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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.nlwww.gantelzicht.nl06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

Inruil
bespreek-

baar

Locatie:
Het Endhof, Poeldijk

06 - 28 90 16 05

Kom naar het
Open Huis! 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
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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.
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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.

29 januari  ♣	Bingoavond bij ‘Bar Gezellig’, 
 aanvang 20.00 uur (zie pag. 9).

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

31 januari  ♣	Voetbalwedstrijd, Te Werve – 
Verburch, aanvang 14.45 uur.

  ♣	Handbalwedstrijd, Verburch – MHV,  
aanvang 20.00 uur.

2 t/m 7 februari
  ♣	Collecte Hersenstichting.

3 februari  ♣	KVG Poeldijk, jaarvergadering bij 
Partycentrum 'Vrienden', aanvang 
19.30 uur.

6 februari  ♣	Start Repetities Krönungsmesse 
(Paas Hoogmis).

7 februari  ♣	Handbalwedstrijd,  
Verburch – Hercules,  
aanvang 20.00 uur.

 28 februari  
♣		Matthäus Passion in de 

Bartholomeuskerk.  
Voor toegangskaarten:  
www.deosacrum.nl

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

Voor de uitgave van 11 februari, gelden de volgende inleverdata : 
Inleveren kopij: dinsdag 3 februari vóór 12.00 uur; 
voor advertenties: donderdag 5 februari vóór 12.00 uur.



CARNAVAL 2015
In de week van 11 t/m 18 februari gaan de 
Blauwkonters helemaal los. Prins Vincentius, Page 
Sharmaine en jeugdprins Niels en jeugdpage Quincy 
zijn er klaar voor. Er is een programma voor elk wat wils 
en van klein tot groot. We vragen speciaal aandacht 
voor de volgende activiteiten:
Woensdagmiddag de 11e brengen we een bezoek aan 
de TERWEBLOEM, dan zal Prins Vincentius de sleu-
tel overhandigd krijgen van wethouder El Mokadem. 
Vanaf dan heet Poeldijk Leutjesdijk.
Donderdagavond BINGO avond in de Leuningjes. Zaal 
open vanaf 19.30 uur, het 1e rondje zal om 20.00 uur 
gedraaid worden door Prins Vincentius.
Vrijdag brengen we een bezoek aan de Westhofschool.
Vrijdagavond BOERENBAL bij Partycentrum Vrienden.
Zaterdag OPTOCHT, de start is 14.00 uur vanaf de 
Leuningjes, kant Beatrixstraat met aansluitend kinder-
middag.
’s Avonds groot carnavalsfeest met SIDE KICK. Kaarten 
€ 5,00 in de voorverkoop, zaterdag 31 januari vanaf 
15.00 uur bij Vrienden en € 10,00 aan de deur. 
Het uitgebreide programma kunt u in ons boekje vin-
den
Zondag KOFFIECONCERT in de Leuningjes met me-
dewerking van Muziekvereniging St. Gregorius uit 
Kwintsheul, slagwerkgroep Pius X en Dweilorkest 
Flaterbende uit Rotterdam.
Aanvang 12.00 uur.

Tussen dit programma door brengen prins en page met 
de jeugdprins en -page en klein gevolg bezoekjes aan 
Poeldijkers die al enige tijd ziek zijn. Ook Poeldijkers die 
elders verblijven, in verpleeghuis o.i.d. kunnen op een 
bezoekje rekenen.
Zoals u weet is het voor ons niet altijd makkelijk om aan 
adressen te komen, weet u iemand die een bezoekje op 
prijs zou stellen; bel voor 10 februari naar het secretari-
aat en het komt in orde. Tel. 0174 244397.
Wordt uw kindje geboren in de week van 8 t/m 15 fe-
bruari en vind u het leuk als Prins en page en de jeugd-
prins en -page de kleine komen bewonderen? Een 
telefoontje is genoeg.

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

Brood en Banket Bakkerij van der Sande bestaat 7 maart 2015 

55 JAAR
Al die jaren hebben wij een volledig proces in het bakken van 
lekker brood koek en gebak en eigen fabrikaat bonbons en 

gesorteerd chocola.
Iedere Maandag en Dinsdag hebben wij 

4 broden naar keuze voor € 9,00.
www.bakkerijvandersande.nl

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

AANBIEDINGEN:
Vrijdag 30 januari en zaterdag 31 januari:

caramel cake nu voor   ....................................  @ 3,75  

250 GrAm speculaas nu voor   ...................  @ 3,75
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Vrijdag 6 februari en zaterdag 7 februari:

pauzekoek
nu voor   ...................................................  @ 0,40 

6 rozijnensneetjes nu voor   ..................  @ 1,65  
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

eet brood van bakkerij van der sande.
brood dat fijn van smaak is  
en dat langer mals blijft.
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0174 
– 

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

0174 
– 

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

0174 
– 

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

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

Adres: Slachthuiskade 4 - Poeldijk 

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

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



UILENBALLEN OP DE NIEUWE WEG
De leerlingen van groep 6 van De Nieuwe Weg leren 
over de verschillende soorten uilen en hun gedrag in de 
natuur. Ze zijn actief aan de slag gegaan, onderzochten 
onder andere uilenveren en snavels en hebben uilenbal-
len uitgeplozen. Het is voor de kinderen spannend om 
te ontdekken van welke dieren de botjes in de uilenbal-
len zijn. Door goed de botjes, kaken en kiezen te bestu-
deren konden de kinderen hierachter komen.

Nieuwsgierig naar De Nieuwe Weg? Kom op onze 
Open Dag op woensdag 11 februari van 9.00 tot 
12.00 uur en van 19.00 tot 20.30 uur. Of bel voor 
een afspraak: 0174-247166.
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

START ORIËNTATIELESSEN 
THEATERSCHOOL KOPEREN KEES!

Kinderen van 7 t/m 12 jaar kunnen in januari a.s. weer 
starten met 15 oriëntatielessen op Theaterschool 
Koperen Kees. Wil je heel graag toneelspelen, zingen 
en bewegen en dit laten zien in een voorstelling in 
mei 2015, meld je dan aan voor de gratis proefles op 
woensdag 28 januari a.s. van 14.00 – 16.00 uur.
Kun je niet 
op woens-
dag en wel 
op een an-
dere mid-
dag, of ben 
je ouder dan 
12, dan zijn 
er ook mo-
gelijkheden 
voor lessen 
op Koperen 
Kees. 
Informeer 
bij Nicole Daniëls via 0174-244455 of stuur een mail naar 
nicole@dariofo.nl of meld je direct aan via een inschrijf-
formulier, te vinden op www.koperenkees.nl 
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Tel. : 0174 - 243108
Fax : 0174 - 244827

Mobiel : 06 - 53175878

Gantel 4
2675 CH  Honselersdijk
zwantrans@planet.nl

Gantel 4  •  2275 CH Honselersdijk
Telefoon: 0174 - 243108  •  Fax: 0174 - 244827  •  Mobiel: 06 - 53175878  •  E-mail: zwantrans@planet.nl



BESTE MENSEN,
Nu ik dit in de morgen begin te schrijven, gaan buiten 
de straatlantaarns weer aan. Het is nog zo donker op 
deze grauwe regenachtige dag. En toch, gisteren was 
ik blij verrast toen ik de eerste sneeuwklokjes weer zag 
bloeien! De donkerste tijd is voorbij; het laatste licht-
feest van de kersttijd is in aantocht: Maria Lichtmis 
op 2 februari. En ik vond op de website een heel leuk 
verhaal waar ik nu wat aardige weetjes van doorgeef. 
En wil je het helemaal lezen, google dan op Maria 
Lichtmis, dan ben je het eerste kwartier nog niet uitge-
lezen ……
Maria Lichtmis. Voor velen is dit een onbekend feest. 
Het is het laatste lichtfeest na een periode van twee 
keer 40 dagen. Het Sint Maartensfeest vieren we 40 
voor Kerstmis en Maria Lichtmis vieren we 40 dagen 
na Kerstmis. Deze periode van twee keer 40 dagen 
wordt wel de “grote kersttijd” genoemd (Jultijd in het 
Noorden). Daarbinnen wordt de periode tussen 25 
december en 6 januari ook wel “kleine kersttijd” ge-
noemd.
Maria Lichtmis is eigenlijk al een vóór-Christelijk feest 
dat is gekerstend. Zolang er mensen waren en zolang 
de zon opging werden begin februari feesten gevierd 
ter ere van de opstanding in de natuur. De mensen be-
leefden vroeger nog écht hoe het nieuwe leven, om-
hoog kwam. 

