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Van der Maarel, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk
tel. 0174-245262
www.vandermaarel.keurslager.nl

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat slagerij van der Maarel 
zich vestigde in Poeldijk. Op 1 september van dit jaar 
heb ik, Marco van der Hout, het hakbijltje van Jan van 
der Maarel mogen overnemen en hier ben ik bijzonder 
trots op. Samen met het bestaande team zetten wij de 
Keurslagerij met veel plezier voort!

De komende tijd hebben wij 
veel leuke acties voor u in petto!

Graag tot ziens!

Marco van der Hout en medewerkers

Pesto-briehaasjes
Varkenshaas gevuld met brie, 
dichtgevouwen met ontbijtspek 
en pestomarinade 

 2 stuks 600

Duitse biefstuk 

 4 stuks 600

60 jaar Keurslager 
Van der Maarel 

in Poeldijk

Aanbiedingen gelden van 2 t/m 9 november 2015

VLEESWARENKOOPJE

Achterham + 
Grillworst + 
Filet Americain 

 3x 100 gram samen 600

Kipschnitzels 

   4 stuks 600

op=opop=opop=op

GRATIS bij 10 stempels

     Spaar 
    voor het    
    kwartet
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€5,- €5,- €5,- €5,- €5,-

€5,- €5,- €5,- €5,-
gratis 
kwartet

€5,-

10 stempels is een gratis kwartet waard!

€5,- €5,- €5,- €5,- €5,-

€5,- €5,- €5,- €5,-
gratis
kwartet

€5,-

VARKENKARBONADE

Er zijn drie soorten karbonades: de schouder, rib en haas. 
Elke karbonade heeft een botje. De magerste karbonade is 
de haaskarbonade. De ribkarbonade is herkenbaar aan het 
grootste botje. De schouderkarbonade heeft wat meer vet (dat heet doorregen) en is donkerder van kleur. 

KARBONADE

VARKENSHAAS SLAVINK ROLLADE

KARBONADEKARBONADE

KARBONADE
KARBONADE

Er zijn drie soorten karbonades: de schouder, rib en haas. 
Elke karbonade heeft een botje. De magerste karbonade is 
de haaskarbonade. De ribkarbonade is herkenbaar aan het 
grootste botje. De schouderkarbonade heeft wat meer vet (dat heet doorregen) en is donkerder van kleur. 
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KIP

KIPFILET

Kipfi let komt van de borst van de kip. Kipfi let is vetarm en 

makkelijk te verteren. Het is belangrijk dat kipfi let na het 

bakken altijd gaar is. Rauwe kipfi let eten is niet goed voor je, 

want pas na het bakken zijn alle bacteriën weg. 

KIPFILET

KIPPENPOOT KIPPENSOEP KIPSCHNITZEL
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WORSTSOORTEN

LEVERWORST

Deze worst kan op brood worden gegeten, maar veel 

mensen snijden ook plakjes leverworst om als hapje te eten 

tijdens feestjes en verjaardagen. Leverworst bestaat uit 

varkensvlees, lever en kruiden. Het deeg wordt in een darm 

gestopt en als laatste gekookt. 

LEVERWORST

GEKOOKTE WORST GRILLWORST
ROOKWORST

SPAARKAART
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mensen snijden ook plakjes leverworst om als hapje te eten 
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HAAS

Dit is 
geen haas zoals je in het bos tegen kan komen, maar 

een haasje komt van de achterkant van de rug van een dier. 

Dit kan een varken, kalf, ru
nd of een lam zijn. Het vle

es is 

heel zacht doordat het een spier is d
ie haast niet wordt 

gebruikt. 

HAAS

EZEL

MUIS

OESTER

VERRASSENDE NAMEN

Spaarkaart vol?

Vul onderstaande gegevens in en ontvang 

het Keurslager kwartet GRATIS!

Naam:

E-mail:

Telefoon:

op=op

Looptijd: 9 t/m 28 november 2015

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

Pedicure Praktijk                   
Verhoog 

Gevestigd in het  Sport 
Medisch Centrum Westland 

 
 
 
 
 

  
 Verburghlaan 24a Poeldijk 
 Bel voor en afspraak 
 06‐27000290  

Voorzitter  
AAd VAn der KnAAp 
oVerleden
Op woensdag 28 oktober bereikte ons het droeve 
bericht dat onze voorzitter Aad van der Knaap 
onverwacht is overleden. Op dinsdag 27 oktober 
was hij nog actief bij de eerste kaartmiddag in 
restaurant “Vrienden”. Deze verandering van 
locatie was noodzakelijk vanwege asbestvervuiling 
welke in de Leuningjes was geconstateerd. 
De KBO afdeling Poeldijk verliest in hem een 
harde werker die vanaf 2001 voorzitter was. 
De voorzitterstaak vervulde hij op zijn eigen wijze; 
waarbij hij ook veel ruimte aan de initiatieven van 
andere bestuursleden gaf. Iedereen kende hem 
en hij kende ook iedereen. Hij was prettig in alle 
contacten en een prima vertegenwoordiger van 
de KBO afdeling Poeldijk. We verliezen in hem een 
gedreven voorzitter.

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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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   
Wonen, zorg, behandeling en Thuiszorg.

Pieters Behandelpraktijk: 0174 - 615 255, 
www.pietersbehandelpraktijk.nl, gespecialiseerde behandelingen

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

Inleveradres voor kopij en advertenties:
Voorstraat 53, Poeldijk, de_poeldijker@hotmail.com.

Voor de uitgave van 18 november, gelden de volgende inleverdata : 
Inleveren kopij: dinsdag 10 november vóór 12.00 uur; 
voor advertenties: donderdag 12 november vóór 12.00 uur.

 4 november ♣  16.45 uur: Start actie  
‘Redt het Sinterklaaslied...’.

 7 november ♣  Krantenaktie in de dorpskom 
(stapelbouw).

  ♣  De Blauwkonters, Prinsverkiezing.

  ♣  Herfst-Wintermarkt in de 
Backerhof.

   ♣  Handbalwedstrijd,  
Verburch – Dongen,  
aanvang 20.00 uur.

 14 november ♣  Aankomst Sinterklaas om  
13.00 uur bij de Gantelbrug.

  ♣  Bridge- en klaverjasdrive in aula 
van ISW, aanvang 13.00 uur.

  ♣  Handbalwedstrijd,  
Hercules – Verburch,  
aanvang 19.00 uur.

De   poelDijker
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0174 
– 

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

0174 
– 

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

0174 
– 

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

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

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.

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 6 november en zaterdag 7 november:

SPECULAAS CAkE nu voor  ......................................  @ 3,25 
SintErkLAASbrood nu voor  .............................  @ 3,60 
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 13 november en zaterdag 14 november:

mArSEPEin mozAïEk (100 gr.) nu voor   ...  @ 2,25 
SAUCijzEnbroodjES nu voor  ..........................  @ 1,45 
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

HET ADRES VOOR AL UW SPECULAASPOPPEN, 
BOTERLETTERS, STAVEN, GEVULDE SPECULAAS, 
PEPERNOTEN, MARSEPEIN, SUIKERGOED, EIGEN 

FABRIKAAT CHOCOLADE LETTER.

