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Wij wensen iedereen een heel goed, 
smakelijk, maar vooral gezond

Van der MAAREL, keurslager
Voorstraat 53 - Poeldijk - 0174 - 245262
info@vandermaarel.keurslager.nl

Pedicure Praktijk                   
Verhoog 

Gevestigd in het  Sport 
Medisch Centrum Westland 

 
 
 
 
 

  
 Verburghlaan 24a Poeldijk 
 Bel voor en afspraak 
 06‐27000290  

Bestuur, redactie  
en de bezorgers van 

‘De Poeldijker’ 
wensen lezers en 

adverteerders 
een gelukkig 

en gezond 2015!

Niets om aan te trekken?

 

Offers Wonen & Mode
Loosduinse Hoofdstraat 315 - Den Haag

070-3979171   www.offerswonenenmode.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

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 2513690, www.pietervanforeest.nl

Verloskundigen: 06 24713713

Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl

Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999

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

Catalpa Kinderopvang: Kinderdagverblijf – Buitenschoolse 
opvang – Vakantieopvang – Overblijf, 0800 0743 (gratis)

Dierenbescherming afd. Westland: 0174 630863

Uitvaartverzorging van Dijk & Noordermeer: 0174 292926

Lupine Uitvaartverzorging:
Voorstraat 26, 2685 EM Poeldijk, 0174 270090

GEVRAAGD:

Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s, boeken,
land kaarten en alles over de Westlandse kerkgeschiedenis.

J.N.M. van Leeuwen - Verburghln. 34 - Poeldijk - Telefoon 0174 246148

GEBRUIKTE KLEDING M.O.V. AF TE GEVEN
Jos Grootscholten, Wateringseweg 97a, telefoon 0174-245330

Mevr. G. v. Dijk, Villa Corentho, Voorstraat 4a, telefoon 0174-245665

CONTACTPERSOON IN POELDIJK VOOR DE V.V.D.
JOs VraNKEN

Het Endhof 5  -  Telefoon 0174 245520

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:

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

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

Contactpersoon Poeldijk

Joep van Veen, 06 81022746

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI

Mevr. T. Verbeek - Poeldijksepad 27 - telefoon 0174 625459

De PCI geeft financiële ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben.

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:

FraNs VaN VELTHOVEN
Eliasdreef 91 - Telefoon 0174 642196 - E-mail: fransvanvelthoven@hetnet.nl

arNOuD aMMErLaaN - Telefoon 06 21276786

AGeNDA

Steun De PoelDijkeR!!
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnr.:  
nl11 RABo 0123866529 t.n.v. De Poeldijker.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Als richtbedrag voor een donatie hebben wij een bedrag 
genoemd van € 12,00 per gezin per jaar. Meer mag 
uiteraard ook.

Voor informatie kunt u mailen naar 
de_poeldijker@hotmail.com of bellen naar: 0174 - 642 196.

2 januari  ♣	KCB, Klaverjassen in De Backerhof, 
aanvang 19.30 uur.

 ♣	20.45 uur, Nieuwjaarsborrel voor 
koorleden met intoducé.

6 januari  ♣	Katholiek Vrouwengilde Poeldijk, 
nieuwjaarsbijeenkomst bij ‘Vrienden’ 
vanaf 19.00 uur.

10 januari  ♣	Krantenactie voor stapelbouw.

 ♣	Handbalwedstrijd,  
Westsite – Verburch,  
aanvang 20.15 uur.

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

Voor de uitgave van 14 januari, gelden de volgende inleverdata : 
Inleveren kopij: dinsdag 6 januari vóór 12.00 uur; 
voor advertenties: donderdag 8 januari vóór 12.00 uur.



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

VOOR HET OUD EN NIEUW FEEST BAKKEN WIJ 
DE LEKKERSTE OLIEBOLLEN VAN POELDIJK 

OLIEBOLLEN MET KRENTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @ 0,82

OLIEBOLLEN ZONDER KRENTEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @ 0,82

APPELBEIGNETS IN OLIE GEBAKKEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @ 1,55

APPELFLAPPEN IN DE OVEN GEBAKKEN  . . . . . . . . . . . . .  @ 1,55

KERSEN BEIGNETS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @ 1,55

APPELBOLLEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @ 1,95

SNEEUWBALLEN MET SLAGROOM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @ 1,75

SAUCIJZEN BROODJES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @ 1,85

KIPSATÉ RAGOUT HAPJE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @ 1,02

KIPKERRY RAGOUT HAPJE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  @ 1,02

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

Alle medewerkers van 
Bakkerij van der Sande

wensen u een voorspoedig 2015
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

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

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

POSTDUIVENTENTOONSTELLING
Op zondag 4 januari 2015 houdt de postduivenvereni-
ging ‘de Gevleugelde Vrienden’ uit Poeldijk haar jaar-
lijkse postduivententoonstelling.

Plus minus 150 duiven zijn onderverdeeld in 6 klassen.
Klas 1:  Oude doffers (geboren vóór 2013)
Klas 2:  Oude duivinnen
Klas 3:  Jaarling doffers (geboren in 2013)
Klas 4:  Jaarling duivinnen
Klas 5:  Jonge doffers (geboren in 2014)
Klas 6:  Jonge duivinnen

Wilt u ook eens de duiven uit Poeldijk bewonderen, 
kom dan gerust langs in ons clubgebouw aan de Poel 
60 in Poeldijk. Zondag 4 januari is iedereen van harte 
welkom van 14.00 tot 18.00 uur.

Tevens zijn er met het rad schitterende prijzen te ver-
dienen. Om ongeveer 16.30 uur is er een duivenbon-
nenverkoop van prominente duivenliefhebbers uit het 
Westland waaronder: Paul Groeneveld  •  K.W. Menheer  
•  Kees Lelieveld  •  P. & T. van Kester  •  Gebr. Broch  •   
R. v. Zijl  •  Comb. v. Vliet / Meurs  •  Gebr. Emmerik  •  
Comb. Grimbergen / Zuiderwijk  •  Ton Zuiderwijk  •  
Dirk Buitelaar  •  Comb. v. Spronsen / v./d. Berg e.a.

