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STAGE LOPEN BIJ DE
SCOUTING POELDIJK?
• M
 OET JE VAN SCHOOL (Maatschappelijke) STAGE
LOPEN?
• HOU JE VAN GEZELLIGHEID?
• VIND JE KINDEREN LEUK?
• W
 IL JE MISSCHIEN EEN OPLEIDING GAAN VOLGEN IN
DIE RICHTING?
Kom dan een keer meekijken en helpen bij ons. Erg leuk om te doen, gezellig en nog
leerzaam ook. Je kunt alleen komen, maar ook met zijn tweeën. Zowel jongens als meisjes zijn van harte welkom.
Wat je interesses of kwaliteiten ook zijn, bij Scouting Poeldijk vind je altijd wel iets waar
je belangstelling naar uit gaat. Je bent van harte welkom!

De poeldijker
Voor € 75,- had hier
uw advertentie in kleur
kunnen staan.
Prijzen voor andere formaten
kunt u vinden op onze website
www.depoeldijker.nl.

Voor meer info bezoek onze website:
www.scoutingpoeldijk.nl of stuur een mailtje
naar: scoutingpoeldijk@live.nl
Je kunt ook bellen met
onze stage coördinator
Roos van der Elst 0174-248020
SCOUTING POELDIJK,
ALTIJD WAT TE BELEVEN!!!!

Keurslager Van der Maarel
Puur, ambachtelijk en ‘vleeselijk’ lekker!
Aanbiedingen geldig van 5 t/m 10 oktober 2015

2e Rookworst

GRATIS

4 Tartaartjes
+ 4 Roomschnitzels
Samen

795

Van der MAAREL, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk - 0174- 245262
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De poelDijker
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
Inleveradres voor kopij en advertenties:
Voorstraat 53, Poeldijk, de_poeldijker@hotmail.com.
Voor de uitgave van 21 oktober, gelden de volgende inleverdata:
Inleveren kopij: dinsdag 13 oktober vóór 12.00 uur;
voor advertenties: donderdag 15 oktober vóór 12.00 uur.

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.
GEVRAAGD:
Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s, boeken,
landkaarten 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

AG e N DA

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 – Voorschoolsetussenschoolse (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

CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.
JOs VraNKEN
Het Endhof 5 - Telefoon 0174 245520

GemeenteBelang Westland
Ideeën, vragen en opmerkingen: vraag@gemeentebelangwestland.nl

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:
FraNs VaN VELTHOVEN
Eliasdreef 91 - Telefoon 0174 642196 - E-mail: fransvanvelthoven@hetnet.nl

arNOuD aMMErLaaN - Telefoon 06 21276786

9 oktober

♣	Avondwandeling van 5 en 10 km,
zie pagina 3.

10 oktober ♣	Inzameling gebruikte kleding,
Rijsenburgerweg, tussen 9.00 en
11.00 uur.
♣	Westlandfestival in De Leuningjes,
vanaf 12.00 uur.
14 oktober ♣	Bridge- en klaverjasdrive,
zie pagina 6.

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:

JOHN WITKAMP 06 52588023
E-mail: info@lpfwestland.nl

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI
Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174 625459
De PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

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.

De poeldijker

AVONDWANDELING MET RAD
VAN AVONTUUR
Op vrijdagavond 9 oktober organiseren Scouting
Poeldijk en Stichting Kerkenveiling H. Bartholomeusparochie een Avondwandeling van 5 en 10 kilometer.
De start is bij het clubgebouw De Schakel, Arckelweg 5
in Poeldijk. Na afloop is er een Rad van Avontuur met
mooie prijzen.
De (ont)spannende avondwandeling gaat door de omgeving en onderweg is er een versnapering.
Voor de 10 km wandeling kunt u tussen 18.00 en 18.45
uur starten; voor de 5 km is dat tussen 18.30 en 19.15
uur. Het inschrijfgeld is € 5,00 per persoon. Leden van
Scouting Poeldijk in uniform mogen gratis meelopen.
Voor de veiligheid adviseren we u tijdens het wandelen
een veiligheidshesje aan te doen.
Om 20.30 uur gaat in het clubgebouw het Rad van
Avontuur draaien. Ook als u niet hebt meegelopen,
bent u hierbij toch van harte welkom om mee te dingen naar de fantastische prijzen. Deze avond is mede
mogelijk gemaakt door de volgende sponsors: Ascari
BV, Bestplant, Gamma, Huub van Leeuwen, Keurslagerij
Van der Maarel, Michel Vis Tweewielers, Opti-flor en
Yes Pizza. De opbrengst van de avond is bestemd voor
Scouting Poeldijk en de H. Bartholomeuskerk. Zie voor
meer informatie op www.scoutingpoeldijk.nl en www.
kerkenveilingpoeldijk.nl .
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BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Van der Sande
Voorstraat 77-79 2685 EK Poeldijk
Tel.: 245237 Fax.: 247803
www.bakkerijvandersande.nl

lllllllllllllllllllllllllll

WILT U LEKKER BROOD ETEN, KOM DAN
NAAR BAKKERIJ VAN DER SANDE.
DE ENIGE BAKKER VAN POELDIJK WAAR HET
BROOD EEN VOLLEDIG PROCES KRIJGT, VAN
BLOEM TOT BROOD.
TOT ZIENS BIJ ONS IN DE WINKEL.
lllllllllllllllllllllllllll

AANBIEDINGEN:
Vrijdag 9 oktober en zaterdag 10 oktober:

SPECULAAS GEVULDE KOEKEN nu voor @ 1,45
5 KRENTENBOLLEN hALEN .................. 4 BETALEN
lllllllllllllllllllllllllll

Vrijdag 16 oktober en zaterdag 17 oktober:

8 MINI SPECULAAS MUFFINS nu voor
5 EIERKOEKEN hALEN

..............................

........

@ 4,75

4 BETALEN

lllllllllllllllllllllllllll

BESTEL JE EIGEN TAART OP
WWW.BAKKERIJVANDERSANDE.NL
WWW.BESTELJEEIGENTAART.NL

Harry Stijger

R.K. basisschool De Nieuwe Weg
Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
Telefoon: 0174 - 247166
info@denieuweweg.wsko.nl
www.denieuweweg.wsko.nl
KINDERBOEKENKRAAM OP DE NIEUWE WEG
Tijdens de kinderboekenweek van woensdag 7 oktober
tot en met donderdag 15 oktober is de boekenkraam
er weer op De Nieuwe Weg in Poeldijk. In de boekenkraam worden nieuwe kinderboeken verkocht, geleverd
door boekhandel Vingerling. Met de kinderboekenkraam wil de basisschool het lezen en
voorlezen promoten.
Lezen vergroot de
woordenschat, het
taalbegrip en de fantasie. Bij besteding
van minimaal € 10,00
krijgen de kinderen
het boekenweekgeschenk er gratis bij.
De boekenkraam is
dagelijks geopend
rond het uitgaan van de school: van 11.50 uur tot 12.15
uur en van 15.05 uur tot 15.30 uur. Komt u ook even
snuffelen?
WSKO De Nieuwe Weg, Bernardolaan 18, Poeldijk.
www.denieuweweg.wsko.nl twitter: @denieuweweg

EET BROOD VAN BAKKERIJ VAN DER SANDE.
BROOD DAT FIJN VAN SMAAK IS EN BROOD
DAT LANGER MALS BLIJFT.