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
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Door alle culturen heen hebben mensen dit proces in 
een vrouwengestalte vereerd.
In Egypte vereerde men de Maangodin Isis, bij de 
Grieken was dit Demeter, in het Midden Oosten de 
“grote moeder” Magua Mater en zo zijn er meer voor-
beelden te noemen. Na de Middeleeuwen vinden we 
Moeder Aarde terug in de verhalen van Vrouw Holle, 
die samen met de wezens in de natuur de aarde ver-
zorgt. Bij de Christenen gaat de verering van de aarde 
over in Maria. In de vierde eeuw werd het vóór-Christe-
lijke natuurfeest verbonden met het Christelijke Maria 
Lichtmisfeest. In het jaar 542 werd deze verbinding of-
ficieel en werd het feest een erkende feestdag.
Voor de Romeinen was februari de laatste maand van 
het jaar. Er werden dan reinigingsoffers gebracht. 
Februari werd dan ook wel reinigingsmaand, sprok-
kelmaand of schrikkelmaand genoemd. Volgens de 
Joodse wet moest een vrouw die een kind gebaard had 
40 dagen later een reinigingsoffer brengen in de tem-
pel. Ieder eerstgeboren jongetje in een gezin moest 40 
dagen na de geboorte worden opgedragen aan God. 
Maria en Jozef gehoorzaamden aan deze wet en zo 
wordt 2 februari ook wel “Maria zuivering” genoemd.
In de Middeleeuwen was februari vrouwenmaand, en 
2 februari vrouwendag. De vrouw mocht dan een man 
kiezen en zij was die dag belangrijk. Nog tot op de dag 
van vandaag worden in de katholieke kerk vóór de mis 
de kaarsen gewijd die men het hele kerkelijke jaar no-
dig heeft, waarna een ommegang met de brandende 
kaarsen wordt gelopen. Het gebeurde wel dat gedu-
rende de gehele mis mensen hun brandende kaars in 
de hand hielden en zo komt men tot een “licht-mis” ter 
ere van Maria.
Zoals Maria draagster is van het nieuwe leven in Jezus, 
dat zij samen met Jozef aan God opdraagt, zo zien we 
dat ook wij beeld van haar mogen en kunnen zijn waar 
wij ons leven aan God opdragen. Dat klinkt heel plech-
tig en in zekere zin is dat ook zo!
Het is goed stil te staan bij het geschenk van ons leven. 
Zelfs als het ons zwaar valt, is het zinvol te bedenken 
dat we gedragen worden. Dat we geliefd worden door 
een God die ons leven geeft en lief heeft. Mooie woor-
den die voelbaar worden waar wij elkaar lief hebben, 
als we zorgen voor elkaar, elkaar troosten, licht zijn 
voor elkaar.

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

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
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We hopen dat zijn en-
thousiasme aansteke-
lijk werkt en zijn project 
zal slagen! Hij heeft er 
zelf al heel veel uren in 
gestoken: fondsen be-
naderen, tekeningen, 
offertes en andere con-
tacten die hem helpen 
om het benodigde be-
drag bij elkaar te bren-
gen.
Het moet toch lukken 
dat wij met elkaar de 
ontbrekende  
€ 22.000,00 bij elkaar 
kunnen krijgen!!!
Wij zullen u tijdens de 
Vastenaktie op de hoogte houden van alle activiteiten.

Namens de Regionale MOV groep,
Fia Luiten

NB. Spreuk van Victor Hugo:
“Hij die een schooldeur opent, sluit een gevangenis”. In 
een ideale wereld zou het onderwijs algemeen en gra-
tis moeten zijn, zodat alle kinderen naar school kunnen. 
dit is één van de millenniumdoelstellingen en het voor-
nemen van de wereldleiders is dan ook dit recht in 2015 
te verwezenlijken. Dat kunnen zij niet alleen. Daar zou-
den wij ons ‘steentje’ aan bij dragen?

DOE MEE MET HET 
PAROCHIEDINER!

Op vrijdagavond 6 februari om 18.30 uur begint in 
Restaurant & Partycentrum Vrienden het zesde paro-
chiediner. Tussen de gangen door is er entertainment, 
met onder andere een optreden van Koos Janssen.  
De prijs voor deze fantastische avond is € 55,00 per 
persoon en de netto opbrengst is bestemd voor de 
H. Bartholomeuskerk. 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 pa-
rochiediner op. U krijgt dan informatie terug over de 
betaling vooraf.

Harry Stijger

Ik wens ieder een mooie tijd toe, al is die soms nog don-
ker, het gaat lichter worden! 

Mede namens mijn collega’s,
Hartelijke groet, Marie-Thérèse van de Loo, p.w.

VASTENACTIE 2015: 
‘GRENzELOOS SAMENLEVEN  
IN BENIN’
De bouw van een school voor voortgezet 
onderwijs in Benin voor pater Gerard Blesgraaf
Pater Gerard Blesgraaf woont en werkt al 20 jaar in 
Karimama in het noorden van Benin, op de grens van 
Niger, langs de waterstroom die de natuurlijke grens 
vormt tussen Benin en Niger. Aangrenzende landen zijn 
Nigeria, Niger, Burkina Faso. Benin heeft 10 miljoen in-
woners, waarvan 45% onder de 15 jaar is en 39% leeft 
onder de armoedegrens. Het is een islamitisch land. In 
het dorp Karimama wonen 6.000 mensen, in de hele 
gemeente zijn dat er 33.000. 
De streek is arm, er zijn geen verharde wegen en er 
is geen goed water. De parochie van pater Gerard 
Blesgraaf: “Parochie van de heilige martelaren van 
Oeganda” valt onder het bisdom van Kandi. 
In deze parochie is sinds 2005 al een katholieke lagere 
school. De basisschool ligt op het kerkterrein en is de 
beste school van de streek. Er zitten 150 kinderen op 
de school en elk jaar slagen de eindleerlingen 100%. 
Het is daarom logisch dat de ouders dringend vragen 
om de voortzetting van deze school met een Katholiek  
College voor hoger onderwijs. 
Omdat de mensen arm zijn is het niet mogelijk om hun 
kinderen naar een school te sturen ver van huis. Ver van 
huis vinden zij geen plek waar zij veilig opgevangen 
kunnen worden.
Het bisdom zorgt voor de leerkrachten die op de school 
gaan lesgeven. Alhoewel de school katholiek is, worden 
er ook islamitische leraren aangesteld en dat is moge-
lijk omdat er in Benin een heel goede relatie is met de 
Islam. De grote feesten worden gezamenlijk gevierd.  