De bonnen staan ook op onze site: 
www.gevleugeldevriendenpoeldijk.nl 

Alle schenkers namens de Gevleugelde Vrienden harte-
lijk dank!!

Voor inlichtingen of voor een eventueel bod op een 
van deze bonnen: Hans van Koppen, tel. 0174-242544. 
E-mailadres: hvkoppen@kabelfoon.nl 
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Tel. : 0174 - 243108
Fax : 0174 - 244827

Mobiel : 06 - 53175878

Gantel 4
2675 CH  Honselersdijk
zwantrans@planet.nl

EEN NIEUW JAAR OP DE NIEUWE WEG 
Het was een feestelijke maand december op De Nieuwe 
Weg in Poeldijk. De kinderen versierden de kerstboom 
in de klas 
zelf en de 
ouders 
van de 
kleuters 
werden 
verrast 
met een 
zelfge-
maakte 
kerstkaart 
van hun 
kind. Na 
afloop 
van het 
heerlijke 
kerstdiner 
verzamel-
den ouders, 
leerkrach-
ten en kin-
deren zich 
in de aula 
van de 
school. 

De aula was mooi aangekleed door GrowingArt,  
www.verhuurplanten.nl. Met een lekker glas warme 
chocomel of glühwein in de hand genoten we van de 
prachtige kerstmuziek gemaakt door muziekvereniging 
Pius X. 

Basisschool De Nieuwe Weg wenst iedereen een gezelli-
ge jaarwisseling toe en een gelukkig en leerzaam 2015. 

Tot ziens in het nieuwe jaar! 
www.denieuweweg.wsko.nl  twitter: @denieuweweg 

R.K. basisschool De Nieuwe Weg
Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
Telefoon: 0174 - 247166
info@denieuweweg.wsko.nl
www.denieuweweg.wsko.nl
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Voorluitlopend op het officiële jaarplan enkele activi-
teiten voor 2015 op een rijtje.

Scratch Matthäus 28 februari
Op zaterdag 28 februari wordt er in onze Bartholo-
meuskerk een Scratch Matthäus Passion gehouden.  
Iedere geoefende zager/zangeres kan hieraan mee-
doen. De dag begint ‘s morgens om 10.00 uur met 
repetities voor de koorleden. ’s Middags is de Generale 
repetitie met Orkest en solisten en ’s avonds is de uit-
voering. Deelnamekosten voor koorzangers zijn € 32,50.
Wil je je aanmelden. Ga dan naar:  
http://www.randstedelijk-zanginstituut.nl/scratch/ 
Toegangskaarten zijn binnenkort te bestellen via:  
www.deosacrum.nl of stuur vast een e-mail naar: 
zangkoren@deosacrum.nl Er is plaats voor 400 zangers 
en 400 bezoekers. Wees er snel bij want vol=vol

Bevrijdingsconcert 5 mei
Vanwege de viering van 70 jaar bevrijding geven we op 
dinsdagavond 5 mei 2015 een BEVRIJDINGSCONCERT 
in onze Bartholomeuskerk. Een feestelijk programma 
door Koor, groot symfonieorkest en solisten…
Op het programma o.a. “Feel the Spirit” van John 
Rutter, maar denk ook aan “Finlandia” van Sibelius, 
de “9e Symfonie” van Beethoven, “Land of Hope and 
Glory” van Elgar etc. Kortom…. Deze avond mag je niet 
missen… Leuker is nog om zelf ook mee te doen…
Belangstelling: meld je vast aan via zangkoren@deosa-
crum.nl en houdt de berichtgeving in de gaten

Krönungsnesse
Tijdens de Paas Hoogmis, zondag 5 april, zingen we 
traditiegetrouw de Krönungsmesse van W.A. Mozart
Requiem Maurice Duruflé. Vanwege Dodenherdenking 
wordt op 4 mei het Requiem van Duruflé uitgevoerd.

Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris:  Toos de Vreede, 
telefoon 0174 - 245238
Kantoor en repetitielokaal:
In s.c.c. “De Leuningjes”
Julianastraat 49, 2685 BB Poeldijk
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Bankrelatie: Rabobank Westland te Naaldwijk
Rekeningnummer: NL83RABO0142210552



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

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

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

UITNODIGING PRESENTATIE 
PASTORAAL WERKSTER  
MW. ELS GEELEN
Hierbij willen wij U van harte uitnodigen voor de pre-
sentatie van

pastoraal werkster mw. Els Geelen

als lid van het pastorale team van de parochiefederatie 
Sint Franciscus, tussen duin en tuin.

Wij zijn verheugd dat bisschop J.H. Van den Hende 
voornemens is mw. Geelen haar eerste aanstelling per  
1 januari 2015 te verlenen binnen onze federatie.

De feestelijke Eucharistieviering vindt plaats op zater-
dag 17 januari 2015 in de H. Machutus kerk aan de 
Choorstraat 103 te Monster, aanvang 19.00 uur.

Na afloop van de viering is er, onder het genot van een 
kopje koffie/thee, voor de parochianen gelegenheid 
om met mevrouw Geelen kennis te maken en elkaar te 
ontmoeten.

Wij zouden uw aanwezigheid zeer op prijs stellen.

Namens het federatiebestuur Sint Franciscus
Pastoor J.C.M. Steenvoorden (moderator)

De commissie kerkbalans is al druk in de weer voor de 
actie van 2015. Materialen zijn besteld, enveloppen wor-
den een dezer dagen per wijk en per deelnemer voorbe-
reid voor verzending en brieven worden opgesteld.
De actie wordt altijd gehouden in de maand januari. 
Volgend jaar zal dat zijn van 12 t/m 25 januari. In die 
twee weken ontvangen de parochianen de enveloppen 
en zullen ze ook weer worden opgehaald. Het blijkt dat 
persoonlijke benadering nog steeds het beste werkt.