Tot ziens bij ande
er S
Bakkerij vaonordstraat
in de V

0174
0174
–
–
29
29
29 29 26
26
www.dijknoordermeer.nl
- uitvaart@dijknoordermeer.nl
www.dijknoordermeer.nl
www.dijknoordermeer.nl -- uitvaart@dijknoordermeer.nl
uitvaart@dijknoordermeer.nl
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GESLAAGDE DAG VAN DE
TECHNIEK IN DE TERWEBLOEM
Vrijdag 25 september werd de dag van de techniek
georganiseerd door SOB (samenwerkingsverband onderwijs en bedrijven). Leerlingen van basisscholen
bezochten technische bedrijven in de regio. De leerlingen van de Eben Haëzerschool uit ’s-Gravenzande
en Verburch-Hof Poeldijk brachten een bezoek aan
De Terwebloem. Je zou denken, wat heeft zorg te maken met techniek. De techniek helpt de verzorgende
bij haar werk. De
leerlingen werden
welkom geheten
met een drankje
en iets lekkers. De
leerlingen kregen uitleg over
o.a. stoelliften en
konden zo ervaren hoe techniek
helpt bij het zware werk. Tot slot
werkten de leerlingen in teams samen tijdens een echte
rolstoelrace. Wie was de snelste maar ook het veiligst?
Het winnende team nam de prijs in ontvangst en met
een informatiepakket gingen alle leerlingen richting
huis. Het was een technische en leuke ochtend.

Pedicure Praktijk
Verhoog

Gevestigd in het Sport
Medisch Centrum Westland

Telefoon: 0174 - 243108

  
Verburghlaan 24a Poeldijk
Bel voor en afspraak
06‐27000290  

WESTLANDS STREEKMUSEUM
Dinsdag 22 september zijn weer met een aantal gasten
van de Zonnebloem naar het Westlandsstreekmuseum
geweest. De groep werd na ontvangst in tweeën gedeeld. De ene groep kreeg een rondleiding binnen en
andere groep ging naar buiten. We kwamen eerst in
een schuur, waar de tuinder eigenlijk net even weggelopen was. Zo kwam het tenminste bij mij over. De
gids vertelde honderd uit. Behalve de dahlia’s stond
er buiten verder niet veel in bloei. Maar ja het was
bijna herfst. Ja, de druiven hingen er nog wel te pronken. Het was dan ook een prachtige nazomer middag.
Binnen was er veel veranderd sinds ik er de laatste keer
was. Alles staat nu mooi opgesteld in vitrines en lades.
Het bekijken allemaal waard.

We hebben tussendoor heerlijk genoten van de koffie/
thee en appeltaart en na afloop kregen we ook nog
een drankje. Dat het op een gegeven moment goot van
de regen buiten deerde ons niet, totdat we naar huis
moesten. Maar iedereen kon bij iemand instappen en
werd droog thuis gebracht met de auto. Al met al weer
een geslaagde middag uit met onze Zonnebloem gasten. En zo dicht bij huis!

Gantel 4 Gantel 4 • 2675 CH Honselersdijk
Tel. : 0174 - 243108
2675
CH
Honselersdijk
Fax
: 0174 - 244827
• Fax: 0174 - 244827 • Mobiel: 06 - 53175878
• E-mail:
zwantrans@planet.nl
Mobiel : 06 - 53175878

zwantrans@planet.nl
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H. BA R T HOL OME US
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

Op zondagochtend 11 oktober om 11.00 uur is
er een feestelijke viering met medewerking van het
Bartholomeuskoor. Het thema van de viering is:
“Verstandig omgaan met wat je hebt”.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken.
De in natura ontvangen gaven voor Oogstdankdag zullen op zondag na de viering bij de zieken en ouderen
van onze parochie thuis of in het ziekenhuis of verpleeghuis bezorgd worden.
Gaarne willen wij diegenen, die bloemen, groenten,
fruit of anderszins beschikbaar willen stellen, verzoeken
om deze gaven op donderdagavond 8 oktober a.s. tussen 17.00 en 18.00 uur te willen afgeven in het portaal
van de kerk. Zij kunnen ook bij u worden opgehaald.
U kunt hiervoor de volgende mensen bellen:
Dhr. M. van Ruijven, tel. 247096 of onze koster, Ted
Barendse, tel. 06- 12913964.
Voor degenen die niet in natura kunnen bijdragen is er
gelegenheid om hun dankbaarheid te tonen door een
geldelijke bijdrage te geven na afloop van de vieringen
bij de uitgang van de kerk.

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

De opbrengst van deze collecte zal ten goede komen
aan de activiteiten van de M.O.V. werkgroep.
Namens de gehele parochiegemeenschap vragen wij ieders inzet en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Werkgroep Oogstdankdag

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 u thuis
op te laten halen en/of informatie te krijgen: Mieke
Janssen tel. 0174-246592 , Jos Grootscholten tel: 0174245330.
Doet u ook mee om deze actie te laten slagen?
17 - 18 OKTOBER MISSIO
WERELDMISSIEMAAND 2015
GEEF HOOP AAN DE CHRISTENEN IN PAKISTAN
Wereldmissiemaand 2015 staat dit jaar in het teken van
de Katholieke Kerk in Pakistan.
De ruim 1 miljoen gelovigen in dit Islamitisch land hebben het niet gemakkelijk. Het land kent grote armoede
en veel analfabeten. Religieus geïnspireerd geweld en
terroristische aanslagen zijn aan de orde van de dag.
Vrouwen en meisjes vormen de meest achtergestelde
sociale groep in Pakistan.
De Katholieke Kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de ontwikkeling van Pakistan,
waar veel armoede en ellende heerst, het analfabetisme hoog is en veel mensen geen toegang tot onderwijs en gezondheidszorg hebben. Wilt u het werk van

EEN PERSOONLIJKE UITVAART
MET OOG VOOR DETAIL

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,
Beschoeingsswerken 06-20301432

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
•
•
•
•
•
•
•

Wij zijn er voor u

Telefoon 0174-270090

Uitvaart- informatiecentrum
Voorstraat 26, 2685 EM Poeldijk

www.lupine.nl

U I T VA A R T V E R Z O R G I N G

DE LIER
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Missio steunen geef dan uw bijdrage aan de hoofdcollecte in de vieringen van 17 - 18 oktober a.s. in de
Bartholomeuskerk.
U kunt ook bijdragen via NL93 INGB0000001566 t.n.v.
Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.
Jan van Paassen, namens de M.O.V.

