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Geveltekst “Golden Earings”
gaat verdwijnen
Al sinds de jaren zestig prijkt de tekst ‘Golden Earings’ op het huis van de kruising
Verburghlaan/Jan Barendselaan. Door een noodzakelijke restauratie van de verouderde gevel
dreigt deze nu te verdwijnen. Voor muziekliefhebbers en fans van de band zou dit een drama
zijn.
Eigenaren van het huis Angelique Belt en Ton Visser geven aan dat de vervallen muur vervangen moet worden. “Het lekt en de muur moet nodig gesausd worden” de tekst kan dus niet
blijven staan”, aldus Ton. Aan het einde van de maand zal de muur gerestaureerd worden.
Wellicht kan het stuk muur gered worden. Jaap Schut van het Rock Art Museum in Hoek van
Holland heeft hier belangstelling voor. Indien het zonder kosten voor de huidige eigenaren geregeld kan worden, zou het een oplossing zijn voor behoud van het legendarische stukje muur.

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

krokus aanbieding
4 ons Nasi of Bami
met 2 stokjes Saté

€ 4,95

en gratiS zakje kroepoek
Van der MAAREL, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk
Tel.: 0174-245262, Fax: 0174-240539
info@vandermaarel.keurslager.nl
www.vandermaarel.keurslager.nl
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De poelDijker
Verschijnt om de 14 dagen.
Uitgave: STICHTING DORPSBLAD ,,DE POELDIJKER’’
Redactie:
Tel.: 0174 244537, b.g.g. 0174 244868 of 06 43509866
Postadres: Voorstraat 53, 2685 EJ Poeldijk
E-mailadres: de_poeldijker@hotmail.com
Internetadres: www.depoeldijker.nl
Wilt u adverteren in de Poeldijker?
Info: www.depoeldijker.nl of telefoon 0174 642196
Bezorger: telefoon: 06 33918904
Inleveradres voor kopij en advertenties:
Voorstraat 53, Poeldijk, de_poeldijker@hotmail.com.
Voor de uitgave van 11 maart, gelden de volgende inleverdata:
Inleveren kopij: dinsdag 3 maart vóór 12.00 uur;
voor advertenties: donderdag 5 maart vóór 12.00 uur.

1/8 familieberichten contant f 15,00 op rekening f 17,50
1/6 familieberichten contant f 20,00 op rekening f 22,50
1/4 familieberichten contant f 25,00 op rekening f 27,50

Poeldijkertjes:
Particulier f 1,00 – Zakelijk f 12,50 (contant)
Tekst + geld in envelop naar redactieadres.
GEVRAAGD:
Oude Nederlandse ansichtkaarten, oude (familie) foto’s, boeken,
landkaarten en alles over de Westlandse kerkgeschiedenis.
J.N.M. van Leeuwen - Verburghln. 34 - Poeldijk - Telefoon 0174 246148

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

AG e N DA

BELANGRIJKE

 NUMMERS

Alarmnummer: 112
Politie Westland: 0900 8844,
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk, www.politie.nl
Gemeente Westland: 140174
Dr. Schijen 0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw 0174 247373, noodlijn 0174 241947
Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738
Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808
Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
4e dinsdag van de maand spreekuur bij de verpleegkundige van
13.00 - 14.00 uur in de Wittebrug 52
Pieter van Foreest: 015 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

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

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:
FraNs VaN VELTHOVEN

27 februari

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

28 februari

♣ Voetbalwedstrijd, Verburch –
Loosduinen, aanvang 15.00 uur.
♣ 19.00 uur, Matthäus Passion in
de Bartholomeuskerk.

1 maart

♣ Handbalwedstrijd, Dongen –
Verburch, aanvang 13.30 uur.

2 t/m 7 maart

♣ Collecte Amnesty International.

7 maart

♣ Voetbalwedstrijd, Hercules –
Verburch, aanvang 15.00 uur.
♣ Handbalwedstrijd, Verburch – E & A,
aanvang 20.00 uur.

8 maart

♣ Bill and his Hawaiians in de
Leuningjes, aanvang 14.00 uur.

13 en 14 maart ♣ Inzamelingsactie voor de voedselbank
bij ingang van de JUMBO.
14 maart

♣ 13.00 uur, Krantenactie Stapelbouw.

15 maart
		
♣ 15.30 uur, Kamerkoor Couleur
Vocale: Passieconcert in de
Abdijkerk te Loosduinen.

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

arNOuD aMMErLaaN - Telefoon 06 21276786

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:

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

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

Steun De PoelDijkeR!!
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnr.:
nl11 RABo 0123866529 t.n.v. De Poeldijker.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Als richtbedrag voor een donatie hebben wij een bedrag
genoemd van € 12,00 per gezin per jaar. Meer mag
uiteraard ook.
Voor informatie kunt u mailen naar
de_poeldijker@hotmail.com of bellen naar: 0174 - 642 196.

De poeldijker

Huisarts in opleiding
Eind februari a.s. zal dokter Esther Kuipéri het eerste
jaar van haar opleiding tot huisarts in mijn praktijk alweer beëindigen. Zij is vanaf 1 maart 2014, dus een vol
jaar, in de praktijk werkzaam geweest. Ik dank u hartelijk voor het in haar gestelde vertrouwen.
Per 1 maart 2015 zal dokter Jolanda Salman haar opvolgen en als nieuwe jonge collega in de praktijk haar
opleiding tot huisarts starten: net als haar twee voorgangsters zal zij de opleiding volgen aan het Leids
Universitair Huisartsen Instituut en ook zij zal een jaar
in de praktijk werkzaam zijn onder mijn supervisie.
Dokter Salman is in 2011 als arts afgestudeerd en heeft
sindsdien werkervaring opgedaan als arts assistent
Intensive Care in het HAGA ziekenhuis te Den Haag,
op de afdeling urologie van het MCH Antoniushove te
Leidschendam en tot recent als arts assistent ouderengeneeskunde voor de Rivas zorggroep. Zij heeft nu weloverwogen gekozen voor de specialisatie tot huisarts en
heeft veel zin om in de praktijk te beginnen.
Het fenomeen van de “huisarts in opleiding” is nu binnen onze praktijk reeds ruim 2 jaar bekend en zal u dus
langzamerhand meer vertrouwd zijn. Ook nu weer kan
het mogelijk zijn dat u op het spreekuur van dokter
Salman zult worden ingedeeld wanneer u belt voor een
afspraak. Ik vertrouw erop dat u in haar hetzelfde vertrouwen zult stellen als in de voorgaande huisartsen in
opleiding.
P.P.M. Schijen, huisarts
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BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

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

lllllllllllllllllllllllllll

AANBIEDINGEN:
Vrijdag 27 februari en zaterdag 28 februari:

mergpijpjes nu voor

@ 1,55
................................. @ 1,95

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

6 stolsneetjes nu voor

lllllllllllllllllllllllllll

BAKKERIJ VAN DER SANDE
BESTAAT

55 JAAR!

…EN WIE JARIG IS TRAKTEERT!
Maandag 2 maart:

@ 2,55
3 mini KWArKBollen .................................... @ 1,55
6 Witte oF BrUine pUntjes

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

Dinsdag 3 maart:

sAUcijzenBroodjes

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

@ 1,55

6 zonnepit oF sesAmzAAd
crAcKers ..................................................................... @ 2,55
Woensdag 4 maart:

@ 0,55
gevUlde KoeK ....................................................... @ 1,55
olieBollen

R.K. basisschool De Nieuwe Weg
Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
Telefoon: 0174 - 247166
info@denieuweweg.wsko.nl
www.denieuweweg.wsko.nl
THEMA-AVOND VOOR OUDERS OP DE NIEUWE WEG
Ieder jaar organiseert de ouderraad van basisschool
De Nieuwe Weg een thema-avond met onderwerpen die van belang zijn voor de ouders. ‘Social media’,
‘Communiceren met kinderen’ en ‘Gezond (op)voeden’
zijn thema’s die aan bod zijn gekomen in de afgelopen
jaren. In maart duiken de ouders van De Nieuwe Weg in
de wereld van ‘EHBO bij kinderen’. De Poeldijkse EHBO
vereniging St. Albertus verzorgt de thema-avond.
Zoekt u een goede en gezellige school voor uw kind?
Bel voor een afspraak: 0174-247166. www.denieuweweg.wsko.nl, twitter mee: @denieuweweg.

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

Donderdag 5 maart:

mArsepein cAKe

@ 5,55
............................................ @ 0,55

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

eierKoeKen per stuk
Vrijdag 6 maart:

@ 1,55
KrentenBol per stuk ........................................... @ 0,55
gesorteerd geBAK

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

Zaterdag 7 maart:

@ 5,55
6 rozijnen sneetjes ................................... @ 1,55
slAgroomschnitt

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

lllllllllllllllllllllllllll

en DUBBELE PUNTEN op UW spAArKAArt!!!!
Wilt U een overheerlijKe tAArt Winnen???
in onze FeestWeeK vAn 2 tot en met 7 mAArt
Wint iedere 55e liKe op FAceBooK een tAArt
vAn BAKKerij vAn der sAnde

Tot ziens bij ande
er S
Bakkerij vaonordstraat
in de V
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OPEN MIDDAG BIJ
SCOUTING POELDIJK
Op zaterdag 14 maart is het
weer zover. Dan heeft Scouting
Poeldijk een open middag.
Maak op deze middag op een
leuke manier kennis met de
Scouting. Speel mee met verschillende spelletjes, ga lekker
knutselen, laat je schminken of
bak je eigen broodje boven het
kampvuur. Het kan allemaal!
En natuurlijk zijn er veel enthousiaste leden, leiding en
begeleiding aanwezig om al je vragen te beantwoorden.
Deze open middag zal tussen 14.00 en 16.00 uur
plaatsvinden op het terrein van Scouting Poeldijk aan
de Arckelweg 5 in Poeldijk (parkeren bij de Westhof
school).
Iedereen is welkom! Jongens, meisjes, dames, heren.
En het maakt niet uit 5 of 50 jaar bent. Scouting is voor
iedereen!
Toegang is gratis! Dus kom gezellig langs op 14 maart
en laat je uitdagen!

SCOUTING POELDIJK DOET WEER MEE AAN DE
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
We hebben het goed voor elkaar in ons mooie clubhuis
met een gaaf buitenterrein!
Om dit zo te houden zal er elk jaar onderhoud nodig
zijn. Onze jaarlijkse loterij zorgt, mede dankzij sponsors, voor een financiële bijdrage. De Rabobank zorgt
er als sponsor voor, dat de loterij elk jaar weer mogelijk
is.
Ook dit jaar wil de Rabobank ons sponsoren, maar
wij moeten er wel wat voor doen! Wil jij ook dat de
Rabobank ons een financiële opsteker geeft, dan kun je
op Scouting Poeldijk stemmen via de Rabobank Clubkas
Campagne. Je kunt alleen stemmen als je lid bent van
de Rabobank. Dit kost niks, als je er toch al klant bent.
En het helpt ons enorm!
Ben je al lid? Help ons dan om het sponsorbedrag van
de Rabobank zo hoog mogelijk te maken! De komende weken ontvang je een brief met inlogcode van de
Rabobank. Leg deze alvast apart!
Elk lid krijgt 5 stemmen om te verdelen. Je mag maximaal 2 keer op Scouting Poeldijk stemmen. Dat kan in
de week van 2 t/m 15 maart 2015! Voor elke stem die
we krijgen, krijgen we een bepaald bedrag. Dus dat kan
aardig oplopen! (In 2014 mochten we ruim € 675,- ontvangen!)

Telefoon: 0174 - 243108

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

zwantrans@planet.nl
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H. BA R T HOL OME US
VOORSTRAAT 111
2685 EK POELDIJK
TELEFOON 0174-245058
Algemeen nummer:
NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans:
NL 44 RABO 01422 00 875

Pastoresteam regio West:
- pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
tel. 0174-764338 e-mail: kwee@rkwestland.nl
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

VOORBEREIDEN
Bij u is bekend dat de Veertigdagentijd een voorbereidingstijd is. Als we het woord ‘voorbereiden’ uit elkaar
halen, kom je op ‘voor’ en ‘bereiden’. Het heeft iets van
‘vooraf maken’. Als je veel mensen te eten krijgt, dan
moet je vaak al één of twee dagen van te voren beginnen met het bereiden. Soms moet een bepaald gerecht,
dat de eerste voorbereiding achter de rug heeft, nog
een dag in de koelkast. Wat je al eerder kan maken, dat
doe je eerder, wat echt pas op de dag zelf kan, maak je
op die dag.
Voor-bereiden, vooraf maken. Wat maken we vooraf in
deze Veertigdagentijd? Je zou kunnen zeggen dat we
als het ware ‘ons huis’ gereed maken, ons hart, onze
ziel. Opdat we helemaal gereed, opgeruimd, gereinigd
zullen zijn bij het Paasfeest.
In de parochiebladen is of wordt geschreven over het
project ‘Grenzeloos samenleven in Benin’. Het is een gezamenlijk project van onze parochiefederatie, de parochies van Sion (Den Hoorn, Schipluiden en Maasland) en
de Ursula-parochie van Delft. Er is daar in Benin, o.l.v.
pater Blesgraaf, een zeer goede basisschool. Nu wil hij
graag een katholiek college voor voortgezet onderwijs verwezenlijken. Zo worden de kinderen nog beter voorbereid op een goede baan, een goede positie
in de maatschappij. Zo kunnen zij nog beter bijdragen
aan de welvaart van het land. Ook hier dus weer sprake