Voor de actie Kerkbalans hebben wij Poeldijk in 90 
wijken verdeeld. Iedere wijk heeft een eigen loper. 
Sommige lopers hebben zelfs 2 wijken. Er zijn lopers die 
al vanaf het eerste uur enveloppen bezorgen en opha-
len. De actie Kerkbalans bestaat al 40 jaar, dus u kunt 
zich voorstellen dat er onder de lopers diverse oudere 
vrijwilligers bevinden. Het is dan ook begrijpelijk dat er 
onder deze groep zo nu en dan afmeldingen komen.
U begrijpt vast wel waar wij in dit schrijven naar toe 
gaat… !

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR NIEUWE LOPERS.

In alle delen van Poeldijk kunnen wij mensen gebrui-
ken. Wij vragen van u om een paar uurtjes per jaar, in 
januari, de enveloppen te bezorgen en op te halen. 
Voelt u zich aangesproken of denkt u, ik wil wel wat 
voor onze Bartholomeusparochie doen, meldt u zich 
dan aan bij het secretariaat. Dit kan op de dinsdag- of 
donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur op tele-
foonnummer 0174 – 24 50 58.
Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden, neem 
dan gerust contact op via telefoonnummer 0174 – 24 43 
97. Ook kunt u zich aanmelden via het mailadres van 
Lonny Zuiderwijk: abhmzuiderwijk@kabelfoon.net

Mogen wij op u rekenen? 

Met vriendelijke groet, Commissie Kerkbalans
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GEZELLIG PAROCHIEDINER
Op vrijdagavond 6 februari 2015 organiseert de 
Commissie Kerkenveiling Poeldijk in samenwerking met 
Restaurant & Partycentrum Vrienden voor de zesde keer 
een gezellig parochiediner. Het diner bestaat uit een 
voorgerecht - hoofdgerecht - nagerecht - koffie met 
bonbon, en is inclusief drank (fris - bier - wijn). Tussen 
de gangen krijgt u niet alledaagse entertainment voor-
geschoteld. De prijs voor deze fantastische avond is  
€ 55,00 per persoon en de netto opbrengst is bestemd 
voor de H. Bartholomeuskerk. Het maximaal aantal per-
sonen is 120. Dus wees er op tijd bij, want vol is echt vol! 

Opgave voor het parochiediner kan bij Piet de Vreede 
(pamdevreede@caiway.nl, 0174-620739). Geef per 
mail of telefoon uw naam, adres, telefoonnummer 
en het aantal personen voor het parochiediner op. 
Het bedrag van € 55,00 maal het aantal personen 
kunt u overmaken op IBAN/ rekeningnummer NL13 
RABO 01353.64.388 van de Stichting Kerkenveiling H. 
Bartholomeusparochie in Poeldijk met vermelding van 
‘parochiediner 2015’. De inschrijving is pas definitief als 
het bedrag op de rekening is bijgeschreven. 

We zien u graag die avond om 18.30 uur in Restaurant 
& Partycentrum Vrienden aan de Voorstraat 71-75 in 
Poeldijk! Voor vragen kunt u mailen naar info@kerken-
veilingpoeldijk.nl.

Harry Stijger

KERKBERICHTEN
Woensdag 31 december om 19.00 uur: OUDJAAR
WOORD- EN COMMUNIEVIERING m.m.v. het 
Bartholomeuskoor.
Een feestelijke viering op de drempel van het Nieuwe 
Jaar!
Voorganger: Pastoraal Medewerkster M.Th. v.d. Loo.

Intenties: Corry v.d. Berg-de Groot, Niek v.d. Knaap 
en Jo v.d. Knaap-van Kester, overleden ouders De 
Boer-Boon en overige familieleden, pastor Jan 
Jansen, Corrie Duijvesteijn-Vonk, Bep Zuijderwijk, 
Arnold Duijvestein, Harry v.d. Berg, Wim en Annelies 
van Dijk.

LET OP: NIEUWE AANVANGSTIJD!!!!!
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Donderdag 1 januari om 11.00 uur: NIEUWJAAR
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor.
Na deze viering is er gelegenheid om elkaar een Zalig 
Nieuwjaar te wensen onder het genot van een kopje 
koffie of thee.
Voorganger: Pastor M. Kwee.

Intenties: Jaargetijde Wim van Dijk, Piet v.d. Berg en 
overleden familie, Riet van Veen-Verbraeken, Albert 
van Dijk, Ria v.d. Knaap-Barendse, Bep van der Ven-
van Leeuwen, Jan van Bergen Henegouw.

WEEKEND 3/4 januari: Driekoningen
Zaterdagavond 19.00 uur:
GEEN VIERING. Er is een viering in de Machutuskerk te 
Monster.

Zondagochtend om 11.00 uur:
FEESTELIJKE DRIEKONINGENVIERING m.m.v. het 
Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor A. van Well.

Intenties: Riet Olsthoorn-Duynisveld, Marie 
van Koppen-Hogervorst, Riet v.d. Elst, Cock 
Grootscholten, Johannes Lipman, Aad Broch.

WEEKEND 10/11 januari: Doop van de Heer (B).
Zaterdagavond 19.00 uur:
Taizéviering met een samengesteld koor.
Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk.
Intenties: Jaargetijde Ard Enthoven.

Zondagochtend 11.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor M. Kwee.
Intenties: Kees van Zijl, familie v.d. Elst-Lipman, Riet van 
Veen-Verbraeken, Toos Rijgersberg-Koene, Koos van 
der Ende, Wim van Dijk en Marie van Dijk-Bol.

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 TERWEBLOEM
Geestelijk verzorger: 
Mevr. Rafael Maria Theuvenet, telefoon 06-57319910
Pastorale Raad: L. v. Leeuwen, telefoon 245789

Vrijdag 2 januari om 15.00 uur:
Eucharistieviering Past. P. Linders

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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Woensdag 7 januari om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

Vrijdag 9 januari om 15.00 uur:
Woord- en Communieviering Past.werker Gab. Lansbergen

Woensdag 14 januari om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

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

VIERINGEN IN DE BACKERHOF

Donderdag 1 januari:
GEEN VIERING.