SPELENDERWIJS DE KERK EN
SCOUTING STEUNEN!
De Commissie Kerkenveiling in Poeldijk organiseert op
zaterdagmiddag 14 november de 8e bridge- en klaverjasdrive in de aula van de ISW-school, ingang aan de
Margrietlaan in Poeldijk. De zaal is om 12.30 uur open
en de drive begint om 13.00 uur en duurt tot 18.00
uur.
De kosten zijn € 30,00 per koppel en dat is inclusief koffie of thee en hapjes tijdens het kaarten. Bij bridge worden de lijnen naar sterkte ingedeeld. Tot donderdag 12
november is het mogelijk om aan te melden voor deze
bridge- en klaverjasdrive bij Piet de Vreede, telefoon
0174-620739 of e-mail pamdevreede@caiway.nl. Bij 60
tafels is het vol. Er zijn leuke prijzen te winnen.
Het inschrijfgeld dient vooraf betaald te worden door
het bedrag over te maken op IBAN/rekeningnummer
NL13 RABO 01353.64.388 van de Stichting Kerkenveiling
H. Bartholomeusparochie met vermelding van ‘8e
bridge- en klaverjasdrive’. De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is ontvangen.
Harry Stijger

AFSLUITING MARIAMAAND
OP ZONDAG 25 OKTOBER TE
HONSELERSDIJK
Met een bijzondere Mariaviering (Lof) op zondag 25
oktober sluiten we de oktobermaand af. Deze viering,
met uitstelling van het Heilig Sacrament (de geconsacreerde H. Hostie) in een fraaie monstrans, zal gehouden worden in de O.L. Vrouw van Goeden Raad kerk te
Honselersdijk, aanvang 19.00 uur. Voorganger zal zijn
pastoor J. Steenvoorden. Muzikale medewerking wordt
verleend door het parochiekoor Cantemus Domino.
Alle parochianen van de elf parochies van federatie Sint
Franciscus zijn uitgenodigd om het lof mee te vieren.

KERKBERICHTEN
WEEKEND 10/11 oktober: OOGSTDANKDAG.
Zaterdagavond 19.00 uur:
GEEN VIERING!! Er is een viering in de H.
Machutuskerk te Monster.
Zondagochtend 11.00 uur: Viering Oogstdankdag.
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor,
Latijn/Nederlands.
Voorganger: Pater P. de Ruiter.
Intenties: Pater Arie v.d. Elst, Ria v.d. KnaapBarendse, Piet v.d. Arend, overleden familie
Willemse-Mutsaers, Jan Enthoven en overleden familie Enthoven-Damen, Jeanne Koremans-Lelieveld,
Ton van Kester, Geert Verbeek, Riet v.d. Valk-Larsen.

De poeldijker
WEEKEND 17/18 oktober: 29e zondag door
het jaar (B).
Zaterdagavond 19.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor,
Nederlands.
Voorganger: Pastor M. Kwee.
Intenties: Joop Rijgersberg, Riek v.d. ZeijdenZuijderwijk.
Zondagochtend 11.00 uur:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING met volkszang en
cantor.
Voorganger: Past. medewerker mw. Els Geelen.
Intenties: Riet Olsthoorn-Duynisveld, Jan Daalman,
Frans en Marie Grootscholten-v.d. Klugt en Peter en
Ben Grootscholten, Koos van Dijk, Ton van Kester,
Jan Scheffers, Aad den Ouden, Piet Verbeek, Willy
den Bieman, Jana Duyvesteijn-Enthoven.
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Leven is eeuwig en liefde onsterfelijk
de dood is slechts een horizon
en een horizon is niets dan een grens
aan ons gezichtsvermogen

Met pijn in ons hart delen wij u mede dat de dood
ons gescheiden heeft van onze lieve en dappere echtgenote, moeder en oma

Tym Kortekaas-Zaal
Theresia Yvonne Maria
* 21 oktober 1951

Frans Kortekaas
Daphne en Floris, Kate, Mats
Amber en Bram, Storm
Frans Jr.
Frey †

Dinsdag 13 en 20 oktober 19.00 uur:
Rozenkrans bidden in de kerk.
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 15 oktober om 19.00 uur:
Bidden van de rozenkrans
Donderdag 22 oktober om 19.00 uur:
Woord- en Communieviering o.l.v. mevr. T. v.d. Sande

† 29 september 2015

Nieuweweg 57-M
2685 AS, Poeldijk
De begrafenis heeft plaatsgevonden in besloten kring
op maandag 5 oktober op begraafplaats Westduin te
Den Haag.
U kunt een condoleance plaatsen op:
www.dijknoordermeer.nl
Link: Persoonlijk Requiem.
U logt in met de naam: Tym
en Inlogcode: CNF7WF

VIERINGEN IN DE TERWEBLOEM

Geestelijk verzorger:
Mevr. Rafael Maria Theuvenet, telefoon 06-57319910
Pastorale Raad: L. v. Leeuwen, telefoon 245789
Woensdag 7 oktober om 19.00 uur:
Rozenkransgebed
Vrijdag 9 oktober om 15.00 uur:
Eucharistieviering en Ziekenzalving Pastor Straathof
Woensdag 14 oktober om 19.00 uur:
Rozenkransgebed
Vrijdag 16 oktober om 15.00 uur:
Woord- en communieviering Leny van Leeuwen
Woensdag 21 oktober om 19.00 uur:
Rozenkransgebed
De vieringen vinden plaats in de Multifunctionele ruimte in de Terwebloem.

HUISBEZOEK

Het wordt gewaardeerd indien u het secretariaat attent
maakt op personen, die graag bezoek willen ontvangen
omdat ze in het ziekenhuis liggen, of ziek en aan huis
gebonden zijn.
Ook kunt u thuis de Communie ontvangen, als u dit
wenst. Voor beide kunt u het telefoonnummer bellen
van het secretariaat, tel. 245058.

INTERNET

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

Christelijke waarden
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
Naamloos-1 1

22-04-13 09:42

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling /reparatie
H APK /roetmeting
Nieuweweg 57 - Poeldijk - Tel. 0174 - 245671

technisch installatiebedrijf

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080

Ineens werd er weer over gesproken: over christelijke waarden in de samenleving. Bij de Algemene
Beschouwingen na Prinsjesdag begon Wilders erover.
Er bleek dat hij 'opkomen voor je eigen volk' zag als
zo'n waarde.
Zijn er eigenlijk wel christelijke waarden? En zo ja, is
dit er dan één van? Om met het laatste te beginnen:
ja, die zijn er. Ik vrees echter voor Wilders dat ‘opkomen voor je eigen volk’ hier niet hoog bij scoort. Jezus
leert ons als broeders en zusters met elkaar te leven,
ongeacht je afkomst. Hij ging om met de destijds verachte Samaritanen. Hij genas ziekte bij soldaten van de
Romeinse bezettingsmacht! Vanuit de hemel bezien,
zijn we allemaal mensen. Vanuit dat perspectief stellen de verschillen niet veel voor. ‘Ons burgerschap is in
de hemel’ schrijft Paulus ergens. Het laatste Bijbelboek
schildert ons in de hemel een grote menigte ‘uit alle
volken, talen, naties en stammen’. Voor wie daarheen
leeft, zijn verschillen tussen allochtoon of autochtoon
ook nu al relatief. Die tussen immigrant en gevestigde
burger al evenzeer. Nee, nationalisme is géén christelijke waarde.
Wat is dan wel een christelijke waarde? Ik denk aan vrijheid en aan dienstbaarheid. Het evangelie heeft op ons
continent een cultuur voortgebracht van vrijheid. Veel
vluchtelingen begrijpen dit. Daarom komen ze hierheen. Niet alleen vanwege de welvaart, ook vanwege
de vrijheid die ze thuis misten! Naast vrijheid moet
echter de dienstbaarheid staan, wil ze niet ontaarden
in ‘ieder voor zich’. Het christelijk geloof stond aan de
wieg van ziekenhuizen, zorg voor wezen, weduwen en
ouden van dagen. Ons continent is erdoor gevormd.
Hierbij past ook zorg voor mensen die huis en haard
zijn ontvlucht. Dat betekent niet iedereen blindelings
een verblijfsvergunning geven. Het betekent wel een
menswaardige behandeling voor allen, en een plaats
om te wonen voor wie geen toevluchtsoord meer heeft.
Deze waarden zijn het waard om te bewaken. In asielzoekerscentra bijvoorbeeld. Daar mogen we geen
dwang en repressie accepteren. Hoe bestáát het dat
christenen daar worden geïntimideerd? Het gebeurt
helaas! Maar ook in het politieke debat. Opdat niet
angst en eigenbelang het laatste woord zullen hebben.
Dat zou pas echt een ramp zijn voor ons land.