van voor - bereiding. Goed onderwijs bereidt je voor
op goed en zinvol werk. Wij kunnen meehelpen aan de
voorbereiding van deze jongeren.
Als wij denken aan Benin, dan denken wij aan Afrika.
Aan de verschrikkelijke terreur van Boko Haram. Aan de
vreselijke slachtingen, het vernietigen, het ontvoeren.
Sinds 2011 heeft deze terreurorganisatie 23.000 mensen gedood. Bisschop Oliver Dashe Doeme van het bisdom Maiduguri in Nigeria vraagt om hulp van Westerse
landen. Sinds 2009 zijn 70.000 van de 125.000 katholieken zijn bisdom ontvlucht. En we denken aan de ebolaepidemie. En aan de strijd tegen de Islamitische Staat,
in het Midden-Oosten. Er is nog zoveel strijd en zoveel
ellende.
Wij, hier in het Westland en Hoek van Holland kunnen
niet die grote wereldproblemen oplossen. We kunnen
wel zo’n mooi opbouwproject van pater Blesgraaf steunen. En we kunnen, vooral in deze Veertigdagentijd,
voorbereidingstijd, aanhoudend onze smeekbeden aan
God voorleggen: ‘Help ons mensen toch de oorlogen
te beëindigen. Geef openingen, geef wegen tot vrede.’
Zo bereiden we misschien toch kleine stapjes richting
vrede voor. En zo bereiden we ook onszelf voor, op het
paasfeest, het feest van opstanding. Het feest waarop
we vieren dat leven sterker is dan de dood.
Pastor Kwee

STILLE OMGANG 2015
In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart 2015
wordt de 134e Stille Omgang gelopen, waaraan wij vanuit het Westland deelnemen. Het thema van dit jaar is:
‘Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor ’t onverwachte...’
Jaarlijks komen uit heel Nederland duizenden mensen, meest gelovigen, naar ‘Mirakelstad’ Amsterdam
om mee te doen aan de Stille Omgang. Dit jaar zullen
we eerst de omgang lopen en daarna hebben we een
Plechtige H. Mis in de ‘Krijtberg’ Fransiscus Xaveriuskerk
met aansluitend korte uitstalling en aanbidding van het
Allerheiligste.

EEN PERSOONLIJKE UITVAART
MET OOG VOOR DETAIL

AUTO
BEDRIJF

WWW.AUTOBEDRIJFWVANDERENDE.NL

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

Wij zijn er voor u

Telefoon 0174-270090

Uitvaart- informatiecentrum
Voorstraat 26, 2685 EM Poeldijk

www.lupine.nl

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

DE LIER

De poeldijker
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Evenals voorgaande jaren gaan we weer met de
Haagsche Bedevaarten mee en sluiten wij ons aan bij de
groep van Voorburg, die al met 2 bussen deelnemen.
We verzamelen in Poeldijk en gaan afhankelijk van de
deelname met een bus of eigen vervoer naar Voorburg.
Kosten voor deelname zijn € 15,00 p.p. (tot 14 jaar € 5,00
p.p. en jongere onder begeleiding).

De grootste collectie tegels …..

Het programma voor deze avond:
21.15 uur (10 minuten voor tijd aanwezig): Vertrek
vanaf het kerkgebouw O.L.V. ten Hemelopneming
Oosteinde te Voorburg rechtstreeks naar Amsterdam.
Tijdens de rit zal de rozenkrans worden gebeden, waarbij ruimte is voor uw eigen intenties.
22.15 uur: Aankomst in Amsterdam en aansluitend lopen wij de Stille Omgang.
23.45 uur: Plechtige H. Mis in de ‘Krijtberg’ Fransiscus
Xaveriuskerk met aansluitend korte uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.
01.30 uur: Verwacht vertrek uit Amsterdam naar
Voorburg.
Wilt u aan deze bijzondere tocht deelnemen om Gods
genade over u en uw gezin te vragen in deze voor velen een moeilijke tijd. Dan kunt u zich tot 19 maart opgeven bij Koos v Leeuwen, telefoon 280595 of e-mail
rieko@caiway.nl.

het mooiste sanitair …..

alle ruwbouwmaterialen …..

JONGERENPROGRAMMA
STILLE OMGANG 2015
Op zaterdag 21 maart aanstaande is er weer een
Jongerenprogramma van de Stille Omgang in de Sint
Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 73 in Amsterdam.
Het thema van SO’15 is On The Road. Een uniek evenement in Nederland, een unieke gelegenheid voor
ontmoeting met andere jongeren (16-30 jaar) en met
Christus, in de Eucharistie. En dat alles in het hart van
Amsterdam.
Het SO-jongerenprogramma start om 20.00 uur en is
om ongeveer 00.30 uur afgelopen (inclusief het lopen
van de Stille Omgang). Voor meer informatie over het
programma kijk je op www.stille-omgang.nl/jongeren.
Heb je zin om mee te gaan? Vanuit het Westland is er
voor de jongeren busvervoer geregeld.
Voor meer info en aanmelding (tot 19 maart) mail je
naar harrystijger@planet.nl. Geef bij het aanmelden je
naam, woonplaats, leeftijd en telefoonnummer op.
Jij gaat toch ook mee!
Harry Stijger

WERELDWINKEL IN DE KERK
en professioneel gereedschap

DAAR KAN JE OP BOUWEN!
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.

Na ruim een jaar afwezigheid zal in het eerste weekend
van maart de Wereldwinkel weer present zijn in onze
kerk.
De Wereldwinkels bestaan in Nederland al ruim 45 jaar.
In die tijd hebben zij hun bestaansrecht bewezen. Een
stukje geschiedenis van de Wereldwinkels:
Op de UNCTAD-conferentie in New Delhi in 1968 vroegen de derde wereldlanden om hun producten een
vrijere toegang te geven tot de wereldmarkt. Zij kregen
nul op het rekest. De journalist Dick Scherpenzeel riep

De poeldijker
na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen
om toch iets te doen.
In 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen.
Het doel was onder andere om de wereldhandel te
veranderen door de afzet van producten uit ontwikkelingslanden te vergroten.
Spoedig kwamen er meer Wereldwinkels en de
Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. Deze Landelijke Vereniging werkte succesvol aan
professionalisering van de verkoop. Zo ontstond bijvoorbeeld het eerste keurmerk voor Fair Trade producten: ‘Max Havelaar’.
Langzamerhand zijn de Wereldwinkels uitgegroeid tot
mooie cadeauwinkels. U kunt er bijzondere en originele
artikelen kopen uit ontwikkelingslanden. De producten
worden, zonder gebruik te maken van tussenhandelaren, voor ‘eerlijke prijzen’ ingekocht. Fairtrade is een
simpele maar doeltreffende oplossing voor het armoedeprobleem en staat garant voor duurzaamheid. Door
kansarme boeren en producenten een faire prijs plus
een ontwikkelingspremie te betalen, kunnen zij investeren in de ontwikkeling van zichzelf en hun omgeving.
De Wereldwinkels steunen met hun handel de producenten bij het opbouwen van een behoorlijk bestaan.
Alle Wereldwinkels werken met vrijwilligers en hebben
geen winstoogmerk.
De Wereldwinkel zal bij ons achter in de kerk aanwezig
zijn met een stand bij de vieringen van zaterdag
7 maart om 19.00 uur en zondag 8 maart om 11.00
uur.
Van harte bij u aanbevolen!