Wilt u iets speciaals als sintgeschenk, informeer naar  
alle mogelijkheden en bekijk onze website 

WWW.bAkkErijVAndErSAndE.nL

EN DIT ALLES BIJ DE HOF
LEVERANCIER VAN SINTERKLAAS

prinSenVerKiezinG de BlAUWKonterS
zaterdagavond 7 november is het zover, prinsenver-
kiezing. Wegens de asbestvondst in De Leuningjes is het 
dit jaar bij Party Centrum VRIENDEN aan de Voorstraat. 
De zaal is om 19.00 uur open en om 19.30 uur barst 
het feest los! Rond de klok van half negen gaan we af-
scheid nemen van jeugdprins Niels en zijn Page Quincy. 
Zij zijn een jaar lang aan de leiding gegaan van de 
Jeugdraad van c.v. de Blauwkonters. 
Wij zeggen altijd: er is een tijd van komen en er is een 
tijd van gaan, de tijd van gaan is nu gekomen.
Om 21.11 uur worden de Jeugdprins en –page voor het 
jaar 2015-2016 bekend gemaakt.
Na hun installatie kiezen zij hun adjudant.
Het zou erg leuk zijn voor hen als er veel leeftijdsgeno-
ten aanwezig zijn. Dus jongens en meiden uit de groe-
pen 7-8 en voortgezet onderwijs: kom naar VRIENDEN 
om Niels en Quincy uit te zwaaien en de nieuwe jeugd-
prins en -page te verwelkomen, en natuurlijk polonaise 
te lopen en te dansen! 
Dit alles met muziek van DJ Marcel.
Om 22.00 uur komen Prins en Page samen met Raad 
van 11 en gastverenigingen officieel binnen. Rond 
22.30 uur gaan we afscheid nemen van Prins Vincentius 
en Page Sharmaine, de oud-prinsen zorgen altijd voor 
een spectaculair afscheid, dus kom kijken!
Deze avond zal ook de nieuwe grootvorst benoemd 
worden.
En dan 23.11 uur tijd voor de bekendmaking Prins en 
Page voor het seizoen 2015-2016.
Wilt u weten wie dit zijn? U bent van harte welkom.
De entree is gratis! Tot 7 november bij VRIENDEN?
Voor meer informatie kunt u mailen/bellen naar het 
secretariaat: secretariaatblauwkonters@caiway.net of 
244397 of kijk op onze vernieuwde site www.deblauw-
konters.nl

HerFSt-WinterMArKt  
in de BACKerHoF

De Herfst-Wintermarkt in de Backerhof, Wittebrug 2 
wordt gehouden op zaterdag 7 november van 11.00 
tot 15.00 uur.

Er zijn leuke cadeautjes voor de kerst o.a.
- Handgemaakte kaarten
- Zelfgemaakte handwerkjes
- Waaronder poppen, groot en klein
- Nijntjes, beestjes
- Barbies
- Dikke sloffen, diverse kleuren
- Stola’s, poncho’s en truien
- Planten
- Enveloppen trekken, altijd leuk

U kunt ook gebruik maken van een heerlijk kopje kof-
fie, drankje en een hapje.
Er zijn o.a. zelfgemaakte plakjes verschillende cake.
Al met al dus best de moeite waard om even te komen 
neuzen.
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Tel. : 0174 - 243108
Fax : 0174 - 244827

Mobiel : 06 - 53175878

Gantel 4
2675 CH  Honselersdijk
zwantrans@planet.nl

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

Bel 0900 - 60 80 100 (lokaal tarief )

of kijk op: www.ouderenombudsman.nl

Ook ’s zomers is de 
Ouderen Ombudsman  
er voor u!
Zijn de mensen in uw omgeving met vakantie? 
Blijf dan niet met uw vraag rondlopen.
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overwint, regeert, voert gezag. In de H. Schrift wordt 
Christus meerdere malen “koning” genoemd (zie o.a. 
Mt 2,2; Joh 18,37; Lc 23,3; Mt 27,42; Mc 15, 26). Het idee 
van Christus koningschap is dus al heel oud. Sinds 1925 
wordt het als kerkelijk feest gevierd. Niet een koning in 
wereldlijke zin, maar een herder die omziet naar ons, 
in het bijzonder Zijn kleinen en kwetsbaren. In de li-
turgie wordt het gezag en de ontferming van Jezus de 
Christus over de hele schepping, over levenden en do-
den, tot uitdrukking gebracht. Door Zijn dood en ver-
rijzenis is de macht van de dood overwonnen en delen 
wij in het Rijk Gods van vrede en gerechtigheid: God-
met-ons. Met die verwachting èn opdracht gaan wij zo 
vervolgens hoopvol de advent in.

Dat wens ik u vanuit het pastorale team van harte toe.

Pastor Hans Smulders

eVen VoorStellen ……
Van september tot juni loop ik 
als priesterstudent stage in pa-
rochiefederatie Sint Franciscus, 
tussen duin en tuin. Ik ben Eli 
Stok, 25 jaar en nu in het vijfde 
jaar van mijn opleiding.

Van huis uit ben ik kerkbetrok-
ken, maar niet katholiek op-
gevoed. Door veel te lezen 
raakte ik echter diep onder de 
indruk van de traditie en het 
gedachtegoed van de katholieke Kerk. Vandaar dat ik 
op 18-jarige leeftijd werd opgenomen in de volledige 
‘communio’  

Na de middelbare school ging ik filosofie studeren in 
Middelburg en Leuven. In die tijd ging ik graag naar de 
Mis, maar ik was niet bezig met de vraag hoe ik me ver-
der zou kunnen inzetten voor de kerk.
Daar kwam verandering in, toen ik in Leuven een 
Amerikaans seminarie leerde kennen. De gastvrije en 
gelovige sfeer sprak me erg aan. Tijdens de plechtige 

“CHriStUS VinCit, CHriStUS 
reGnAt, CHriStUS iMperAt”
Aan het eind van het kerkelijk jaar is er behoefte nog 
eens een paar duidelijke accenten te zetten in ons ge-
loofsleven. Allerheiligen, Allerzielen en Christus 
Koning.
Allerheiligen wil niet zeggen dat we allemaal heili-
gen zijn. Wel dat we allemaal, veelkleurig als de herfst, 
geroepen zijn heiligend onze levensweg te gaan. 
Heiligend, helend, opdat wij met en door De Heilige 
elkaar tot zegen zijn. Allerzielen: de gedachtenis van 
alle overleden gelovigen omdat liefde niet stopt na 
de dood. Bij het verlies van een dierbare is ten diepste 
voelbaar hoe je als nabestaande deel bent van, opgeno-
men bent in een gemeenschap: de gemeenschap van de 
heiligen en een gemeenschap van aanwezigheid en ge-
mis. Waar liefde zich herneemt en langzaam haar adres 
weer terugvindt. 

En over dat alles heen het slotakkoord van “Christus 
Koning” waarmee we het kerkelijk jaar afsluiten. Aan 
het einde van een uitvaart op het kerkhof kras ik als 
priester gewoonlijk een kruis in het hout van de kist en 
spreek daarbij voor de dierbare dode(n) uit: “Christus 
vincit, Christus regnat, Christus imperat”: Christus 

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

• Baggerwerk in sloten, vijvers en grachten
• Eigen depot voor baggerspecie
• Maaiwerk van bermen en slootkanten
• Beschoeiingen en damwanden
• Sloten graven en dempen
• Aanleggen en verbreden van dammen
• Leveren en afvoeren van grond,

zowel over de weg als over water
• Brede rijplaten te huur

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

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingsswerken 06-20301432

Wij zijn er voor uWij zijn er voor u

EEN PERSOONLIJKE UITVAART
MET OOG VOOR DETAIL

Telefoon 0174-270090
Uitvaart- informatiecentrum

Voorstraat 26, 2685 EM  Poeldijk
www.lupine.nl U I T V A A R T V E R Z O R G I N GU I T V A A R T V E R Z O R G I N G

DE LIER

LUPINE_0911_09_POELDIJK_93x91.indd   1 14-09-2011   10:45:42
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MAG iK dAn BiJ JoU? - 
BeneFietConCert  
t.B.V. VlUCHtelinGen 
Op vrijdagavond 20 november is er in de Oude Kerk in 
Naaldwijk een benefietconcert t.b.v. vluchtelingen. De 
stroom van vluchtelingen vanuit het Midden-Oosten en 
Afrika richting Europa kan niemand ontgaan zijn. De 
reacties zijn zeer divers. De initiatiefnemers van dit con-
cert – enkele mensen uit verschillende Westlandse ker-
ken – willen een warm en menselijk geluid laten horen 
rondom vluchtelingen. “Wat je persoonlijke mening of 
politieke standpunt ook is, elk mens telt en elk mens 
heeft medemensen nodig. We hopen – voorbij de hard-
heid van het debat en de angsten en zorgen van velen – 
mensen met elkaar te verbinden.” 

