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Uw vertrouwen waard

         Pedicure Praktijk  &  

                               S
choonheidssalon

In de Witte Brug bij de Backershof

Leny Knoors - 06 488 34 585

Gezichtsbehandeling ! 29,50
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WEEKEND AANBIEDING

4 Mooie magere runderlapjes 

 

Voor   6,95

Van der MAAREL, keurslager

Voorstraat 53, Poeldijk  -  0174-245262
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Voorstraat 45a, Poeldijk

Bij goed weer zijn wij weer 

alle dagen geopend van 

14.00 tot 21.00 uur

www.gantelzicht.nl

06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

Inruil
bespreek-

baar

Locatie:
Het Endhof, Poeldijk

06 - 28 90 16 05
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Iedere donderdag

13.30 - 15.00 uur

NIEUWE ROTONDE EN 

VAN RUIJVENLAAN GEOPEND

Dinsdagmiddag 23 juni zijn de rotonde en de nieuwe van Ruijvenlaan officieel 

geopend. De nieuwe weg ontsluit het tuinbouwgebied Boomawatering. De 

weg maakt de tuinbouwbedrijven aan de van Ruijvenlaan, Waellandweg, 

Boomaweg, Casembrootlaan en Vredebestlaan makkelijker toegankelijk voor 

vrachtwagens.

29-06-15   10:34
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12 T/M 17 JANUARI 2015 

 Shoarmapakket

 500 gram vlees, 5 broodjes

 en saus
 samen 695

Van der MAAREL, keurslager

Voorstraat 53, Poeldijk

Tel.: 0174-245262, Fax: 0174-240539

info@vandermaarel.keurslager.nl

www.vandermaarel.keurslager.nl
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Uw vertrouwen waard

Van maandag 12 januari tot en met juni 2015 vinden er bestratingswerkzaamheden 

plaats in de Sutoriusstraat, Dijkpolderlaan, A.J. van Reststraat en de Verburghlaan in 

Poeldijk

De noodbestrating, die aangebracht is in de rijbaan t.b.v. de rioolwerkzaamheden, 

wordt opnieuw aangebracht. In de Sutoriusstraat worden de parkeervakken langs de rij-

baan uitgevoerd in zwarte betonstraatstenen. Om de snelheid van het verkeer te verla-

gen en de kruispunten te accentueren worden er gele verkeersplateaus aangebracht.

Tijdens de werkzaamheden is een gedeelte van de straat afgesloten voor het verkeer. 

Parkeren kan in de aangrenzende straten.

BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN 

SUTORIUSSTRAAT EN OMGEVING

12-01-15   13:23
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MAALTIJD VAN DE WEEK 

Hachee uit oma’s tijd

(alleen even opwarmen)
 400 gram  499

MAANDAG SCHNITZELDAG 

4 Wiener
Schnitzels

  695

DONDERDAG BIEFSTUKDAG 

3 Kogel
biefstukken

 750

Van der MAAREL, keurslager

Voorstraat 53, Poeldijk

Tel.: 0174-245262, Fax: 0174-240539

info@vandermaarel.keurslager.nl

www.vandermaarel.keurslager.nl

www.gantelzicht.nl
06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

Inruil
bespreek-

baar

Locatie:
Het Endhof, Poeldijk

06 - 28 90 16 05
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Iedere donderdag

13.30 - 15.00 uur

Aloha,
De “Hawaiian Sundays” komen zondag 1 februari naar de Leuningjes in Poeldijk!

Twee initiatiefnemers, Rob de Kiewit van de Mauna Loa Hawaiians en Wim Zweekhorst 

van Bill and his Hawaiians, hebben de hoofden bij elkaar gestoken om de “Hawaiian 

Sundays” weer te gaan organiseren. Na vier proefmiddagen in Vlaardingen alwaar zij de 

nodige ervaring hebben opgedaan, zijn ze op zoek gegaan naar een locatie dichter bij 

Den Haag. In samenwerking met “de Leuningjes” zijn de eerste 3 data vastgelegd, en 

wel zondag 1 februari, 8 maart en 3 mei. 

Liefhebbers van deze muziek zijn dan welkom tussen 14.00 en 17.00 uur. De bijdrage is 

maar  5,– en de prijzen voor drankjes zijn zeer billijk. En…..er kan nu ook gedanst wor-

den! Komt u ook?

Inlichtingen: 
Rob de Kiewit 06 51562207 – www.hawaiianmuziek.nl

HAWAIIAN SUNDAYS

IN DE LEUNINGJES

26-01-15   12:49
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NIEUW RECEPT voor onze rookworst

Daarom nu helemaal GLUTENVRIJ!!!  

DE HELE WINTER DOOR

Van der MAAREL, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk
Tel.: 0174-245262, Fax: 0174-240539

info@vandermaarel.keurslager.nl

www.vandermaarel.keurslager.nl

Koffieconcert

c.v. De Blauwkonters

De toegang is gratis

Muziekvereniging St. Gregorius uit Kwintsheul
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Uw vertrouwen waard
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KROKUS AANBIEDING

Van der MAAREL, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk
Tel.: 0174-245262, Fax: 0174-240539
info@vandermaarel.keurslager.nl
www.vandermaarel.keurslager.nl

Al sinds de jaren zestig prijkt de tekst ‘Golden Earings’ op het huis van de kruising 
Verburghlaan/Jan Barendselaan. Door een noodzakelijke restauratie van de verouderde gevel 
dreigt deze nu te verdwijnen. Voor muziekliefhebbers en fans van de band zou dit een drama 
zijn.

Eigenaren van het huis Angelique Belt en Ton Visser geven aan dat de vervallen muur vervan-
gen moet worden. “Het lekt en de muur moet nodig gesausd worden” de tekst kan dus niet 
blijven staan”, aldus Ton. Aan het einde van de maand zal de muur gerestaureerd worden.

Wellicht kan het stuk muur gered worden. Jaap Schut van het Rock Art Museum in Hoek van 
Holland heeft hier belangstelling voor. Indien het zonder kosten voor de huidige eigenaren ge-
regeld kan worden, zou het een oplossing zijn voor behoud van het legendarische stukje muur.

GEVELTEKST “GOLDEN EARINGS” 
GAAT VERDWIJNEN

VOOR  75,- HAD HIER  
UW ADVERTENTIE IN KLEUR 

KUNNEN STAAN.
Prijzen voor andere formaten 

kunt u vinden op onze website 
www.depoeldijker.nl.
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Uw vertrouwen waard

Van der MAAREL, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk

PAASBEST VLEES
Malse filet Paasrollade  Heel kilo voor ..................  998

Italiaanse liefde
(biefstukje gevuld met zontomaatjes, 
mozzarella en ruccola)  

3 voor ...............................   750

Gevulde Paashaasjes  
(varkenshaasje gevuld met gekruid gehakt, omwikkeld met katenspek)  
3 voor ...............................................   750

FIJNE 
PAASDAGEN

TANK EN
SCHENK

AAN

(zie pag. 16)

DE   POELDIJKER
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Voorstraat 45a, Poeldijk

Als het zonnetje schijnt, zijn wij weer open.
Wij hebben niet alleen 20 soorten heerlijk schepijs, maar wij schenken nu ook een heerlijk kopje 

koffie, thee, cappuccino 
of warme chocomel

342814_De Poeldijker 0615.indd   1
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www.gantelzicht.nl
06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

Inruilbespreek-baar

Locatie:
Het Endhof, Poeldijk06 - 28 90 16 05
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13.30 - 15.00 uur
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Puur, ambachtelijk en ‘vleeselijk’ lekker!

Van der MAAREL, keurslagerVoorstraat 53, Poeldijk  -  0174-245262

Aanbiedingen geldig van 7 t/m 12 september 2015Rondje Poeldijk
Malse kogel-
biefstuk

3 stuks 750

Rondje Poeldijk
Hele ring
gekookte worst

750

24STE 
RONDJE POELDIJK
IN VOLLE GANG!

De Poeldijker 1815.indd   1
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10 Speklapjes 
5.00

10 Stokjes saté  
6.00

10 Hamburgers 
6.50

10 Kip drumsticks 4.50
10 Procureurlapjes 6.00
10 Barbecueworstjes 7.50Van der Maarel, keurslagerVoorstraat 53, PoeldijkTel. 0174-245262 

info@vandermaarel.keurslager.nlwww.vandermaarel.keurslager.nl
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Op zondag 17 mei vond er een bijzondere gebeurtenis plaats in de Bartholomeuskerk. Tijdens 

een feestelijke viering ontvingen drie heren van de Zangkoren Deo Sacrum de onderscheiding 

‘Pro Ecclesia’ vanwege hun 50-jarig zangersjubileum.Het waren de heren Gerard Enthoven, Koos van Leeuwen en Wil Bol.
Alle drie de heren zijn al ruim 50 jaar trouw koorlid van Deo Sacrum en naast hun lidmaatschap 

hebben/hadden zij ook nog andere koor of kerkelijke taken.
Naast het koorlidmaatschap kan van Gerard Enthoven worden gemeld dat hij een aantal jaren 

bestuurslid is geweest van genoemd koor. Hij was contactpersoon om voor uitvaarten en trou-

werijen een “representatief” koor op de been te krijgen middels het bellen van leden. 

Ook verzorgde hij de representatie bij koorleden bij ziekte, verjaardagen, jubilea etc. Tot slot 

was hij coördinator met betrekking tot de fondsenwerving voor het koor.
Van Koos van Leeuwen kan gemeld worden dat hij lid is geweest van de parochievergadering 

en als aandachtsgebied Katechese had. Hij is nog steeds actief lid van de werkgroep liturgi-

sche bloemversiering en is nog actief contactpersoon in onze parochie voor de kerkradio, Stille 

Omgang en bijbelgroep.Tot slot, de heer Bol is vele jaren bestuurslid (penningmeester) geweest van het koor, gaf theo-

riecursussen o.a. zilveren- en gouden speld en Gregoriaans aan de kinderen van het koor.

Hij was jarenlang dirigent van het jongerenkoor en is nog steeds dirigent van het dames- en 

herenkoor van de parochie Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad in Honselersdijk.
Als parochie willen wij hen van harte feliciteren met deze bijzondere onderscheiding!

DRIEMAAL PRO ECCLESIA IN DE BARTHOLOMEUSKERK

344443_DEF De Poeldijker 1015.indd   1

DE
   

PO
EL

DI
JK

ER

e

www.gantelzicht.nl

06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

Inruilbespreek-baar

Locatie:
Het Endhof, Poeldijk06 - 28 90 16 05
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feliciteert
VERBURCH 1met het behalen vanhet kampioenschap enhun promotie naar de3e klasse KNVB.

DE   POELDIJKER

MOEDERDAG AANBIEDING3 Super malse kogelbiefstukjes  

Voor   7,50
Van der MAAREL, keurslagerVoorstraat 53, Poeldijk  -  0174-245262

!"#$%&'()*+,-".,Voorstraat 45a, Poeldijk

Bij goed weer zijn wij alle dagen open van 14.00 tot 20.00 uur voor een heerlijk ijsje of een kopje koffie, thee of cappuccino

93 mm x 67,5 mm, voorpagina Poeldijker
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Uw vertrouwen waard

VERBURCH F7 KAMPIOEN!