Pater Blesgraaf, zeker geen onbekende missionaris 
in het Westland, hoopt dat wij met elkaar: Cordaid,  
parochiefederatie Westland tussen duin en tuin, 
Ursulaparochie en Parochie van Sion, zijn school kunnen 
verwezenlijken.
Afgelopen september was hij in het Westland en heeft 
toen heel enthousiast over zijn werk gepreekt. 

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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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
Bedrijfsruimte Jupiter 15, Poeldijk

90 m2  –  Begane grond  –  € 400,00 per maand

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

www.vandenbergbouwconsultancy.nl

OPROEP VOOR INFORMATIE 
OVER POELDIJKSE KAPELLEN

Tezamen met de initiatiefnemer Kees Veerkamp (voor-
malig pastor/geestelijk verzorger van de Witte Brug) 
willen enige leden van de parochiële werkgroep 
Historie (Cora van Dalen, Cor van Dijk en Jos van Kester)  
proberen een beeld samen te stellen van alle kapellen 
die in de loop der eeuwen in ons dorp hebben bestaan.
Bekend is uit oude geschriften dat de eerste kapel al 
in het jaar 1198 werd gebouwd. In het jaar 1252 is er 
sprake van een nieuwe kapel. Over de periode daarna is 
momenteel weinig tot niets bekend.
Toen in 1875 de zusters Franciscanessen van Ouden-
bosch naar Poeldijk kwamen en het katholiek onderwijs 
voor meisjes gingen verzorgen, namen zij hun intrek in 
een nieuw gebouwd klooster aan de Voorstraat, waarin 
tevens een fraaie kapel was gesitueerd.
Rond 1900 namen zij ook de bejaardenzorg in ons 
dorp voor hun rekening in het toen gerealiseerde Sint 
Jozefhuis, waarin zich ook een grote kapel bevond.

Aan het einde van de vijftiger jaren verhuisden de 
zusters van de Voorstraat naar een pand aan de Dr. 
Weitjenslaan/hoek Nieuweweg. Daar werd een nieu-
we kapel naast het huis voor de zusters gebouwd, 
welke dienst deed tot de laatste zusters in 1979 
hun werkzaamheden hier moesten beëindigen en 
naar Oudenbosch terug keerden. De kapel aan de 
Nieuweweg kreeg een andere bestemming. Inmiddels 
was ook het oude Sint Jozefhuis met de bijbehorende 
kapel afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw 
van de Witte Brug. In deze nieuwbouw bleek een apar-
te kapel niet meer tot de mogelijkheden te behoren en 
werd er in de grote recreatiezaal een kapelwand gere-
aliseerd, die met gordijnen aan het zicht kon worden 
onttrokken.

Deze bleef in gebruik tot 2011, toen de nieuwbouw van 
De Terwebloem tot stand kwam.
Hierin was helaas geen kapelruimte opgenomen maar 
uiteindelijk werd een klein stiltecentrum ingericht, met 
onder andere het tabernakel en enkele glas-in-lood-ra-
men van de voormalige Sint Jozefkapel. 

De kapellen van Poeldijk zijn dus een stukje geschiede-
nis geworden. Toch is het van belang dat het ontstaan 
en het functioneren van genoemde kapellen – en mo-
gelijk andere kapellen in de periode tussen 1300 en 
1874 – voor de toekomst bewaard blijft.

‘Kapelwand in de voormalige Jozefzaal van de Witte Brug’.
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Voorganger: Pastoraal medewerker Mw. E. Geelen.

Intenties: Riet v.d. Elst, Toos Rijgersberg-Koene, Koos 
v.d. Ende, Wim van Dijk en Marie van Dijk-Bol, Piet 
v.d. Arend, Maria v.d. Elst en overleden familie De 
Vreede-v.d. Elst, Wim Nederpelt.

IEDERE WOENSDAG is de kerk van 13.30 tot 15.00 
uur geopend. Om zomaar even binnen te lopen voor 
een stil moment, alleen of met anderen, om een kaarsje 
aan te steken of er gewoon even te zijn.

VIERINGEN IN DE BACKERHOF

Donderdag 5 februari om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden: Dhr. J. Brabander.

Donderdag 12 februari om 19.00 uur:
Eucharistieviering met pastoor J. Steenvoorde.

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

Vrijdag 30 januari om 19.00 uur:
Maandsluiting Hervormde Gemeente

Woensdag 4 februari om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

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

Woensdag 11 februari om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

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

HUISBEzOEK
Het wordt gewaardeerd indien u het secretariaat attent 
maakt op personen, die graag bezoek willen ontvangen 
omdat ze in het ziekenhuis liggen, of ziek en aan huis 
gebonden zijn (tel. 245058).

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

Mocht u daarom in het bezit zijn van informatie, ge-
schriften, tekeningen, foto’s en/of ander materiaal met 
betrekking tot o.a. de hiervoor beschreven kapellen, 
dan willen wij daarvan graag gebruik maken.
UIteraard ontvangt u het na verwerking weer retour.
Materiaal kunt u bezorgen bij ons parochiesecretariaat, 
Voorstraat 111 t.a.v. Kees Veerkamp.
U kunt ondergetekende telefonisch bereiken onder de 
nummers 0174 - 242213 / 06 - 12124640.
Of via e-mail: historiebartholomeuspoeldijk@gmail.com

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Cora van Dalen,
Voorzitter werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk

KERKBERICHTEN
WEEKEND 31 januari/1 februari: 4e zondag door 
het jaar (B).
zaterdagavond 19.00 uur:
GEEN VIERING. Er is een viering in de H. Machutuskerk 
te Monster.

zondagochtend 11.00 uur: 
EUCHARISTIEVIERING (Latijn)m.m.v. het dames- en he-
ren Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor M. Kwee.

Intenties: Albert van Dijk, Greet Bron-van Rossen, 
Johannes Lipman, Jan Daalman en voor een gene-
zing, Monique Ter Laak-van Marrewijk en Kees van 
Marrewijk, Martien Zuidgeest. Levende en overleden 
familie v.d. Knaap-v.d. Berg.

Maandag 2 februari om 19.00 uur: 
MARIA LICHTMIS/BLASIUSzEGEN.
Deze viering wordt gehouden in de H. Egbertuskerk te 
Hoek van Holland.
Voorganger: Pastor M. Kwee.

WEEKEND 7/8 februari: 5e zondag door het jaar (B).
zaterdagavond 19.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING met volkszang en cantor.
Voorganger: Pastor A. van Well.

Intenties: Jaargetijde Anja Lelieveld-Vrijmoed, 
Johannes van Wingerden.

zondagochtend 11.00 uur:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING m.m.v. het 
Bartholomeuskoor.

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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Slotavond actie kerkbalans
De slotavond van de actie kerkbalans is op D.V. vrijdag 
30 januari. Op deze avond wordt het resultaat bekend 
gemaakt en wordt een nadere toelichting gegeven op 
de jaarrekening en de begroting van onze gemeente.
Ook kunnen vragen worden gesteld over het reilen en 
zeilen in onze gemeente.
U bent van harte welkom. Aanvang 20.30 uur.