kerkdiensten
ZONDAG 11 oktober 2015:
10.00 uur: Ds L.J. Vogelaar, Den Haag.
19.00 uur: Ds. A.J. Molenaar.
ZONDAG 18 oktober 2015:
10.00 uur: Ds A.J. Molenaar.
19.00 uur: Ds. A.J. Molenaar.
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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 11 oktober gaat ’s ochtends voor ds.
L.J. Vogelaar, de andere predikant (naast ds. Vastenhoud die we heel regelmatig begroeten) van de
Bethlehemkerk in Den Haag
’s Avonds ga ik zelf voor in de leerdienst. We staan stil
bij het vreugdevolle wonder van Jezus' opstanding. Het
is goed dat we daar eens over nadenken, want 'door
zijn dood heeft Jezus onze schuld gedragen', dat mag
bekend zijn en hoorden we de afgelopen leerdienst,
maar ‘door zijn opstanding heeft hij...’ Ja wat eigenlijk?
De Opstanding nog fundamenteler dan Jezus’ dood aan
het kruis! Maar hoe? Kom maar luisteren!
Op zondag 18 oktober gaan we weer verder met de
serie over Jozef. We horen hoe Jozef als slaaf in Egypte
is. Ondanks zijn onvrijheid doet hij zijn werk zo goed
mogelijk. Rust daar zegen op? Op het eerste gezicht
niet, want hij eindigt in de gevangenis. Deze geschiedenis bevat veel lessen over hoe je als gelovige je kunt
opstellen in een omgeving die van Hem niet weet. Na
afloop is er preekbespreking. Want wat je hoort vervliegt zo weer, maar waar je over praat blijft hangen!
Ook ’s avonds leid ik de dienst. Het is zo als gewoonlijk
een leerdienst, en na de opstanding volgt de hemelvaart van Jezus. Niet een onderwerp waar we vaak bij
stilstaan denk ik. Des te beter dat het nu eens aan de
orde komt. Ik ben benieuwd wat we eruit kunnen meenemen voor ons eigen leven!
Gebedsbijeenkomst
Zaterdag 17 oktober van 9.30 tot 10.00 uur in de
kerk.
Open kerk
Zaterdag 17 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 gesprek 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 kerkdiensten, 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: 28 oktober
tot en met 31 oktober op het adres: Monsterseweg
112, Poeldijk (naast hotel-restaurant Unicum
Elzenhagen).
Bazaar
Nu reeds vragen wij uw aandacht voor onze jaarlijkse
bazaar. Ook dit jaar zijn er weer diverse attrakties en
verkooptafels met o.a. levensmiddelen, gebak, oliebollen en bloemen en planten. Verder een stand met leuke
creatieve kado’s. Ook zal het rad van Avontuur weer
volop draaien en kan met sjoelen of schieten om zijn of
haar talenten te laten zien.
Zaterdagmiddag is er speciaal voor onze jeugd een
computerspel.
De bazaar wordt gehouden in het kerkelijk centrum aan
de Fonteinstraat 6 en is geopend:
Donderdag 29 oktober van 20.00 tot 22.30 uur
Vrijdag 30 oktober
van 20.00 tot 23.00 uur
Zaterdag 31 oktober
van 15.00 tot 17.00 uur
		
en
van 20.00 tot 23.00 uur
Vrijdagmiddag 30 oktober van 15.00 tot 17.00
uur en zaterdagmorgen 31 oktober van 10.00 tot
11.30 uur is er verkoop van bloemen, planten en
oliebollen.
De opbrengst van de bazaar is o.a. bestemd voor de renovatie van de daken van de kerk.
Graag tot ziens.

Liza Sips bij meidenavond
in Bibliotheek Wateringen
Soapster Liza Sips is o.a. bekend van ‘Goede Tijden,
Slechte Tijden’ waarin ze Vickey Pouw speelde. Onlangs
verscheen haar eerste boek ‘Soapsop’. Liza Sips komt
op vrijdag 16 oktober naar de meidenavond in
Bibliotheek Wateringen om over haar werk te vertellen. Er zijn leuke creatieve workshops, zoals een soapketting maken en een fotoshoot. JIP Westland is er met
informatie en een spel. Deze avond is voor meiden van
12 jaar en ouder. Kom jij ook? De meidenavond is gratis
toegankelijk maar je moet wel even aanmelden via de
website want vol=vol!

N.J. WITKAMP B.V.
ABC Westland 300, 2685 DD Poeldijk

IMPORT – EXPORT

w w w. w i t k a m p . n l

De poeldijker

10
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

Odielenberg. Daar wachtte ons een heerlijke landelijk
lunchbuffet en werd de middag “op het land” doorgebracht. We speelden Boerengolf en al gauw was duidelijk wie er golf-talent had.
Aan het eind van de middag vervolgden we onze weg
naar Vlaardingen waar in Restaurant Krabbeplas het diner werd geserveerd.
Het was een heel zonnige en gezellige dag!

IN DE KERK
Zaterdag 10 oktober:
19.00 uur: Geen viering
Zondag 11 oktober: Oogstdankdag
11.00 uur: Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Messa Laus tibi Christe
van Federico Caudana.
Zaterdag 17 oktober:
19.00 uur: Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Gerardusmis van Ben
van Oosten (eerste uitvoering).
Zondag 18 oktober:
11.00 uur: Viering met cantor.
Op zondag 27 september ging het koor een Dag Uit.
Allereerst werd de Eucharistieviering gezongen in
Petruskerk in Uden. De koorleden werden vriendelijk
ontvangen en pastoor en parochianen waren zeer blij
met het koor.
Na de viering was er koffie voor koor en parochianen in
het mooie parochiehuis. De reis werd vervolgd naar St.

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.

\

Grootse assortiment
in Landelijk Wonen!
Met o.a. meubelen, kruiklampen,
accessoires en kalkverf.
Voorstraat 95 (t.o. kerk), Poeldijk
Tel. 0174 285 000, www.doornekampwonen.nl
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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 medewerking van ons vaste begeleidingsorkest, het
Delphi Consort. Het is en blijft een voorrecht om op de
Hoogfeesten van Pasen en Kerstmis te mogen en kunnen werken met dit professionele gezelschap.
Heb je zin om ook mee te zingen, meld je dan aan als
projectzanger.
Stuur een e-mail naar zangkoren@deoscrum.nl en je
krijgt alle informatie over dit project.
TV.