Zie pag. 3.
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Puur, ambachtelijk en ‘vleeselijk’ lekker!

Van der MAAREL, keurslager

Voorstraat 53, Poeldijk  -  0174-245262

Aanbiedingen geldig van 21 t/m 26 september 2015

Wiener-
schnitzels

4 stuks 695

Boemboe
Baliballen

3 stuks 450

VOOR  75,- HAD HIER  

UW ADVERTENTIE IN KLEUR 

KUNNEN STAAN.

Prijzen voor andere formaten 

kunt u vinden op onze website 

www.depoeldijker.nl.
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Uw vertrouwen waard

         Pedicure Praktijk  &  

                               S
choonheidssalon

In de Witte Brug bij de Backerhof

Leny Knoors - 06 488 34 585

Gezichtsbehandeling ! 29,50
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"#$%&$'()**+!,-*

KBO-POELDIJK VIERT FEEST!

Huidig bestuur K.B.O.

21-09-15   10:37
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Puur, ambachtelijk en ‘vleeselijk’ lekker!

Van der MAAREL, keurslager

Voorstraat 53, Poeldijk  -  0174-245262

Aanbiedingen geldig van 5 t/m 10 oktober 2015

2e Rookworst 

GRATIS
4 Tartaartjes
+  4 Room- 

schnitzels

Samen 795
VOOR  75,- HAD HIER  

UW ADVERTENTIE IN KLEUR 

KUNNEN STAAN.

Prijzen voor andere formaten 

kunt u vinden op onze website 

www.depoeldijker.nl.
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STAGE LOPEN BIJ DE 

SCOUTING POELDIJK?

LOPEN?

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 meis-

jes 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!

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!!!!

ijker nr. 20-2015.indd   1
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Uw vertrouwen waard Van der MAAREL, keurslager

Voorstraat 53, Poeldijk  -  0174-245262

WEEKEND AANBIEDING

Op 11 april om 13.30 uur zal in aanwezigheid van de Fam. Flühr en andere belangstellenden, 

het straatnaambord officieel feestelijk worden onthuld. Een pleintje aan de Rijsenburgerweg.

Mevr. Flühr is lange tijd bestuurslid geweest van de Katholieke Vrouwenbond. In 1955 komt er 

een splitsing in arbeiders vrouwen en werkgeversvrouwen. Respectievelijk  

“Katholieke Arbeiders Vrouwenbeweging K.A.V.” en “Katholiek Vrouwen-

gilde”. Mevr. Flühr heeft zich daarna als voorzitter van de K.A.V. bijzonder 

ingespannen om weer te komen tot meer samenwerking en samen gaan 

van de vrouwen van het Gilde en het K.A.V. tot één organisatie “Het Vrou-

wen Gilde St. Monica”. In 1968 gaan de twee organisaties weer samen. 

Mevr. Flühr trad toen terug. In de zestiger jaren was zij ook bestuurslid van 

het Wit-Gele Kruis afd. Poeldijk.

Mevr. Flühr was in 1954 mede oprichter van de R.K. Ouderenbond de 

K.B.O. Zij werd in 1968 tot 1980 voorzitter van die K.B.O. 

In 1979 kreeg zij de Pauselijke onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” 

voor haar vele werk.

ONTHULLING VAN HET 

STRAATBORD  

“MEVROUW FLÜHRPLEIN“

03-04-15   10:40
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10 Speklapjes 5.00

10 Stokjes saté  6.00

10 Hamburgers 6.50

10 Kip drumsticks 4.50

10 Procureurlapjes 6.00

10 Barbecueworstjes 7.50

Van der Maarel, keurslage
r

Voorstraat 53, Poeldijk

Tel. 0174-245262 

info@vandermaarel.keurslager.nl

www.vandermaarel.keurslager.nl

Wethouder Arne Weverling heeft op donderdag 28 mei 2015 de WestlandStek van de 

gemeente Westland uitgereikt aan de heer J.C.M. (Koos) van Leeuwen. De heer Van Leeuwen 

ontving de WestlandStek voor zijn verdiensten bij dorpsblad De Poeldijker gedurende de 

afgelopen 20 jaar. 

Sinds 1995 maakt de heer Van Leeuwen de historische rubriek ‘Praatje bij een Plaatje’ voor  

De Poeldijker. In deze paginagrote rubriek, vertelt hij, bij oude foto’s van Poeldijk, de geschie-

denis. 

De WestlandStek is een gemeentelijke onderscheiding voor personen, die zich gedurende 

een periode van minimaal 12,5 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente 

Westland en/of haar rechtsvoorgangers op kerkelijk, cultureel, sociaal, maatschappelijk of 

sportief gebied.

WESTLANDSTEK VOOR MAKER 

HISTORISCHE RUBRIEK DE POELDIJKER

Poeldijker
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VADERDAG KNALLER

3 Supermalse kogelbiefstukjes 

 

Voor maar   7,50

Van der MAAREL, keurslager

Voorstraat 53, Poeldijk  -  0174-245262
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Voorstraat 45a, Poeldijk

Trakteer je vader 

op een heerlijk ijsje van…

 
 

 

Stomerij

Bedankt voor

uw vertrouwen

in de afgelopen 10 jaar

sinds 2005

KOM OP VOOR 

DE POELDIJKER 

Om het voortbestaan van ons blad De Poeldijker 

te garanderen hebben wij uw steun nodig!

Iedere bijdrage, groot of klein, is dan ook van harte welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening

NL11 RABO 0123 8665 29.

Alvast onze hartelijke dank, ook aan diegenen die dit jaar 

al een bedrag hebben gestort.

Bestuur en redactie van De Poeldijker

De Poeldijker 1215.indd   1
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SPARERIBS
Ook lekker op de barbecue  

Nu heel kilo voor maar   10,00
Van der MAAREL, keurslagerVoorstraat 53, Poeldijk  -  0174-245262

!"#$%&'()*+,-".,Voorstraat 45a, Poeldijk

Bij mooi weer zijn wij open van Woensdag t/m Zondag van 14.00 tot 20.00 uur

27 APRIL KONINGSDAG 2015PROGRAMMA KONINGSDAG POELDIJK IN- EN OM DE LEUNINGJES
 9.00 uur: Opening 9.15 uur: Wilhelmus 9.30 – 12.30 uur: Rommelmarkt kids 9.30 – 11.45 uur: Springkussens, surfsimulator, grote hindernisbaan en paardje rijden.

 9.30 – 12.00 uur: Diverse demonstraties o.a. brandweer, dierenasiel, buurtpreventie, etc.

 11.45 – 12.30 uur: Spetterend optreden Maghen Hilgersum 
 12.30 uur: Ballonnen (milieu vriendelijk) oplaten
 12.45 uur: Einde
Disco Rob van Spronsen verzorgt weer de muzikale omlijsting, de hele morgen.
Het Oranje Comité Poeldijk haalt ook dit jaar weer alles uit de kast om er een grandioos feest 

van te maken. Alle Poelukkers en overige bezoekers zijn van harte welkom!

343733_De Poeldijker 0815.indd   1Onze stichting stopt met de uitgifte van De Poeldijker per 1 januari 2016.
Na 38 jaar valt het doek voor ons dorpsblad.

De reden hiervoor is de ontoereikende financiele positie van ons blad.
Het aantal adverteerders loopt terug en ook de hoeveelheid aangeboden kopij neemt af.

Helaas moeten wij constateren dat De Poeldijker in deze vorm niet meer levensvatbaar is.

Bestuur en redactie van de Poeldijker   -   E-mail: fransvanvelthoven@hetnet.nl

DE POELDIJKER STOPT

Keurslager  Van der Maarel

Puur, ambachtelijk en ‘vleeselijk’ lekker!

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

 Aanbiedingen week 47 Aanbiedingen week 48

Botermalse Kogel-
biefstukken 

3 stuks slechts 750

Karbonades 
 

elke 4e GRATIS
Varkensoesters 
 

4 stuks slechts 750
Griekse 
Kipschnitzels 

4 stuks slechts 650
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Uw vertrouwen waard

KOM DE WINTERSFEER PROEVEN 
OP DE WINTERFAIR IN POELDIJK
Vrijdag 27 november wordt er weer een 
gezellige winterfair georganiseerd. 
Deze keer wordt de Bartholomeuskerk de locatie 
waar het gaat gebeuren.
Vele leuke en originele zaken worden u 
aangeboden, heerlijke proeverijen enz.. 

We starten om 16.00 uur.

Meer informatie vindt u op pagina 12.
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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  15,00 op rekening  17,50
1/6 familieberichten contant  20,00 op rekening  22,50
1/4 familieberichten contant  25,00 op rekening  27,50

Poeldijkertjes:
Particulier  1,00  –  Zakelijk  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

 21 november   Handbalwedstrijd,  
Verburch – Nieuwegein,  
aanvang 20.00 uur.

 26 november   Inloopavond bestemmingsplan 
Poeldijk Dorp in de Terwebloem, 
tussen 19.30 en 21.30 uur.

 28 november   Handbalwedstrijd,  
Gemini – Verburch,  
aanvang 19.40 uur.

DE   POELDIJKER
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zand  liet
tandprothetische praktijk

?

PERSPEKTIEF IN POELDIJK
Perspektief heeft vanaf oktober 2015 onderdak ge-
vonden voor een aantal cliënten in het voormalig ver-
zorgingshuis aan Wittebrug 1. Ze noemt deze locatie 
Woonhotel Westland. 
Perspektief begeleidt in Woonhotel Westland cliënten 
uit de psychiatrie. Het gaat om mensen met een indica-
tie voor begeleiding. Deze mensen worden begeleid bij 
het zo gewoon mogelijk wonen, werken en meedoen in 
de buurt. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. 

Perspektief noemt deze locatie een Woonhotel omdat 
de mensen vanuit dit huis na een traject uitstromen 
naar een gewone woning, zodra ze hiertoe in staat zijn. 
Ze kunnen dan als dat nodig is, in hun eigen woning 
verder worden begeleid.

Op dit moment verblijven er ongeveer tien cliënten in 
het Woonhotel. Wekelijks komen er nieuwe mensen bij. 
Er komen in totaal veertig cliënten wonen.
 Zodra we rond de dertig cliënten in huis hebben, no-
digen we de buren uit voor een kennismaking. Dan 
kunnen we hen laten zien hoe het pand is opgeknapt 
en met elkaar afspreken hoe we contact houden.  
Voorlopig zijn we nog even druk met opknapwerk en 
met inrichten van het pand. 

Peter Buijsman, teammanager

Op vrijdag 20 november is er vanaf 16.00 uur “ban-
ketstaafsjoelen”.
Je hoeft geen doorgewinterde sjoeler/ster te zijn om 
met een overheerlijke banketstaaf aan de haal te gaan, 
want de Sint heeft toegezegd dat er voor iedereen wat 
lekkers is!

Er wordt gesjoeld in de categorieën dames, heren en 
kinderen, en de winnaars zullen door de Goedheilig-
man extra worden verwend.
Ook de Poellukse niet-sjoelers zijn natuurlijk van harte 
welkom om de deelnemers aan te moedigen. Van te vo-
ren inschrijven is niet nodig, je kunt gewoon binnenko-
men en meteen aan de (sjoel-)bak.