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com SVB Transportgroep B.V.
ABC Westland 293

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

E-mailadres: info@svbtransportgroep.nl

OPEN KERK EN BOEKENMARKT
zaterdag 7 februari is de kerk aan de Fonteinstraat 
weer van 10.00 tot 11.30 uur open voor een ieder die 
behoefte heeft aan een gesprek, de kerk eens wil be-
zichtigen of gewoon voor een kop koffie of thee.
Ook is er in de jeugdruimte weer BOEKENMARKT.

OUD PAPIER
De oud-papiercontainer staat klaar van: 28 januari tot 
en met 31 januari 2015 op het adres: Monsterseweg 
112, Poeldijk (naast hotel-restaurant Elzenhagen).

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

.nl
2015

KERKDIENSTEN
zONDAG 1 februari 2015
10.00 uur: –  Ds. A.J. Molenaar  
19.00 uur: –  Ds. W.J. van Schaik, Woubrugge

zONDAG 8 februari 2015
10.00 uur: –  Ds. A.J. Molenaar 
19.00 uur: –  Ds. J. Quist, Scheveningen

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

Maandsluiting “Terwebloem”
Op D.V. vrijdag 30 januari is er weer maandsluiting in 
de Terwebloem. Aanvang: 19.00 uur.
De overdenking wordt deze avond verzorgd door ds. J. 
Henzen uit Wateringen.
Muzikale medewerking verleent het koor “Con Amore” 
uit de Lier o.l.v. dhr. van Duivenvoorde.
Organist is eveneens dhr. van Duivenvoorde.
We hopen in het nieuwe jaar u weer allemaal te ont-
moeten opdat we met elkaar goede uren hebben.

Commissie Gemeentewerk.

BIJ DE KERKDIENSTEN
Op zondag 1 februari leid ik de morgendienst. Het is 
gebruikelijk om tussen Kerst en Pasen uit de evangeliën 
te preken. Dat wil ik de komende tijd ook gaan doen, 
maar eerst nog éénmaal preken uit Openbaringen. We 
overdenken hoofdstuk 6, waar we horen over rampen 
en onheilen en mensen die afgeslacht worden vanwege 
hun geloof. De vraag die klinkt is: “tot hoelang, heili-
ge en waarachtige Heerser?” De lijn naar de actualiteit 
lijkt me duidelijk! Na de morgendienst is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of iets fris. 
In de avonddienst gaat voor ds. W.J. van Schaik uit 
Woubrugge, u inmiddels welbekend.

GEzELLIGE BINGO
Op donderdag 29 januari om 20.00 uur organiseert 
“Bar Gezellig / Het Andere Werk” in Poeldijk een gezel-
lige BINGO met mooie prijzen.

De zaal vind u op de SATURNUS 10 – 2685 LX POELDIJK, 
in de “Planetenbuurt”. 

Vanuit het dorp Poeldijk richting Monster, over de 
Monsterseweg, tot aan de rotonde.
Hier linksaf, langs de Kia-dealer Van der Burg, dan 
linksaf, rechtsaf, en weer linksaf op nummer 10.
Telefoon clubgebouw 0174-240406.
Telefoon secretaris 0174-244566.

Iedereen is welkom. 
De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.
Zie ook www.hetanderewerk.nl 

Stichting ”  ’t ANDERE WERK / 
BAR GEZELLIG ”

SATURNUS 10, 2685 LX POELDIJK
Telefoon: 0174 - 240406
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Dirigent Geert Schrijvers kondigde vorig jaar tijdens het 
nieuwjaarsconcert aan, dat hij 3 maal een halve mara-
thon ging lopen als sponsorloop voor onze vereniging. 
Vandaag was eindelijk de bekendmaking van het bijeen 
gelopen bedrag: € 3.360,20.
Dit bedrag zal volledig ten goede komen aan de leerlin-
genopleiding van onze vereniging.

Wij willen alle sponsors, groot en klein, enorm bedan-
ken voor de bijdrage die wij hebben mogen ontvangen. 

• 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

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

Tribute to Adolphe Sax
Op zaterdag 31 januari staat het volgende bijzonde-
re concert op de planning. Een samenwerking met het 
Gelders Fanfare Orkest. Dit orkest wordt gezien als een 
van de beste fanfares van Nederland!
De hele dag worden er diverse saxofoonworkshops ge-
organiseerd in ’s-Gravenzande. Als afsluiting van deze 
dag is het samenwerkingsconcert tussen Pius X en het 
Gelders Fanfare Orkest. Dit concert zal worden gehou-
den in de Voorhof in Honselersdijk. Aanvang: 20.00 
uur. Kaarten zijn in de voorverkoop van € 10,– te ver-
krijgen via www.westlandsaxofoonfestival.nl. Aan de 
zaal kosten de kaarten € 12,50.
Graag tot dan!
 
Pius X ruimt kleding op!!
Heb je nog kleding nodig voor carnaval? Kom dan eens 
kijken bij Pius X!!!!
Op zaterdag 31 januari van 13.00 – 14.00 uur en op 
zaterdag 7 februari van 10.30 – 11.30 uur kun je ko-
men kijken in het Pius x lokaal in de Leuningjes. Daar 
zullen dan diverse kledingstukken te koop zijn, zoals 
rock-and-roll jurkjes. 
Tegen een kleine vergoeding kan de kleding gekocht 
worden. 
Het is voor groot en klein. Voor groepen of voor 1 per-
soon.
Voor meer informatie: jacqie36@gmail.com

Fantastische opbrengst van sponsorloop
Tijdens het nieuwjaarsconcert op zondag 11 januari liet 
muziekvereniging Pius X zich van zijn beste kant zien. 
Jeugdorkest, jeugdslagwerkgroep, slagwerkgroep en 
het orkest begonnen het nieuwe jaar muzikaal. Maar 
het hoogtepunt was aan het einde van het concert. 

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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Naamloos-1   1 22-04-13   09:42

Ook electrische fietsen merk Sparta
Kom en maak een proefrit

Voor scooters de merken 
Sym en Peugeot 25 km zonder helm

Nieuweweg 12b - 2685 AP - tel. 0174 287444

Gratis Fitheidstest Fifty Fit
Begin januari hebben alle inwoners in de leeftijd 55 – 
75 jaar uit Poeldijk een brief van het project Fifty Fit 
ontvangen. In deze brief is de doelgroep uitgenodigd 
om op zaterdag 14 februari de conditie te laten tes-
ten. 

Die dag is er namelijk op Sportpark Verburch een gratis 
Fitheidstest voor 55-plussers. Naast deze fitheidstest is 
er een arts aanwezig waar de deelnemers desgewenst 
met vragen terecht kunnen. Na afloop van deze test 
ontvangen de deelnemers een advies en krijgen ze de 
mogelijkheid om mee te doen aan een beweegpro-
gramma, dat aansluit op hun persoonlijke situatie. De 
aanmeldingen voor deze fitheidstest op zaterdag 14 fe-
bruari stromen binnen, maar er is nog ruimte voor meer 
deelnemers. 

Aanmelden
Aanmelden voor de fitheidstest kan nog voor 31 januari:
-  door het invullen van de antwoordkaart en deze on-

gefrankeerd op te sturen.
-  door het invullen van de antwoordkaart en deze in de 

bus te doen bij Jumbo Poeldijk. 
-  via de site www.verburch.nl het inschrijfformulier di-

gitaal invullen. 
-  telefonisch via 0174 – 244940 en daar aanmelden. 