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

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

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

WESTLANDFESTIVAL
Op zaterdag 10 oktober a.s. wordt in De Leuningjes
in Poeldijk het jaarlijkse Westlandfestival weer georganiseerd. Dit festival dat de middag en avond in beslag neemt, wordt georganiseerd door de Westlandse
Federatie van Muziekgezelschappen. Tijdens dit festival strijden muziekverenigingen uit het Westland, maar
ook uit de omgeving van Rotterdam, om de eer, glorie
en eeuwige roem, maar natuurlijk ook om de bekers.
De verenigingen komen uit in drie klassen, te weten de
basisklasse, de middenklasse en de topklasse.
Tijdens de 2015 editie van dit festival zal Fanfare Pius
X een poging wagen om het vorig jaar behaalde resultaat, winnaar in de topklasse en het hoogste aantal
punten tijdens het gehele festival, te evenaren. Voor dit
festival heeft dirigent Geert schrijvers, net als vorig jaar,
weer een paar bijzondere werken speciaal voor Pius X
gearrangeerd. De nummers waarmee Pius X de strijd zal
aangaan met de andere deelnemende verenigingen,
zijn Aurora van de Amerikaanse componist Stephen
Mellilo en Meridian van de Noorse componist en pianist
Ola Gjei lo.
Aurora is het verhaal van een reis van zeven ruimtevaarders, die in de 22e eeuw de opdracht hebben gekregen
om naar de planeet Aurora te gaan en te onderzoeken
of deze planeet geschikt is voor toekomstige exploitatie
en kolonisatie. Vanzelfsprekend gaat het fout en zijn de
zeven ruimtereizigers voor hun overleving volledig op
zichzelf aangewezen.
Meridian weerspiegelt de grote belangstelling van
de componist voor groove, jazz, de symfonieën van
de Russische componist Shostakovich (u weet wel, de
componist van The second waltz waarmee André Rieu
beroemd werd) en zijn voorliefde voor afwijkende
maatsoorten, zoals 7/8 en 5/8 in verschillende ritmes.
Als winnaar van de vorige editie treedt Pius X als laatste vereniging op. Als u komt luisteren, kunt u ook nog
genieten van twee andere spectaculaire werken die ook
door Geert Schrijvers zijn gearrangeerd. Het optreden
van Pius X is gepland voor 21.15 uur, maar als u van een
middag en/of avond vol muziek wilt genieten bent u in
De Leuningjes al welkom vanaf 12.00 uur

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

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

Poeldijk
Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

06.00 - 21.00 uur
07.00 - 21.00 uur
09.00 - 21.00 uur
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HELIKOPTERVLUCHT VOOR HET
GOEDE DOEL
Je kijkt naar beneden en overziet het Westland
vanuit een vogelvluchtperspectief. Dan besef je
dat je in een helikopter zit, boven je eigen huis.
Een unieke ervaring!

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

Zaterdag 12 september j.l., tijdens Rondje Poeldijk,
verzorgde Leo Kalisvaart in samenwerking met enkele
andere sponsors een compleet verzorgde middag inclusief een helikoptervlucht over het Westland en omstreken. Deelnemers kwamen vanuit stichting Kerkeveiling
Poeldijk en stichting Skate4AIR.

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.
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

Skate4AIR ondersteunt onderzoek naar de ingrijpende ziekte Cystic Fibrosis (CF, taaislijmziekte). Een aantal vluchten is vorig jaar beschikbaar gesteld door Leo
Kalisvaart tijdens de benefietveiling van Skate4AIR
team Westland. Stanley Zwinkels (25) en Joey Korteland
(24) waren enkele gelukkigen.
“Vorig jaar hebben wij op de veiling van de winterfair
van Skate4AIR team Westland geboden op de helikoptervlucht. We hebben het kavel uiteindelijk bemachtigd en vandaag konden we hem verzilveren.” vertelt
Joey Korteland. “Wij hebben eind april een dierbare
vriend, Frank Roodenrijs (20), verloren aan CF. We hadden dit moment graag met hem gedeeld. Nu is zus
Nadia Roodenrijs (25) meegegaan. Het was een fantastische ervaring met een dubbele lading. Mooi dat de
opbrengst naar dit goede doel gaat.”
Zaterdag 28 november a.s. is er wederom een benefietavond t.b.v. Skate4Air in het Teejater in Naaldwijk. Met
een veiling, loterijen, dans en muziek. Noteer deze datum alvast in uw agenda, iedereen is welkom. Er is ook
weer een helikoptervlucht beschikbaar gesteld.
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NIEUWS VAN

,,DE BACKERHOF”
Onder redactie van de Vitis Welzijn.

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 toegewezen zorgconsulente.

Activiteitenagenda voor Poeldijk,
wijkcentrum De Backerhof
Optreden Excelsior
Dinsdag 13 oktober om 19.00 uur is er een optreden
van Chr. Harmonievereniging Excelsior in wijkcentrum
De Backerhof aan de Wittebrug 2 in Poeldijk. De entree
is gratis dankzij een match.
Optreden Michel Coenen
Komt u ook? Woensdag 21 oktober is er een optreden van zanger en entertainer Michel Coenen. Vanaf
14.00 uur is iedereen welkom in wijkcentrum De
Backerhof aan de Wittebrug 2 in Poeldijk. De entree
kost € 5,00 inclusief één keer koffie.
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.
AANMELDING GEOPEND VOOR
EERSTE WEEK VAN DE MANTELZORG
Laat je zien en ervaar de ontspanning, het verwennen
en ontmoet anderen.
In Westland zijn veel mantelzorgers, mensen die uren
per week zorgen voor een directe naaste. Er is onderzoek gedaan waaruit bleek dat mantelzorgers vooral

behoefte hebben aan ontspanning, verwennen en er
even uit zijn. “En dat is nu net wat we willen doen in de
week van de mantelzorg,” aldus wethouder De Goeij.
“Zo willen we als gemeente samen met Vitis de mantelzorgers laten blijken hoe zeer wij hen waarderen voor
hun grote inzet. Een sterke samenleving kan niet zonder de kracht van mensen die voor elkaar klaar staan.
Veel Westlanders doen en willen dat en daar ben ik
heel trots op.”
Van 10 – 14 november
Dit jaar wordt voor het eerst de week van de mantelzorg georganiseerd, waarin tien verschillende activiteiten in diverse kernen worden aangeboden. Alle
activiteiten passen in het thema ontspannen en verwennen. Voor de innerlijke mens wordt goed gezorgd.
“Samen eten zorgt voor ontmoeten en je wordt verwend, je hoeft niets te doen en je kunt genieten van
wat lekkers. Mantelzorgers kunnen bijvoorbeeld bijzondere bieren proeven, aanschuiven aan een diner, een
High Tea, een schoonheidsbehandeling, maar ook zelf
bezig zijn bij het maken van een Italiaanse maaltijd of
schilderen,“ geeft Johan Kres, consulent mantelzorg bij
Vitis. Voor de jonge mantelzorger is een aparte activiteit georganiseerd, zodat aangesloten wordt bij het
interessegebied van jongeren. Alle activiteiten zijn te
vinden via www.mantelzorgwestland.nl.
Aanmelden
Alle geregistreerde mantelzorgers ontvangen een
persoonlijke uitnodiging. Mantelzorgers die nog niet
geregistreerd staan, kunnen zich aanmelden via mantelzorg@vitiswelzijn.nl, via de telefoon 0174-630358 of via
de site van Vitis Welzijn www.mantelzorgwestland.nl.