MISSIE – ONTWIKKELING – VREDE
VASTENAKTIE: 18 FEBRUARI -5 APRIL 2015:
GRENZELOOS SAMEN LEVEN IN BENIN
In alle parochies van de St. Franciscus-Federatie, de St.
Ursela parochie en parochie Onze-Lieve-Vrouw van Sion
in Delflanden, Schipluiden en Maasland gaan we in
deze Vastentijd weer voor een eigen project inzameling
voor de bouw van een school voor voortgezet onderwijs voor Pater Gerard Blesgraaf, die al 20 jaar woont en
werkt als missionaris in Karimama in het noorden van
Benin in Afrika. Hij is voor het Westland geen onbekende missionaris en vorig najaar nog in Nederland en bij
de regio Mov van de St. Franciscus-Federatie op bezoek
geweest om zijn schoolproject te promoten. Het is dringend nodig dat deze school voor voortgezet onderwijs
er snel komt.
Achter in de kerk hangt er een fotoreportage van Pater
Gerard Blesgraaf over zijn parochie in Karimama in
Benin in Afrika. Op zondagmorgen 1 maart a.s. wordt
er tijdens het koffie drinken na de viering van 11.00 uur
een dia serie gedraaid over zijn parochie in Karimama in
Benin.
Er zal dan ook een deurcollecte worden gehouden voor
de bouw van een school voor voortgezet onderwijs.
Tijdens de vasten periode zal de offerkist achter in de
kerk beschikbaar zijn voor dit project. In samenwerking
met alle parochies van de St. Franciscus-Federatie en
de parochies van Delflanden, Schipluiden en Maasland
moet het toch mogelijk zijn om € 22.000 in te zamelen om de school voor voortgezet onderwijs te kunnen bouwen en de kinderen een betere toekomst in
Karimama te geven!!!
J.v.P.
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Ik wil nog zo graag een tijd bij jullie blijven
maar ik kan niet meer.
Ik kan echt niet meer.
Ik ben zooo moe,
ik wil slapen.
Leo

Het is goed zo!
Verdrietig, maar met heel veel mooie herinneringen, willen wij
laten weten dat, in het bijzijn van zijn gezin, is overleden mijn
maatje en man, onze vader, schoonvader en opa

Leo van Paassen
Leonardus Cornelis

in de leeftijd van 78 jaar.
Til van Paassen-Veenman
José en Rob
Stephan en Monique
Sandy en Werner
Jemy
Hayley
Leon en Jeannette
Jari
Perry
Lisa
Dahliastraat 25
2685 XV Poeldijk
Op woensdag 18 februari is Leo begraven op de parochiële
begraafplaats bij de Bartholomeuskerk te Poeldijk.

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…
Nieuwbouw – Verbouw – Renovatie – Onderhoud
Uitbouw – Dakopbouw
Van houtrot tot nieuw kozijn,
Bij van den Berg moet je zijn.

A

Bel: 06-22517475 / 0174-280552
E-mail: info@vandenbergbouwconsultancy.nl
www.vandenbergbouwconsultancy.nl
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KERKBERICHTEN
WEEKEND 28 februari/1 maart: 2e zondag van de
veertigdagentijd (B).
Zaterdagavond 19.00 uur:
GEEN VIERING. Er is een viering in de H. Machutuskerk
te Monster.
Zondagochtend 11.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor/
Ned.
Voorganger: Pastor M. Kwee.
Intenties: Riet Olsthoorn-Duynisveld, Karin v.d.
Haas-v.d. Geest, Riet v.d. Elst, Cock Grootscholten,
Johannes Lipman, Annie Persoon-van Bergenhenegouwen, Jan Verbeek, overleden familie Grootscholten-van Mil en voor de broers Bernard, Gerard,
Wim en Ton en overleden zwager Aad Duyndam.
WEEKEND 7/8 maart: 3e zondag van de
veertigdagentijd (B).
Zaterdagavond 19.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING met volkszang en cantor.
Voorganger: Pater B. ten Berge.
Intenties: Corrie Duijvesteijn-Vonk, bij gelegenheid
van een trouwdag.
Zondagochtend 11.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING, tevens Boeteviering m.m.v. het
Bartholomeuskoor en het Vrouwenschola/Greg-Latijn.
Voorganger: Pater P. de Ruiter.
Intenties: Koos v.d. Ende, Wim van Dijk en Marie van
Dijk-Bol, Toos Rijgersberg-Koene, Jan Daalman, Rien
van Kester, Frans en Marie Grootscholten-v.d. Klugt
en Peter en Ben Grootscholten.

De poeldijker
Vrijdag 6 maart om 15.00 uur:
Eucharistieviering Past. P. Linders
Woensdag 11 maart om 19.00 uur:
Rozenkransgebed
De vieringen vinden plaats in de Multifunctionele ruimte in de Terwebloem.

INZET VOOR MOLEN EN KERK:
DAAR STAAT HET CDA ACHTER
Wie kent ze niet. Vrijwilligers die ieder vrij uurtje besteden aan het behoud van ons cultureel erfgoed. Molens,
kerken, gemalen: Zuid-Holland kent vele bijzondere gebouwen. Het CDA is daar trots op.
De provincie zet zich in voor het behoud van het erfgoed in Zuid-Holland. Het CDA is van mening dat mooie
molens en kerken ook in de toekomst moeten worden
behouden en beschermd. Dit komt het beste tot stand
wanneer mensen zich verbonden voelen met historische
gebouwen en zich ervoor inzetten. CDA lijsttrekker Adri
Bom zegt daarover: “Het CDA is van mening dat de provincie, nog meer dan nu het geval is, oog moet hebben
voor maatschappelijke initiatieven en voor het werk dat
deze vrijwilligers verzetten. Zij moeten worden ondersteund waar dat kan.”

BIJZONDERE VIERING:

DOOPVIERING op 8 maart om 13.00 uur van Jet
Vijverberg.
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 maart om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden: Dhr. J. Brabander.
Donderdag 12 maart om 19.00 uur:
Eucharistieviering met pastor M. Kwee.