Fifty Fit
Sportpark Verburch
Arckelweg 20
2285 SM Poeldijk
Tel: 0174-244940
fiftyfitpoeldijk@gmail.com
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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

IN DE KERK
zaterdag 31 januari:
19.00 uur: –  Geen viering
zondag 1 februari:
11.00 uur: –  Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens de viering de Herz Jesu-Festmesse 
van Jos Gruber

zaterdag 7 februari:
19.00 uur: –  Viering met cantor
zondag 8 februari:
11.00 uur: –  Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens de Nederlandse viering.

NIEUW PROJECT 
BIJ DEO SACRUM: 
BEVRIJDINGSCONCERT

Op dinsdagavond 5 mei 
2015 geven we in onze 
Bartholomeuskerk een Feestelijk 

Bevrijdingsconcert.
De viering van “70 jaar bevrijding” mag uiteraard niet 
onopgemerkt voorbij gaan. 
Wil je meezingen stuur dan even een e-mail naar zang-
koren@deosacrum.nl en je krijgt de projectinformatie 
met inschrijfformulier gemaild.

Het bevrijdingsconcert wordt een concert in “Proms”-
achtige sfeer met medewerking van het Holland 
Symfonie Orkest (voorheen RBO Sinfonia) en een vier-
tal solisten. Het geheel onder leiding van onze dirigent 
Steven van Wieren. Voor verder info zie www.deosa-
crum.nl 

MATTHäUS PASSION IN DE BARTHOLOMEUSKERK
Op zaterdag 28 februari a.s. wordt er in onze 
Bartholomeuskerk een Scratch Matthäus Passion ge-
houden. 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 aan deze dag bedra-
gen € 32,50
Omdat de organisatie van de dag in handen is van 
het Holland Symfonie Orkest en het Randstedelijk 
Zanginstituut moet je je voor deze dag individueel aan-
melden als deelnemers. Dat kan via http://www.rand-
stedelijk-zanginstituut.nl/scratch/
Toegangskaarten voor het concert à € 25,- kunnen nu 
al besteld worden via onze site: www.deosacrum.nl
Je mag je bestelling voor toegangskaarten ook doorge-
ven per email: zangkoren@deosacrum.nl
Van de organisatie hebben we begrepen dat de belang-
stelling voor deze dag groot is. Wacht dus niet te lang 
met je aan te melden of met met kaarten bestellen: er 
is plaats voor 400 zangers en 400 concertbezoekers.

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



Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag  06.00-21.00 uur
Zaterdag  07.00-21.00 uur
Zondag  09.00-21.00 uur

Jan Barendselaan 188, Poeldijk - tel. 725015

SPAAR NU VOOR KUS(SEN)
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Sociaal Cultureel Centrum  ’De Leuningjes’
Julianastraat 49 – 2685 BB Poeldijk – Telefoon 0174 - 244761

Zaterdag 31 januari

Indo Rock Gala
‘Club Tari Merak’

Feestavond 
Aanvang: 19.00 - 01.00 uur

Informatie en tickets: J. Wentink 0172 – 437642 / jclwentink@ziggo.nl

Zondag 1 februari

Hawaiian Sundays
‘Bill and his Hawaiians’

Gezellige middag in zomerse sferen
Aanvang: 14.00 – 17.00

Entree: € 5,00

Meer informatie: www.hawaiianmuziek.nl 

Dinsdag 3 februari

Westland On Stage
Beroepenfeest

Informatie: www.westlandonstage.nl

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

MEEzINGEN IN DE PAAS HOOGMIS WAT VOOR JOU ??
Traditiegetrouw zingen we tijdens de Hoogmis op 
Paasmorgen de Krönungsmesse van W.A Mozart met 
feestelijke motetten. Het Delphi Consort heeft weder-
om haar medewerking toegezegd. 
Naast de leden van het Bartholomeuskoor en het 
Concertkoor nodigen we ook projectdeelnemers uit 
om met deze viering mee te zingen. Er zijn inmid-
dels in Poeldijk en omgeving heel veel mensen die de 
Krönungsmesse in hun zangcarrière binnen of buiten 
Deo Sacrum gezongen hebben. Het zou extra feeste-
lijk zijn wanneer we een groot aantal oud-leden mogen 
verwelkomen. Zegt het voort....... 
Voor de planning in uw agenda treft u onderstaand het 
voorlopige repetitieschema aan. Kunt u vast rekening 
houden met de dagen en tijden.

Vrijdag 6 februari 19.30 – 20.45 uur Repetitie Dames en 
Heren

Vrijdag 20 februari 19.30 – 22.00 uur Repetitie Dames en 
Heren

Dinsdag 24 februari 21.15 – 22.15 uur Repetitie Dames

Vrijdag 27 februari 19.30 – 20.45 uur Repetitie Dames en 
Heren

Dinsdag 3 maart 21.15 – 22.15 uur Repetitie Heren

Vrijdag 6 maart 19.30 – 20.45 uur Repetitie Dames en 
Heren

Dinsdag 10 maart 20.00 – 22.00 uur Repetitie Dames en 
Heren

Dinsdag 17 maart 21.15 – 22.15 uur Repetitie Dames en 
Heren

Dinsdag 24 maart 20.00 – 22.00 uur Repetitie Dames en 
Heren

Dinsdag 31 maart 19.30 – 20.45 uur Slot-Repetitie

Zaterdag 4 april 10.30 – 13.00 uur Generale Repetitie

Zondag 5 april 10.30 uur Hoogmis

TV

Het Katholiek Vrouwen Gilde afdeling Poeldijk komt op 
dinsdag 3 februari bijeen voor de Jaarvergadering. 
Na deze vergadering is de heer Van de Burg uitgeno-
digd. Hij zal een audiovisuele presentatie geven over 
Italië, o.a. naar Verona, Venetië, Assisi, Rome, Florence 
en Siena.
De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats bij 
Partycentrum Vrienden, Voorstraat 71-75, 2685 EK 
Poeldijk. Introducés zijn van harte welkom, zij betalen 
€ 3,50. Voor verdere informatie kunt u contact opne-
men met Trudy van Blijswijk, tel. 0174-246787 of Nel van 
Leeuwen 0174-244470.

KATHOLIEK 
VROUWENGILDE
afd. POELDIJK
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Kijk ook op: lentiz.nl

WELKOMWELKOMWELKOMWELKOMWELKOMWELKOM
BIJ VMBO MAASLAND       

ZATERDAG 7 FEBRUARI 10.00 - 13.00 UUR

AANMELDINGSWEEK 
MAANDAG 9 T/M  ZATERDAG 14 MAART (op afspraak)

 

Commandeurskade 22, Maasland  (010) 591 04 99
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Terwijl deze letters het papier lichtjes beroeren, lijkt het er warem-
pel op dat er iets in het vat zit dat op een wintertje begint te lijken. 
We weten het allemaal; het kan vriezen, het kan dooien. Om dat 
laatste te laten gebeuren, moet het eerste wel hebben plaatsgevon-
den. Juist daarop wordt door menigeen al wekenlang gewacht. Het 
is dan ook op zijn minst tijd voor een heerlijk winters plaatje. Een 
kiekje dat in de tweede helft van de zestiger jaren werd geprodu-
ceerd vanaf een, zeker voor wat op leeftijd gekomen Poeldijkers, 
welbekend paadje. Een weggetje dat ondanks de geringe breedte 
voor wandelaars en het vele fietsverkeer een uiterst belangrijke 
schakel vormde tussen Poeldijk en Honselersdijk. Het zich op de 
voorgrond bevindende kwakeltje was de enige hindernis van bete-
kenis die op doorreis moest worden genomen. Een oversteek waar-
mee men bij mindere weersomstandigheden als niet-klimmer of 
oudere best de nodige moeite had. Vooral als in winterse perioden 
het bruggetje met (smeltende) sneeuw of ijs was bedekt. Het plaatje 
verraadt dat de vorst op zijn retour is en de dooi een aanval heeft 
gedaan. Zwarte plekken op het bevroren en met sneeuw bedekte 
water geven aan dat de temperatuur ten tijde van de opname tot 

