo-
dat menig Alpaca liefhebber weer van deze dieren kan 
genieten. Wel zonnepanelen voor 10 jaar op een strijdig 
perceel aan de Wippolderlaan, een perceel met dezelfde 
glastuinbouwbestemming als aan de Wateringseweg, 

dat staat de gemeente wel toe, maar 2 
jaar grazende Alpaca’s op een perceel 
kan niet. Willekeur en vriendjespoli-
tiek. Nu lopen de Alpaca’s al ruim een 
jaar aan de Madeweg op een te klein 
perceel, ook strijdig. Zonder gras, maar 
worden goed verzorgd. Heel veel men-
sen die hier zomers langs fietsen, wan-
delen of met de auto rijden komen de 
Alpaca’s bekijken. Ze vinden het leuke 
dieren, degenen die uit het Westland 
komen weten precies wat er aan de 
hand is en hebben geen goed woord 

over voor de gemeente. Terwijl er hier 25 Alpaca’s op 
ongeveer 500 meter lopen, heeft niemand last van stank 
of geluidsoverlast. Uitwerpselen worden opgezogen 
door een Bio Zuiger. Politiek in het Westland word eens 
redelijk, denk eens na waar jullie mee bezig zijn en zit 
je burgers niet zo dwars. Stop dit miezerige beleid en 
vertegenwoordig de werkelijke belangen van de bur-
ger. Heel veel mensen hadden plezier met deze dieren. 
Scholen, gehandicapten en oude van dagen kwamen 
kijken en gingen allemaal met een goed gevoel weg. Nu 
vind je er een verpauperd perceel, waar het onkruid een 
meter hoog staat. Mijn buren zouden het ook fantastisch 
vinden als de Alpaca’s terug komen, zij hebben bij de ge-
meente ook een verklaring afgegeven dat ze deze dieren 
weer zo gauw mogelijk terug willen. Ik ben in Poeldijk 
geboren en getogen, heb nooit problemen gehad met 
de gemeente Monster, waartoe Poeldijk behoorde. Er is 
hier weinig op cultureel of sociaal gebied. Ik heb 4 jaar 

lang Open Dag gehouden. De 
belangstelling werd elk jaar 
groter. Veel buitenschoolse 
opvang kwam hier, onder 
begeleiding, kijken. 10 jaar 
lang hebben hier Alpaca’s 
gelopen, maar de gemeente 
moest een boegbeeld van 
handhaving hebben en dat is 
Alpaca Westland geworden. 
Over twee en een half jaar 
zijn er weer verkiezingen en 
ik hoop dat de burgers van 
het Westland dit dan nog 
niet vergeten zijn. 