Op zaterdag 28 november houden wij wederom een 
halve klaverjas- en jokermarathon. Ook deze keer zit de 
verzorging van de inwendige mens weer bij de prijs in-
begrepen en is er na afloop weer een loterij met schit-
terende prijzen.

Heb je zin in een gezellig dagje kaarten, geef je dan 
snel op. Of ken je mensen in je omgeving die ook graag 
een kaartje leggen, maak ze dan attent op onze gezel-
lige marathon.
Inschrijven kan bij Paul Krabbendam (06-14598340) of
via e-mail: bargezellig@poeldijk.net. Klaverjassers kun-
nen alleen inschrijven als koppel. Aanvang 10.30 uur, 
uiterlijk aanwezig 10.15 uur.

Wij hopen je te zien, bij ons aan de Saturnus 10!

Tot ziens bij

Bakkerij van der Sande
in de Voorstraat

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

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

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.

AANBIEDINGEN:
Vrijdag 20 november en zaterdag 21 november:

GEVULDE SPECULAAS STAAF MET ZUIVERE 
AMANDELSPIJS nu voor  ............................................  3,95 
6 SESAMZAAD OF ZONNEPIT CRACKERS
nu voor  ......................................................................................  1,90 

Vrijdag 27 november en zaterdag 28 november:

250 GRAM AMANDELSPECULAAS
nu voor  ......................................................................................  4,30 
RAGOUT HAPJES nu voor  .........................................  0,85 

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

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

R.K. basisschool De Nieuwe Weg
Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
Telefoon: 0174 - 247166
info@denieuweweg.wsko.nl
www.denieuweweg.wsko.nl

WIJZIGING LOKATIE VAN DE 
“HAWAIIAN SUNDAYS”

Aloha
Op zondag 22 november 2015 wordt het tropisch 
warm tijdens de “Hawaiian Sundays” in De Noviteit 
in Monster, ja u leest het goed, want de lokatie “de 
Leuningjes” in Poeldijk is gesloten i.v.m vondst van as-
best! Bill and his Hawaiians gaan dus naar Monster. 
Zij brengen daar de Hawaiiaanse muziek op een leu-
ke aanschouwelijke manier ten gehore, precies zoals 
de Kilima Hawaiians onder leiding van Bill en Mary 
Buysman dat deden met hun show “Onder wuivende 
palmen”. Uiteraard zult u de bekende succesnummers 
van de Kilima’s herkennen en misschien wel meezingen! 

U waant zich terug in de tijd en kunt opnieuw, of als-
nog, van de Hawaiiaanse muziek komen genieten.Onze 
slogan voor deze november maand luidt dan ook: 

“put some aloha in your life”.

Tot ziens,

Aanvang 14.00 uur. Bijdrage  5,-. Gratis parkeren.  
De NOVITEIT - KLOOSTERLAAN 33, MONSTER.
www.hawaiianmuziek.nl - informatie: 06 24416950 en 
06 51562207

“STAPEL OP DIEREN”
Op donderdag 15 oktober had groep 4 een “stapel 
op dieren” les van de dierenbescherming. Wij kregen 
twee vrijwilligers van de dierenbescherming op bezoek 
die kwamen uitleggen wat voor werk zij doen. Daarna 
werd onze klas in vier teams verdeeld om het spel “sta-
pel op dieren” te spelen waarbij ieder team een dieren-
bordje kon winnen. 

De vragen werden besproken n.a.v. een filmpje of 
foto. Van deze les heb-
ben wij o.a. geleerd dat 
een goudvis liever in een 
aquarium zwemt dan in 
een vissenkom en dat 
paarden het niet erg vin-
den om, zonder deken, 
in de regen in de wei te 
staan. 
Wij vonden het een leuke 
les en willen de dierenbe-
scherming via deze weg 
bedanken!
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EIND - BEGIN KERKELIJK JAAR.
CHRISTUS KONING - ADVENT 2015!
IK WIL BIJ JULLIE WONEN...

De herfst is de mooiste tijd van het jaar, zo ervaar ik het 
meer en meer. De zachte zon met een licht briesje kan 
zomaar omslaan in harde stormen en slagregens. De 
herfst is als het leven, liefelijk en dan weer grillig. In de 
herfst zit werkelijk alles, de verwondering om de kleu-
renpracht van het laatste blad, de weemoed van het af-
sterven en opnieuw beginnen.

Wij vieren in het derde weekend van november het 
slot van het kerkelijk jaar. Dat doen wij met een feest, 
Christus Koning. Een feest spreekt meer aan, dan ker-
kelijke documenten, moeten ze gedacht hebben bij het 
leergezag in Rome. Ja, katholieken houden wel van een 
feestje, maar dit feest van Christus Koning is nooit goed 
van de grond gekomen. Na Allerzielen en de lezingen 
over de eindtijd, die ieder jaar in deze periode terugko-
men, is Christus Koning het feest dat heel het kerkelijk 
jaar moet samenvatten. Jezus is niet alleen de Alfa en 
de Omega, het begin en het einde, hij wil ook het mid-
delpunt van ons leven zijn. Hij wil bij ons wonen. Hij wil 
een dienstbare koning in ons leven zijn, om ons te hel-
pen het leven in al zijn volheid te beleven. Misschien 
is deze samenvatting wel te compact, misschien is dit 

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

feest wel te groot voor ons menselijk bevattingsvermo-
gen.

Het weekend daarop, zondag 29 november, begint de 
Advent. Het is een tijd waar in de figuur van Johannes 
de Voorloper, de Doper, opduikt. Hij laat aan ons men-
sen, die in duisternis wandelen, weten dat er een licht is 
opgegaan. Dat God bij zijn volk wil komen wonen. Want 
daar gaat Advent over, over de komst van Gods Zoon. 
God daalt af en wordt mens, tussen ons mensen. Dat 
Woord dat lang geleden gesproken is vraagt om vlees te 
mogen worden in ons leven. Iedere keer opnieuw.

Wat niet nieuw is in onze wereld, dat er mensen emi-
greren en ander immigreren. Na de oorlog zijn vele 
Nederlanders elders een plek in de wereld gaan zoe-
ken, om een toekomst op te bouwen. Uit vrije wil. Er 
kwamen vele gastarbeiders naar ons land. Nu is er een 
stroom vluchtelingen op gang gekomen. Gedwongen 
door de onveilige situatie. Je verlaat niet zomaar je 
huis, je land, je familie. Iedere vluchteling zit met dat 
ene, zelfde verlangen: een plek vinden om veilig en 
rustig te leven. Een plaats waar je je thuis kunt voelen. 
Daar toestemming voor krijgen. Het vraagt veel van 
ons, dat is zeker waar. Je hoeft het niet alléén te doen. 
Samen als parochiegemeenschap kunnen we veel doen. 
Als we allemaal een beetje inschikken is er plaats. Ook 
voor jou.

Pastor M.Th.J. Straathof. pr.

OPROEP COMMUNICANTJES
Zondag 22 mei 2016 zullen de kinderen in Poeldijk com-
munie gaan doen.
De kinderen in groep 4 van de WSKO scholen in 
Poeldijk, hebben hier op school een brief over meege-
kregen.
Natuurlijk zijn kinderen die in Poeldijk wonen, maar  
elders op school zitten, van harte uitgenodigd om sa-
men met hen communie te doen. 
U kunt zich dan aanmelden bij de pastorie of via de 
mail: communiepoeldijk@gmail.com 
U heeft daarvoor twee weken de tijd!

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

Nu de stilte rondom ons is gevallen en het gemis steeds 
groter wordt weten wij dat we toch verder moeten 
zonder mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, trotse 
oma en “omi”  

Thea Mensing-van Velzen

Maar diep in ons hart zal onze liefde voor jou nooit 

verdwijnen.

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven.

 Herman Mensing
 kinderen, klein en 

achterkleinkinderen

Poeldijk, november 2015
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VORMSELVIERING 21 NOVEMBER, 
U KOMT TOCH OOK?

Wij horen zo vaak dat er geen tot weinig kinderen 
en jongeren in de kerk zitten. Nu is de kans om ze te 
zien en wel op zaterdagavond 21 november in de H. 
Machutuskerk te Monster. Om 19.00 uur krijgen daar  
18 jongeren uit onze regio (3 uit Poeldijk, 4 uit ’s-Gra-
venzande, 11 uit Monster) het sacrament van het vorm-
sel toegediend door Mgr. Van den Hende. 

Helaas valt het op dat er juist tijdens deze vieringen zo 
weinig parochianen in de kerk zitten. We merken het 
ook bij de Eerste Communie. Dan hoor je vaak dat het 
een feestje is voor de communicanten en hun familie. 
Maar… het is ook een feestje voor de kerkgemeen-
schap. Juist op deze feesten. Want het vormsel is het 
laatste sacrament van de initiatie sacramenten. Dit zijn 
doop, Eerste Communie en Vormsel. Hiermee worden 
wij volledig opgenomen in de kerk. 

Bij de doop zijn de kinderen gedoopt met water en hei-
lige Geest. Zij zijn toen al gezalfd met het heilig chrisma 
en hebben zo de gave van de heilige Geest ontvangen. 
Deze zalving wordt bij het sacrament van het vormsel 
opnieuw gegeven. De vormelingen krijgen de kracht 
van de heilige Geest op een moment op hun levensweg 
dat ze dit goed kunnen gebruiken. Zij krijgen de gaven 
van de heilige Geest om verder te gaan op de weg van 
het geloof en uit te groeien tot volwassen leden van 
de kerkgemeenschap. En juist omdat het in de kerkge-
meenschap is, zouden alle parochianen aanwezig moe-
ten zijn. Zij vormen samen de kerkgemeenschap, niet 
alleen vormelingen, hun ouders en verdere familiele-
den. 

Dus ik nodig u allen van harte uit om aanwezig te zijn 
in de viering op zaterdag 21 november 2015, zodat wij 
als kerkgemeenschap deze jongeren kunnen feliciteren 
met deze stap in hun geloofsleven. 

Mede namens de vormselwerkgroepen,
Els Geelen, pastoraal werkster

MISSIE - ONTWIKKELING - VREDE
ADVENTSAKTIE 2015 VAN  
28 NOVEMBER - 26 DECEMBER A.S. 
WOONBOERDERIJ GEEFT KINDEREN IN 
BRAZILIE EEN TOEKOMST !!!!!!!!
Adventsaktie vraagt in het kader van moeder en kind 
om steun voor Braziliaanse kinderen, die het zonder 
moeder moeten stellen. Deze kinderen worden veelal 
door de Braziliaanse kinderrechter toevertrouwd aan 
de zorg op woonboerderij Sitio Shalom. De kinderen 
liefde, bescherming, psychologische bijstand en nieuwe 
hoop bieden, is het doel. Ondanks hun verschrikkelijke 
geschiedenis en hun ontwikkelingsachterstand, verlaten 
de jongeren de woonboerderij met een diploma.

Krachtig op eigen benen kunnen ze deel gaan uitma-
ken van een maatschappij, die ze bikkelhard hebben 
ervaren. De kinderen vaak uit pleeggezinnen hebben 
al langere tijd op straat gezworven, overlevend door te 
werken voor een drugsbende of in de prostitutie. De 
woonboerderij biedt hulp in vele vormen. Alle nodige 
begeleiding en opvoeding krijgen de kinderen om voor 
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De initiatiefnemers komen uit evangelische, protestant-
se én katholieke kerken. Op 25 november is er een ge-
spreksmeeting voor mensen uit de Westlandse kerken: 
van ouderling tot jongere. Dan willen de predikanten 
ook peilen of er enthousiasme is voor dit plan. Meer 
informatie is te vinden via de website www.westlandse-
kerken.nl/jongeren.