VIERINGEN IN DE TERWEBLOEM

Geestelijk verzorger:
Mevr. Rafael Maria Theuvenet, telefoon 06-57319910
Pastorale Raad: L. v. Leeuwen, telefoon 245789
Woensdag 25 februari om 19.00 uur:
Rozenkransgebed
Vrijdag 27 februari om 19.00 uur:
Maandsluiting Hervormde Gemeente
Woensdag 4 maart om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

Het CDA staat achter het werk van alle vrijwilligers die
zich inzetten voor het behoud van de vele prachtige gebouwen in Zuid-Holland. Op Valentijnsdag 2015 zette
CDA Zuid-Holland deze vrijwilligers daarom in het zonnetje en bood hen een taart aan als blijk voor waardering en als steuntje in de rug. Voor het CDA is deze
dag een mooie gelegenheid om waardering naar elkaar
uit te spreken, in het bijzonder voor vrijwilligerswerk
dat met liefde wordt verricht. CDA kandidaat voor de
Provinciale Statenverkiezingen Ineke Zwinkels heeft in
alle Westlandse dorpen een taart aangeboden aan vrijwilligers die zich actief inzetten voor het behoud van
ons Zuid Hollands erfgoed. Zo ook aan Ton van Lier,
vrijwilliger bij de Historische Werkgroep Bartholomeüs.
Samen met een heel team werkt Ton aan de digitalisering van het archief. Een Valentijnstaart als blijk van
waardering voor hun bijzondere inzet.

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

Rabobank Clubkas Campagne
Van 2 t/m 15 maart aanstaande doet de KBO afdeling
Poeldijk ook mee aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Een dezer dagen zullen de KBO-leden, die lid zijn van
de Rabobank, de gegevens thuis ontvangen (of al ontvangen hebben). Onze leden kunnen dan weer stemmen op de KBO om samen de kans te krijgen om extra
geld voor onze clubkas te verdienen.
Alle Rabobank leden krijgen vijf stemmen die verdeeld
kunnen worden over 3 verenigingen. U kunt daardoor
dus 2 verenigingen blij maken met 2 stemmen en een
derde vereniging met de resterende laatste stem.
Rabobank Westland biedt ons de kans om extra geld
voor onze clubkas te verdienen. Dat kan alleen als u
op onze club stemt. Want uw stem telt! Uw eigen KBO
en de andere verenigingen die u gaat steunen met uw
stem zullen zeker dankbaar zijn voor uw steun.
Hoe voorkomt u vallen?
Vallen in en om het huis is nog altijd het meest voorkomende ongeluk bij senioren. Enkele belangrijke tips:
1. 	Haal alle drempels weg
Als dat niet kan, zorg er dan voor dat de randen van
de drempels afgeschuind zijn. Monteer bij opstapjes
een goed aansluitende schuine plank. Dat verkleint
de kans op struikelen.
2. Ga nooit rennen als u gebeld wordt
Zet op elke verdieping een telefoon neer. Lukt dat
niet, draag dan een draadloos toestel bij u.
Via de intercom kunt u laten weten dat u eraan komt.
U weet ook meteen wie er voor de deur staat.
Sommige telefoons zijn ook als intercom te gebruiken, verkrijgbaar bij elektro speciaalzaken en telefoonwinkels.
3. 	Haal alle kleedjes weg
Wilt u dit niet? Zorg dan dat er een goede antisliplaag onder zit of plaats een antislipmat. Ze zijn te
koop bij de bouwmarkt.
4. 	Kies voor meubilair en sanitair met een hoge zit
Armleuningen geven extra steun bij het opstaan en
gaan zitten. Bij de thuiszorgwinkel kunt u klossen
aanschaffen om uw bed te verhogen.
5. Ga nooit op een stoel of kruk staan
Als u iets moet pakken dat hoog ligt, gebruik dan
nooit een stoel of kruk. Gebruik altijd een stevige

huishoudtrap met een beugel waaraan u zich vast
kunt houden.
6. 	Als u toch buiten op een ladder moet gaat
staan, zorg dan dat die ladder goed geborgd
en vastgemaakt is, zodat hij niet kan wegzakken of -glijden..
7. Meubelstukken weghalen
Als u een paar meubelstukken weghaalt, loopt u
minder kans zich te stoten of te struikelen. Ruim losse spullen altijd zo snel mogelijk op.
8. 	Werk kabels zoveel mogelijk weg
Gebruik daarvoor kabelclips of snoergoten. Ze zijn
verkrijgbaar bij de bouwmarkt.
9. 	Haal alle dingen die op de trap liggen weg
Zelfs over een klein papiertje kunt u makkelijk uitglijden en vallen. Neem niet teveel spullen mee de
trap op en af, houd altijd één hand vrij om de leuning vast te houden.
10.	Wat als u toch bent gevallen?
• Bel 112 of druk op uw persoonlijk alarm.
• Geef uw naam, adres en woonplaats en vertel
		 wat er nodig is.
• Blijf aan de lijn, de telefonist kan u nog vragen
willen stellen of advies geven over wat u het
beste kunt doen.
Spreekwoorden en gezegden
Voor het succes kun je geen lift gebruiken, je moet de
trap op.
De leerlingen van groep 7 moesten een opstel schrijven over hun ouders. Jorrit schreef het volgende: Als
wij onze ouders krijgen, zijn ze al zo oud dat het heel
moeilijk is om hun gewoonten nog te veranderen.

uitzetten van alle lichten
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
licht - geluid - domotica

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

IMPORT – EXPORT

w w w. w i t k a m p . n l
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HERVORMDE GEMEENTE POELDIJK
Kerkgebouw: Fonteinstraat 6, tel. 243662
Predikant :	Ds. A.J. Molenaar,
Jan Barendselaan 199,
2685 BS Poeldijk, tel. 240939
Kerkbureau : Verburghlaan 38, tel. 242570
Scriba
:	Mw. M. v.d. Pot - Cloose,
De Noorderhoek 23,
2685 RJ Poeldijk, tel. 240282
Kerkvoogdij : Postrekening 39 11 770
		
Bankrekening 13.53.65.236
		
t.n.v. Herv. Gemeente Poeldijk

JEZUS HEEFT NOOIT BESTAAN?
En dan was er ineens die dominee die beweert dat
Jezus nooit bestaan heeft. Lekker is dat – en de kranten
hebben weer iets om over te schrijven! De afgelopen
tijd heb ik er heel wat vragen over gehad. Wat is er aan
de hand, wat zegt die dominee, en wat klopt ervan?
Om met het laatste te beginnen: er klopt niets van.
En dat zeg ik niet omdat ik gelovig ben. Kijk, dat iemand betwijfelt of Jezus uit de dood is opgestaan, dat
kan ik volgen. Dat gáát immers ook in tegen de logica
en de natuurwetten. Maar dat iemand beweert dat
Jezus nooit heeft geleefd is baarlijke nonsens. Het verraadt zowel een gebrek aan feitenkennis als een gebrek
aan logisch redeneervermogen.
Even heel in het kort wat deze dominee beweert: volgens hem is het verhaal over Jezus gebaseerd op een
oude Egyptische mythe. Daarin gaat het over de god
Osiris die sterft, verrijst en daardoor nieuw leven geeft.
En inderdaad, die mythe was er. Maar nu concludeert
de gewraakte dominee als volgt: deze mythe was er al
lang voor de bijbelse berichten over Jezus (dat klopt).
Dús heeft Jezus nooit bestaan, de berichten over zijn
leven, sterven en opstanding zijn slechts de oude mythe in een nieuw jasje. Maar het “dús” klopt totaal niet.
Want een mythe is een verhaal, woorden, een werkelijkheid op papier. En of iemand bestaan heeft is een
feít in de échte werkelijkheid.
Waarom zouden de evangelieschrijvers hun verhaal nu
juist ophangen aan een rabbi uit het obscure Nazareth
– tenzij deze rabbi geleefd heeft? De apostel Paulus
voert in zijn brieven felle discussies over de vraag of