Donderdag 8 januari om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden: Dhr. J. Brabander.
 
Donderdag 15 januari om 19.00 uur:
Eucharistieviering met pastor M. Straathof.

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 (tel. 245058).

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

 

 

 
 
 
 
 

De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

De Zeeuw Bouwmaterialen B.V.- Slachthuiskade 30 -  Poeldijk 
tel (0174) 245516 - fax (0174) 243412 www.imabodezeeuw.nl  

Openingstijden: ma t/m vrij 8.00 - 17.00 uur, za 8.00 - 12.00 uur. 

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 

Nieuwjaarsconcert ‘2015’
Op zondag 11 januari nodigt muziekvereniging Pius X u 
van harte uit voor ons traditionele Nieuwjaarsconcert.
Het afgelopen jaar heeft u kunnen genieten van ver-
schillende concerten, waarbij Pius X de meest uiteen-
lopende muziekstijlen heeft laten horen. Tijdens het 
nieuwjaarsconcert met de titel ‘2015’ blikken we met or-
kest en slagwerkgroep nog één keer terug op het afge-
lopen jaar, maar richten we de blik ook op de toekomst.
Alle onderdelen van onze vereniging zullen zich aan 
u presenteren: het orkest o.l.v. Geert Schrijvers, het 
leerlingenorkest o.l.v. Steven van de Oever, de slag-
werkgroep en jeugdslagwerkgroep beide o.l.v. Michel 
Ponsioen.

Entreekaarten voor ‘2015’ kosten € 5,- (€ 2,50 voor 
jeugd t/m 15 jaar) en zijn verkrijgbaar voor aanvang van 
het concert.

Wij verwelkomen u graag op zondag 11 januari om 
12.15 uur in de Leuningjes in Poeldijk voor een spette-
rend begin van een nieuw muzikaal jaar.

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Repetitielokaal:  in s.c.c. ”De Leuningjes”

Postadres:  p/a s.c.c. ”De Leuningjes”
Julianastraat 49 
2685 BB  Poeldijk

www.piusxpoeldijk.nl
Bankrek.nr.: 14.22.11.818
Postbank nr.: 3032998

Voorzitter: Bas Vermeulen 
Secretaris:  Helma van Dijk, e-mail: secretariaat@piusxpoeldijk
Jeugd-opleiding: e-mail: leerlingen@piusxpoeldijk.nl
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 4 januari 2015:
10.00 uur: –  Ds. J. Snaterse, Vlaardingen  
19.00 uur: –  Ds. J. Henzen, Wateringen

ZONDAG 11 januari 2015:
10.00 uur: –  Ds. E. van Rooijen, Bleiswijk
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 4 januari gaat ’s ochtends voor ds J. 
Snaterse uit Vlaardingen en in de avond begroeten we 
vanuit buurgemeente Wateringen ds. J. Henzen. 

Op zondag 11 januari wordt de morgendienst geleid 
door ds. E. van Rooijen uit Bleiswijk. In de avonddienst 
hervatten we de serie leerdiensten naar aanleiding van 
de Heidelbergse Catechismus. De vraag die centraal 
staat is ‘Wat is geloof?’.
Een leerling op school antwoordt op een vraag: “ik ge-
loof dat het...”. De leraar onderbreekt: “geloven doe 
je maar in de kerk, hier moet je het zeker weten!” Wat 
is geloven – het tegenovergestelde van zeker weten? 
Je verstand uitzetten en dingen maar aannemen? Of is 
geloven juist wél een diepe zekerheid? Waar komt die 
dan vandaan? Kortom, stof genoeg om samen over te 
denken!

Allen hartelijk welkom in de kerk!

Ds. A.J. Molenaar

OPEN KERK EN BOEKENMARKT
Zaterdag 3 januari is de kerk aan de Fonteinstraat weer 
van 10.00 tot 11.30 uur open voor een ieder die behoef-
te heeft aan een gesprek, de kerk eens wil bezichtigen 
of gewoon voor een kop koffie of thee.
Ook is er in de jeugdruimte weer BOEKENMARKT.

OUD PAPIER
De oud-papiercontainer staat klaar van: 31 de-
cember tot en met 3 januari 2015 op het adres: 
Monsterseweg 112, Poeldijk (naast hotel-restaurant 
Elzenhagen).

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

VAN OUD NAAR NIEUW
Het is een wonderlijk iets, de jaarwisseling. Je gaat van 
oud naar nieuw, in één klokslag. De gewone richting is 
van nieuw naar oud, toch? Een nieuwe broek verslijt en 
na een tijdje is het je oude broek. Het jaar begint nieuw 
en na 365 dagen is het ‘het oude jaar’ geworden.
Er zijn wel mensen die geen behoefte hebben om oud 
en nieuw te vieren. 1 januari is gewoon weer een dag, 
net als altijd, zeggen ze. Er verandert niets als je een 
nieuwe kalender ophangt. De tijd tikt, moet je dat vie-
ren? 
Je kunt op twee manieren kijken naar een nieuwe dag, 
of een nieuw jaar. Je kunt zeggen: tja, zo gaat dat hè. 
Weer een dag voorbij, weer een jaar om. En, als je in 
een sombere bui bent: weer minder dagen of jaren 
over. De tijd tikt door... Het is waar. Maar zo denken 
bindt en bevrijdt niet!
Zouden we niet liever zeggen: weer een nieuw jaar 
ligt voor me!? Of zelfs dagelijks: weer een nieuwe dag. 
Opnieuw kansen en mogelijkheden. Een vers begin! 
Tijd om te gebruiken, om te genieten, tijd om je taak 
trouw te vervullen en tot zegen te zijn! Is dat geen be-
tere bril? Laten we zó onze weg gaan het nieuw jaar in! 

De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om 
u te beschermen voor gevaar.
De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te 
vallen.
De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet 
hebt.
De Heer zij om u héén, als een beschermende muur, als 
anderen over u heen vallen.
De Heer zij bóven u, om u te zegenen.
Zó zegene u de almachtige God, –  vandaag, morgen, 
en tot in eeuwigheid. 