Het concert wordt verzorgd door de recent opgerich-
te Westlandse band Crosspoint Music. Ook organist 
Gerard Bal en enkele andere musici zullen hun mede-
werking verlenen aan deze avond. Er zullen bekende 
Nederlandstalige en Engelstalige nummers ten gehore 
worden gebracht, waaronder “Mag ik dan bij jou?” en 
“Vluchten kan niet meer”, maar ook “You raise me up” 
en “Hallelujah”. Muziek zal worden afgewisseld met 
enkele korte persoonlijke verhalen van mensen in het 
Westland die ooit zelf gevlucht zijn. 

Iedereen is van harte welkom op deze avond. Kaarten 
à € 7,50 (incl. 1 consumptiebon) zijn verkrijgbaar bij 
de ingang van de kerk aan het Wilhelminaplein in 
Naaldwijk, vanaf 19.15 uur. Max. 500 mensen kunnen 

diakenwijding van drie seminaristen, niet veel ouder 
dan ik, werd ik geraakt. De toewijding in hun houding, 
de vreugde op hun gezicht, zetten mij aan het naden-
ken over mijn eigen roeping. Uiteindelijk leidde dat er-
toe dat ik een oriëntatiedag bezocht en me aanmeldde 
voor de priesteropleiding.

De afgelopen vier jaar heb ik theologie gestudeerd aan 
het Grootseminarie St.-Willibrord in Vogelenzang (de 
‘Tiltenberg’), toen nog een leefgemeenschap van pries-
terstudenten uit verschillende bisdommen. Het waren 
waardevolle jaren van bezinning en vorming, van sa-
men leven, samen studeren en samen bidden. Ook wa-
ren er stages waar we al enige ervaring opdeden met 
het werk in de parochie.

Inmiddels ben ik verhuisd naar Vronesteyn (Voorburg), 
het diocesaan centrum voor priester- en diakenoplei-
ding. Ook ben ik sinds begin september actief als stagi-
air in de federatie, vooral in Naaldwijk, Honselersdijk, 
Maasdijk en De Lier. Ik heb van u veel positieve reacties 
gehad en voel me welkom, bedankt daarvoor! Ook vind 
ik het mooi om de betrokkenheid van velen bij de pa-
rochie te ervaren, om nog maar te zwijgen van de vrij-
gevigheid. Nu ik de Westlandse druiven heb geproefd, 
hoef ik geen andere meer!

Ik heb goede hoop dat de stage vruchtbaar zal zijn, zo-
dat ik hopelijk later als priester ‘naar Zijn hart’ de kerk-
gemeenschap kan dienen. Daarvoor vraag ik uw gebed 
en sta ik altijd open voor uw advies.
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Kester-van Mil, Joke Daalman, Jan Daalman, Gré 
Daalman, Joop Daalman, Jana Duyvesteijn-Enthoven.

BiJzondere VierinG
zondag 8 november om 19.00 uur. St. MAArten 
in Monster.
Op zondag 8 november vindt er een St. Maarten op-
tocht plaats. 
Om 18.00 uur worden er lampionnen geknutseld in ge-
bouw OJOS aan de Choorstraat. 
En na de optocht is er rond 19.00 uur een samenkomen 
in de Heilige Machutuskerk om het verhaal van Sint 
Maarten te vertellen.
iedereen is welkom, maar vooral voor de kinderen!

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 5 november om 19.00 uur:
Er is géén Rozenkrans bidden in De Backerhof.

donderdag 12 november om 19.00 uur:
Eucharistieviering met pastor H. Smulders.

donderdag 19 november om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden in De Backerhof.

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

Woensdag 4 november om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

Vrijdag 6 november om 15.00 uur:
Eucharistieviering Past. P. Linders

Woensdag 11 november om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

Vrijdag 13 november om 15.00 uur:
Eucharistieviering Past. M. Kwee 

Woensdag 18 november om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

De vieringen vinden plaats in de Multifunctionele ruim-
te 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.

het concert bijwonen. Aanvang 20.00 uur. Na afloop, 
rond 21.15 uur, is er een drankje. De opbrengst van deze 
avond komt volledig ten goede aan VluchtelingenWerk 
Zuidvleugel (o.a. Westland). 

Contactgegevens initiatiefgroep: Irene van der Meulen, 
vandermeulen@pkn-naaldwijk.nl, tel. (0174)641585

iGnAtiAAnS Bidden
(adventsretraite “naar U gaat mijn verlangen”)
Op weg naar Kerstmis. De advent is een prachtige tijd 
om ons daarop voor te bereiden. Een paar weken van 
alles iets minder, je bezinnen; wat betekent advent voor 
mij? Een schitterend hulpmiddel hierbij zou Ignatiaans 
bidden kunnen zijn. Als u zich hiervoor aanmeldt ont-
vangt u elke avond een email met een bijbeltekst en 
een suggestie voor gebed. Aan u om elke dag wat tijd 
vrij te maken voor gebed en bij uzelf na te gaan wat de 
tekst met u doet. Het is goed mogelijk dat u verrast of 
aangemoedigd, uitgedaagd of geprikkeld wordt. Dan is 
er ook nog de mogelijkheid om, eens per week, uw er-
varingen met anderen te delen. 

Op de pastorie, Harry Hoekstraat 37 in Wateringen 
bent u welkom op dinsdag 1 december, maandag 7 en 
14 december en dinsdag 22 december van 19.30 - 20.30 
uur om naar elkaar te luisteren en met elkaar te bid-
den. Zo kunnen we samen biddend op weg gaan naar 
Kerstmis. Ga naar de site: ignatiaansbidden.org, daar 
kunt u zich aanmelden!

KerKBeriCHten
WeeKend 7/8 november: 32e zondag door het jaar 
(B).
zaterdagavond 19.00 uur:
Geen VierinG!! Er is een viering in de H. 
Machutuskerk te Monster.

zondagochtend 11.00 uur:  
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor, 
Nederlands.
Voorganger: Pastor Steenvoorden.

Intenties: Jaargetijde Ria v.d. Knaap-Barendse, Jan 
Enthoven en Raymond, Koos van Dijk, Riet v.d. 
Valk-Larsen, Theo v.d. Elst en Annie v.d. Elst -van 
Marrewijk, Koos v.d. Ende, Wim van Dijk en Marie 
van Dijk-Bol.

WeeKend 14/15 november: 33e zondag door het 
jaar (B). 
zaterdagavond 19.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor, 
Nederlands.
Voorganger: Pastor M. Straathof.

Intenties: Greet van den Bogaert-Scholtes, Ria de 
Winter-Schaafsma, Truus Heskes-Flaton.

zondagochtend 11.00 uur: 
WOORD- EN COMMUNIEVIERING met volkszang en can-
tor.
Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk.