Jezus opgestaan is uit de dood. Maar zijn tegenstanders
roepen nooit: maar die hele man heeft nooit bestaan
– wat toch het beste argument zou zijn om de discussie eens en voor al te besluiten. En waarom dacht je dat
het christendom zo ineens opkwam na ongeveer het
jaar 30? Dan moet daar toch een stichter hebben rondgelopen? En volgens zowel christenen als heidenen is
dat ene Jezus Christus. Hij heeft in elk geval bestaan,
wat je verder ook van Hem denkt, anders zijn een heleboel andere feiten haast niet te verklaren. De Romeinse
geschiedschrijver Tacitus meldt “dit bijgeloof heeft
zijn oorsprong bij ene Christus, die leefde onder keizer
Tiberius en werd gekruisigd op bevel van de procurator
Pontius Pilatus”. En ik zou nog meer bronnen kunnen
noemen.
Alle serieuze historici nemen aan dat er een Joodse
rabbi met name Jezus is geweest in Israël, in de eerste
eeuw, en dat het christelijk geloof op Hem teruggaat.
De échte discussie gaat erover wat je verder van Hem
denkt: wie was Hij? Wat verkondigde Hij precies? Is Hij
echt opgestaan uit de dood? Maar de vraag of Jezus
bestaan heeft, is echt een non-discussie. Over tien jaar
– nee, wat zeg ik, over tien maanden! – is ook deze
hype weer vergeten. De golven bruisen, maar de Rots
blijft rustig staan.

KERKDIENSTEN
ZONDAG 1 maart 2015 (derde Lijdenszondag)
10.00 uur: – Ds. A.J. Molenaar, preekbespreking/koffie
en thee
19.00 uur: – Ds. A.J. Molenaar, leerdienst catechismus
ZONDAG 8 maart 2015 (vierde Lijdenszondag)
10.00 uur: – Ds. A.J. Molenaar
19.00 uur: – Ds. J. Snaterse
Woensdag 11 maart 2015 (biddag voor gewas
en arbeid)
19.30 uur: – Ds. A.J. Molenaar
Tijdens alle morgendiensten:
Kinderoppasdienst voor kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst voor kinderen van de basisschool

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken
Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,
Beschoeingsswerken 06-20301432

Baggerwerk in sloten, vijvers en grachten
Eigen depot voor baggerspecie
Maaiwerk van bermen en slootkanten
Beschoeiingen en damwanden
Sloten graven en dempen
Aanleggen en verbreden van dammen
Leveren en afvoeren van grond,
zowel over de weg als over water
• Brede rijplaten te huur
•
•
•
•
•
•
•

technisch installatiebedrijf

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

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

De poeldijker
Bij de kerkdiensten
Op zondag 1 maart gaat de preek over het jaarthema en is er daarom preekbespreking na afloop! “Delen
met de ander” wordt in deze dienst toegespitst op:
het evangelie delen met de ander. “Wees altijd bereid
om verantwoording af te leggen van de hoop die in u
is”, schrijft de apostel Petrus. Maar hoe werkt dat in de
praktijk? Zit iemand daar op te wachten? Durf ik dat
wel? Vragen genoeg! Dus kom vooral luisteren en meepraten over dit relevante onderwerp!
’s Avonds is er weer een leerdienst vanuit de catechismus. Ditmaal gaat het over het mooie en moeilijke onderwerp van ‘Gods regering’. Hij bestuurt alle dingen,
belijden we. Dat kan een grote troost zijn in alles wat je
overkomt. Maar het kan ook allerlei vragen oproepen.
Als God alles bestuurt, waarom dan zoveel ellende? Wil
Hij dat dan? En zo niet, waarom laat Hij het dan toch
gebeuren?! Kortom, de grote 'waarom-vraag'. Een leerdienst voor ieder die met deze vraag zit, maar ook voor
wie er later nog wel tegenaan zal lopen – iedereen dus!
Op zondag 8 maart leid ik de morgendienst. We lezen verder in het Johannes-evangelie: Jezus wordt door
Maria geëerd met geurige olie. Het toont weer iets van
wie Hij is!
’s Avonds gaat voor ds. J. Snaterse uit Vlaardingen.
Op woensdag 11 maart er ’s avonds een gebedsdienst
wegens de ‘bidstond voor gewas en arbeid’. Niet voor
niets aan het begin van een seizoen groei en bloei – al
groeit in de kassen alles het hele jaar door... De overdenking gaat over “een gebed vanuit de gevangenis”.
Uiteraard nemen we meer tijd om te bidden dan in een
‘gewone’ viering.
Allen hartelijk welkom in de kerk!
ds. A.J. Molenaar
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Sociaal Cultureel Centrum ’De Leuningjes’
Julianastraat 49 – 2685 BB Poeldijk – Telefoon 0174 - 244761

Woensdag 25 februari

Bordspellenclub “De Spelsalon”
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 2,Voor meer informatie:
http://spelsalon.webs.com/

Donderdag 26 februari

Cosmic & Flower Healing avond
Zen & Zo
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 15,Voor meer informatie:
www.zenenzo.nl/index.php/agenda/evenement/
265-cosmic-flower-healing-avond

Zondag 1 maart

Opening Stichting voor SLE
Aanvang 18.30 uur
Voor meer informatie:
http://srflinternational.com/

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

SPAAR NU VOOR KUS(SEN)

OUD PAPIER

De oud-papiercontainer staat klaar van 25 februari tot
en met 28 februari op het adres: Monsterseweg 112,
Poeldijk (naast hotel-restaurant Elzenhagen).
Open kerk en boekenmarkt
Zaterdag 7 maart is de kerk van 10.00 tot 11.30
uur weer open voor een kop koffie of gesprek.
Ook is er weer boekenmarkt in de jeugdruimte
van de kerk.