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

Jan Barendselaan 199,  
2685 BS Poeldijk, tel. 240939

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

De Noorderhoek 23,  
2685 RJ Poeldijk, tel. 240282

Kerkvoogdij : Postrekening 39 11 770
  Bankrekening 13.53.65.236
  t.n.v. Herv. Gemeente Poeldijk
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licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

Rembrandtstraat 25
Naaldwijk, 
Tel. 0174-624631

www.vanalphenschoenen.com

Bezoek nu ook onze
webshop op:

7e prijs: kersttaart 3927
8e prijs: kersttaart 2932
9e prijs: kersttaart 3535

De prijswinnaars zijn op de hoogte gesteld en hebben 
hun prijs inmiddels in ontvangst genomen.

Dirigent, bestuur en leden van de 
zangkoren Deo Sacrum wensen u een 
muzikaal en voorspoedig 2015 toe!

TV.

IN DE KERK
Woensdag 31 december (Oudjaar):
19.00 uur: –  Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens een feestelijke viering bij het af-
scheid van 2014.

Donderdag 1 januari (Nieuwjaar):
11.00 uur: –  Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens de viering.

Zaterdag 3 januari:
19.00 uur: –  Geen viering.

Zondag 4 januari (Hoogfeest Openbaring des Heren):
11.00 uur: –  Dames en heren Bartholomeuskoor en 

Concertkoor zingen tijdens de viering 
de Mis in D van Antonin Dvořák. (reprise 
Kerst Hoogmis).

Zaterdag 10 januari:
19.00 uur: –  Taizéviering.
 
Zondag 11 januari:
11.00 uur: –  Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens de viering.

UITSLAG KERSTLOTERIJ
STICHTING VRIENDEN DEO SACRUM

Onderstaand treft u de uitslag van de Kerstloterij aan.
Lotnummer

Hoofdprijs: reischeque 0381
1e prijs: reischeque 1041
2e prijs: Kerstpakket 1150
3e prijs: Kerstpakket 2217
4e prijs: 12 flessen wijn 3469
5e prijs: Kersttaart 3420
6e prijs: kersttaart 0982

Dirigent: Steven van Wieren
Secretaris:  Toos de Vreede, 
telefoon 0174 - 245238
Kantoor en repetitielokaal:
In s.c.c. “De Leuningjes”
Julianastraat 49, 2685 BB Poeldijk
E-mail: zangkoren@deosacrum.nl
Website: www.deosacrum.nl
Bankrelatie: Rabobank Westland te Naaldwijk
Rekeningnummer: NL83RABO0142210552
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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

zand  liet
tandprothetische praktijk

Arnold Spoelplein 75
2553 CG Den Haag
Tel: 070 - 73 709 32 

Locatie oude postkantoor 
Stadsdeel Loosduinen

met vergoeding via de zorgverzekeraar

KUNSTGEBIT?

vernieuwing • reparatie • aanpassing

• 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

Activiteitenagenda voor Monster en Poeldijk

MONSTER, DE NOVITEIT

Opening 2e Repair Café
Donderdagmiddag 29 januari opent het tweede Repair 
Café van Vitis Welzijn in het Westland, locatie De 
Noviteit ingang havenstraat 16. Vanaf 13.30 uur zitten 
de vrijwilligers voor klaar om uw kapotte apparaten, 
fietsen en kleding te maken. Ook kunt binnen lopen 
om een kopje koffie of thee te drinken en een praatje 
te maken. We sluiten om 16.00 uur, u kunt tot 15.45 uur 
uw spullen aanbieden. We vinden het leuk als u komt!

POELDIJK, WIJKCENTRUM DE BACKERHOF

Koffie en een oliebol
Woensdag 31 december vanaf 10.00 uur luiden we 
het oudejaar uit met koffie en een heerlijke oliebol. 
Wilt u zelf een mooi verhaal vertellen of voorlezen van 
dit afgelopen jaar 2014? We sluiten het af met een lek-
ker hapje en drankje.

Vrijwilligers gezocht voor Buurt InformatiePunt
Stip Westland gaat over in een nieuwe opzet, het Buurt 
InformatiePunt. Dit wordt een punt dichtbij de inwo-
ners en in de buurt. In iedere kern komt een informatie-
punt dat één of meerdere dagdelen geopend zal zijn. 
De eerste helft van 2015 zullen alle Stip Westland loket-
ten overgaan in dit nieuwe concept.

In het Buurt InformatiePunt kunt u terecht voor al uw 
vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, vrijwil-
ligerswerk en inkomen. ‘Voor de elf verschillende lo-
caties zoeken we nog vrijwilligers die zich voor één of 
meerdere dagdelen per week in willen gaan zetten. 
Vooraf aan de inzet krijgen mensen een training.’
 
Wilt u zich aanmelden, neem dan contact op met Ingrid 
van der Heijde via telefoonnummer 0174-630358. Hou 
voor de locaties en de openingstijden de website in 
de gaten via www.vitiswelzijn.nl en kijk bij het Buurt 
InformatiePunt.

Stip Westland, loketten voor wonen, zorg en welzijn
U kunt voor meer informatie terecht bij de medewer-
kers van Vitis Welzijn in de Stip Westland loketten.
Havenstraat 16, 2681 LD Monster, t. 0174-315044. 
Iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur bent u welkom, 
op woensdag gesloten. Internet: www.vitiswelzijn.nl 
E-mail: info@stipwestland.nl.
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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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LOOPT U MEE?
Word collectant voor de Hersenstichting
 
Van 2 t/m 7 februari 2015 wordt de Hersenstichting 
collecte gehouden.
Voor Poeldijk zijn we nog dringend op zoek naar nieu-
we collectanten. Het zou geweldig zijn als u ons wilt 
helpen voor het goede doel.
 