Intenties: Jaargetijde Corry Broch-van Ruijven, 
jaargetijde Leen van Bergen en Marie van 
Bergen-Janssen, Arnold Oosterwijk, Jeanne 
Koremans-Lelieveld, Ton van Kester, Sonja van 
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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

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

WWW.AUTOBEDRIJFWVANDERENDE.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

GoUden portAlen
Op het moment dat ik dit schrijf is het prachtig najaars-
weer. Strakblauw is de hemel en de lucht is fris maar 
niet bijtend koud. Wat is het heerlijk om dan een eind 
te lopen of te fietsen. Daarbij natuurlijk wetend dat het 
zó over kan zijn. Op het moment dat u dit leest, kan 
het wel guur novemberweer zijn! De seizoenen zijn een 
van de mooiste dingen die God heeft uitgedacht, een 
voortdurende afwisseling waar je nooit genoeg van 
krijgt!

Gisteren ging ik met mijn zoons een eindje fietsen. 
Overal waren de prachtigste herfstkleuren te zien, en 
we keken onze ogen uit. In Ockenburgh was de herfst 
wel op zijn mooist. De grote laan daar wordt geflan-
keerd door twee rijen bomen, waarvan de bladeren 
prachtig goudgeel waren. Als de wind even blies daalde 
er een regen van gouden muntstukken neer. De jon-
gens vonden het prachtig, en schoppen natuurlijk ook 
graag met hun voeten door de afgevallen bladeren. 
Ik moest intussen aan een zin uit gedicht van Jacqueline 
van der Waals:

 “Waar gouden de portalen zijn,
 Hoe zullen daar de zalen zijn!”

De schoonheid van de wereld in herfstpracht als een 
vooruitwijzing naar Gods wereld die komt!
Soms wordt er wel eens gezegd dat verlangen naar de 
hemel een soort ‘escape’ is voor mensen die het moei-
lijk hebben. ‘Opium van het volk’ zoals Marx zei. Maar 
dit gedicht leert wel anders! Niet ellende of pijn doet 
de dichteres verlangen naar de hemel. Nee, juist de 
mooiste dingen van deze wereld kunnen soms het ver-
langen oproepen naar iets dat we niet kennen. Een 
andere wereld voorbij de horizon waar dit een reflectie 
van is. Hebt u dat nooit? Zou dat niet de stille roep zijn 
van God, om op zoek te gaan naar zijn rijk voorbij deze 
wereldrand? 

 “In welk een groote heerlijkheid
 Zal ik dàn binnengaan,
 Indien van goud de gangen zijn,
 Hoe groot moet mijn verlangen zijn,
 De zalen in te gaan!”

KerKdienSten
WoenSdAG 4 noVeMBer: 
dankdag voor gewas en arbeid:
19.30 uur: Ds. A.J. Molenaar

zondAG 8 november 2015:
10.00 uur: Ds C. v.d. Meij, Naaldwijk
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



9De   poelDijker
zondAG 15 november 2015:
10.00 uur: Ds. A.J. Molenaar, openbare belijdenis
19.00 uur: Ds. B. Brunt, Alphen a.d. Rijn

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

Bij de kerkdiensten
Op WoenSdAG 4 november is de jaarlijkse dankdag 
voor gewas en arbeid. Om 19.30 uur is er daarom een 
kerkdienst om de Here te danken voor al het goede dat 
Hij ons geeft. We staan stil bij een minder bekend ge-
deelte uit de Bijbel, Genesis 35, waar Jakob een altaar 
bouwt en God dankt voor zijn bijstand. En natuurlijk 
zullen we meer tijd dan anders nemen om God te dan-
ken en eren!

Op zondag 8 november hebben we een speciale 
dienst wegens reünie van de vakantiegangers in het 
Roosevelthuis. We zullen vele gasten mogen begroe-
ten! Voorganger in deze dienst is ds. Van der Meij uit 
Naaldwijk. 
’s Avonds is er een leerdienst waarin ik zelf voorga. 
Aan de hand van de Heidelbergse Catechismus zal het 
gaan over de Heilige Geest. Die leert ons onder andere 
“ik geloof... dat Hij ook aan mij geschonken is”. Wat dat 
betekent willen we samen overdenken. 

Op zondag 15 november is er een feestelijke kerk-
dienst, want drie jongeren uit onze gemeente hopen 
dan in het openbaar hun geloof te belijden. Een be-
langrijke stap voor hen! Met hun belijdenis spreken ze 
uit: ik wil een volgeling zijn van Jezus Christus. Eén van 
hen zal in deze dienst ook gedoopt worden, teken van 
de inlijving in zijn gemeente. De andere zijn als kind 
reeds gedoopt en be-amen dit met hun belijdenis. In 
deze dienst bereiden we ons tevens voor op de viering 
van het Heilig Avondmaal de week erop, waaraan dan 
ook onze nieuwe belijdende leden mogen deelnemen! 
In de avonddienst gaat ons voor ds. B. Brunt uit Alphen 
a.d. Rijn

open KerK
zaterdag 7 november is er weer open kerk van 10.00- 
11.30 uur. Ook is er BOEKENMARKT in de jeugdruimte 
van de kerk. Er zijn weer heel veel nieuwe boeken, puz-
zels, dvd’s, cd’s en lp’s.
Kom ook eens langs en breng anderen mee.

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

Adres: Slachthuiskade 4 - Poeldijk 

Vrijdag 13 en zaterdag 14 november  
gerbera’s in de hoofdrol!

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

Vita mutatur non tollitur
Het leven wordt veranderd,
niet weggenomen.

Een bijzonder en uniek mens is heengegaan.
Nu zijn we verbijsterd en bedroefd.

Je zal altijd bij ons blijven
door de onuitwisbare indruk die je achterlaat. 

Overal en altijd verspreidde je warmte en liefde.

Je hebt genoten van het leven en wij van jou.  
Geheel onverwacht  heb je ons voorgoed verlaten. 
Na een rijk leven vol liefde en vriendschap is van ons 
heengegaan onze lieve pa, trotse opa en fijne vriend

Aad van der Knaap
~  Adrianus Petrus Jacobus ~

sinds 5 november 2006 weduwnaar van
 Ria van der Knaap-Barendse

drager van de eremedaille in goud verbonden 
aan de orde van Oranje-Nassau

* 21 november 1937                             † 27 oktober 2015

Ad en Monique
Ashley en Peter
Vince
Joy

Katja en Jos
Milicia en Michel
Ivar en Inne

Vincent en Nancy
Bradley
Deveney

Bep Paalvast-Vis
Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Van Dijk en Noordermeer
T.a.v. Familie van der Knaap
Postbus 53, 2290 AB Wateringen

Pa is thuis.

Wij komen samen voor de avondwake op woensdag  
4 november om 19.00 uur in de H. Bartholomeuskerk, 
Voorstraat 109 in Poeldijk, waarna er gelegenheid is 
tot condoleren.

De eucharistieviering bij zijn uitvaart vindt plaats op 
donderdag 5 november om 10.00 uur in genoemde 
kerk, waarna wij hem zullen bijzetten bij ma, in het 
familiegraf op de parochiële begraafplaats.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en 
samenzijn bij restaurant ‘Vrienden’, Voorstraat 75 in 
Poeldijk.

U kunt een persoonlijke condoleance, herinnering of foto 
plaatsen op het  

Persoonlijk Requiem, via www. dijknoordermeer.nl met 
naam: Aad en inlogcode: CNF816

Tevens kunt u hier meer informatie vinden over deze 
uitvaart.