Geschrokken en enthousiast
Deze gespreksmeetings zijn een vervolg op de meeting 
van vorig jaar, waar toen meer dan 140 enthousiastelin-
gen op af kwamen. Naast een aantal praktijkverhalen 
werd een onderzoek gepresenteerd waaruit bleek dat 
in het Westland minder dan duizend jongeren tussen 
de 16 en 30 jaar structureel betrokken zijn bij een kerk. 
Dat is minder dan 5% van het aantal Westlandse jonge-
ren in die leeftijd en ligt ver onder het landelijk gemid-
delde. Bij veel bezoekers kwam toen enthousiasme los 
om nieuwe initiatieven te starten. Dat enthousiasme 
krijgt nu een vervolg.

Twee gespreksmeetings
De gespreksmeetings zullen zijn in De Kiem, aan de 
Koningin Julianaweg 91 in ‘s-Gravenzande. Er zijn twee 
meetings, namelijk om 14.00 en om 19.30 uur. Het mid-
dagprogramma is hetzelfde als het avondprogramma, 
geïnteresseerden kunnen kiezen. De organisatoren ho-
pen dat er veel jongeren, pastores, predikanten, ouder-
lingen en vrijwilligers in het jeugdwerk komen om in 
gesprek te gaan. Aanmelding vooraf is gewenst en kan 
via www.westlandsekerken.nl/jongeren. De entree is 
vijf euro en daarvoor krijgen deelnemers ook twee con-
sumpties.

zichzelf te kunnen gaan zorgen. De ervaring en ken-
nis van deze stichting wordt door de lokale regering 
gewaardeerd en steeds meer financieel ondersteund, 
al draait de woonboerderij vooral op financiële steun 
vanuit Nederland. Uw financiele steun is hard nodig om 
de kinderen te kunnen blijven helpen bij het verwerken 
van hun afschuwelijke ervaringen en ze op te vangen 
en voor te bereiden op een gezond bestaan. De offer-
kist achter in de kerk is weer beschikbaar voor u bijdra-
ge aan dit Advents project.

U kunt ook doneren : NL89INGB0653100000 T.N.V. 
ADVENTSACTIE DEN HAAG o.v.v. project Brazilië.
Voor meer informatie www.adventsaktie.nl  
j.v.p.

PREDIKANTEN UIT DE REGIO PRESENTEREN PLAN 
VOOR VIJF EXPERIMENTEN

VERNIEUWEND PLAN VOOR 
WESTLANDSE JONGEREN

Kunnen we als Westlandse kerken iets voor de jonge 
generaties? Een tiental predikanten, voorgangers en 
pastores uit het Westland heeft het afgelopen jaar ge-
werkt aan een bijzonder plan: ze willen minimaal vijf 
experimenten starten om te zien of de kerk meer kan 
betekenen voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen 
die nu niet in de kerk komen. Van een pop-up jonge-
rencafé tot een kliederkerk voor jonge gezinnen of een 
meet & eat voor dertigers.
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Zondagochtend 11.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. de heren van het 
Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor H. Smulders.

Intenties: Jaargetijde Frans Onings, Jan Daalman, 
Gerard Thoen, Grar v.d. Ende-Zuijderwijk, familie v.d. 
Loos-van Leeuwen, Jeanne van Dijk-Dekker.

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 19 november om 19.00 uur:
Er is géén rozenkrans bidden in De Backerhof
Donderdag 26 november om 19.00 uur:
Woord- en Communieviering: mevr. T. v.d. Sande.
Donderdag 3 december 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

Vrijdag 20 november om 15.00 uur:
Woord- en communieviering R. Theuvenet
Vrijdag 27 november om 19.00 uur:
Maandsluiting Hervormde Gemeente

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.

KERKBERICHTEN
WEEKEND 21/22 november: 
VIERING VAN CHRISTUS KONING (B).
Zaterdagavond 19.00 uur:
GEEN VIERING!! Vormselviering in de H. Machutuskerk 
te Monster.

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

Intenties: Uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwe-
lijk van Henk en Annie Willemsen, overleden familie 
Willemsen-Roerdink, overleden familie Sanders-Pfaff 
en zus Rita, overleden familie Gardien-Verbeek, Riet 
Olsthoorn-Duynisveld, Ria v.d. Knaap-Barendse, Riet 
v.d. Maarel-Vis, Jaap Zuiderwijk, Nico van Kester en 
familie, Jan Scheffers, Aad den Ouden, Piet Verbeek, 
overleden familie Scheffers en familie van Paassen, 
Simon Johannes Scheffers, uit dankbaarheid bij een 
verjaardag, voor alle levende en overleden koorle-
den.

WEEKEND 28/29 november: 1e zondag van de 
Advent (C).
Zaterdagavond 19.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING met volkszang en cantor.
Voorganger: Pastor M. Kwee.

Intenties: Nic van der Knaap, overleden familie v.d. 
Knaap en Groenewegen, Joop Rijgersberg, Truus 
Heskes-Flaton, Jeanne Duijvestijn-de Kok, Kees 
Veerkamp.

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

TANKE TRANSPORT

Postbus 42
2685 ZG  Poeldijk

NATIONAAL EN Telefoon 0174-286660
INTERNATIONAAL TRANSPORT Fax        0174-286669
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ABC Westland wil enorme windturbines 
plaatsen op haar terrein. Deze worden net 
zo hoog als de windturbine bij Westerlee 
die van grote afstand zichtbaar is. De 
provincie wil dit planologisch mogelijk 
maken. 
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 22 november 2015
10.00 uur: Ds. A.J. Molenaar, Viering Heilig Avondmaal.
19.00 uur:  Ds. A.J. Molenaar, dankzegging en nabe-

trachting.

Terwebloem
19.00 uur: Ds. A.J. Molenaar, Viering Heilig Avondmaal.

ZONDAG 29 november 2015 (1e Adventszondag)
10.00 uur: Ds. A.J. Molenaar.
19.00 uur: Ds. A.J. Molenaar.

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

Bij de kerkdiensten
Op zondag 22 november vieren we het Heilig 
Avondmaal. In de verkondiging staan we stil bij Jozef 
die brood uitdeelt (Genesis 41:56). We hebben welis-
waar nog niet gehoord hoe hij onderkoning werd – dat 
komt de week erna –, maar deze geschiedenis is erg 
passend voor een dienst waarin wij het brood ontvan-
gen van Jezus, onze koning. In de avonddienst, waarin 
wij God danken voor zijn sacrament, staan wij verder 
stil bij deze geschiedenis.

Om 15.00 uur wordt het Heilig Avondmaal gevierd in 
‘De Terwebloem’, voor degenen die er in de kerk niet 
bij kunnen zijn. 

Op zondag 29 november horen we weer een gedeel-
te uit de geschiedenis van Jozef. Ditmaal, ik schreef het 
hierboven al, hoe hij van gevangene ineens onderko-
ning wordt. Zoals vaker in de geschiedenissen van Jozef 
spelen ook hier dromen een belangrijke rol. Het is de 
eerste zondag van Advent. Is dat ook niet een tijd van 
dromen? Zoals een lied zegt “Advent is dromen dat 
Jezus zal komen. Dromen van vrede voor mensen van 
heden”. Zo beginnen we alweer toe te leven naar Kerst!

’s Avonds is er zangdienst, waarin ik eveneens voorga. 
Ieder die een lied heeft dat hij of zij graag zou willen 
zingen, kan dit bij me indienen. Ik zal proberen er een 
mooie eenheid van te maken. In de overdenking staan 
we waarschijnlijk stil bij een psalm, die we uiteraard 
ook zullen zingen. 

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

20-WEKENECHO
Kort geleden ging ik met mijn vrouw naar een gezond-
heidscentrum, om een 20-wekenecho te laten maken. 
Zo’n 20-wekenecho is een prachtig iets om als vader 
mee te maken. Al is het kindje nog niet geboren, je ziet 
het in alle details. Handjes met tien vingers die bewe-
gen, het gezichtje, voetjes die volgens de echoscopiste 
al drieënhalve centimeter zijn. Ja, zo'n echo kijkt zelfs 
dwars door het kind heen, of alle organen wel goed 
ontwikkeld zijn. Je ziet het hartje kloppen. Van een 
onbestemd ‘iets daar in die buik’ wordt het ineens een 
echt kindje met alles erop en eraan! 
Waarom wordt deze echo echter gemaakt? Om te zien 
of het kindje een afwijking heeft. En zoals de voorlich-
tingswebsite van de overheid meldt: “Sommige afwij-
kingen hebben grote gevolgen voor het kind, voor u 
en uw partner. U staat dan voor de moeilijke keuze om 
de zwangerschap uit te dragen of te laten beëindigen”. 
Of om het nog concreter te zeggen: om te zien of het 
kindje misschien het syndroom van Down heeft, of een 
andere afwijking, zodat je nog 'tijdig' een abortus kunt 
laten uitvoeren. 
Ik kan het me, na onze 20-wekenecho, gewoon niet 
voorstellen hoe mensen voor zwangerschapsafbre-
king kiezen daarná. Als je je toekomstige kind letterlijk 
al in het gezicht hebt gekeken, hebt zien bewegen... 
Dan is het toch wel héél duidelijk dat abortus niet 'wat 
cellen weghalen' is, maar een compleet mensje! Paus 
Franciscus merkte onlangs op: “een kind is toch niet een 
pakketje dat je retour afzender stuurt als het niet naar 
wens is?” 
Zo stemt de 20-wekenecho me niet alleen blij, al was 
het prachtig om te zien en werden er geen afwijkin-
gen gevonden. Wanneer heeft een jong leven waarde: 
alleen als het perfect is? Moeten mensen met een af-
wijking er maar liever niet zijn? Wat zegt dit alles over 
onze maatschappij...? 

VERBAZEND VEELZIJDIG

utiliteitsbouw verbouw   onderhoud ontwikkeling

VERBAZEND VEELZIJDIG

jupiter 26 2685 LR poeldijk 
tel. 0174 244950 fax 0174 248394 
info@verbakel.nl www.verbakel.nl

voor de beroepsmatige en

particuliere klant!
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OUD PAPIER
De oud-papiercontainer staat klaar van: 25 novem-
ber tot en met 28 november 2015 op het adres: 
Monsterseweg 112, Poeldijk (naast hotel-restaurant  
Unicum-Elzenhage).

VAN DE BAZAARCOMMISSIE

De bazaar is voorbij en wat waren het gezellige en 
drukke dagen. De opbrengst van  33.002,23 is echt 
een bedrag om dankbaar voor te zijn. Hieronder vindt u 
alle prijswinnaars van Bazaar 2015. Bijna alle prijzen zijn 
inmiddels uitgedeeld. Bij de grote verloting is één win-
nend nummer niet bekend bij de bazaarcommissie.  
Kijkt u uw loten na en heeft u lot 2957 of 2217 neem 
dan contact op met Miriam van der Pot (0174-240282 of 
e-mail mirja@hetnet.nl. Alvast bedankt.