Stichting ” ’t ANDERE WERK /
BAR GEZELLIG ”
SATURNUS 10, 2685 LX POELDIJK
Telefoon: 0174 - 240406
HOUD U VAN BINGO?
Op donderdag 26 februari om 20.00 uur organiseert
“Bar Gezellig / Het Andere Werk” in Poeldijk een gezellige BINGO met mooie prijzen.
Wilt u een gezellige avond en houdt u van Bingo dan
bent u hartelijk welkom op de SATURNUS 10 – 2685 LX
POELDIJK, in de “Planetenbuurt”.
De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.
Zie ook www.hetanderewerk.nl

Jan Barendselaan 188, Poeldijk - tel. 725015

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

06.00 - 21.00 uur
07.00 - 21.00 uur
09.00 - 21.00 uur

De poeldijker
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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

IN DE KERK
Zaterdag 28 februari:
19.00 uur: – Geen viering
Zondag 1 maart:
11.00 uur: – Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de Nederlandse Viering.
Zaterdag 7 maart:
19.00 uur: – Viering met cantor
Zondag 8 maart:
11.00 uur: – Dames en heren Baartholomeuskoor zingen tijdens de viering de Missa Brevis van
Palestrina. De Vrouwenschola zingt het
Gregoriaans.
De Matthäus Passion - Het Verhaal
In de Bartholomeuskerk
Op zaterdag 28 februari is onze Bartholomeuskerk
het decor voor een unieke uitvoering van de Matthäus
Passion van J.S. Bach.
Matthäus vertelt in het Nederlands als ooggetuige het
verhaal van de kruisiging van Jezus.
Aan deze uitvoering werken mee:
Een indrukwekkend koor van ruim 300 koorzangers
Nicole Fiselier - sopraan, Carina Vinke - alt, Arco
Mandmaker - tenor, Hans Christian Hinz - bas, Benjamin
Murck - verteller, Arjen Leistra - orgel. Holland Symfonie
Orkest. Leo Rijkaart - dirigent.
De toegangskaarten voor dit evenement kosten € 25,--.
Aanvang 19.00 uur.
De kaarten zijn verkrijgbaar via de website:
www.deosacrum.nl.
Of stuur een e-mail aan zangkoren@deosacrum.nl.
Er is plaats voor slechts 400 bezoekers.

Promotionele Communicatie

Crossmedia Communicatie

Publicatie Oplossingen

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

Rabobank Clubkas Campagne
Evenals de vier voorgaande jaren gaat Rabobank
Westland verenigingen en stichtingen in de regio sponsoren middels de Rabo Clubkas Campagne.
Bij deze actie bepalen de leden van de bank welke clubs
gesponsord worden en hoe hoog het sponsorbedrag
is. Ook Deo Sacrum doet dit jaar weer mee aan deze
sponsoractie en dat betekent… stemmen verzamelen.
Want hoe meer stemmen voor onze “club” des te hoger het bedrag voor onze koorkas (elke stem levert een
X-bedrag voor de koorkas op).
Van 2 tot en met 15 maart 2015 kunnen leden van
de Rabobank hun stem uitbrengen. Ieder lid van de
Rabobank mag vijf stemmen verdelen: per club maximaal twee stemmen. Stemt u ook op ónze “Club”.
We hopen natuurlijk dat u ruimhartig op onze “Club”,
de Zangkoren Deo Sacrum, gaat stemmen. Uiteraard
vinden ook andere Poeldijkse verenigingen het fijn om
een stem van u te krijgen.
Dank voor uw STEM!

De poeldijker
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Oud Papier…..!!!
U kunt ook nog steeds…..:
• Uw oud papier naar onze container
aan de Monsterseweg brengen (van
harte aanbevolen!);
• Op zaterdagmiddag 14 maart
a.s. wordt het oud papier weer opgehaald bij de flats en appartementen in Poeldijk die geen blauwe containers hebben.
Eierenactie 2015
Het Paasfeest komt er weer aan en dat betekent voor
het kinderkoor: de Traditionele Eierenactie. Dit jaar
voor de 48e keer! Evenals vorig jaar gaan de kinderen
van het koor op pad met overheerlijk chocolade eitjes.
De 48e EIERENACTIE gaat binnenkort van start. De
koorkinderen gaan zakjes met chocolade paaseitjes verkopen. De zakjes worden voor € 2,00 aangeboden.
Bij deze eierenactie zijn ook weer EXTRA PRIJZEN te
winnen. Aan elk zakje met gemengde paaseitjes hangt
namelijk een lot. Op dat lot staat of de koper een extra
prijs heeft gewonnen en wat deze prijs is.
Deze EXTRA prijzen kunnen op Goede Vrijdag door de
winnaars afgehaald worden in het repetitielokaal in de
Leuningjes tussen 11.00 en 12.00 uur. Uiteraard moeten
de winnaars het winnende lot meebrengen.
We hopen van harte dat u de activiteiten van het kinderkoor wilt steunen door het kopen van één of meerdere zakjes met Chocolade Paaseitjes.
Van harte aanbevolen.
TV

0174
–
–
29
29
29 29 26
26
www.dijknoordermeer.nl -- uitvaart@dijknoordermeer.nl
uitvaart@dijknoordermeer.nl
www.dijknoordermeer.nl
www.dijknoordermeer.nl - uitvaart@dijknoordermeer.nl
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Commandeurskade 22, Maasland (010) 591 04 99

AANMELDINGSWEEK
MAANDAG 9 T/M ZATERDAG 14 MAART
Aanmelding vindt plaats via een persoonlijk gesprek.
Voor het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen via (010) 591 04 99 of choendermis@lentiz.nl
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Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen

Heel weinig leerlingen van de voormalige Bartholomeusschool zullen
de huwelijksplechtigheid van hun onderwijzer(es) mee hebben mogen maken. De hier afgebeelde groep zesdeklassers uit het schooljaar
1960/1961 is die eer wel te beurt gevallen. Het mag best als een unicum worden beschouwd! Toen onderwijzer Herman Kemper en Riet
van der Leeuw elkaar op 8 februari 1961 (voor de kerk) hun jawoord
wensten te geven, stelde de meester het op hoge prijs als ‘zijn’ jongens
daarbij aanwezig zouden kunnen zijn. Dat des meesters plan bij de
omstreeks 1949 geboren Poeldijkse jonge heertjes in goede aarde viel,
behoeft geen betoog. Het leverde hen immers niet alleen een schoolvrije dag op, ook een bijbehorende receptie met alles dat erbij hoort,
werd hen in de schoot geworpen. Zo kon het gebeuren dat op die achtste februari in de morgenuren een peloton jongens per fiets richting
’s-Gravenhage koerste. Via de Nieuweweg en Loosduinen spoedde de
jongens zich naar de kerk van de Engelbewaarders aan de Brandtstraat
aldaar (intussen geamoveerd). Een (groene) bruiloft nam vijftig/zestig
jaar geleden steevast een volledige dag in beslag, voor minder deed
men het niet. ’s-Morgens was de kerkdienst, meestal gevolgd door een
ontbijt. In de namiddag was er zoals gebruikelijk een receptie met in
de avonduren een diner. De jongens waren weliswaar van harte welkom, een volledige dag te gast bij het jonge paar was iets teveel van
het goede. Het betekende dat de jongens na de kerkdienst weer naar
Poeldijk terug moesten, terwijl zij werden geacht om tijdens de receptie
in het bekende Cornerhouse opnieuw ten tonele te verschijnen. Of die
dubbele reis zonder gemor heeft plaatsgevonden, wist niemand zich
meer te herinneren. Wel bekend is dat het op de huwelijksdag van Riet
en Herman Kemper noodweer was. Geen sneeuw of ijs, wel de hele
dag flinke regenbuien. Het leverde de jongens uiteraard natte pakken
op, de feestvreugde zal er die dag waarschijnlijk niet onder hebben
geleden. Werden veruit de meeste foto’s van klassen (groepen) aan het
eind van een schooljaar geproduceerd, dit exemplaar vormt een uitzondering op die regel. De dikke truien die worden gedragen verraden dat
de fotograaf in een wat donkerder jaargetijde moet zijn aangetreden.
Vanzelfsprekend niet op de trouwdag zelf, doch kort ervoor. Zeker
is dat de plusminus twaalfjarige jongens van de ‘opleidingsklas voor