uitzetten van alle lichten
met één schakelaar?
• Dijkstraat 26 • 2675 AX Honselersdijk •
Tel. 0174 - 610027

info@lichtgeluiddomotica.com

Veelzijdig In Service
Maandags gesloten

licht - geluid - domotica
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Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van

Gerard Stolk
De heer Stolk was jarenlang actief als vrijwilliger en tevens
voorzitter van de Cliëntenraad van voormalige locatie
Witte Brug en De Terwebloem. Wij zijn de heer Stolk zeer
dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid.
Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en nabestaanden.
Wij wensen hen veel sterkte toe.
Namens de cliënten en medewerkers van De Terwebloem
Pieter van Foreest
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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

SECRETARIATEN:

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

JEU DE BOULES

”De Ster”
al
ecia u
p
s
Ookaalmen
afh

JAN BARENDSELAAN 70
POELDIJK
TELEFOON 0174 - 244111

Ons bereikte het droevige bericht dat

Tinus van der Meijs
Lid van jeu de boules Verburch ’97 is overleden.
Hij was een héél trouw lid van de vereniging.
Het was een gezellige bouler, wij zullen hem missen.
Dat hij moge rusten in vrede. Wij hopen dat Mien en
haar gezin de kracht krijgen dit grote verlies te verwerken. Alle steun en sterkte in deze moeilijke tijd.
Bestuur en alle leden van jeu de boules Verburch ’97

Halloween 2015
Vrijdag 30 oktober
SVB Transportgroep B.V.

ABC Westland 293
2685 DC POELDIJK - Tel: 0174-282270
Website: www.svbtransportgroep.nl
E-mailadres: info@svbtransportgroep.nl

Start:tussen 18.30 uur
tot 20.30 uur
vanaf sportpark Verburch

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
Karin Koelewijn
info@pureflower.nl

06-53523092
06-51851715
www.pureflower.nl

Voorinschrijving € 4,- tot 20 oktober
bij deelnemende verenigingen
zie www.verburch.nl
Na inschrijving alleen op vrijdag 30 oktober € 5,-
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Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen

Stonden de maanden april tot en met juni in de Westlandse glastuinbouw destijds voor een belangrijk deel in het teken van de
druivenkrent, augustus tot en met oktober was de periode bij uitstek voor wat betreft de druivenoogst. In de tussenliggende tijd
diende de kweker al zijn ervaring en kunde uit de kast te halen
om de teelt tot een goed einde te brengen. Allerlei onheilen lagen
op de loer, een kweker diende continu op zijn hoede te zijn om te
voorkomen dar er iets mis zou gaan. Een buitenstaander kon zich
nauwelijks voorstellen wat er in een bedrijf kwam kijken om een
product dat aan alle eisen voldeed af te leveren. In dat opzicht
mogen de enkele thans in bedrijf zijnde druivenkwekerijen, ook al
is de status ervan intussen drastisch gewijzigd, als een winstpunt
worden beschouwd. Vooral omdat tegenwoordig iedereen met
enige regelmaat de gelegenheid krijgt ter plekke deel te nemen aan
een rondleiding met een vakbekwame vrijwilliger als een soort
‘gids’. Als regel wat oudere personen die terzake de teelt kennis en
ervaring uit het verleden in hun bagage hebben, of mensen die het
een en ander van hun ‘leermeesters’ hebben opgestoken. Op die
wijze krijgt de leek op zijn minst enig idee van wat er zoal plaatsvindt alvorens het product voldoende op smaak is om aan de man/
vrouw te worden gebracht. Het is plusminus honderd jaar geleden
dat een dienstdoende fotograaf de kwekerij van Willem van der
Knaap (in de volksmond lange Willem) en Jaantje Groenewegen
aan de Monsterseweg aandeed. Op het moment dat hij middels
een listig foefje alle ogen op zich of zijn camera wist gericht, was
de tijd rijp om het negental voor eens en altijd vast te leggen. Dat
zijn arbeid succesvol is geweest, zal door niemand als overdreven
worden beschouwd. Was kweker Van der Knaap tijdens het krenten van druiven veelal aangewezen op de onontbeerlijke steun van
tijdelijk personeel, bij de oogst stond hij er vaak alleen voor. Uit
deze opname blijkt echter het tegendeel, het geeft dan ook een
vertekend beeld. U mag dan een onwaarschijnlijk mooie opname
van de Westland Roemoogst onder ogen hebben, een beetje in de

maling wordt u wel genomen. Het staat buiten kijf dat het negenkoppige gezelschap uitsluitend voor de productie van dit plaatje
werd opgetrommeld. Aangenomen mag worden dat na het vertrek van de fotograaf, behoudens de op de trap aanwezige kweker,
bijna iedereen weer zijns weegs is gegaan. Het knippen of snijden
van druiven was immers een zeer nauwkeurig karweitje dat niet
aan iedereen kon worden toevertrouwd, tenzij het ging om een
trosje voor eigen consumptie. Voordeel was dat een tros druiven
knippen, gelukkig voor degene die de klus diende te klaren, aanmerkelijk minder tijd in beslag nam dan een exemplaar krenten.
Een exportwaardig bakje of mandje druiven fabriceren, vereiste
een portie vakmanschap, viel onder de noemer kunst. Niet in het
minst omdat de aanwezige dauw op korrels (een van nature donzige waas op vruchten) zo min mogelijk verloren mocht gaan. De
korrels van druiven waarop de dauw ontbrak, waren glimmend in
plaats van dof. Door de handel werden die glimmende vruchten
al snel als ‘tweede soort’ gekwalificeerd en voor exportdoeleinden
ongeschikt verklaard. Hoewel er qua smaak geen verschillen waren, ging het puur om de uitstraling, het gezicht. We zien dat
er een kleine eeuw geleden nog volop gebruik werd gemaakt van
eigen bakjes en mandjes om de oogst ter veiling te brengen. Bakjes
waarop Poeldijk staat vermeld, alsmede de naam van de kweker.
Omdat de bakjes zonder zogenoemde ‘pootjes’ waren vervaardigd
waren zij, evenals mandjes, ongeschikt om op elkaar te worden geplaatst zonder de vruchten te beschadigen. Vooral omdat het met
het eigen fust steeds behelpen was bij het exporteren, werd naarstig gezocht naar een afdoende oplossing voor dat probleem. Diep
in het najaar van 1926 werd door het overkoepelend orgaan van
de Westlandse veilingen (Bond Westland) besloten eenmalig fust
in te voeren. Fust waarvan terugzenden niet meer aan de orde was,
kistjes die, dankzij de aangebrachte ‘opstandjes’ op elkaar konden worden geplaatst. Tuinders waren aanvankelijk niet verplicht
om te schakelen naar het nieuwe fust. Gezien de resultaten met
de primeur, volgde bijna
iedereen dit goede voorbeeld snel. Het volgende
negental staart u en mij
vanaf links aan: onder in
de serre medewerker Leen
(van) Velthoven, Rinus
en Klaas van de Knaap,
vader/kweker Willem van
der Knaap, een smullende moeder Jaantje van
der Knaap-Groenewegen,
Arie, Marie en Corrie van
der Knaap. Tenslotte zien
we vooraan Nellie van der
Knaap. Ter herinnering!
‘U ziet de Knaapjes zitten
of staan,
van vader Willem tot
moeder Jaan.
Dochters en zonen,
echt heel gewone,
Voorbij, het zal u niet zijn
ontgaan’.
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voor onze puzzelaars