boven het vriespunt moet zijn opgelopen. Toen de fotograaf zo’n 
halve eeuw geleden zijn werk deed, stond Poeldijk aan de voor-
avond van immense infrastructurele veranderingen. Dat hij op 
de hoogte moet zijn geweest van hetgeen Poeldijk toen boven het 
hoofd hing, lijkt welhaast zeker. Het zal een van de laatste gelegen-
heden zijn geweest waarop een winters landschap met het knusse 
bruggetje vanaf deze zijde zo nadrukkelijk in beeld kon worden 
gebracht. Meer dan een eeuw was deze locatie in zomer en winter 
een weldaad voor het oog. De schoonheid ervan werd door me-
nigeen pas beseft toen het verdwijnen ervan in zicht kwam. De 
komst van enkele mammoetveilingen in de glazen stad heeft tal 
van schilderachtige locaties in het Westland teniet gedaan. Het 
mag dan een schrale troost zijn, toch is het fijn dat fotografen op 
hun qui-vive zijn geweest om schilderachtige plekjes die gedoemd 
waren te verdwijnen vast te leggen. Overigens zien we dat er ook 
na het vervaardigen van dit kiekje nabij de kerk nog talrijke ver-
anderingen hebben plaatsgevonden. Gezichtsbepalende zaken die 
dit stukje Westland een totaal andere uitstraling hebben gegeven. 
We kunnen ons nu nauwelijks meer voorstellen dat men via de 

smalle Kerklaan, pal langs het winkelbedrijf van Bert 
Derksen (nu Doornekamp), richting Honselersdijk 
moest rijden. Een Kerklaan die door de reconstruc-
ties bijna in de vergetelheid is geraakt, terwijl er voor-
dien woningen van zeer oude datum onverbrekelijk 
aan waren verbonden. Om het Poeldijksepad direct 
op de Verburghlaan aan te kunnen sluiten, diende 
ook een aantal oude winkelpanden aan de Voorstraat 
het veld te ruimen. Dat tevens de boogbrug over de 
Gantel vervangen diende te worden door een robuus-
ter exemplaar stond bij voorbaat vast. Nadat de meest 
indrukwekkende operatie uit de twintigste eeuw ten 
uitvoer was gebracht, werden nog meer wijzigin-
gen doorgevoerd. Onder meer het nog vrij nieuwe 
(tweede) pand van het L.T.B.-toeleveringsbedrijf 
‘Handelsraad’ (later Van de Kaaij), rechts van de 
wandelende dames, viel onder de slopershamer. Het 
daarmee vrijgekomen perceel wordt thans benut voor 
en door hen die continu horizontaal en uit de wind 
te Poeldijk mogen verblijven. Aan de Honselersdijkse 
zijde van de Gantel valt de wit bepleisterde woning 
van de familie Van der Knaap in het sneeuwwitte 
landschap wat minder op dan gewoonlijk. Uiterst 
links vangen we een glimp op van ‘De Gantelhof ’, 
een school voor kinderen die waren aangewezen op 
aangepast onderwijs. Met recht ‘waren’ want ook dat 
gebouw is met de grond gelijk gemaakt zonder dat het 
terrein urgent benodigd was. Meevaller dat oud-kos-
ter Hen van Dijk en zijn hulptroepen er in winterse 
perioden al diverse jaren een ijsbaan creëren. Dat mag 
met recht als een pure traktatie voor de Poeldijkers 
worden omschreven. Mogelijk is het bij het verschij-
nen van dit dorpsblad ter plekke een drukte van je-
welste, het zou niet gek zijn. Al met al een foto die ons 
om laat kijken naar vervlogen romantiek die niet snel 
zal wederkeren.....
‘Deze prachtige brug of kwakel,
was voor oudjes soms een obstakel.
Sneeuw, alsmede ijs,
bracht hen van de wijs.
Meestal viel het mee, een mirakel’.

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen
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P.F. Onings bv  •  ABC Westland 661  •  P.O. Box 52  •  2685 ZH Poeldijk
T  +31 (0)174 282230  •  F  +31 (0)174 248351  •  I  www.onings.com

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

vakkennis en service. Daarin hebben wij als familiebedrijf 

een zeer goede naam hoog te houden. Niet alleen in 

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

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

bollen en knollen vinden inmiddels hun weg over de hele 

wereld; van het Westland tot Amerika en Japan.

Onderhoud • Reparatie • APK
Verkoop Occasions • Airco service

Schade herstel

Jupiter 32 • 2685 LR Poeldijk
Telefoon 0174 - 248 030

www.autowassink.nl

Het allereerste begin van de KBO
Gelukkig is de KBO nog in het bezit van het redelijk 
complete archief van 60 jaar geleden. Zo is er nog een 
schriftje met een aantal handgeschreven notulen van 
de eerste jaren. Zo heeft een van mijn voorgangers de 
heer Willem Kruijk, als toenmalig secretaris, een rede-
voering gehouden bij het 15 jarig bestaan van de R.K. 
Bejaardenbond die later de KBO is geworden. Het is 
fijn dat ook deze handgeschreven toespraak nog be-
waard is gebleven, omdat het een mooi beeld geeft van 
de eerste jaren. Het blijkt dat de KBO haar ontstaan te 
danken heeft aan de vrouwenorganisaties in Poeldijk 
die er in de vijftiger jaren waren.

De nu volgende tekst is een gedeelte van die toespraak 
en het beperkt zich tot de eerste jaren van de KBO.

Let op: de volgende tekst gaat over de eerste jaren van 
de KBO en is geschreven door de heer Willem Kruijk in 
1969. Duidelijk vermeld staat dat de KBO Poeldijk op 20 
januari 1955 werd opgericht (zie dik gedrukt gedeelte).

Citaat:
“De Bejaarden hadden in de 50-tiger jaren weinig con-
tact met elkaar. Men moest na zijn 65ste verjaardag dik-
wijls nog lange tijd blijven werken om in zijn behoeften 
te voorzien. Toch verlangde men naar contact en vrije 
tijdsbesteding. Dat werd eveneens onderkend door en-
kele dames van de bestaande vrouwenorganisaties in 
Poeldijk. Er werd een comité gevormd waarin zitting 
hadden Mevrouw Flühr-Olierook, Mevrouw De Backer-
Goeyenbier en Mevrouw Schiltmeijer-Voorham
Op 6 januari 1955 werden de bejaarden opgeroepen 
om bijeen te komen in het Patronaatsgebouw aan de 
Sportlaan. 

25 bejaarden hadden aan de oproep gevolg gege-
ven. Eveneens waren aanwezig de Edelachtbare Heer 
Burgemeester K.L.J. Wouters, mevrouw Wouters-
Lambooy, wethouder C. van der Kruk, en Mej. De 
Zeeuw van de Prot. Christelijke vrouwen organisaties. 
Mevrouw Flühr opende deze eerste bijeenkomst en 
dankte allen die het mogelijk hadden gemaakt hier bij-
een te komen om te trachten tot een Bejaardensociëteit 
te komen. Wanneer er een voldoende aantal Bejaarden 
zou deelnemen kan tot definitieve oprichting worden 
overgegaan. De bijeenkomsten zouden toegankelijk 
zijn voor hen die 60 jaren waren gepasseerd en even-
eens voor invaliden.