Namens Alpaca Westland 
Theo Enthoven 

BurGers Van Poeldijk,
Ik wil hierbij in een open brief de stand van zaken, wat 
betreft Alpaca Westland, mededelen.
Er wordt vaak aan mij gevraagd hoe het er mee is, daar-
om wil ik dat graag in de Poeldijker vertellen.
Nadat de Alpaca’s, op last van de gemeente, van het 
perceel aan de Wateringseweg zijn verwijderd en daar-
na naar de Madeweg zijn overgebracht, is het volgende 
gebeurd. 
De reden dat ze verwijderd moesten worden was, dat 
het houden van Alpaca’s op deze locatie in strijd is met 
het huidige en nieuwe Bestemmingsplan Glastuinbouw. 
Daar heeft de gemeente, met nog meer andere zaken 
zoals agrarische woningen, gelijk in gekregen bij de 
Raad van State. Er zijn in het Westland, zoals dat heet, 
wel 1.000 strijdigheden, die door de gemeente bij wille-
keur worden aangepakt. Een voorbeeld van strijdigheid 
is de paarden ranch van Jan Olsthoorn, die niet wordt 
aangepakt, maar waar zelfs feesten worden gegeven in 
strijd met het bestemmingsplan. Sinds 
november 2014 is er een nieuwe wet in 
werking, “Tijdelijk Ander Gebruik”, de 
10de trance van de crisis en herstelwet. 
Men kan op percelen, waarvoor een be-
stemmingsplan is vastgesteld en waar 
door de crisis in de glastuinbouw geen 
activiteiten plaatsvinden, tijdelijk voor 
maximaal 10 jaar andere activiteiten 
ontplooien. 
Het college van B en W moet daar ech-
ter wel toestemming voor geven. Deze 
wet is door de minister van infrastruc-
tuur ingesteld om bij al die percelen, die niet gebruikt 
worden voor de glastuinbouw, verpaupering tegen te 
gaan. Deze wet geldt ook voor leegstaande gebouwen. 
In november 2014 heb ik, met hulp en toestemming van 
de 5 meest dicht bij zijnde buren, een aanvraag “tijdelijk 
ander gebruik” ingediend. Mijn buren willen niets lie-
ver dan zo snel mogelijk de Alpaca’s terug. Het gaat hier 
om een omgevingsvergunning. Op het ogenblik is het 
een door onkruid verwilderd perceel, wat er niet uitziet 
en voor de buren niet aantrekkelijk is. Deze omgevings-
vergunning is door het college geweigerd. Ik ben daar 
tegen in beroep gegaan bij de juridische commissie van 
de gemeente en heb i.p.v. 10 jaar, 2 jaar voorgesteld en 
daarna een evaluatie om te bezien of het perceel voor 
de glastuinbouw nodig is en dan te beoordelen of het 
perceel weer voor 2 jaar gebruikt kan worden om er 
Alpaca’s te laten grazen. Maar de gemeente staat dit 
niet toe en geeft als argument dat een leeg perceel be-
ter te verkopen is dan een 
perceel waar Alpaca’s op lo-
pen.
Als ik aan een ambtenaar 
vraag (ik zal haar naam niet 
noemen) wat de echte re-
den is, dan is het antwoord 
“’het ligt te gevoelig”. Overal 
in het Westland lopen gei-
ten, koeien en schapen op 
strijdige percelen, waar 
geen “tijdelijk ander ge-
bruik” voor is aangevraagd, 
die daar dus volgens de hui-
dige stand van zaken ille-
gaal lopen. Terwijl Alpaca 
Westland tot het boegbeeld 
is gemaakt van handhaving. 
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Allereerst Snoek Promo die de kaarten gratis afdrukte 
– Jumbo Ard Boere – Snacktaria ’t Harkje – Orchideeën 
ter Laak – Bestplant Zuidgeest – Ockenburgh 
Tuincentrum – Aad Zuidgeest druiven – Michel Vis 
Tweewielers – TanqPlus van Tol – Bakkerij van der Sande 
– Keurslager van der Maarel – Snackbar de Meerpaal – 
Yes Pizza – v.d. Berg Bakkerij – Heineken – Hotel Saint 
Vincent – Café ’t Witte Paard – van Tol Sport – San’s 
Klep – v.d. Knaap en niet te vergeten grondbedrijf Wim 
van Dijk en v.d. Valk & de Groot, en de scouting. Het 
inschrijftentje bij San’s Klep, de stroom konden we pak-
ken bij het nieuwe modewinkeltje op het pleintje, be-
dankt!
Groetjes, Jan van Rossen