Medium

Grandioos jubileumfeest
Op zaterdag 26 september was het feest ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de KBO afdeling
Poeldijk. Ruim 300 mensen waren in de kerk en in de
Leuningjes aanwezig om dit heuglijke feit samen met
het bestuur te herdenken. In de Eucharistieviering,
waarin pastoor Steenvoorden ons voorging, verzorgden Pius X en het koor Deo Sacrum samen de muzikale
omlijsting. De Pastoor gaf aan dat samenwerking en
omzien naar elkaar altijd belangrijk zijn geweest en dat
ook zullen blijven. In de Leuningjes stonden lange rijen
tafels en stoelen opgesteld waarop iedereen kon aanschuiven en dit vergemakkelijkte het onderling contact.
Ceremoniemeester Peter Zuidgeest kondigde na de koffie, met iets lekkers, eerst voorzitter Aad van der Knaap
aan voor zijn toespraak. Aad memoreerde dat het leven
60 jaar geleden overzichtelijk en duidelijk was. Er was
nog veel geregeld in voorschriften en of gewoonten. Er
is echter veel veranderd. Er zijn nu zorgen over de zorg.
Pensioenrechten zijn een aandachtspunt. En er moeten
ontspanning en belangenbehartiging zijn voor het toenemend aantal senioren. De KBO als organisatie heeft
hierbij bestaansrecht met een zo groot mogelijk aantal leden. “We zijn met velen en als we goed op elkaar
passen hoeft er niemand alleen achter te blijven”, zo
eindigde hij. Vervolgens kreeg hij voor zijn verdiensten
voor de afdeling Poeldijk uit handen van bondsbestuurder Hans Van Mullecom de zilveren KBO-speld.

Hard

KBO Poeldijk

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

Dagje uit 17 september
Het lijkt al weer lang, maar het is pas 3 weken geleden:
Dat we om half 9 met 42 personen vertrokken zijn naar
Utrecht.
In het museum “van Speelklok tot Pierement” werden
we ontvangen met koffie en gebak. Daarna kregen we
een rondleiding door het museum.
De gids kon heel leuk vertellen en heeft een aantal instrumenten laten horen.
Heel bijzonder waren de speelklokken en het geluid dat
ze maakten.
De gids heeft ook zelf een buikorgel bespeeld en daarbij een liedje gezongen waarvan de meesten de tekst
kenden en gezellig mee zongen.
Heel indrukwekkend zijn de grote pierementen waar
een enorm geluid uit komt.
Daarna zijn we naar Scherpenzeel gereden waar we in
restaurant “Boszicht” van een heerlijk diner hebben genoten.
In Haarzuilen hadden we na een rondrit nog een koffiestop.
Rond 6 uur waren we weer terug in Poeldijk.
Ondanks de regen, waar we niet al te veel last van hadden, is het een fijne dag geweest en heeft iedereen het
naar de zin gehad.

Na de toost op de jubilerende afdeling en KBO-speld
van Aad van der Knaap volgde de lunch met een slaa
tje en heerlijke broodjes. De Percussiegroep van Pius
X, met veel jeugdige leden, verzorgde daarna een
ritmisch, melodisch en sprankelend optreden met
bekende nummers. De variatie op “Take 5” klonk voortreffelijk. Daarna kwam Linquenda Theatershows ons
vermaken met kolderieke acties afgewisseld met enkele rustige liedjes. De zaal werd aangezet tot bewegen
door Paul Kuijken die zijn carrière begonnen was bij de
cliniclowns. Dansen en schuitje varen of samen deinen
op de muziek, het hoorde er allemaal bij. In de pauzes
werden de drankjes vlot en accuraat door het personeel van de Leuningjes verzorgd. En ook bitterballen en
andere hapjes waren in trek. Het laatste onderdeel was
een optreden van de plaatselijke zanger Koos Janssen.
Hij wist de zaal helemaal mee te krijgen eerst met enkele rustige nummers en na de pauze met bekende meezingers met als apotheose het Poeldijks Volkslied. Het
mondde uit in een grote, gezellige polonaise.
Daarna werden de verschillende mensen bedankt
die actief waren geweest voor dit feest. Zoals Mieke
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Janssen voor de EHBO, Willem de Bruijn als fotograaf,
Piet van der Drift voor de bloemversiering en Willem
Scholtes voor de zaalverzorging.
Tenslotte bedankte vice-voorzitter Brigit van Dijk ceremoniemeester Peter Zuidgeest voor zijn geweldige leiding op deze dag. En wenste iedereen wel thuis.

Spreuken en gezegden
We weten bijna alles van de prijs, maar van bijna niks
de waarde.
Jesse Klaver

13 JUBILARISSEN PRINSES
BEATRIX SPIERFONDS
Maandag 21 september werden
13 jubilarissen in Poeldijk door het
Prinses Beatrix SPIERfonds onderscheiden met ieder een oorkonde
met bedankbrief voor 20 t/m 30 jaar
trouw collecteren of organiseren.
De opbrengst dit jaar met 35 collectanten is € 2.098,73. Collectanten in
Poeldijk heel hartelijk dank voor uw inzet!!
Alle collectanten waren door het comité uitgenodigd in het Ontmoetingscentrum van de Nederlands
Hervormde Kerk aan de Fonteinstraat 6 in Poeldijk.
Onder het genot van een kopje koffie en een heel speciaal geregeld klein gebakje met daarop het logo van
het PB SPIERfonds opende Rita van Koppen de bijeenkomst en heette iedereen van harte welkom ook Gert
Kloosterboer, Regiocoordinator voor het fonds voor
een groot deel van Zuid Holland.
Annie Meijboom reikte samen met Gert de presentjes
voor 20 jaar inzet uit bestaande uit een verzilverd duoblok fotolijstje, een bosje bloemen en een oorkonde
evenals een bedankbrief. Gert bedankte ieder afzonderlijk voor hun jarenlange inzet. De dames De Vreede,
Bekkers, Eijgermans, Van Kester, Van der Meer, Van de
Pot en Vellekoop hebben ieder zich al 20 jaar ingezet

als collectanten voor het Prinses Beatrix SPIERfonds.
Helaas kon het echtpaar Van Zijl niet aanwezig zijn. Die
ontvangen de presentjes de dag erna.
Tiny van de Velden deed er nog een schepje bovenop
met haar tomeloze inzet voor 25 jaar en ontving ook
nog een fraaie bos bloemen.
De 3 dames van het comité die allen opstappen ontvingen onder dankzegging allen een oorkonde met bedankbrief: Mirjam van der Knaap ontving daarnaast
een lepeltje voor 14 jaar belangeloze inzet, Annie
Meijboom voor 28 jaar verzilverd duoblok fotolijstje en
Rita van Koppen voor 30 jaar een verzilverde tafelbel.
Annie en Rita kregen vanwege de lange staat van
dienst bovendien nog een fraai boek De Wetenschap
dat het werkt.
Omdat het gehele comité opstapt riep Gert de aanwezige collectanten op om na te gaan of er 1 of meer personen bereid zijn mee te helpen met de organisatie voor
2016 en legde kort uit wat de taken van een medeorganisator zijn.
Annie Meijboom is gelukkig bereid het nieuwe comité
het eerste jaar te ondersteunen. Als u niet wilt collecteren maar mogelijk wel helpen met organiseren van een
wijkje, neem contact op met Gert 06-14404077 of per
mail kloosterboer.gert@gmail.com.