Burgemeester sprak zijn voldoening uit over dit initi-
atief en hoopte dat de Bejaarden in vriendschap en 
gezelligheid de jaren die hen nog waren toegemeten 
zouden doorbrengen. Van verschillende zijden was 
steun toegezegd voor de vereniging van de Sociëteit. 
Door de Subsidies van de Gemeente, Rode Kruis, St. 
Vincentiusvereniging en niet te vergeten van de plaat-
selijke Middenstand kan de beginperiode van de So-
ciëteit worden overbrugd. Hierdoor was de Sociëteit 
een feit, kwam men vervolgens elke week bijeen en 
werden de Bejaarden heerlijk verzorgd door het Da-
mescomité. Inmiddels was er een landelijke R.K. Bejaar-
denbond opgericht, deze had tot doel de algemene en 

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

Gevestigd in het  Sport 
Medisch Centrum Westland 

 
 
 
 
 

  
 Verburghlaan 24a Poeldijk 
 Bel voor en afspraak 
 06‐27000290  

 Herkent u dit? Wordt u hier blij van?

 

Laat uw trap vakkundig stofferen:

Offers Wonen & Mode
Loosduinse Hoofdstraat 315 - Den Haag

070-3979171   www.offerswonenenmode.nl

Godsdienstige belangen van de Bejaarden te verzorgen. 
Door bestuursleden van de landelijke Bejaardenbond 
wordt contact opgenomen met de Poeldijkse Sociëteit 
en op 20 januari 1955 werd een vergadering belegd 
met als spreker de heer F. Keesen uit Rotterdam, secre-
taris van de Bond. Deze gaf een uiteenzetting van doel 
en streven. Vele vragen werden door hem beantwoord 
en door de 25 aanwezigen werd spontaan beslo-
ten om tot de oprichting van een officiële R.K. 
Bejaardenbond in Poeldijk over te gaan. Er werd 
een bestuur gekozen namelijk de heer N. Zuiderwijk 
voorz, dhr W. Groenendaal secr en dhr G. Zuiderwijk 
penn. meester. Daaraan werden toegevoegd Mevr. De 
Backer-Goeyenbier en Mevr Flühr-Olierook. Hierdoor 
had men landelijk contact, men ontving regelmatig 
het orgaan en 
werd daardoor 
voorgelicht 
over de Bejaar-
denproblemen. 
De Contributie 
werd eveneens 
vastgesteld 
nl. 40 cent per 
maand voor een 
echtpaar en 25 
cent voor al-
leenstaanden. 
Na enige tijd 
werd kapelaan 
Kolb hen als 
Geestelijk ad-
viseur toege-
voegd.
In de loop van 
de afgelopen 
15 jaar (peri-
ode van 1955 
tot 1960) zijn 
verschillende 
hoogtepun-
ten geweest. 
In maart 1955 
werden de Bejaarden bezocht door Monseigneur Van 
Elswijk, Bisschop in Afrika. Die middels een missie-
film de Bejaarden belangstelling bijbracht voor zijn 
Missiewerk. Inmiddels was het aantal leden gegroeid 
tot 50. Regelmatig werden Klaverjaswedstrijden gehou-
den die de animo deden versterken. In de jaarvergade-
ring van 1956 werden in de plaats van Mevr. Flühr en 
Mevr De Backer de heer J. Persoon en J. Heppe in het 
bestuur gekozen. De dames bleven nauw contact hou-
den met het Bestuur en verzorgden de prettige sfeer 
die steeds aanwezig was. De heer Zuiderwijk nam elke 
gelegenheid te baat om het de Bejaarden zoo prettig 
mogelijk te maken. Zoo nu en dan liet hij een vette ko-
nijn verloten, dit was een evenement op zich. Ook wer-
den dagtochten georganiseerd die buitengewoon in de 
smaak vielen. De St.Nicolaas en Kerstvieringen wissel-
den zich regelmatig af en Pasen ontbrak ook niet.

Door de dames Organisaties werden in samenwerking 
met andere bonden getracht het leven ook materi-
eel te verbeteren. In dit verband is de positie van onze 
Bejaarden sterk verbeterd. Het aantal leden groeide ge-
stadig en bedroeg op 1 januari 1958 78.”

Tot zover dit citaat uit de toespraak van de heer Willem 
Kruijk.

Foto van de heer W.L. Kruijk die 
bovenstaand stuk heeft geschreven. Hij 
leefde van 1895 tot 1980.
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poelDijkertjes
Tapijt, Laminaat, Vinyl, 

Zonwering, Gordijnen, Vitrages, 
Dameskleding, Cadeauhoek.

Offers Wonen & Mode 
Loosduinse Hoofdstraat 315 

Den Haag

Schoonheidsspecialiste
en pedicure

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

Leny Knoors
primadonna@casema.nl

GROOT SUCCES 
KASSABONNEN ACTIE!
Ook dit jaar heeft de winke-
liersvereniging OKE een kas-
sabonnen actie gehouden. 
Het was een groot succes, vele 
honderden enveloppen wer-
den ingeleverd. Uiteindelijk 
hebben we een trekking ge-
daan onder de vele inzendin-

gen en hebben daaruit 30 winnaars getrokken.

OKE feliciteert de winnaars met hun prijzen. Dit jaar 
zijn het dertig winnaars, die elk een envelop krijgen 
met cadeaubonnen t.w.v. € 30,00. Deze bonnen zijn te 
besteden bij de aangesloten leden van de winkeliers-
vereniging te Poeldijk. De cadeaubonnen zijn op te ha-
len bij keurslager van der Maarel.

De winnaars van de kassabonnen actie van de winke-
liersvereniging OKE zijn;

M. v.d. Arend, Beatrixstraat 22
Maria Barendse, Casembroodlaan 25
Corrie van BergenHenegouwen, Jan Olierookstraat 6
W. Bogaart, Dr. Weitjenslaan 42
Fam. V.d. Drift, Vlaminglaan 10
Familie Duynisveld, Margrietlaan 22
N.J. Gregoire, Nieuwstraat 50
Mevrouw C. Heskes, J. Barendselaan 133
G. Huisman, Wittebrug 24
Fam. Janssen, Poeldijksevaart 17
Mevrouw de Jong, Fresiastraat 74
H. van Kester, Cubalaan 15
Mevrouw C. Kester, Mauritslaan 4
C. Koremans, Margrietlaan 7
A. Kortekaas, Dr. Weitjenslaan 41
Mevrouw T. Krouwer, Fresiastraat 50
J.N.M. van Leeuwen, Verburghlaan 34
Familie Lekkerker, De Backerstraat 101
H. Meijer, Wittebrug 7
Wil van Os, Vredebestlaan 65
L. van Paassen, Dr. Weitjenslaan 37
Anja Rodenrijs, A.J. van Reststraat 28
Familie Stijger, De Noordhoek 17
Onur Toprak, Anjerstraat 53
Toos Verbeek, Poeldijksepad 27
C. Verbeek, Dwarsland 5
A.L. Vos, Wateringseweg 85
Wensveen, Wittebrug 78
Jacq de Wijs, Jan Barendselaan 57
Everien Witkamp, Jan Barendselaan 43

Namens de aangesloten winkeliers danken wij u harte-
lijk voor de vele inzendingen.