Een op de vier mensen krijgt ooit in zijn of haar leven 
met een hersenaandoening te maken. Hieronder vallen 
onder meer hersenletsel, beroerte dementie, autisme, 
migraine en ADHD.
De opbrengst van de collecte wordt besteed aan we-
tenschappelijk onderzoek en aan voorlichting om zo 
een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor 
mensen met een hersenaandoening. Voor dit werk is 
veel geld nodig. Daarom vragen wij uw hulp tijdens de 
collecteweek.
Een paar uurtjes collecteren in het jaar, dat is een kleine 
moeite met een groot effect. U kunt zich opgeven bij 
de collecte organisator in Poeldijk.
 
Dhr van de Laar – 0174-240178 – jan.katy@hetnet.nl.
Laten we proberen van deze collecte een groot succes 
te maken.

WORKSHOP TABLETS VOOR BEGINNERS
Heeft u van de Sint een tablet gekregen, maar weet 
u (nog) niet wat de mogelijkheden er van zijn? Kom 
dan naar de workshop Tablets voor beginners, 
op donderdagavond 22 januari 2015 in Bibliotheek 
Wateringen. 
U leert de basisgebruiksmogelijkheden van een tablet, 
zoals verbinding maken met Wi-Fi, wat zijn apps en 
waar zijn ze te vinden, foto’s maken en organiseren. Na 
een introductie gaat u deze avond vooral ook zelf prak-
tisch aan de slag. Meld u nu aan voor de workshop, het 
aantal plaatsen is beperkt! 
Aanmelden kan via onze webshop op www.bibliotheek- 
westland.com. Workshop Tablets voor beginners, 
donderdag 22 januari 2015, 19.30 – 21.30 uur in 
Bibliotheek Wateringen. 
Deelname is gratis voor leden van Bibliotheek Westland 
(wel aanmelden), € 2,50 voor niet-leden. Neem op 22 
januari uw eigen tablet mee!

Hersenstichting 
Nederland

2015

M 06 - 50 297 343 / 06 - 55 108 502
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poelDijkertjes
Tapijt, Laminaat, Vinyl, 

Zonwering, Gordijnen, Vitrages, 
Dameskleding, Cadeauhoek.

Offers Wonen & Mode 
Loosduinse Hoofdstraat 315 

Den Haag

Op 7 januari zijn onze ouders, grootouders 
en overgrootouders, Piet en Riet Verbeek-
Zuiderwijk 60 jaar getrouwd.

Wij, de kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen feliciteren beide met dit 
heugelijke feit.

Schoonheidsspecialiste
en pedicure

Witte Brug 1  kamer S4 (1e ingang)
Tel. 06 - 48834585

Leny Knoors
primadonna@casema.nl

LAATSTE KANS !!
Oliebollen en appelbeignets van Scouting Poeldijk.
Kom gezellig naar onze oliebollenkraam op 31 december,

hoek Jan Barendselaan / Irenestraat.

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

Zondag 11 januari
Nieuwjaarsconcert Pius X

Aanvang 12.15 uur
Informatie: www.piusxpoeldijk.nl

Sociaal Cultureel Centrum “De Leuningjes” stelt zich ten doel een 
positieve bijdrage te leveren aan het maatschappelijke en culturele leven 
in de gemeente Westland. De Leuningjes biedt alle mogelijke faciliteiten 

aan verenigingen en stichtingen in de gemeente Westland.

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

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

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

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

(pop) concerten.

Wij kunnen de catering geheel naar wens samenstellen.

Wij maken voor u een offerte op maat.

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

Onze oud en nieuw openingstijden zijn:
Woensdag 31 december  07.00-20.00 uur
Donderdag nieuwjaarsdag  11.00-21.00 uur

Wij wensen u een 
gelukkig, gezond 
en schoon 2015

Jan Barendselaan 188, Poeldijk - tel. 725015

Wij wensen u een 
gelukkig, gezond 
en schoon 2015

SVB Transportgroep B.V.
ABC Westland 293

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

E-mailadres: info@svbtransportgroep.nl

nieuwjaars-
wensen

Aad en Deborah  
van Bergenhenegouwen  

wensen familie, vrienden en bekenden 
een gelukkig en gezond 2015.

Bij deze wil ik familie,  
vrienden en bekenden  

een voorspoedig 2015 toe wensen.

Joke Daalman v.d. Kooij  -  Jan in onze herinnering
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JUDO JEUGD TOERNOOI GOUWELEEUW 
Op vrijdag 31 november en zaterdag 1 december heb-
ben de judoka’s van Verburch goede prestaties geleverd 
en mooie prijzen weten te winnen in Delft.

Het toernooi dat niet alleen op prestatie gericht is, 
maar juist het plezier van de sport probeert te promo-
ten door de manier waarop met de Judoka’s het toer-
nooi gespeeld wordt, is daarom een mooie kans om 
kennis te maken met het wedstrijd element van Judo. 
Voor de nrs 1, 2 en 3 waren er bekers als prijs en voor 
de andere kandidaten een medaille met voor iedereen 
een verrassing van Sint en Piet.

Uiteindelijk zijn er 2 x 1e, 4 x 2e, 10 x 3e en 4 x 4e prijzen 
gewonnen en kan Rody trots zijn op het resultaat van 
zijn team dat 2 dagen dapper heeft gestreden.

Ook de judoka’s die geen bekerprijs hebben gewonnen 
heb ik zien “knokken” om de overwinning per partij. 
Sommige met een traan en sommige met een lach.  

Alle judoka’s kunnen trots zijn en zijn weer een erva-
ring rijker.

Trotse vader van Clint en Keith (3e en 2e prijs).

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

Wij zien alles… wat u niet ziet…

Nieuw
Nieuwbouw – Verbouw – Renovatie – Onderhoud

Te Huur
Partime bedrijfsruimte per dag, per week, per maand 

van 0 tot 100 m2.