www.bas1s.nl     |    Voorstraat 18 
2685 EM Poeldijk | 0174-246000

Ontwerp 
 Vergunningen

Advies

         Wonen 
Utiliteit          Zorg 
         Interieur 

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

VAN 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

Wat was het een geweldige happening vrijdag 11 sep-
tember jeu de boules in de Voorstraat. Om 7.00 uur be-
gonnen met het aanleggen van de 44 banen, het weer 
werkte natuurlijk wel heel erg mee. Er kwamen 310 
deelnemers op af en daar zijn we erg blij mee.
Jumbo Ard Boere had voor elke deelnemer 2 belegde 
broodjes en een eierkoek in een mooi Jumbo tasje. De 
broodjes werden ’s ochtends door tien vrouwen boven 
bij Ard gesmeerd en netjes ingepakt.
Na afloop bij de prijsuitreiking in het bekende kassie, 
stonden twee personen, Riet en Paula bij elke uitreiking 
van zo’n tasje te roepen: Hallo Jumbo, uit de sterrecla-
me. Ard Boere was er zelf ook en zegde ons gelijk toe 
om dit volgende jaar weer te doen.
Marcel Brandi die de micro bediende deed het ook pri-
ma, bedankt!
We hadden ca. 90 prijzen die door Pia en Arnold achter 
de micro uitgereikt werden. 
De banen werden aangelegd door grondbedrijf Wim 
van Dijk met twaalf medewerkers van Verburch Jeu de 
Boules.
Na afloop kwam ook weer de bezemwagen van v.d. 
Valk & de Groot en van de scouting hielpen ze ook mee 
om de Voorstraat weer schoon te maken, ook allemaal 
bedankt!
Wij willen toch de prijzenschenkers even noemen. 

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
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GrandioZe kaartMiddaG
Vrijdagmiddag 4 september 2015 werd de feestweek 
“Rondje Poeldijk” geopend met een grandioze kaart-
middag in de fraaie zalen van de “Leuningjes”. Ruim 
300 kaarters konden kiezen uit een bridge- of klaver-
jasdrive. Vanzelfsprekend wordt er gespeeld om de eer, 
maar een hoge of lage score is niet alleen bepalend. 
Talrijke sponsoren hadden gezorgd dat elke deelnemer 
met een rpijs naar huis ging.
Met dank aan sponsoren, bridge- en klaverjasleiding 
is dit een niet meer weg te denken evenement in de 
Poeldijkse feestweek.
Winnaars bridge: Koos en Aya v. Paassen
Winnaars klaverjassen: Danny Kila – Grootscholten 

Waarnemer

Zin oM te dansen?
woensdagavond 30 september a.s. is onze 
open dansavond van  STIJLDANSCLUB DE VLIET 
in Ontmoetingscentrum De Vliet, Arthur van 
Schendelstaat 25 te Maassluis.
Wij zijn een groep 55plussers die het ontzettend naar 
onze zin hebben iedere woensdagavond, aanvang: 
19.30 uur.
Het nieuwe dansseizoen loopt van oktober tot eind 
april 2016. De lessen starten op woensdag 7 oktober 
2015. Aanvangstijd 19.30 uur.
Er is 2x een half uur les, verdeeld over de avond. Tussen 
de lessen door drinken we gezellig een kopje koffie. Na 
de lessen is er gelegenheid tot vrij dansen tot 22.30 uur. 
De contributie is zeer aantrekkelijk nl. € 150,-- per paar 
per seizoen. 
Er worden het hele seizoen bals georganiseerd, zoals 
het Kerstbal, Nieuwjaarsbal, Lentebal, Eindbal en vrije 
dansavonden om het geleerde te kunnen oefenen!

Meer info? Neem dan contact op met een van onze van 
het bestuursleden mevr. Duikeren van Stijldansclub De 
Vliet e-mailadres: janjen@caiway.nl

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling/reparatie
H APK /roetmeting

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  

2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Voor onZe PuZZelaars

Medium

Hard
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Uw mooiste foto 
op hout of  metaal

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

Al vanaf € 25,00

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

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

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

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

Finish 
vaatwasreiniger

div. soorten

Robijn 
wasverzachter

div. soorten

2 flessen

Hertog IJs 
of

Ola Vienetta
bak 900 ml / pak 650 ml

Coca-cola of 
Fanta

4 flessen 1,5 lt

van
 716

1+1
gratis 500500 25%

korting

superdealHallo