Psychiatrie in de familie? 
Als de omgeving het niet begrijpt
3 februari 10.00 tot 12.00 uur, Polikliniek GGZ, 
Tiendweg 10, 2671 ME Naaldwijk. Een workshop voor 
familieleden en direct betrokkenen van psychisch zie-
ken. Psychische problemen zijn moeilijker te begrijpen 
dan lichamelijke problemen. Daardoor komt het nogal 
eens voor dat familieleden, vrienden, kennissen, buren 
en collega’s de situatie onderschatten. Zit u als part-
ner, ouder, broer, zus of ‘kind van’ ook wel eens tussen 
de psychische zieke en de omgeving in? Mist u ook wel 
eens begrip van anderen voor uw situatie? Of heeft u 
hier juist goede ervaringen mee? In deze bijeenkomst 
wordt ingegaan op het thema onbegrip, waardoor er 
onbegrip is, waarom begrip belangrijk is en ook hoe be-
grip vanuit de omgeving kan groeien. Tijdens de work-
shop worden tips gegeven. Natuurlijk is er gelegenheid 
tot discussie en het stellen van vragen. Heeft u vragen? 
Bel of mail met Johan Kres, consulent mantelzorg;  
0174-630358, mantelzorg@vitiswelzijn.nl, zie ook  
www.vitiswelzijn.nl.

zet de mantelzorger in het zonnetje
Mantelzorgers zijn soms overbelast, zet ze daarom eens 
“in het zonnetje”. Een paar tips: Laat de mantelzorger 
haar of zijn verhaal doen. Vraag hoe het met de man-
telzorger gaat, luister aandachtig en laat achterwege 
wat u zou doen. Bereid een lunch voor de mantelzor-
ger en de naaste, geniet samen! Een arm om de schou-
der of een knuffel: het zegt soms meer dan woorden! 
Heeft u vragen? Bel of mail met Johan Kres, consulent 
mantelzorg; 0174-630358, mantelzorg@vitiswelzijn.nl , 
zie ook www.vitiswelzijn.nl

ACTIVITEITENAGENDA VOOR POELDIJK, 
WIJKCENTRUM DE BACKERHOF
Kaartliefhebbers
Woensdag 4 februari kunnen liefhebbers van klaver-
jassen en jokeren komen kaarten in het wijkcentrum. 
Aanvang: 14.00 uur. Kosten: € 4,00 per persoon.
Carnaval in De Backerhof
Zin in een te gekke middag? Kom dan in wijkcentrum 
De Backerhof gezellig carnaval vieren op woensdag  
11 februari. Aanvang: 14.00 uur. Kosten: € 2,00 per 
persoon inclusief één keer koffie of thee. Iedereen is 
welkom in De Backerhof, Wittebrug 2 in Poeldijk.
Meezingen met De Tiereliers
Woensdag 18 februari kan iedereen gezellig meezin-
gen met smartlappenkoor De Tiereliers in wijkcentrum 
De Backerhof aan de Wittebrug 2 in Poeldijk. Aanvang: 
14.00 uur. Kosten: gratis.

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. 
E-mail: info@stipwestland.nl.

NIEUWS VOOR SENIOREN
Voor informatie/aanmelden voor activiteiten, cursussen of 
voorzieningen van Vitis Welzijn kunt u terecht op:

�      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.



VRIJDAGMARKT IN POELDIJK
Vers is LEKKER!

Bakkerij
’t stoepje

Iedere vrijdag op de markt in Poeldijk

* Waldmik heerlijk brood boordevol 

 granen en gesneden terwijl u wacht

  ........................................................ 3 voor maar  5,00

* Verse tompoezen of 
hazelnootgebakjes  ...............  4 voor  6,00

* Kaas-ui kruier lekker voor bij de

 soep of borrel .......................geen 2,75 maar  2,00

* Overheerlijke kruidkoek  ................  2,50
  + 20 zegels GRATIS!!
Aanbiedingen zijn geldig op vrijdag 30 januari op de markt in Poeldijk!

KARSEMEIJER
KAAS

Kaas uit Woerden steeds de beste

Lekkere BELEGEN 30+ KAAS
Per kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,95

NOORD-HOLLANDSE OUD snijdbaar

Per kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11,90

Pittige BOERENKAAS
Per kilo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,90

Verse EIEREN
10 voor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,00

U kUnt bij ons Pinnen!!!
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Bingo voor het goede doel
Vier leerlingen van het ISW Poeldijk organiseren vrij-
dagmiddag 13 februari in wijkcentrum De Backerhof 
een bingo voor het goede doel. Zij klopten met dit 
idee en de uitvoering ervan aan bij de sociaal makelaar 
van Poeldijk, Arlette Neervoort. ‘Het wordt een bingo 
waar jong en oud aan kan deelnemen,’ aldus Donna 
Niericker, Naomi Bosch, Lies Brabander en Daniéla 
Pakkert. Door deze bingo te organiseren zamelen de 
leerlingen geld in voor de Vrienden van Vitis.

De Vrienden van Vitis zetten zich in voor versterking en 
uitbreiding van activiteiten die belangrijk zijn voor het 
welzijn van de mens. De Vrienden doen dit door gelden 
en middelen bij elkaar te brengen voor activiteiten van 
Vitis Welzijn. Vitis Welzijn heeft een heel breed scala 
aan activiteiten, maar de stichting wil met name acti-
viteiten financieren die voorkomen dat mensen in een 
isolement terecht komen.

Doe mee
‘Vrijdag 13 februari is dit keer geen ongeluksdag, 
maar uw geluksdag! Ook benieuwd welke prijzen er te 
winnen zijn en wat voor lekkers er bij de koffie wordt 
geserveerd? Kom gezellig mee doen,’ sluiten de leerlin-
gen af.
De bingo wordt gehouden in wijkcentrum De Backerhof 
in Poeldijk. U bent welkom vanaf half 3, de bingo start 
om 3 uur. 

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

VOLLEyBAL

VERBURCH-TOERNOOI  –  UITNODIGING

WIE: Iedereen die het leuk vindt om te volleyballen
 
WAAR: Jan v.d. Valk sporthal (Poeldijk)
 
WANNEER: zaterdag 14 MAART 2015 , vanaf 19.00 uur
 
WAAROM: OMDAT HET GEWOON HEEEEL GEZELLIG IS!!

Organisatie: Volleybal vereniging Verburch
 
Geef je nu alvast op met een team bij Nel Bernardon
Opgeven kan tot uiterlijk 2 maart 2015  
(Rberndon@kabelfoon.nl of tel.: 0174-248502)

Let op: vol = vol (kosten € 25,00 per team)

Een team bestaat uit 6 personen, waarvan minimaal 
twee vrouwen.
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Kom je bij mij kijken?

Adelaarshorst 23   Honselersdijk
0174-620309 • www.odhonselersdijk.nl

OPEN DAG
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Zal ik je rondleiden?

Bernardolaan 16 Poeldijk
0174-248833 • www.odpoeldijk.nl

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

Extra voordeel op 
onze slijterij afdeling

Bacardi
diverse soorten 

 
Van: 7 17,29  
 /  7 17,69

     Voor: 

7 14,69  

Bokma
Jonge Jenever 4-k 

 
Van: 7 14,39  
 /  7 15,29

     Voor: 

7 11,99  
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Kom je bij mij kijken?

Adelaarshorst 23   Honselersdijk
0174-620309 • www.odhonselersdijk.nl

OPEN DAG
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Zal ik je rondleiden?

Bernardolaan 16 Poeldijk
0174-248833 • www.odpoeldijk.nl
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