10 De   poelDijker

Kaarten tijdelijk bij Vrienden
De Leuningjes werd op 15 oktober gesloten vanwege 
de vondst van asbest in het gebouw. In de daarop vol-
gende week werden diverse zalen en ruimten weer 
vrijgegeven voor gebruik omdat daarin geen asbest-
deeltjes aanwezig bleken te zijn. Zo konden Deo 
Sacrum, Pius X, de bibliotheek en de peuteropvang 
Simba weer terecht in de Leuningjes. De 2 grootste za-
len, de kelder en de centrale hal bleken nog niet vrij-
gegeven te kunnen worden. Dat betekent dat de KBO, 
maar ook toneelvereniging Genesius en de EHBO nog 
steeds ernstig gedupeerd zijn. Zo mogen wij ook niet 
onze bridgespullen weghalen (of weg laten halen door 
de “maanmannetjes”). Het bestuur heeft zijn best ge-
daan om snel een andere – tijdelijke – locatie te vinden. 

Een geluk bij een ongeluk was dat restaurant Vrienden 
op maandag en dinsdag gesloten is en ons op dinsdag-
middag gastvrij kon ontvangen. Op dinsdag 27 okto-
ber hebben we weer gekaart, maar nu bij restaurant 
VRIENDEN. Met dank aan onze collega-bridgeclub “No 
Smoke”, die hun spelmateriaal beschikbaar hebben ge-
steld om onze spelmiddag doorgang te kunnen laten 
vinden. De klaverjassers kunnen niet in dezelfde zaal, 
maar zitten in het eetcafé Eindeloos. Ze zijn dus wel in 
hetzelfde pand en binnendoor bereikbaar. Het was na-
tuurlijk even wennen, deze onverwachte en verplichte 
verhuizing. Het duurde even voordat iedereen zijn stek-
kie gevonden had. Maar we kunnen zeker terugzien op 
een geslaagde middag.

de edelzAnGer 
Voor de 51e keer organiseert de vogelvereniging De 
Edelzanger de overbekende jaarlijkse vogeltentoon-
stelling. Deze keer zullen ook leden van de Westlandse 
Kromsnavel Club hun vogels bij onze show laten zien. 
Leden van beide verenigingen hebben het afgelopen 
jaar veel plezier aan hun vogelsport beleefd en door 
de goede zorg en goede zomer zijn er weer vele mooie 
jonge vogels geboren. Nu brengen de leden hun mooi-
ste zelf gekweekte vogels bijeen om u hiervan te la-
ten genieten! Door de liefhebbers worden er bijna 400 
vogels in optimale conditie bijeen gebracht en, zoals u 
gewend bent, op sfeervolle wijze tentoongesteld. Zes 
bondskeurmeesters van de NBvV zullen de vogels tot 

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

op de laatste veer bekijken en keuren en zo de mooi-
ste kampioenen in hun klasse aanwijzen. Van zebravink 
tot de veelkleurige gouldamadine en niet te vergeten 
de vele exotische kromsnavels, dit omringt door veel 
kanaries in de mooiste kleuren en vormen. Donderdag 
19 november zal de officiële opening van de show ver-
richt worden, deze keer door de heer Remmert Keizer. 
Dan worden de kampioenen bekend gemaakt. Deze 
avond is alleen toegankelijk voor leden en genodig-
den. Vrijdag 20 november van 10.00 tot 22.00 uur 
en zaterdag 21 november van 10.00 tot 16.00 uur 
is de zaal, De Brug in ’s-Gravenzande open voor u. De 
toegang is gratis. Ook is er een afdeling waar u voorde-
lig een vogeltje kunt kopen van de leden van de ver-
eniging. Dus vogelliefhebbers kom, kijk, geniet, luister 
en bewonder maar vergeet vooral niet om ook de ant-
woorden op uw eventuele vragen te krijgen. Het be-
stuur en de leden van de Edelzanger en de Westlandse 
Kromsnavel Club zullen u graag te woord staan. 
www.edelzanger.net

VroUWendAG op 14 
noVeMBer in de KieM
De voorbereidingen voor de 6e vrouwendag zijn in 
volle gang! Op zaterdag 14 november staat deze ge-
pland en zal gehouden worden in ‘De Kiem’, Koningin 
Julianaweg 91 te ’s-Gravenzande. 

We hebben voor deze dag Edith Schouten en Paul 
Visser uitgenodigd. Zij hopen ons meer te vertellen 
over het thema: ‘Gevangen in je eigen agenda!?’ De 
dag begint om 9.30 uur (zaal open vanaf 9.00 uur) en 
zal rond 15.30 uur weer afgelopen zijn. De kosten zijn 
€ 22,50 inclusief lunch, koffie/thee/fris. We hopen dat 
weer veel vrouwen naar de Kiem zullen komen om een 
bemoedigend woord uit de Bijbel te horen. Naast de le-
zingen van beide sprekers, is er een workshop van een 
opruimcoach. 

De muziekgroep is druk bezig om de uitgekozen liede-
ren te oefenen. Tevens zullen op 14 november enkele 
verkooptafels aanwezig zijn. Kom(t) u/jij ook? 
U kunt zich opgeven door € 22,50 over te maken 
op onze bankrekening: NL23INGB0000792581 t.n.v. 
Vrouwendag met vermelding van uw e-mailadres, adres 
en woonplaats. Na ontvangst van uw betaling ontvangt 
u een bevestiging van uw aanmelding. 
Info: Elly Visser 0174–420576 / e-mail: info@vrouwen-
dagwestland.nl /  www.vrouwendagwestland.nl
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VAn GerBerA’S Word Je VroliJK!
In november is Pureflower al weer 2 jaar open met de 
bloemenkraam aan de Slachthuiskade. Daarom vonden 
we het leuk om eens iets bijzonders te doen, en dat 
doen we in het weekend van 13 en 14 november.
Dit weekend is er bij de bloemenkraam van een hoofd-
rol weggelegd voor de gerbera. Dat is een bloem ver-
krijgbaar in zoveel kleuren en soorten dat je er op slag 
vrolijk van word!
Naast het normale assortiment word er een grote diver-
siteit aan gerbera’s geshowd! 
Verwerkt in vrolijke boeketten maar ook toegepast in 
leuke vaasjes en bijzondere en betaalbare arrangement-
jes.
Een gerbera is een hele houdbare snijbloem, is op vele 
manieren te gebruiken en past in ieder interieur.
Komt je verbazen en laat je inspireren door deze bijzon-
dere snijbloem!
Graag tot ziens in onze bloemenkraam!
Karin en Marja –Pureflower-

ApotHeeK&BeAUtY op BezoeK 
BiJ iSW ColleGe in poeldiJK

14 oktober was het eindelijk zover. Huidtherapeuten 
Anouk en Marthe van Apotheek&Beauty bezochten op 
deze dag het ISW college in Poeldijk. Doel van
hun bezoek was om voorlichting over jeugdpuistjes 
te geven aan de klassen één en twee van deze school. 
Apotheek&Beauty gaf deze voorlichting in het kader 
van haar “Oktober Acne Maand”.
Anja Stijger, lerares op het ISW college reageerde ge-
lijk enthousiast toen zij in contact kwam met Marthe 
en Anouk. “Wij vonden de voorlichting super leuk en 
erg informatief!” vertelt zij. “Zeker voor herhaling vat-
baar!”.
Acne, ook wel jeugdpuistjes genoemd is een veel voor-
komende huidaandoening onder jongeren en kan 
hun zelfvertrouwen flink aantasten. “Vooral de pu-
bertijd kan een gevoelige periode zijn op de mid-
delbare school.” vertelt huidtherapeute Anouk. Haar 
collega Marthe vult direct aan: “Bij aanvang van een 
nieuw schooljaar verergert de acne namelijk vaak 
door verschillende stressfactoren en ook door ver-
anderende weersinvloeden.” Feit is dat tijdens deze 

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

Adres: Slachthuiskade 4 - Poeldijk 

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

of kijk op onze website.
Marja Brabander 06-53523092
Karin Koelewijn 06-51851715
info@pureflower.nl www.pureflower.nl

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

leeftijdsperiode de hormonen door het lijf gieren. Door 
deze hormoonschommelingen kan gemakkelijk acne 
ontstaan. Vooral als de acne zich in het gezicht voor-
doet kunnen jongeren zich erg onzeker gaan voelen. 
Uiterlijk is erg belangrijk in deze leeftijdscategorie en 
kan helaas ook vaak tot pesten leiden. “Een onderwerp 
dat dus erg leeft onder jongeren! Wij zochten daarom 
een manier om leerlingen in deze leeftijdsklasse te in-
formeren en zo belandden wij bij het ISW College in 
Poeldijk.” vertelt Anouk.