Ouder worden is niet erg, als je d’r maar op tijd aan
begint.
Sjaak Bral

kleine stapjes
maak je samen
iedereen is welkom bij
smallsteps westhof
in poeldijk
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
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Uw mooiste foto
op hout of metaal
Bestel nu bij lokaalprinten.nl
Het gemak van online, het voordeel van lokaal

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
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.

Onderhoud • Reparatie • APK
Verkoop Occasions • Airco service
Schade herstel
Jupiter 32 • 2685 LR Poeldijk
Telefoon 0174 - 248 030
www.autowassink.nl

VERSLAG BROMMERSPEKTAKEL RONDJE POELDIJK
12 SEPTEMBER 2015
Het is weer zover, voor de 13de keer het brommerfeest
in Poeldijk. Om 9.00 uur kramen opgezet om oldtimer
onderdelen en complete brommers aan te bieden. Het
podium in orde gemaakt om de rockband Ido te kunnen ontvangen uit Loosduinen, Ido betekent: in dronkenschap opgericht.
In de pauze draait Willem Scholten 60-er jaren muziek.
Bij de verloting werd een kleuterpuch uit 1957, geheel
compleet en lopend, verloot. Voor slechts € 5,00 kon
deze oldtimer gewonnen worden. Ook stonden er weer
vele prijzen klaar. Om 10.30 uur kwamen de eerste liefhebbers zich al melden. Je kon wel merken dat de buienradar goed in de gaten werd gehouden, maar we
werden beloond met prima weer.
De toerrit, enkele dagen daarvoor uitgezet door Hans
Hogervorst, Tinus van Tol, Andre Greve en Henk Mulder, werd om 13.00 uur gestart. Met bijna 200 mannen
en vrouwen vertrokken we van Poeldijk, via Honselersdijk naar Naaldwijk, waar we als verrassing door de
auto showroom van Verbeek Veenman gingen rijden.
Heel geinig was het, er zijn opnames van te zien op
facebook en de site van OBC de Oudcamp. Vanaf
Naaldwijk reden we via ‘s-Gravezande naar Hoek van
Holland, naar Monster en weer richting Poeldijk, waar
we als eerbetoon over de Cubalaan reden langs de woning van Jan van Heiningen, ons clublid die helaas in die
week is overleden. Jan, we zullen je nooit vergeten. Wij
wensen zijn vrouw en familie heel veel sterkte toe met
dit zware verlies.
Daarna reden we weer naar Poeldijk waar we terugkeken op een prachtige droge rit. Gevolgd door onze
bezemwagen van Scooter Poeldijk die dit keer niemand
op hoefde te laden, alsnog bedankt voor de service.
We werden door de band Ido opgewacht en die begonnen een paar flitsende nummers te spelen, tussen
de muziek door werden er prijzen verloot en bekers
uitgereikt.
Om 15.00 uur werden er 150 haringen binnengebracht
om uitgedeeld te worden aan de mensen die daar wel
trek in hadden. Nou, trek in hadden, het leken wel
kopmeeuwen zo hard ging het, ze smaakten heerlijk.
Vishandel Lobo bedankt voor de keurig schoongemaakte haringen en de snelle service.
Om 16.30 uur werden de laatste bekers uitgereikt en
kregen onze verkeersregelaars een leuk aandenken
voor het afzetten van de kruispunten, hiervoor bedankt. Toen was de trekking van de oldtimer Puch uit
1957 aan de beurt. Het lot werd getrokken door een
medewerkster achter de bar, zij trok het lot dat in het
gelukkige bezit was van Casper van Dijk uit Poeldijk die
apetrots was dat hij had gewonnen. Wij feliciteren hem
hiermee van harte. Wat leuk is, is dat de brommer terecht is gekomen bij een jonge generatie die ook gek
is op oldtimers, veel plezier ermee, hij is een van onze
jongste deelnemers. Onze oudste deelnemer was Klaas
Pronk, de oude visboer van bijna 80 jaar, die gewoon
effe meereed en daarbij ook een prijs verdiende met
zijn Batavus mk uit de 70-er jaren.
Hierna kregen Andre en Henk een prachtige bos bloemen, aangeboden door Marja de Brabander van
bloemenkraam Pure Flower, uitgereikt door Erik de
Brabander van Rebouw Bouwbedrijf voor het 13 jaar
organiseren van ons brommerspektakel, zij stoppen
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namelijk hiermee.
Misschien is er volgend jaar nog alleen een brommermeeting met 60-er jaren platenmuziek maar dit wordt
eerst met het bestuur van rondje Poeldijk besproken,
jullie horen hier nog van.
Alle mensen die ons al die jaren hebben gesponsord
worden hierbij bedankt.
Ook EHBO bedankt, die gelukkig geen werk had, en
iedereen die we vergeten zijn bedankt en alle bromfietsfanaten die ons altijd kwamen bezoeken.
We blijven elkaar zien, de brommergroeten van Andre
en Henk.

poeldijkertjes
NIEUW in Poeldijk
Yogales, low budget
Maandagmorgen van 8.45 - 10.00 uur
in de Herv. Kerk, Fonteinstraat 6
Els Duijnisveld, tel. 0174-242029 / 06-20697082
Nieuw in Poeldijk!
Esther Eijgermans Reiki Healings en Inwijdingen
Op 14 oktober is er een informatieavond.
Op 22 oktober is er een informatieochtend.
Opgeven is verplicht i.v.m. de ruimte!
Tevens verkoop van een klein assortiment edelstenen.
Verkoop uitsluitend op afspraak!
www.EstherEijgermans.nl - Reiki@EstherEijgermans.nl - 06-25163055

Roofvogelshow 17 oktober
De winkeliersvereniging OKE te Poeldijk organiseert
zaterdag 17 oktober een schitterende roofvogelshow.
Vanaf 12.30 uur zijn de roofvogels te bekijken en
kunnen er foto’s gemaakt worden met de vogels op de
hand, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Een
unieke kans om samen met zo’n prachtige vogel een
mooi plaatje te schieten. Camera zelf meenemen.
De show begint om 13.30 uur en zal ongeveer een
uur duren. Er wordt gevlogen met verschillende
roofvogels zoals een woestijnhavik, sneeuwuil,
roodstaart buizerd, Europese en Canadese Oehoe en
nog diverse andere roofvogels.
Na de show is er opnieuw gelegenheid om met de vogels op de foto te gaan.
Er zijn geen kosten aan verbonden en iedereen is welkom.
Locatie: IJsbaan aan de Rijsenburgerweg bij de kerk.
Mocht het weer roet in het eten gooien zal er een andere datum gepland worden.

O.K.E.

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

Hallo
superdeal

Dubbel friss
4 pakken 1,5 lt

van

396

Sisi sinas of 7-up
2 flessen 1,5 lt

van

2

290

2

50

25

Boere

Wagner pizza
div. soorten

2e pizza

halve
prijs

Dash wasmiddel
2 pakken

van

950

5

00

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