GROTE LOTERIJ 2015
 1 2721  250,00  Mw. Huis (senior) Poeldijk
 2 215  100,00  Mw. N. Buitelaar Naaldwijk
 3 2380  100,00  Dhr. E. v.d. Wel Monster
 4 668  100,00  Mw. Bogaard (senior) Poeldijk
 5 2418  50,00  Dhr. C.J. Knoppert Poeldijk
 6 1272  50,00  Mw. A. v.d. Haak Poeldijk
 7 1855  50,00  Mw. N. de Winter Poeldijk
 8 3969 Cadeaubon Jumbo á  50,00 Dhr. A. Molenaar Poeldijk
 9 3201 Cadeaubon Jumbo á  50,00 Dhr. E. v.d. Starre Poeldijk
 10 3733 Siemens broodrooster Dhr. M. ’t Hart ’s-Gravenzande
 11 3757 Dinerbon Eindeloos Dhr. N. Sepers Poeldijk
 12 1958 Taartbon Grootendorst Mw. F. van Velden Poeldijk
 13 1983 Taartbon Grootendorst Mw. Eendenburg Monster
 14 4043 Taartbon Grootendorst Dhr. J. de Kiewit ’s-Gravenzande
 15 2531 Taartbon Grootendorst Mw. A. Hüsken Poeldijk
 16 1476 Thee mand Dhr. G. v.d. Wel Naaldwijk
 17 213 VanderBilt set Mw. N. Buitelaar Naaldwijk
 18 3290 Kneipp douche set Dhr. A. v.d. Berg ’s-Gravenzande
 19 1246 Handdoeken- en theedoeken Dhr. J. v.d. Berg Wateringen
 20 678 Sealskin Badradio Dhr. H. Hanemeijer Monster
 21 1172 Chocolade Fondue Dhr. J. de Kiewit ’s-Gravenzande
 22 2957 Kweekset planten Fam C. Buitelaar  Naaldwijk
 23 3228 Life Hammer Mw. C. Zee Poeldijk
 24 1014 Foto album Dhr. A. v.d. Berg ’s-Gravenzande
 25 2217 BBQ (eenmalig)

Allen heel veel dank!!

OPEN KERK
Zaterdag 21 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, puzzels 
dvd’s, cd’s en lp’s.
Kom ook eens langs en breng anderen mee.

Maandsluiting “Terwebloem”
Op D.V. vrijdag 27 november a.s. is er weer maand-
sluiting in de Terwebloem. Aanvang 19.00 uur.
De overdenking wordt verzorgd door onze oud-predi-
kant Ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen.
Muzikale medewerking verleent het Nieuwe Kerkkoor 
uit de Heenweg o.l.v. dhr. Uittenbogaard.
Organist is: dhr. C. v.d. Meer.
We hopen dat u er weer allemaal bent, zodat we met 
elkaar een goed en gezegend uur hebben.

Commissie Gemeentewerk.

Bidden op zaterdagochtend
Op zaterdagochtend 21 november is er, zoals elke 
derde zaterdag van de maand, een gebedsbijeenkomst 
in de kerk. Het tijdstip is van half tien tot tien uur, dus 
voorafgaand aan de Open Kerk die om tien uur begint. 
U bent allen hartelijk uitgenodigd om te komen en mee 
te bidden. Door het tijdstip hebt u ruimte genoeg voor 
andere dingen erna, zoals boodschappen of familiebe-
zoek.
Wat we gaan doen: het Bijbelgedeelte voor de zondag 
alvast lezen, bekijken of er nog specifieke dingen of 
mensen zijn in de gemeente die gebed kunnen gebrui-
ken, en dan in een kringgebed bidden daarvoor en voor 
de komende kerkdiensten. Niemand is verplicht mee te 
doen in het gebed, alleen stil zijn en in je hart meebid-
den mag ook. 
Wie bidt en dankt brengt anderen bij de Heere, maar 
komt ook zelf dichter bij Hem. Een dubbele zegen... 

Wees welkom!

Reparaties
Schadewerk
Bandenspecialist
Aircovulling/reparatie
APK /roetmeting
Winterbanden

AUTO
BEDRIJF

WWW.AUTOBEDRIJFWVANDERENDE.NL
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Prins Frederik de 1e is zeker geen onbekende in Poeldijk 
en omstreken. Hij is een echte horecaman en om tot 
rust te komen gooit hij graag een hengel uit. De page 
runt de Off Piste in Naaldwijk, en als ontspanning staat 
zij graag op de tennisbaan. 

Wat zeker niet onvermeld mag blijven: Patricia is de 
kleindochter van medeoprichter Kees van der Valk 
(JaJa) en Fred zijn schoonzoon.

Wij kunnen terug kijken op een gezellige en goed be-
zochte avond en de prinsen en pages met hun gevolg 
gaan er mooi jaar van maken. ALAAF!!

Afgelopen zaterdag is er bij De Blauwkonters afscheid 
genomen en welkom geheten.
Als eerst namen we afscheid van jeugdprins Niels en 
zijn page Quincy. Zij zijn opgevolgd door jeugdprins 
Dylan Kuiper en jeugdpage Tess Vis, zij worden bijge-
staan door adjudant Dylan.
Zowel prins als page zitten op de Westhofschool in 
groep 8. Beide zijn heel sportief: Dylan is keeper bij 
Verburch voetbal en Tess danst bij Danscreatie en bij 
onze eigen Poelekies. 

Rond de klok van 22.00 uur begon het afscheid van 
Prins Vincentius en zijn page Sharmaine. Als Neptunus 
en in een bakfiets, bestuurd door Sharmaine deed 
Vincentius zijn laatste rondje door de zaal. Ook namen 
we afscheid grootvorst Ton, die wegens drukke werk-
zaamheden zijn functie overdroeg aan Marcel Brand. 
Daarna werd het tijd voor de komst van de nieuwe 
prins en page. Er werd een grote disco-bal binnen ge-
reden en rara, bij het verwijderen van de bal kwamen 
Patricia Diepeveen en haar vader Fred uit een bak te-
voorschijn. Onder luid applaus betraden zij het toneel 
en na enig ceremonieel werden zij benoemd door prins 
Frederik de 1e en Page Patricia. 
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Voor elk rondje konden zij namelijk geld verdienen! En 
jeetje... wat is er ongelofelijk hard en veel gelopen! Van 
groep 1 tot en met groep 8 is er een gigantische in-
spanning geleverd. Op iedere hoek en langs het gehele 
parcours stonden (hulp)ouders om de kinderen aan te 
moedigen en hier en daar een pleister te plakken. 

Wat er is op-
gehaald voor 
de vluch-
telingen is 
inmiddels be-
kend. Ruim 

500,00. Dit 
geld zal bin-
nenkort in 
overleg met 
het COA op 
een goede 
bestemming 
terecht ko-
men. 

         Pedicure Praktijk  &  
                               Schoonheidssalon

In de Witte Brug bij de Backershof

Leny Knoors - 06 488 34 585

Gezichtsbehandeling ! 29,50

Smallsteps kinderdagverblijf en bso westhof biedt:

westhof@smallsteps.info
www.smallsteps.info

kleine stapjes
maak je samen
iedereen is welkom bij 
smallsteps westhof 
in poeldijk

VERKIEZING NIEUWE LEERLINGENRAAD OP 
DE DALTONSCHOOL IN POELDIJK
Op woensdag 28 oktober was het weer zover: een 
nieuwe verkiezing van de leerlingenraad op de 
Daltonschool in Poeldijk. Kinderen van groep 4 t/m 8 
kunnen zich ieder jaar verkiesbaar opstellen door hun 
naam op een briefje te schrijven en in een grote glazen 
pot te stoppen. Woensdagochtend hebben leerlingen 
uit groep 1/2 vijf briefjes getrokken uit deze pot en de 
gelukkige leerlingen voor het schooljaar 2015-2016 zijn: 
Semm (groep 4), Milou (groep 5), Emre (groep 6), Saif 
(groep 7) en Victoria (groep 8).

Deze leerlingen zullen zich het komende jaar samen 
met meester Ton inzetten om na te denken over school-
zaken en andere leuke aangelegenheden. Zij zullen de 
klas vertegenwoordigen en ook vragen en ideeën in-
brengen. Wij wensen de nieuwe leerlingenraad een 
heel fijn en wijs jaar toe!

RENNEN VOOR HET GOEDE DOEL OP DE 
OPENBARE DALTONSCHOOL IN POELDIJK 
Op vrijdag 30 oktober om klokslag 8.45 uur stonden 
alle kinderen van de Openbare Daltonschool in Poeldijk 
in de startblokken om zoveel mogelijk rondjes te gaan 
rennen voor de vluchtelingen uit Syrië. 
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POELDIJK STEUNT DIABETES FONDS MET  1758,75
31 Vrijwilligers gingen begin november in Poeldijk 
op pad voor de collecte van het Diabetes Fonds. 
Gezamenlijk haalden zij 1758,75 (vorig jaar 1734,95) 
op.

Met een aantal straten weer erbij en het meevallende 
weer werd er bijna 25,00 meer dan vorig jaar opge-
haald. Wie weet kunnen we deze stijgende lijn van 2 
jaar op rij volgend jaar nog verder voortzetten.
Dus “Bedankt, Poeldijkers!“ Wij zijn erg blij met de bij-
drage van de collectanten, de gevers en iedereen die 
zich heeft ingezet’.

Niemand aan de deur gehad?
U kunt alsnog geld overmaken op giro 5766 t.n.v. het 
Diabetes Fonds in Amersfoort. Voor meer informatie: 
bel 033 – 462 20 55 of kijk op www.diabetesfonds.nl. 
Namens iedereen met diabetes: hartelijk dank!

KOM DE WINTERSFEER 
PROEVEN OP DE WINTERFAIR  
IN POELDIJK
De winkeliersvereniging OKE organiseert ook dit jaar 
weer een gezellige winterfair.
Het lijkt ons gezellig om elkaar te ontmoeten in de 
Bartholomeuskerk te Poeldijk. Een twintig tal deelne-
mers zal zich weer op hun best presenteren.

Er worden een aantal leuke workshops gehouden voor 
zowel jongeren als ouderen, er zal een Pieten Bingo zijn 
waarbij mooie prijzen te winnen zijn voor de kinderen 
en Sinterklaas komt een bezoek brengen van 16.30 tot 
17.30 uur. Maar we hebben meer verrassingen!  
Het uitgebreide programma wordt gepubliceerd in 
Groot Westland.

Er is ook weer veel te proeven, te bekijken en te kopen. 
De food sector gaat weer voor een geweldige proeve-
rij, of het nu gaat om de slager (keurslager v.d. Maarel), 
de horeca (Jumbo en restaurant Vrienden, snackbar 
de Meerpaal) of de bakkers (bakkerij van der Sande 
en bakkerij van den Berg), ze zullen laten proeven wat 
Poeldijk in huis heeft.

Ook zullen er diverse winkels extra sfeer creëren in hun 
zaken (Landelijk wonen by Doornekamp, Tante Toos), 
die ook ’s-avonds geopend zijn.
We gaan er weer een gezellige fair van maken! Dit mag 
u niet missen.