Op deze manier ontstond er een interactieve les over de 
ontstaanswijze van acne, thuisverzorging van acne en 
behandelmogelijkheden bij acne. De voorlichting be-
gon met een interactieve presentatie, waarin de leerlin-
gen hun ervaringen mochten delen en vervolgens werd 
de les afgesloten met een leuke quiz met voor de win-
naar uiteraard een passende prijs in het thema.
“Je kon merken dat de leerlingen goed hadden opge-
let tijdens de presentatie, want zij hadden veel vragen 
goed!” vervolgt Marthe. Uiteindelijk bleef er telkens 
één leerling over die alle vragen goed had beantwoord. 
Hij of zij mocht kiezen uit een goodiebag met produc-
ten tegen acne of muziekoordopjes van Louis Widmer!
De leerlingen en docent Anja Stijger waren erg tevre-
den met de acne voorlichting, mede omdat het onder-
werp acne en huidverzorging erg goed aansloot bij de 
verzorgingslessen. Kortom, een geslaagde dag voor 
iedereen!

Tijdens de “Oktober Acne Maand” zijn er acties in de 
winkel van Apotheek&Beauty, zoals een gratis goo-
diebag bij een acnebehandeling, 10% korting op een 
acnebehandeling en een gratis intakegesprek met de 
huidtherapeut.
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P.F. Onings bv  •  ABC Westland 661  •  P.O. Box 52  •  2685 ZH Poeldijk
T  +31 (0)174 282230  •  F  +31 (0)174 248351  •  I  www.onings.com

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

vakkennis en service. Daarin hebben wij als familiebedrijf 

een zeer goede naam hoog te houden. Niet alleen in 

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

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

bollen en knollen vinden inmiddels hun weg over de hele 

wereld; van het Westland tot Amerika en Japan.

7 noVeMBer: BlUeSroCK in CAFÉ de lUiFel
Wooden Paul heeft passie voor de bluesrock van Rory 
Gallagher van de jaren zeventig. Muziek, die nog steeds 
springlevend is. De mannen hebben de band ruim 40 
jaar geleden opgericht en nog steeds spatten de von-
ken er bij elk optreden van af.  
Je hoeft geen fan van bluesrock te zijn om dik te genie-
ten van een paar uur Wooden Paul. Bovendien hebben 
zij inmiddels al voldoende aangetoond in het Westland 
een welkome aanvulling op het bandcirquit te zijn. 
Dus….. Beleef het mee...

zaterdag 7 november. Aanvang 21.00 uur.
Voor meer info kan je terecht op www.cafedeluifel.nl. 
www.woodenpaul.nl of volg ons op facebook en 
twitter @cafedeluifel. Je vindt het café aan de Dr. 
Weitjenslaan 28 in Poeldijk.

Café-Biljart
”De luifel”

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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Volgens Herwi Rijsdijk, directeur van ABC Westland 
Beheer, is de installatie van de zonnepanelen een ver-
breding van het duurzaamheidsbeleid van de organi-
satie en wordt daarmee ingespeeld op de eis van de 
internationale supermarkten voor verlaging van de CO2 
footprint van groenten en fruit. In Poeldijk worden 
nieuwe bedrijfspanden op het terrein al jaren gebouwd 
met een hoge RC-waarde en LED-verlichting en wordt 
de restwarmte vanuit de koelinstallaties gebruikt voor 
het verwarmen van kantoren. 
 
De 16.000 zonnepa-
nelen van elk 260 
Wattpiek worden 
geleverd en geïnstal-
leerd door SolarNRG 
uit Poeldijk en aange-
sloten op het lichtnet 
door Kuyvenhoven 
Electrotechniek uit 
’s-Gravenzande. De 
panelen zorgen ge-
zamenlijk voor een totale duurzame energieopbrengst 
van bijna 4.000.000 kWh per jaar. Hiermee wordt 40% 
van het totale elektraverbruik van de verhuurde be-
drijfspanden duurzaam opgewekt. Dat staat gelijk 
aan de energiebehoefte van ruim 1.000 huishoudens. 
Tegelijkertijd wordt hierdoor de CO2 uitstoot per jaar 
verminderd met circa 2.000 ton. Het grootschalige pro-
ject verdient zich binnen 7 jaar terug, deze korte te-
rugverdientijd komt door de enorme besparing op de 
stroomkosten en de SDE+ die het ABC heeft ontvangen 
van RVO. De montage van de zonnepanelen start in ja-
nuari 2016 en zal in mei 2016 gereed zijn. 

Afgelopen zaterdag speelden we tegen Hellas 2. Na de 
afgelopen 3 nederlagen waren we er op gebrand om 
deze wedstrijd wel tot een goed einde te brengen. We 
begonnen de wedstrijd gelijk scherp en kwamen op een 
voorsprong, deze moesten we alleen proberen vast te 
houden. We kregen veel tijdstraffen en penalty’s tegen, 
maar mede dankzij onze sterk keepende keepster gin-
gen we met een stand van 14-9 de rust in. Dat gaf een 
goed gevoel, alleen wisten we dat we dit keer niet in 
een dip mochten belanden. Direct na de rust kwam die 
alleen wel, waardoor we veel balverlies leden. Echter 
pakten we het weer goed op, en zo liepen we steeds 
verder uit en sloten we de wedstrijd af met een 30-21 
overwinning!
Groetjes Dames 1

ABC WeStlAnd Het MeeSt 
dUUrzAMe BedriJVenterrein 
VAn nederlAnd 
Met de installatie van 16.000 zonnepanelen op daken 
van het bedrijventerrein ABC Westland Agri & Food  in 
Poeldijk, wordt het terrein in 2016 de grootste produ-
cent van zonne-energie in Zuid-Holland en het meest 
duurzame bedrijventerrein van Nederland. 
 

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

HANDBAL

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

Bij ons kunt u ook pasfoto’s laten maken.
Klaar terwijl u wacht.

Dijkstraat 26 • 2675 AX  Honselersdijk
Tel. 0174 610027 • info@vincentvis.nl

Maandag gesloten
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zonneBloeMMiddAG
donderdagmiddag 19 november nodigen wij u  als 
onze Zonnebloemgast weer uit voor een gezellige 
Zonnebloemmiddag in de tenniskantine bij Verburch.
Dit keer komt onze eigen Koos Janssen voor ons op 
treden. Koos komt U vermaken met liedjes uit de oude 
doos , liedjes waar U ongetwijfeld herinneringen aan 
zult hebben!
Dus laat U verrassen en dan gaan we er samen een 
leuke middag van maken!! Tussendoor kunt u meedoen 
met de BINGO waarbij leuke prijsjes te winnen zijn.
U bent tussen 13.15 en 13.30 uur van harte welkom in 
de tenniskantine. Omstreeks 17.00 uur zal het eindigen. 
Wilt u hierbij aanwezig zijn, kunt u zich opgeven op 
•	 	Woensdag	11	november	van	11.30	-	12.30	uur	in	 

De Backerhof 
•	 	Woensdag	11	november	van	16.00	-	17.00	uur	in	 

De Terwebloem.  
Kosten voor deze gezellige middag zijn € 5.00 p.p.
Mocht u vragen hebben, kunt u bellen naar:  
Joke Spitzer 06-13553930 of Els Duijnisveld 06-54745922

Voor onze pUzzelAArS

Easy

Medium

Hard

SVB Transportgroep B.V.
ABC Westland 293

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

E-mailadres: info@svbtransportgroep.nl

rooFVoGel SHoW
Zaterdag 17 oktober werd in Poeldijk een schitterende 
roofvogel show gegeven. De winkeliersvereniging OKE 
te Poeldijk organiseerde deze show.
Er werd met een groot aantal vogels gevlogen en ieder-
een kon op de foto met de vogels. Het was een groot 
succes, aldus de voorzitter van de vereniging, enkele 
honderden mensen kwamen op deze show af. Het is ze-
ker voor herhaling vatbaar.