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

www.vandenbergbouwconsultancy.nl

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, A.J. van Reststraat 20, 2685 VJ  Poeldijk, telefoon: 0174 - 246539
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

S

JUDO
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Voor wat betreft 2014 is het wisselend spel der seizoenen aan ons voor-
bijgetrokken. Lente, zomer en herfst zijn voltooid verleden tijd, de laatste 
vergeelde bladeren dwarrelen van de bomen. Dagen zijn kort, nachten 
lang. De laagstaande zon heeft nauwelijks kracht ons te verwarmen. Het 
jaar loopt ten einde, de winter heeft een aanvang genomen. De stokoude 
tradities van oudejaarsnacht zullen het mensdom voor een groot deel tot 
in de kleine uurtjes wakker houden. De herrie die de oude heidenen vele 
eeuwen geleden al maakten om boze demonen te verdrijven, leeft nog 
altijd voort in het om middernacht afsteken van vuurwerk en het lui-
den van kerkklokken. Het oude jaar wordt weggeschoten, 2015 krijgt 
bij velen een hartelijk welkom. Een drempelloos nieuw jaar dat blanco 
wordt ingegaan, met voor iedereen nieuwe kansen. Oliebollen en appel-
beignets zullen niet ontbreken, zij zijn rondom de jaarwisseling niet weg 
te denken in het totaalplaatje. Wat ook niet ontbreekt zijn de miljoenen 
wensen die de tweede helft van december van huis tot huis gaan. Kerst 
en nieuwjaarswensen die ons via prentbriefkaarten, thans in toenemende 
mate per e-mail, bereiken. Ondanks die laatste constatering hebben be-
ambten op postkantoren en agentschappen de laatste weken alle zeilen 
bij moeten zetten om alle poststukken op de plaats van bestemming te 
krijgen. Had in grootvaders tijd vrijwel elke stad of dorp de beschik-
king over een (hulp)postkantoor, die vlieger gaat al lang niet meer op. 
Steeds meer kantoren moeten, onder invloed van hedendaagse ontwikke-
lingen hun deuren sluiten. Winkelbedrijven nemen taken over die vroe-
ger uitsluitend waren voorbehouden aan specifieke instellingen. Poeldijk 
heeft in de twintigste eeuw vrijwel altijd de beschikking gehad over een 
(hulp)postkantoor. Voor die tijd ontvingen burgers via marktschuiten 
de laatste nieuwtjes in huis. Schippers die producten naar de ons omrin-
gende steden transporteerden en vervolgens op de thuisreis poststukken 
meenamen die aan de eeuwenoude Vaart of Haven werden afgeleverd. 
Mede door het vanaf 1883 aanwezige tramstation aan de Nieuweweg 
werd een eigen postkantoortje in het groeiende Poeldijk van groot belang 
geacht. Poststukken kwamen middels de tram in het dorp aan, doch een 
officiële functionaris was er niet. Kort na de voorlaatste eeuwwisseling 

kwam daarin verandering toen Benjamin Voorberg vanuit De Lier naar 
Poeldijk kwam, alwaar hij vanaf 1898 een vijftal jaren brievengaarder van 
het plaatselijke hulppostkantoor was geweest. Hij zag wellicht te Poeldijk 
betere kansen, het resulteerde in een verhuizing naar een pand aan de 
Voorstraat (1903). Het zou als eerste postkantoortje een twaalftal jaren 
functioneel blijven. Toen tijdens het eerste oorlogsjaar het imposante 
woonhuis van de familie Van Paassen te koop werd aangeboden (zie foto), 
hoefde Benjamin niet lang na te denken (1914). Meerdere aanpassingen 
waren noodzakelijk om het gebouw voor postkantoor geschikt te ma-
ken. Na het klaren van die klus betrokken Benjamin en Lena Voorberg-
Eisberg met hun kinderen per 1 juli 1915 het gerieflijke kantoor annex 
woning. Wegens gevorderde leeftijd en afnemende gezondheid van de 
beheerder werd het postkantoor kort na 1930 gesloten. Omdat de familie 
Voorberg te kennen had gegeven op hun stekkie te blijven wonen, werd 
er aan de Julianastraat een nieuw postkantoor gebouwd. Een kantoor dat 
talrijke Poeldijkers zich zullen herinneren, hoewel het als postkantoor al 
lang verleden tijd is. Ondanks dat het hier afgebeelde eerste postkantoor 
aan het eind van de vorige eeuw tijdens een brand grote schade heeft 
opgelopen, is het uitstekend gerestaureerd. Zo mooi dat Paul Gram het 
in 1882 gebouwde juweeltje intussen heeft overgenomen van de familie 
Voorberg. De oplettende mens ziet thans aan de woning nog altijd iets 
van het oude postkantoor terug. Het fraaie kantoor waarvoor vanaf links 
Jan Voorberg Benj.zn. (later directeur van de P.T.T. te Monster), post-
beambte Jan Houweling en dochter Neeltje Voorberg Benj.d. omstreeks 
1922 zo trots poseren. Dat er vanuit dit kantoor ontelbare goede wensen 
in Poeldijkse huiskamers terecht zijn gekomen, is zeker. Even logisch is 
het dat u vanuit mijn stulpje de beste wensen voor een gezond en geluk-
kig nieuwjaar ten deel vallen. 
‘2014; het was geen gemakkelijk jaar,
wereldwijd zijn velen er mee klaar.
Liefst snel vergeten,
want u moet weten,
’t Nieuwjaar biedt kansen, hier en daar’.

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen
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Snackbar de Meerpaal
Voorstraat 90

Tel. 0174 - 244979

Het adres voor:
- (ras) patat
- div. snacks
- belegde broodjes
- softijs / milkshakes
- bittergarnituur
- opgemaakte salades
- vrijdag lekkerbek / kibbeling

7 dagen per week open

Rabobank en 
jouw initiatief Samen maken 

we het Westland 
sterker

Een innovatief idee of een mooi project?
Laat je inspireren op rabobankwestlandsamen.nl.