Deelnemers zijn o.a. Bakkerij v.d. Sande, Bakkerij v.d. 
Berg, Schoonheidssalon Beauty Mi, Bij tante Toos,  
Jumbo, Landelijk wonen by Doornekamp, Drogisterij 
Dio, Heuchemer Wonen, Keurslager J. v.d. Maarel,  
Michel Vis tweewielers, Restaurant Vrienden, Snackbar 
de Meerpaal, 2 Bengeltjes 2e hands kinderkleding, De 
Zonnebloem, Curiosa winkel, Pure Flower, Kledingwin-
kel Momo, Kapsalon Knip Inn, Jacky joy kinder- en da-
meskleding.

U kunt wat proeven, gezellig wat eten of drinken, leuke 
ideeën opdoen voor de feestdagen of een heerlijk kop-
je koffie met! nemen. Er is van alles te zien en te koop, 
eigenlijk te veel om op te noemen en dit alles in het 
schitterende interieur van de Bartholomeuskerk.
We kunnen niet anders zeggen dan: Komt dat zien! 
Komt dat zien! 

VAN VLOER TOT PLAFOND, VAN MUUR TOT MUUR, SCHUINE DAKEN, GEEN PROBLEEM !

Kom langs in onze showroom: Slachthuiskade 10p in Poeldijk, of bel: 0174 -  28 38 77 www.bas1s.nl     |    Voorstraat 18 
2685 EM Poeldijk | 0174-246000

Ontwerp 
 Vergunningen

Advies

         Wonen 
Utiliteit          Zorg 
         Interieur 

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

TENTOONSTELLING ‘100 JAAR TROUWEN IN HET 
WESTLAND’ IN BIBLIOTHEEK ‘S-GRAVENZANDE
Ieder bruidspaar in het Westland krijgt op dit moment 
het Boek 100 jaar trouwen in het Westland cadeau. 
Marjoke van Arnhem - van Balen stelde dit bijzondere 
boek samen met de mooiste trouwfoto’s en verhalen 
van Westlanders. 

Op verschillende panelen worden de foto’s, vanaf 1915 
tot nu, met een korte beschrijving tentoongesteld. Deze 
tentoonstelling is van 2 tot en met 30 november te 
bewonderen in Bibliotheek ‘s-Gravenzande. 

De tentoonstelling is te bewonderen tijdens de ope-
ningsuren van de bibliotheek en is gratis toegankelijk.
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U krijgt ditmaal geen stokoude opname van de Poeldijkse 
Voorstraat aangeboden, wel een exemplaar dat nog de sfeer 
van een echte winkelstraat uitademt. Dat betekent een dorps-
straat waarin, naast enkele middelgrote, meest piepkleine 
winkelbedrijven vrijwel mannetje aan mannetje stonden. 
Zaken die vrijwel zonder uitzondering als familiebedrijven 
aan de weg timmerden en betreffende gezinnen meestal een 
redelijk belegde boterham opleverde. Het was een tijdperk 
waarin slechts een klein percentage burgers de beschikking 
had over een automobiel. Met als logisch gevolg dat de dage-
lijkse gang naar melkman, bakker, kruidenier en slager stee-
vast in eigen dorp plaatsvond. Men kende elkaar van haver 
tot gort, de klant was koning en werd waar mogelijk op zijn/
haar wenken bediend. Generatielange relaties stonden er 
borg voor dat contacten niet verwaterden, winkeliers deden 
er alles aan om klanten aan zich te binden. Op het moment 
dat vierwielers het straatbeeld steeds meer gingen bepalen, 
vlogen dorpelingen in toenemende mate uit. Bijgaand plaatje 
werd in het begin van de zeventiger geproduceerd, een peri-
ode waarin supermarkten stapje voor stapje pogingen onder-
namen om gevestigde winkeliers, overigens niet geweldda-
dig, ‘pootje te lichten’. Het resultaat is bekend; hardwerkende 
lieden die sinds mensenheugenis in dorpen en steden klaar-
stonden om in de eerste levensbehoeften van eigen ingezete-
nen te voorzien, voelden zich min of meer genoodzaakt het 
bijltje erbij neer te leggen. Tegen de prijzen die supermarkten 
gingen hanteren, kon de gevestigde middenstand ten enen-
male niet op. Hoewel men in de vaart der volkeren dient 
mee te gaan, bracht die ontwikkeling zo’n vijfenveertig jaar 

geleden een enorme ommekeer teweeg. Het bruisend hart 
van menig plaats ging geleidelijk aan teloor, veel winkeltjes 
werden omgebouwd en bij het woongedeelte van het pand 
betrokken. Ook door Poeldijk ging regelmatig de mare dat 
er weer een winkelbedrijf op het punt stond te verdwijnen. 
Burgers zagen het dikwijls met lede ogen aan, hadden echter 
geen enkele invloed op hetgeen vadertje tijd van zins was. 
Met het verdwijnen van talrijke (winkel)bedrijven, verdween 
een oeroud stukje gezelligheid uit straten en lanen. De zoveel 
geprezen persoonlijke bediening kwam op de tocht te staan, 
klanten werden bij groot winkelbedrijven steeds vaker een 
nummer. Ongemerkt verwaterden jarenlange contacten, een 
gewenningsproces dat tijd nodig had. Kijken we naar het 
stukje Voorstraat dat we thans in beeld hebben, weten we 
dat er ter plekke slechts één telg het plekje van de oorspron-
kelijke familie nog warm wenst te houden. We denken dan 
aan ons aller Tootje Delfgaauw, een mevrouwtje dat in de 
vijftiger jaren als druivenprinses zelfs een week lang met veel 
elan de scepter in het Westland heeft gezwaaid. Als winkel-
bedrijf zijn slagerij Scholtes, schoenmakerij Persoon, slage-
rij Van Seumeren (een locatie die toen al werd ingenomen 
door Aad Zuiderwijks snackbar) en drogisterij Delfgaauw al 
meerdere jaren uit Poeldijks dorpshart verdwenen. Hetzelfde 
geldt voor de nauwelijks zichtbare winkels van de families 
Gram, Van der Valk, Van Rijn, Duijvestijn, Kuyvenhoven, 
Veerkamp en anderen aan de overzijde. Laat nu precies die 
verschraling van het winkelbestand een van de oorzaken 
zijn dat ons fraaie dorpsblad in zwaar weer terecht is geko-
men. Het gebrek aan adverteerders en het digitale tijdperk 

breekt het bestuur 
op. Hopelijk is 
een wat afgeslankt 
dorpsblad in het 
nieuwe jaar fi-
nancieel haalbaar. 
Eenieder die zich 
daadwerkelijk ge-
roepen voelt zijn/
haar steentje aan 
het totstandkomen 
van ‘de Poeldijker’ 
bij te dragen, mag 
0174-243764 in-
toetsen. Zij/hij zal 
met open armen 
worden ontvangen!
‘De Voorstraat in 
een grijs verleden,
onvergelijkbaar 
met het heden.                                                                                     
Lang geleden zeg,
was het Herenweg.
Wij zijn nog altijd 
dik tevreden’.

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen
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van den Berg
BouwConsultancy

Infrarood inspectie 
woning en gebouwen

Isolatie en Energie advies

Vochtdoorslag gevels en kelders

Dak lekkages - C.V. installaties

Badkamer lekkages en Waterschades

Bouwkundig rapport of inspectie

Verzakkingen aanbouw en kelders

Aannemerswerk

Nieuwbouw – Verbouw – Renovatie – Onderhoud

Uitbouw – Dakopbouw

Van houtrot tot nieuw kozijn,

         Bij van den Berg moet je zijn.  

Bel: 06-22517475 / 0174-280552
E-mail: info@vandenbergbouwconsultancy.nl

www.vandenbergbouwconsultancy.nl

IM MEMORIAM

Aad v.d. Knaap

* 21 november 1937 27 oktober 2015

In 1997 heeft Aad met Ria de organisatie van de 
KWF collecte in Poeldijk overgenomen van Wim 
van Koppen.
Iedereen die bij hen in huis kwam om te helpen, 
voelde dat als een warm thuis.
Na het overlijden van Ria, is Aad dit gevoel blijven 
geven.
Hij miste “zijn Ria” en sprak altijd liefdevol over 
haar.
Iedereen die wij de afgelopen tijd gesproken heb-
ben, zegt hetzelfde over Aad: Een zeer betrokken, 
charmante en liefdevolle man.
Hij had aandacht voor je en je was altijd welkom.
Hij kende veel mensen en respecteerde ze alle-
maal.
Hij was zeer behulpzaam en sociaal.
Zijn geloof liep als een rode draad door zijn leven, 
hier putte hij moed uit.
Aad heeft voor de KWF een mooi team om zich 
heen gevormd, die het wat “professioneler” en 
makkelijker voor hem hebben gemaakt.
Frans was collectant, kwam de bus brengen mocht 
helpen tellen met Ria en kwam ook in de organi-
satie.
Berno kwam in 2007 erbij en heeft met Aad de or-
ganisatie geupdate.
Als penningmeester werd Jos erbij gevraagd, want 
Aad kende hem van diverse werkgroepen en com-
missies.
Ook Bernadette kwam erbij.
Haar man Adrie werd gevraagd om op de telavond 
te helpen, zodat Aad de collectanten kon ontvan-
gen, een bakkie met cake gaf en een praatje met 
ze kon houden.
Na de TIA dit jaar heeft hij enige tijd nodig gehad 
om te herstellen, maar was weer helemaal in zijn 
nopjes op de telavond.
Hij heeft in mei Els Duijnisveld gevraagd om in het 
bestuur te komen, met als doel in de komende ja-
ren het stokje over te nemen van Aad.
Aad is voor de KWF van onschatbare waarde ge-
weest.
Bij veel mensen laat Aad een lege plek achter en 
daar is KWF collecteteam Poeldijk er zeker één van.
Aad bedankt voor alles wat je voor het KWF hebt 
gedaan en betekend.

KWF collecteteam Poeldijk en alle KWF collectan-
ten.
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plaats prettig leefbare en gewilde woonomgevingen 
ontwikkelen en zoekt daarom regelmatig de mensen 
op die nu al in de desbetreffende gebied wonen of 
overwegen daar te gaan wonen. Ook voor de uitwer-
king van de plannen voor Het Dorp is regelmatig over-
leg geweest met bewoners en belangstellenden. Zó 
is in nauwe samenspraak een plan ontstaan dat aan-
spreekt en past bij de omgeving. Voor meer informatie: 
www.dewestlandsezoom.nl

INLOOPAVOND UITWERKINGSPLAN EN 
VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 
POELDIJK DORP
Op donderdag 26 november a.s. organiseren 
Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom (OBWZ) en 
Gemeente Westland een inloopavond over het uitwer-
kingsplan Poeldijk Centrum, deelgebied 4a en 5.
Tussen 19.30 en 21.30 uur kunnen bewoners en be-
langstellenden het uitwerkingsplan bekijken in het 
restaurant van Woonzorgcentrum De Terwebloem, Van 
Bergenhenegouwenlaan 2 in Poeldijk.
Medewerkers van OBWZ en gemeente zijn aanwezig 
om het uitwerkingsplan toe te lichten.