Foto: W. de Bruijn
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Worden er met grote regelmaat kerken gesloten of zelfs af-
gebroken, een kleine eeuw geleden was het tegenovergestelde 
veelvuldig aan de orde. In het toen maandelijks verschenen 
blad van het bisdom ‘Sint Bavo’, werd de lezer er telkens op ge-
attendeerd dat er kerken werden gebouwd en ingezegend. Ook 
de dienstdoende geestelijkheid kon bij overplaatsing, jubilea 
en overlijden steevast rekenen op een eervolle vermelding in 
de toen hooglijk gewaardeerde uitgave. Het medium beleefde 
zijn hoogtijdagen in een periode waarin de kerken niet alleen 
wekelijks, zelfs dagelijks een grote schare gezinsleden aan zich 
wist te binden. In dat verband weet menigeen zich de school-
mis nog te herinneren, een dagelijks terugkerend fenomeen 
dat s’-morgens al om 08.00 uur bijna complete klassen (groe-
pen) in de kerk bracht. Wat later, in het klaslokaal aangeko-
men, was juf of meester er als de kippen bij om te checken wie 
er zoal de schoolmis had bezocht. De onderwijzer(es) deed dat 
niet vrijblijvend, het was zijn plicht. Met name omdat op de 
rapporten van de kinderen het aantal keren dat iemand naar 
de schoolmis was geweest, diende te worden vermeld. Hoe an-
ders is het in 2015 met die bijna vergeten feiten gesteld. Kerken 
en pastorieën verdwijnen of staan langdurig leeg, geestelijken 
moeten van lieverlede met een lantaarntje worden gezocht, 
terwijl de schoolmis overkomt als een soort middeleeuwse aan-
gelegenheid. Toch is het niet veel meer dan een mensenleef-
tijd geleden dat een nieuwe Sint Bartholomeuskerk voor het 
Poeldijk van 1925 een noodzakelijke investering was. De im-
mer bomvolle voormalige kerk, gebouwd en in gebruikgeno-
men in 1850, bleek veel te klein om het groeiende aantal kerk-
gangers te kunnen herbergen. Omdat de kwaliteit van de met 
twee torentjes gezegende kerk nog uitmuntend was, dacht men 
aanvankelijk niet aan slopen. Het ruimteprobleem was urgent, 

het blijkt uit een schrijven van het kerkbestuur, gedaan aan het 
begin van wereldoorlog I. Daarin werd gesteld dat men ‘het 
plan om een grote, nieuwe kerk te bouwen op een perceel aan 
de Dijkpolderlaan (vanaf 1917 Verburghlaan, locatie jongens-
school) in ernstige overweging had genomen’. Genoemde oor-
log gooide dienaangaande echter roet in het eten, een katho-
lieke jongensschool kreeg na die oorlog prioriteit (1920/1921). 
Ook de mogelijkheid van een tweede kerkgebouw op een 
perceel in het verlengde van de kort ervoor gereedgekomen 
Sutoriusstraat werd onderzocht. Alhoewel het perceel zich er-
voor leende, strandde het uiteindelijk ook. Om praktische en 
financiële  redenen werd vanaf 1923 vol ingezet op de bouw 
van een nieuwe kerk, schuin achter het bestaande bedehuis. 
Het doorhakken van die knoop betekende wel het definitieve 
einde van het sfeervolle kerkje waaraan de Poeldijkers drie-
kwart eeuw zo verknocht waren geweest. Het verkrijgen van 
de vergunningen voor de nieuwbouw leverde geen problemen 
op zodat deken/pastoor Gerardus Buysman op 16 juni 1925 
de eerste steen kon leggen. Die datum verraadt dat die start 
90 jaar geleden plaatsvond. Vandaar dat u nu een tijdens de 
bouw gemaakt plaatje van de kerk krijgt thuisbezorgd. Een 
prachtig kiekje waarbij het priesterkoor op de voorgrond al 
duidelijk zichtbaar is. De bouw van de 76 meter hoge toren 
betekende in het voorjaar van 1926 de kroon op het immense 
karwei. Terwijl de kerk al in juli gereed was, werd de conse-
cratie ervan, wegens ziekte van Haarlems bisschop Callier, tot 
tweemaal toe uitgesteld. Uiteindelijk voelde hij zich op 5 au-
gustus 1926 voldoende fit om naar Poeldijk af te reizen en de 
decanale kerk in te zegenen. Rechts de Gantelbrug bij de toen-
malige Handelsraad (toeleveringsbedrijf voor de tuinbouw) en 
het huis dat het laatst werd bewoond door de familie Ant.van 

Elswijk-Nederpelt, Links 
van de kerk een van de 
achttiende-eeuwse blok-
jes woningen aan de 
Kerklaan en anderhalve 
serre van kweker Jacob 
van der Knaap (later lo-
catie Gantelhofschool). 
Al met al een fraai beeld 
van een kerk waarin, na 
voltooiing, afwisselend 
vreugdevolle en verdrie-
tige momenten met el-
kaar worden gedeeld.                

‘Op Poeldijks kerk,  
een prachtig gebouw,
zijn wij nog altijd trots 
als een pauw.                                                                                
U kunt er terecht,
als het u iets zegt.
Maar al lang niet meer 
vóór dag en dauw’.

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen
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Hij komt, hij komt, hij komt die goede Sint
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Beste kinderen van Poeldijk,

Was dat even schrikken !

Sint Nicolaas dacht even dat het feest niet doorging omdat de Leuningjes gesloten is.

Gelukkig hebben de speurpieten, na lang zoeken, een andere leuke locatie gevonden waar Sint de kinderen 
van Poeldijk kan ontmoeten.

Het Sinterklaasfeest gaat dus gewoon door!!  

Op zaterdagmiddag
14 november om 13.15 uur

komt de Sint net zoals voorgaande jaren weer aan bij de Gantelbrug, dit is t.o. Michel Vis tweewielers.

De entree bedraagt € 2,00 per persoon.

Voor de kinderen is er bij binnenkomst drinken  
en een speculaasje. 

De ouders/begeleiders kunnen tegen betaling  
iets nuttigen.

Tegen 16.00 uur zal de kindermiddag ten einde  
lopen en zullen de kinderen met een traktatie  

van Zwarte Piet huiswaarts gaan.

Tot zaterdag 14 november.

Het Sinterklaas Comité van Poeldijk.

Hij komt, hij komt, hij komt die goede Sint

Nadat vele handjes geschud zijn en de Pieten het nodige 
snoepgoed hebben rondgedeeld stapt Sinterklaas in 

een open koets, om vervolgens een korte tourrit te 
maken door de dorpskern. Hierbij wordt hij muzikaal 

begeleid door een leuke band.

De groep van een 20-tal vrolijk geklede Pieten 
zal zich tussen het meelopende publiek mengen.