Samen sterker. 
Dat is het idee van coöperatief bankieren.

inLeVerDATA VOOr 2015
 inleveren kopij inleveren advertenties Uitgave

nr. dinsdag donderdag woensdag

 1. 6  jan.  8  jan.   14  jan.
 2.  20  jan.  22  jan   28  jan.
 3.  3  febr.  5  febr.   11  febr.
 4.  17  febr.  19  febr.   25  febr.
 5.  3  mrt.  5  mrt.   11  mrt.
 6.  17  mrt.  19  mrt.  Paasnummer 25  mrt.
 7.  31  mrt.  1  april (wo)*   8  april
 8.  14  april  16  april    22  april
 9.  28  april  30  april  Moederdag  6  mei
 10.  12  mei  13  mei (wo)*  20  mei
 11.  26  mei  28  mei   3  juni
 12.  9  juni  11  juni  Vaderdag  17  juni
 13.  23  juni  25  juni   1  juli
 14.  7  juli  9  juli   15  juli
 15.  21  juli  23  juli    29  juli
 16.  4  aug.  6  aug.   12  aug.
 17.  18  aug.  20  aug.  Rondje Poeldijk  26  aug.
 18.  1  sept.  3  sept.   9  sept.
 19.  15  sept.  17  sept.   23  sept.
 20.  29  sept.  1  okt.   7  okt.
 21.  13  okt.  15  okt.   21  okt.
 22.  27  okt.  29  okt.   4  nov.
 23.  10  nov.  12  nov.   18  nov.
 24.  24  nov.  26  nov.  Sinterklaas  2  dec.
 25.  8  dec.  10  dec.  Kerstnummer  16  dec.
 26.  21  dec. (ma)*  22  dec. (di)*  Eindejaarsnummer  30  dec.

*) Afwijkende data

Kopij en advertenties inleveren voor 12.00 uur op adres: 
Voorstraat 53, 2685 EJ  Poeldijk, Telefoon: 0174-244537.
Alleen op donderdag (redactiedag) Tel.: 06-12400805.
E-mailadres: de_poeldijker@hotmail.com

Te laat ingeleverde kopij of advertenties worden NIET 
GEPLAATST.

Hallo Poeldijk,
Hier weer een stukje namens 
de Scouts. Wanneer ik dit 
schrijf, hebben wij net ons 
jaarlijkse kerstdiner gehad. 
Dit jaar was het alleen anders 
dan anders, want we hadden 
een groot lopend buffet! Alle 
scouts hadden lekkere hapjes 
meegenomen, die we onder 
het genot van kerstmuziek en 
bij kaarslicht hebben opgepeu-

zeld. De kerstsfeer zat er goed in en iedereen ging rond 
9 uur weer met een goed gevulde maag richting huis. 
Tijdens de kerstvakantie vieren wij als scoutinggroep 
ook even vakantie, maar natuurlijk gaan wij in het nieu-
we jaar, op vrijdagavond 9 januari, weer verder met al-
lerlei leuke activiteiten. Maar voor nu wensen de scouts 
u prettige kerstdagen en een gezond en avontuurlijk 
2015 toe!
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Voorstraat 95 | 2685 EK Poeldijk | T. 0174 285 000 
www.doornekampwonen.nl

Voorstraat 95 | 2685 EK Poeldijk | T. 0174 285 000 

ToTale leegverkoop
De klassieke collectie van Doornekamp Stijlvol Wonen moet 

plaats maken voor een nieuwe eigentijdse collectie. 

Wij gaan verder met een schitterende landelijke collectie 
o.a. van Hoffz meubelen en maatwerkmeubelen van 

Nederlandse fabrikanten. 
Een nieuw label wordt aan onze collectie toegevoegd

Landelijk Wonen by Doornekamp.

  

profiteer nu
kortingen van 30-70%

Start verkoop zaterdag 20 december t/m
zaterdag 3 januari.
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VAN SPRONSEN ELEKTRA ENZO
Al ruim 50 jaar de beste service en producten op het gebied van 
witgoed, keukenapparatuur inbouw en vrijstaand, TV, computer, 

multimedia.

Gespecialiseerd toeleverancier en installateur van:
Miele, Bosch, Liebherr, en Atag, Sony, Panasonic, Toshiba.

Eigen service dienst

U KUNT bij ONS OOK TEREchT 
VOOR AL Uw KEUKEN iNbOUw APPARATUUR 

EN cOmPUTERSERVicE.

Voorstraat 45 - Poeldijk - 0174-248436 - www.witgoedenzo.nl

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111
afhaalmenuOok speciaal 

Slachthuiskade 4 - Poeldijk 
Openingstijden: vrijdag 09.00-18.00 uur
 zaterdag 09.00-17.00 uur

Wij wensen u een gezond 
en kleurrijk 2015

De bloemenstal is gesloten op  
2 en 3 januari.

Vanaf het tweede weekend
in januari 2015

zijn we weer ieder weekend open!

Marja Brabander: 06-53523092  -  Karin Koelewijn: 06-51851715
info@pureflower.nl  -  www.pureflower.nl

Uw mooiste foto op hout of  metaal

Al vanaf € 25,00
Bestel nu bij lokaalprinten.nl
Het gemak van online, het voordeel van lokaal

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

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.

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

Het Katholiek Vrouwengilde afdeling Poeldijk start  
2015 met de nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdagavond 
6 januari vanaf 19.00 uur in Partycentrum Vrienden, 
Voorstraat 71-75, 2685 EK Poeldijk.
Na de nieuwjaarswensen en de koffie, komt mevrouw 
Conny Biesheuvel een lezing houden over ‘de herkomst 
van voor- en achternamen’. 
Introducés zijn van harte welkom, zij betalen € 3,50. 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met 
Trudy van Blijswijk, tel. 0174-246787

Onderhoud • Reparatie • APK
Verkoop Occasions • Airco service

Schade herstel

Jupiter 32 • 2685 LR Poeldijk
Telefoon 0174 - 248 030

www.autowassink.nl

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.

VOOR ONZE PUZZELAARS

Easy

Medium

Hard
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 Boere
Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur
Zondag van 12.00 tot 18.00 uur

31 december zijn wij 

om 17.00 uur gesloten

Alle medewerkers 
van Jumbo Boere

wensen u een fijne jaarwisseling
en een gezond 2015

 

Crossmedia Communicatie

Publicatie Oplossingen

Promotionele Communicatie 

www.nadorpdruk.nl/oplossingen

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