Uitwerking openbare ruimte en bebouwing 
In het uitwerkingsplan zijn de vorm, functie en kwali-
teit van de openbare ruimte en bebouwing vastgelegd 
van een deelplan van Het Dorp in Poeldijk, dat in het 
kader van De Westlandse Zoom wordt ontwikkeld tot 
woongebied. Zo worden er in het betreffende plange-
bied circa 50 woningen mogelijk gemaakt en is er langs 
de Poeldijksevaart ruimte opgenomen voor de aanleg 
van een centrale groenvoorziening met speelvoorzie-
ningen. Het uitwerkingsplan ligt ter inzage voor ziens-
wijzen tot en met 18 december 2015.

Aangepast bestemmingsplan
Ook het voorontwerp-bestemmingsplan voor het over-
koepelende plan voor Het Dorp is tijdens de inloop-
avond te zien voor bewoners en belangstellenden. Dit 
bestemmingsplan vervangt een gedeelte van het huidi-
ge bestemmingsplan Poeldijk Centrum. Dit plan ligt ter 
inzage tot en met 28 december 2015. Tot die tijd kun-
nen zogenoemde inspraakreacties op dit plan worden 
ingediend.

Plannen in te zien
Het uitwerkingsplan en het voorontwerp-bestem-
mingsplan voor Het Dorp zijn te vinden op: 
www.ruimtelijke- plannen.nl. De plannen zijn ook in te 
zien. Dit kan bij de consulenten van het Bedrijven en 
Omgevingscontactcentrum van de gemeente. 
Wilt u langskomen? Maakt u hiervoor dan eerst een 
afspraak via telefoonnummer 14 0174 of via consulen-
ten@gemeentewestland.nl.

De Westlandse Zoom
Het Dorp in Poeldijk is één van de vier deelgebieden 
binnen De Westlandse Zoom dat wordt ontwikkeld 
door OBWZ. OBWZ, een samenwerking van Gemeente 
Westland en BPD Ontwikkeling B.V., wil in de eerste 

BRON ASBEST DE LEUNINGJES BEKEND
Het vrijgekomen asbest in Cultureel Centrum De 
Leuningjes is veroorzaakt door beschadigd asbesthou-
dend plaatmateriaal. Dat blijkt uit de afgeronde rap-
portage over het onderzoek naar de asbestbesmetting 
in het zalencentrum.

Ook zijn in het verleden asbestplaten uit plafonds ver-
wijderd, waarbij restanten zijn blijven liggen die ook 
een asbestbron vormden. Deze besmettingsbron heeft 
een tijdelijke vervuiling in de lucht veroorzaakt tijdens 
de asbestsanering van de cv-ruimte. Latere metingen 
toonden aan dat er geen asbest meer in de lucht zat.

Wethouder Peter Ouwendijk (vastgoed): “Het is goed 
dat we nu weten waar zich de besmettingsbronnen 
bevinden, zodat we nu een saneringsaanpak kunnen 
opstellen. Wij doen ons best om op korte termijn in-
zicht te krijgen in de saneringskosten van de besmette 
ruimtes. Ook willen we de inventaris die nog opgesla-
gen ligt, en schoongemaakt kan worden, in de besmet-
te ruimtes veiligstellen. Want gedupeerde gebruikers 
die tijdelijk elders een onderkomen hebben, moeten zo 
snel mogelijk over hun spullen kunnen beschikken.”

De Leuningjes blijft nog zeker tot eind december ge-
deeltelijk afgesloten. Die tijd is nodig om het sanerings-
plan uit te werken. Wel is al opdracht gegeven voor het 
afronden van de sanering van de cv-ruimte en het sane-
ren van de centrale entreehal. De cv-ruimte moet be-
reikbaar zijn om het gebouw de komende maanden te 
blijven verwarmen.

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
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contacten in de buurt? Als u het gesprek niet alleen 
aandurft, kan de VOA u tijdens het gesprek helpen om 
uw situatie goed over te brengen.

Wat is het verschil met 
beroeps-ouderenadviseurs?
De ondersteuning van de VOA is aanvullend op de pro-
fessionele ondersteuning die de welzijnsadviseurs van 
Vitis Welzijn Westland bieden. De hulp van de VOA is 
laagdrempelig; door het vrijwillige karakter kan vaak 
meer tijd en aandacht aan u worden besteed dan be-
roepskrachten dat kunnen. Bij ingewikkelde hulpvragen 
kan de VOA weer terugvallen op de beroepskrachten.

Binnenkort zal ook in de steekpers melding worden ge-
maakt over de VOA’s. Informatie kunt u ook vinden op 
de site www.sarw.nl/nieuws. Hier is ook een over-
zicht van alle VOA’s in het Westland opgenomen.
Zoals u wellicht weet werken de senioren bonden 
(PCOB, KBO en ANBO) van de diverse kernen in het 
Westland samen binnen de Senioren Advies Raad 
Westland.

Unie KBO doet oproep aan de Tweede Kamer: 
repareer koopkracht van ouderen via 
Belastingplan
Dinsdag 10 november behandelde de Tweede Kamer 
het Belastingplan 2016. De Unie KBO volgt de wetge-
ving op de voet en voorzag de Kamerleden eerder al 
van informatie over de fiscale doorwerking van maat-
regelen voor ouderen en over de koopkrachteffecten, 
onder meer de berekeningen van het Nibud. Nu gaan 
we een stap verder.

Koopkrachtontwikkeling klopt niet
De staatssecretaris stelt dat de mediane koopkracht van 
ouderen door het Belastingplan 2016 met 1,2% ver-
betert. De Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG vinden 
dat de staatssecretaris een verkeerde voorstelling van 
zaken geeft. De mediane koopkrachtverandering in 
2016 bedraagt voor ouderen 0,2%. De staatssecretaris 
maakt een vergelijking tussen de situatie zonder en met 
Belastingplan. Dit is geen juiste vergelijking. De oude-
renorganisaties vinden dat er een vergelijking gemaakt 
moet worden tussen de koopkrachtveranderingen in 
2016 voor de verschillende huishoudens zoals opgeno-
men in het Belastingplan 2016. Dan blijkt dat oude-
ren (en uitkeringsgerechtigden) er het slechtst 
van afkomen. 

Er is dus helemaal geen sprake van een evenredig delen 
in de lastenverlichting. De staatssecretaris weigert om 
de koopkracht van ouderen echt te repareren. De door 
ons voorgestelde compenserende maatregelen wijst hij 
af. De staatssecretaris gaat voor werkgelegenheid en de 
ouderen moeten dit betalen.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs
Poeldijk heeft sinds enige tijd 2 Vrijwillige Ouderen 
Adviseurs ( VOA’s). Dat zijn Ineke van Swieten en Leny 
van Leeuwen. Beide dames hebben hiervoor een pit-
tige opleiding gevolgd. De Vrijwillige Ouderen Adviseur 
biedt u hulp aan als u dat nodig heeft op de terrei-
nen van: Zorg -- Wonen -- Mobiliteit -- Participatie -- 
Inkomen en Recht.

De Vrijwillige Ouderen Adviseur is een vrijwilliger van-
uit de samenwerkende ouderenbonden. (in dit geval 
vanuit de KBO afdeling Poeldijk). Dat betekent dat de 
VOA niet in dienst is van de gemeente of van een wel-
zijnsorganisatie en daarom onafhankelijk, laagdrem-
pelig en gratis ondersteuning biedt. De eventuele hulp 
van een VOA beperkt zich niet tot leden van de KBO.

Het takenpakket van de VOA ziet er als volgt uit: Op uw 
verzoek ondersteunt, verwijst, bemiddelt of adviseert 
de VOA vrijblijvend over regelgeving en voorzieningen. 
De VOA geeft geen dwingende adviezen, denkt met u 
mee, informeert, adviseert en verwijst. De VOA helpt u 
om de touwtjes zelf in handen te houden.

Met welke vragen kan U bij een VOA terecht?

hobby uitoefenen en zie ik minder mensen. Wat kan 
ik hieraan doen?

-
slag?

hulp ga vragen?

verzorging wil aan het einde van mijn leven?

mijn huis val?

hoe regel ik dat?

curatelestelling regelen voor mijn dementerende 
partner?

-
gesprek” als ik bij de gemeente een Wmo-aanvraag 
doe?

raad met alle administratie. Hoe moet ik dit aanpak-
ken?

Wat is de VOA niet?
De VOA is geen: -- Mantelzorger -- Ouderenbezoeker 
-- Hulp bij belastingaangifte -- Boodschappendienst -- 
Curator -- Taxidienst.
De VOA weet wel de weg om u op deze terreinen door 
de verwijzen.

Wat kan de VOA doen bij de 
keukentafelgesprekken?
De VOA kan, voordat het keukentafelgesprek plaats-
vindt, de hulpvraag met u doornemen en het gesprek 
oefenen. Tijdens het keukentafelgesprek wordt breder 
gekeken dan alleen het probleem dat u ondervindt. 
Hoe ziet uw dag eruit, wat doet u zoal, hoe is uw in-
komenspositie, hoe ziet uw netwerk eruit, hoe zijn uw 

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



Inloopavond uitwerkings-
plan en voorontwerp- 

bestemmingsplan  
Poeldijk Dorp in de 
Terwebloem tussen  
19.30 en 21.30 uur.
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vinden de vacature op de vacaturebank van Vrijwillige 
inzet en kunnen kijken op www.vitiswelzijn.nl bij vaca-
tures voor vrijwilligers, onder code V0548. Wij zijn nog 
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Binnen enkele 
maanden hoopt Vitis te kunnen starten met het schrij-
ven van deze levensboeken.

ACTIVITEITENAGENDA VOOR POELDIJK, 
WIJKCENTRUM DE BACKERHOF
Workshop kerstboom maken van sloophout
Donderdag 10 december van 13.30 tot 16.30 uur 
kunt u zelf aan de slag om een kerstboompje van sloop-
hout te maken! Charles Jungschlager helpt u deze mid-
dag bij het maken van een eigentijdse kerstboom. De 
workshop vindt plaats in De Glazen Ruimte (Witte Brug 
complex) en de kosten bedragen  7,50. U kunt zich 
voor 5 december aanmelden bij Ineke Kruijswijk of 
Arlette Neervoort. 

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.

Een eigen Levensboek
‘Senioren in Westland krijgen binnenkort de mogelijk-
heid een Levensboek te maken met behulp van een 
vrijwilliger.’ Aan het woord Lilian Kemp, welzijnsadvi-
seur bij Vitis Welzijn. ‘Het ophalen van herinneringen 
biedt de oudere de mogelijkheid om betekenis te ge-
ven aan het verleden. Centraal staat het geleefde leven 
met al zijn mooie, bijzondere, gewone en soms moei-
lijke herinneringen. Voor veel mensen in Nederland 
blijkt dit een goede dagbesteding te zijn, voor senioren 
een waardevolle ervaring en voor hun familie en omge-
ving een mooie en blijvende herinnering. Daarom gaat 
Vitis Welzijn dit nu ook aanbieden aan de senioren in 
het Westland.’ Naast dat senioren een blijvende herin-
nering krijgen, is het voor hen ook een sociale dagbe-
steding. Ze gaan met een vrijwilliger in gesprek. ‘Voor 
ouderen die niet mobiel zijn of niet graag deelnemen 
aan een groep, is dit een mooie manier om toch met ie-
mand anders in contact te komen. Op die manier vindt 
er een overdracht van levenservaringen plaats. Zo kan 
het voor de senior het sociaal isolement verkleinen. 
Daarbij is het mooi om een levensboek te hebben en dit 
te delen met kinderen en kleinkinderen. Het geeft zo 
ook aanleiding tot gesprek.’ Senioren in het Westland 
die mee willen werken kunnen zich aanmelden via Vitis 
Welzijn. Ook senioren die niet bij Vitis Welzijn bekend 
zijn, of via de huisarts of zorginstelling en die inte-
resse hebben in een levensboek, kunnen zich opgeven 
via 0174-630358 of l.kemp@vitiswelzijn.nl. Vrijwilligers 
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NIEUWS VOOR SENIOREN
Voor informatie/aanmelden voor activiteiten, cursussen of 
voorzieningen van Vitis Welzijn kunt u terecht op:

  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.
  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

U bent van harte welkom in onze winkel
aan het Vliethof 13 in Wateringen.