Ze nemen alle tijd om tekeningen en 
knutselwerkjes van kinderen aan te nemen, 

zodat de Sint daarna rustig alles kan 
doornemen. Enkele van deze kinderen worden 
door Sinterklaas tijdens de kindermiddag naar 

voren geroepen.

Na de optocht door Poeldijk gaat  
Sint de Pietendisco bezoeken aan  

de Bredenel nummer 5. Dit is op korte 
loopafstand van de Gantelbrug. 

De pietendisco begint om 14.00 uur en wordt 

verzorgd door DJ Piet. 
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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

Onderhoud • Reparatie • APK
Verkoop Occasions • Airco service

Schade herstel

Jupiter 32 • 2685 LR Poeldijk
Telefoon 0174 - 248 030

www.autowassink.nl

ondersteuning jonge mantelzorgers
“Jongeren kunnen ook mantelzorger zijn, bijvoorbeeld 
omdat ze zorgen voor of bezorgd zijn om een zieke 
broer of zus, ouders of grootouders.” Aan het woord 
Marjon van Oosten, consulent jonge mantelzorgers. 
”Op dit moment richt ik mij in het speciaal op jonge-
ren van 12 tot 18 jaar. Bij een lichamelijke ziekte weet 
de omgeving vaak wat er aan de hand is, maar zeker als 
iemand in de omgeving een psychische ziekte of ern-
stige verslaving heeft, is het lastig om er over te praten. 
Dan kan het helpen als je je verhaal kwijt kunt, prak-
tische ondersteuning krijgt of bijvoorbeeld in contact 
gebracht kan worden met een andere jonge mantel-
zorger. Daarvoor is ons steunpunt. Wij werken samen 
met allerlei organisaties zoals MEE, de GGZ, scho-
len en verenigingen.” Ga voor meer informatie naar 
de Facebookpagina voor jonge mantelzorgers, ‘Jong 
Zorgen Westland’, naar www.jongzorgenwestland.nl of 
bel 0174 - 630358 en vraag naar consulent mantelzorg 
Marjon van Oosten. 

Herhaling reanimatie en Aed-gebruik 
In veel openbare ruimtes hangt een AED (Automatisch 
Externe Defibrillator). Maar waar dient het voor en hoe 
is het gebruik? Tijdens de herhalingscursus ervaart u 
weer hoe u op een veilige en verantwoorde manier de 
AED gebruikt. De herhalingscursus vindt plaats op don-
derdag 5 november 2015 van 19.30 tot 22.00 uur. 
De eigen bijdrage van deze herhalingscursus bedraagt  

€ 10,00 per deelnemer. Aanmelden via vrijwillige-in-
zet@vitiswelzijn.nl.

ACtiViteitenAGendA Voor poeldiJK
Gezellige herfst/wintermarkt
zaterdag 7 november vanaf 11.00 tot 15.00 uur 
bent u welkom op de herfst/wintermarkt van wijkcen-
trum De Backerhof. Kraampjes met enveloppen, leuke 
zelfgemaakte (brei)cadeautjes, kaarten, planten, kerst-
cadeautjes en drogistcadeautjes en nog vele meer. Voor 
iedereen is er wel wat leuks te vinden. Ook zijn er heer-
lijke koekjes of cake.

Smartlappenkoor de Westlanders
Woensdag 18 november treedt Smartlappenkoor De 
Westlanders vanaf 14.00 uur op in De Backerhof. De 
kosten bedragen € 5,00 inclusief een consumptie.

Chinees-indisch lunchbuffet
Woensdag 25 november kunt u genieten van een 
lunch in de vorm van een Chinees-Indisch buffet. De 
lunch vangt aan om 11.30 uur. De kosten bedragen  
€ 11,00 per persoon. U dient zich van tevoren op te ge-
ven tijdens kantooruren. 
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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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Makkelijk te vinden!
Naast de ingang van de parkeerplaats zijn bij het zit-
hoekje borden geplaatst en is het wijkcentrum voor 
iedereen die langs de Voorstraat rijdt goed te vinden. 
Vrijwilliger Jan Luiten zorgde op burendag voor alle 
materialen zo-
als watervaste 
onderborden, 
tegellijm, ge-
kleurde tegels, 
emmers, bak-
jes, voegsel en 
gereedschap. 
De borden wer-
den door bu-
ren, vrienden en 
bekenden op zaterdag 26 september met kleine stukjes 
gekleurde sanitair tegels vastgelegd in de lijm en ge-
voegd. Op maandag 26 oktober hebben Jan Luiten en 
Wil Hersbach de borden opgehangen. 

poelDijkertjes

November actiemaand! Knip deze advertentie uit en lever hem in!
En ontvang 10% korting op alle edelstenen of op een Healing naar keuze.

Niet geldig met andere kortingsacties! Geldig alleen in de maand November 2015.

 11 November informatie ochtend start om 9.00 uur.
17 November oefen avond start om 19.30 uur.

Graag opgeven hiervoor!

Esther Eijgermans Reiki Healings en Inwijdingen.
Beatrixstraat 25 • 2685 BG Poeldijk • www.EstherEijgermans.nl

Reiki@EstherEijgermans.nl • 06-25163055

ZIE DE MAAN SCHIJNT DOOR DE BOMEN
ZOU SINT MET PIET WEL KOMEN?
ALS U SCOUTING POELDIJK BELT

KOMEN ZIJ ZEKER AANGESNELD!

TELEFOON 0174-246484

UitSlAG nAtionAle zonneBloeMloteriJ 2015
Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2015.

Datum trekking: 26 oktober 2015. Loterijvergunning verleend door de Raad van Bestuur van de 
Kansspelautoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem 8727 d.d. 25 november 2014.

 priJSnr.  lotnr.  priJSBedrAG
 1e prijs  1057446  €  15.000,00
 2e prijs  1411843  €  10.000,00
 3e prijs  0171847  €  10.000,00
 4e prijs  1156647  €  5.000,00
 5e prijs  0803533  €  5.000,00
 6e prijs  0621383  €  5.000,00
 7e prijs  0321679  €  2.500,00
 8e prijs  0026135  €  2.500,00
 9e prijs  1069568  €  2.500,00
 10e prijs  0749612  €  2.500,00
 11e prijs  0270836 €  1.000,00
 12e prijs  0962350 €  1.000,00
 13e prijs  1059677 €  1.000,00

 priJSnr.  lotnr.  priJSBedrAG
 14e prijs  0322405 €  1.000,00
 15e prijs  0815521 € 1.000,00
 16e prijs  1168830 € 450,00
 17e prijs  0370501 € 450,00
 18e prijs  0937701 € 450,00
 19e prijs  1127555 € 450,00
 20e prijs  0184136 € 450,00
 21e prijs  0679548 € 450,00
 22e prijs  0851442 € 450,00
 23e prijs  1009706 € 450,00
 24e prijs  0721956 € 450,00
 25e prijs  0418361 € 450,00

 de VolGende priJzen op loten Met de VolGende eindCiJFerS *

* Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan  
alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers  

correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

(onder voorbehoud van typefouten)

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. 
Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar

Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg

 26e prijs  16440 € 100,00
 27e prijs  56683 € 100,00
 28e prijs  30102 € 100,00
 29e prijs  8774 € 50,00
 30e prijs  6559 € 50,00
 31e prijs  4378 € 50,00
 32e prijs  795 € 15,00
 33e prijs  009 € 15,00
 34e prijs  436 € 15,00



20 De   poelDijker

 Boere

Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag: 08.00 tot 21.00 uur
Zondag: 12.00 tot 18.00 uur
1e en 2e Kerstdag 2015: van 12.00 tot 18.00 uur

Mona pudding 
Bak 450 ml.

2 voor 
2 euro

Robijn 
wasmiddel

2+1 
gratis

Amstel of 
Heineken bier

2+1 
gratis

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