Erik en Mariët van der Velde
Vliethof 13

2291 RX WATERINGEN
Tel. 0174-294581

www.dejongoptiek.nl
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WEDSTRIJDVERSLAG KVIK/E&A – VERBURCH
Zaterdagavond 31 oktober stond de uitwedstrijd tegen 
KVIK/E&A op het programma. Na de ruime overwin-
ning op Hellas vorige week, hadden we goede hoop om 
in Arnhem punten mee naar huis te nemen. KVIK/E&A 
heb maar 2 punten meer dan wij, dus het beloofde een 
spannende wedstrijd te worden. 
In de beginfase van de wedstrijd lag het tempo niet erg 
hoog. Van beiden kanten werd niet het beste spel laten 
zien en de stand ging daarom ook gelijk op in het eer-
ste kwartier van de wedstrijd. Maar naarmate de wed-
strijd vorderde werd het tempo opgevoerd en werden 
er mooiere aanvallen laten zien. Beiden teams wisten 
de verdediging te omzeilen door druk te zetten en 
ruimte te creëren.  
KVIK/E&A ging met een kleine voorsprong de rust in: 
12-10.
Na aanwijzingen van de trainer en een kwartiertje rust 
gingen we weer vol vertrouwen het veld op. Vanaf 
de eerste minuut haalden beiden ploegen alles uit de 
kast om de voorsprong te pakken en uit te breiden. De 
snelheid van het spel lag bijzonder hoog en er moest 
hard gewerkt worden om KVIK/E&A bij te benen. Onze 
verdediging stond over het algemeen goed, alleen de 
kansen die we creëerde in de aanval belandde niet in 
het doel van de tegenstanders, waardoor de tegenpar-
tij met vier doelpunten kon uitlopen. Door een aantal 
forse overtredingen van de speelsters van KVIK/E&A, 
waar 2-minuten tijdsstraffen voor werden uitgedeeld, 
kwamen in de slotfase van de wedstrijd nog terug tot 
een verschil van 2 doelpunten. De eindstand is jammer 
genoeg 27-25 geworden.

WEDSTRIJDVERSLAG VERBURCH – DONGEN
Vorige week speelden we een spannende pot tegen 
E&A, die we helaas in de slotfase niet met winst konden 
bezegelen. Afgelopen zaterdag kwam Dongen op be-
zoek. Een ploeg met, net als ons, 2 punten op de rang-
lijst. Zeer belangrijk dus om geen punten te verspillen.

Nadat Djune van 't Hoog en Epril van den Hoeven (spe-
lertjes van de week) de wedstrijd opende met twee 
prachtige doelpunten, kon de wedstrijd echt beginnen. 
In de eerste minuten van de wedstrijd werd aan bei-
de kanten stevig verdedigd. Er vielen aan beide kan-
ten doelpunten, maar gelukkig konden we met onze 

T E R R E I N :
Arckelweg 20, 
2685 SM  Poeldijk

246136 (kantine voetbal/handbal)
242292 (Jan v.d. Valksporthal)
242093 (tenniskantine)

 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

S

HANDBAL
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vechtlust drie doelpunten voor komen. Met enkele 
2-minuten straffen aan voornamelijk onze kant wisten 
we ons goed staande te houden. Helaas kwam Dongen 
langszij en kwamen we langzaamaan gelijk. In de slot-
fase van de eerste helft ging het gelijk op. Maar toch 
wist Dongen op enkele seconden voor rust met twee 
doelpunten voorsprong de rust in te gaan.
In de rust een peptalk van de coach. Blijven vechten en 
slim spelen. Dat was het advies. We gingen vol goede 
moed en energie de tweede helft in. Door het vastzet-
ten van een belangrijke speelster bij Dongen kregen 
we meer grip op de wedstrijd. Onze keepster hield een 
aantal mooie ballen en daarmee konden we snel in de 
aanval. Hier kwamen een aantal mooie doelpunten uit, 
maar het bleef spannend. We konden niet loskomen, 
ondanks diverse tijdstraffen aan de kant van Dongen. 
Met vechterslust bleven we in de wedstrijd, maar kon-
den een belangrijke kans in de slotfase niet benutten. 
Beide ploegen kwamen niet meer tot scoren, wat de 
eindstand op 24-24 bracht. Het was een spannende pot, 
helaas zonder winst maar gelukkig hebben we in ieder 
geval 1 punt. 

Volgende week spelen we bij Hercules. Een lastige te-
genstander, maar uiteraard doen we weer ons best 
voor twee punten.

Groetjes,
Dames 1

 
 

27-‐11-‐2015  16:00-‐21:00 uur
Winterfair



22 DE   POELDIJKER

SINTERKLAAS BINGO
Sinterklaas is weer in het land en het Vrouwengilde van 
Kwintsheul wil dit niet zomaar voorbij laten gaan. Zij 
houdt op 24 november een gezellige en leuke avond 
die opgevuld wordt met een echte Sinterklaas bingo 
waarbij natuurlijk de Sinterklaas attributen niet verge-
ten worden.
U kunt genieten van warme chocolademelk, peperno-
ten, kruidnootjes en taaitaaipopjes. Wilt u a.u.b. schrijf-
gerei meenemen, wij zorgen voor de rest.
Ook op deze avond zijn introducés van harte welkom. 
Zij betalen dan  3.50. De avond wordt gehouden in de 
Kastanjehof aan de Kerkstraat 43B te Kwintsheul 
aanvang 20.00 uur.

KATHOLIEK 
VROUWENGILDE
afd. POELDIJK

JEU DE BOULES

Ons bereikte het droevige bericht dat

Jan Stapper
Lid van jeu de boules Verburch ’97 is overleden. Jan 
was altijd een zéér trouw lid en heeft veel voor de 
vereniging gedaan. Wij zullen hem erg missen. Dat 
hij moge rusten in vrede.

Wij hopen dat Bep 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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111afhaalmenuOok speciaal 

Sinterklaas gaat helemaal digitaal!
Ook dit jaar hebben we weer 
een locatie gevonden voor de 
jaarlijkse Sinterklaasmusical in 
Poeldijk. Na de Sint selfie (de 
Sintfie) van vorig jaar, gaat 
Sinterklaas dit jaar helemaal 
digitaal. Op zondag 29 no-
vember zal er twee keer een 
voorstelling worden gespeeld. 
Namelijk om 11.00 uur en om 
14.00 uur. Let op! Dit jaar in 
het gebouw van het ISW aan de 
Irenestraat in Poeldijk.
Muziekvereniging Pius X is al begonnen met het instu-
deren van de liedjes, het kinderkoor Westland is be-
gonnen met het zingen van de Sinterklaasliedjes en de 
musicalpieten zijn in Spanje al begonnen met instude-
ren van de tekst. Jullie komen toch ook meezingen?
Kaarten kosten  5,00 en zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar op zaterdag 21 november van 11.00 
uur tot 13.00 uur in de hal van de Leuningjes in 
Poeldijk. Aan de zaal kosten de kaarten 6,00.
Voor actuele informatie: www.piusxpoeldijk.nl

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

VOOR ONZE PUZZELAARS

Hard
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Ondanks een ander onderkomen i.v.m. asbest in de 
Leuningjes was onze herfstmarathon weer een succes. 
Naast het klaverjassen is het jokeren helemaal in onze 
club ingeburgerd. Bij restaurant Vrienden waren wij 
welkom, zowel voor de marathon als op de woensdag-
avond voor onze competitieavonden, tot zolang no-
dig blijkt te zijn. René, hartelijk dank daarvoor. Onze 
dank gaat ook uit naar de trouwe sponsors, te weten 
Bakkerij v.d. Sande, Keurslager v.d. Maarel, Michel Vis 
Bike Totaal, Stath Sportprijzen en onze fruitsponsor 
N.N.
Natuurlijk óók al diegenen die op deze dag hun steen-
tje hebben bijgedragen on deze dag succesvol te laten 
verlopen.

Uitslagen klaverjassen
 1. Gram-Vlekkert  11322
 2. V.d. Knaap-Fada  11278
 3. Goedendorp-v. Dijk  10744
 4. Middendorp-Middendorp  10554
 5. Klein-Kriesel  10325
 6. V. Dijk-Luiten  10316
 7. Terlingen-Franken  9878
 8. Kila-Grootscholten  9533
 9. V. Noord-Stoffels  9504
 10. De Jong-Zwijgers  9487

Jokeren
 1. N. Zeeman  85
 2. A. Dijkhuizen  111
 3. A. Hammond  116
 4. A. Voois  121
 5. T. Kleijn  123

Natuurlijk bent u welkom op iedere woensdagavond 
om gezellig mee te spelen in onze competitie, aan-
vang 19.45 uur. Inleg  2,50. Tot ziens bij Onderlinge 
Vriendschap.

Cor Mol, voorzitter

KLAVERJASCLUB
ONDERLINGE

VRIENDSCHAPSINDS 1947

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

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

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

POELDIJKERTJES
November actiemaand! Knip deze advertentie uit en lever hem in!

En ontvang 10% korting op alle edelstenen of op een behandeling naar keuze.  
Niet geldig met andere kortingsacties! Geldig alleen in de maand November 2015.

Wil je graag weten wat Reiki is? Wat Reiki kan doen voor jou?  
Kom dan naar de informatiemiddag of avond! Entree is gratis! 

25 November informatiemiddag start om 13.30 uur. 
3 December informatieavond start om 19.30 uur. 

Graag opgeven hiervoor i.v.m. praktijk aan huis (flat).
Esther Eijgermans Reiki Healings en Inwijdingen.

SCOUTING POELDIJK MOET U BELLEN
OM SINT EN PIET TE BESTELLEN.

ZIJ KOMEN COMPLEET MET GROTE BOEK
GEZELLIG BIJ U THUIS OP BEZOEK.

TELEFOON 0174-246484

Kom	  ook	  eens	  kijken	  in	  onze	  bloemenkraam!!!	  

Openingstijden:	   vrijdag	   09.00-‐18.00	  uur
	   zaterdag	   09.00-‐17.00	  uur

Adres:	  Slachthuiskade	  4	  -‐	  Poeldijk	  

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
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 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

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

Om u nog meer van dienst te 
zijn kunt u nu ook online 

afspraken maken
  

  
  

   Om direct een afspraak te maken ga naar
onze website www.kapsalonheuchemer.nl   