voortgezet onderwijs’ (zoals achterop de foto staat geschreven) speciaal
ter gelegenheid van die huwelijkssluiting werden vereeuwigd. Meester
Kemper laat via de achterzijde van deze foto tevens weten dat de opname werd gemaakt ‘ter gelegenheid van ons trouwen op 8 februari
1961’. Terwijl Riet en Herman nu bijna 55 jaar samen zijn, hebben de
tieners van toen intussen ook al weer AOW. Na een zesjarige periode
aan de Bartholomeusschool (1956-1962) werd meester Kemper leraar
aan de Thomas van Aquino Mulo aan de Poeldijkse Irenestraat. Daar
bleef hij tot aan zijn pensionering actief. Herman en Riet Kemper waren in die lange reeks van jaren dusdanig met Poeldijk vergroeid, dat
zij het verworvene niet meer prijs wensten te geven. Vandaar dat de
familie Kemper nog altijd in het dorp woont waar Herman veruit het
grootste deel van zijn leven heeft mogen werken. Niet onvermeld mag
blijven dat deze meester in hart en nieren zich nadien op sociaal gebied
in het dorp ook nog eens verdienstelijk heeft weten te maken. Voor
er een onherroepelijk punt achter dit artikel wordt geplaatst, krijgt u
de namen van ruim 30 jongens die zich destijds kleddernat hebben
laten regenen om het feest van het jonge paar op te kunnen luisteren.
Op het schoolhek aan de Verburghlaan zien we vanaf links: Jan van
Koppen, Wim van den Berg, Aad van Ruijven, Hennie van Elswijk,
Guus en Fons de Backer, Guus Wieme, Aad Bol, Gerard Mank, een
zwaaiende Peter Persoon en Piet Opstal. De twee jongens onder hen
zijn Hennie Verbeek en Hans Knijnenburg. Op de lange rij onder hen
zien we vanaf links: Jan van Dijk, Jan van Kester, Frans van Velthoven,
Jos Schunselaar, Wim van Paassen, Jan Zuiderwijk, Kees Kruijk, Koos
Verbeek, Henk van Ruijven, Nico en Koos Zuijderwijk. Onderaan zitten Nico (Tarantula) van Leeuwen, Adrie van Holsteijn, Jan van den
Broek, Bert van der Laan, Martien van Tol, Joep Zuijderwijk, Jos Min,
Herman Mens en Leo Rodenrijs. Voor zowel het onderwijzersechtpaar
als de leerlingen een fraaie herinnering!
‘Meester Kemper, Herman van voren,
werd in ’s-Gravenhage geboren.
Riet kwam tegelijk
met hem naar Poeldijk.
Zijn samen nog lang niet verloren’.
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CARNAVAL IN DE BACKERHOF
We hebben weer een gezellige carnavalsmiddag gehad
en de mensen hebben het weer reuze naar hun zin gehad. Er waren verschillende acts te zien en we konden
ook weer lekker meezingen met de muziek van Willem
Scholtes. De mensen kregen ook de gelegenheid om
wat carnavalskleding, hoedjes e.d. aan te trekken, wat
er erg gezellig uitzag.
Na wat acts kwam ook de carnavalsvereniging “De
Blauwkonters” binnen, wat het geheel compleet maakte. Er werden ook twee flessen wijn uitgereikt voor wie
zich het leukst verkleed had onder de mensen. We hebben genoten van de koffie en drankjes en de lekkere
hapjes. Het was weer een geslaagde middag.
Bij deze wil ik alle vrijwilligers en de gezusters
Brabander bedanken voor hun leuke acts, bedankt voor
deze gezellige middag.
Een bezoeker van de Backerhof.
Dit alles is mogelijk gemaakt door sponsor Valk en
de Groot. Bedankt namens het activiteitenteam: Jo,
Andrea en Nel.

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

Hersenstichting
Nederland

DE HERSENSTICHTING BEDANKT ALLE
VRIJWILLIGERS EN GEVERS
Van 2 tot 7 februari vond in Poeldijk de collecte van de
Hersenstichting plaats.
Er zijn veel collectanten in de kou op pad gegaan om
voor ruim 4 miljoen mensen met een hersenaandoening geld op te halen. Deze enthousiaste inzet heeft in
Poeldijk € 1807,29 opgebracht.
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw
bijdrage. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd
welkom op giro 860 in Den Haag. Meer informatie kunt
u vinden op www.hersenstichting.nl
J.H.M. van de Laar
Coordinator Hersenstichting Poeldijk

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.
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

GEEF OM VRIJHEID: COLLECTE
VAN AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International houdt in 2015 voor de 12e keer
een landelijke collecte. Deze zal plaatsvinden van
maandag 2 maart tot en met zaterdag 7 maart, ook in
Monster en Poeldijk.
Amnesty zet zich in voor de vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijke processen voor alle politieke gevangenen, afschaffing van de doodstraf en beëindiging
van martelingen, politieke moorden en ‘verdwijningen’.
Ook vrij zijn van discriminatie is een mensenrecht waar
Amnesty voor strijdt.
In Monster en Poeldijk worden nog vrijwilligers gezocht
die in hun woonplaats een paar uur willen collecteren.
Voor meer informatie, of als u zich als collectant wilt
aanmelden, kunt u contact opnemen met Marry van
Ark, tel. 0174 247786 – e-mail: mjvark@kabelfoon.nl.
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Als u dit leest, is het carnaval afgesloten met het halen
van het askruisje.
Het zijn geweldige dagen geweest, de prins zei trots
te zijn een Poeldijker te zijn, hoewel hij hier niet meer
woont, zijn hart ligt in Poeldijk.
De sleuteloverdracht was dit jaar in de Terwebloem,
wethouder El Mokaddem had de eer deze te overhandigen aan prins Vincentius. Het was een gezellige middag voor de bewoners. Met dank aan Sandra Knobbe
voor de organisatie. Daarna werd er nog een rondje
polonaise gelopen in de Bakkerhof. ‘s-Avonds een druk
bezochte bingo, met vele mooie prijzen. Vrijdag was de
Westhofschool aan de beurt, tussen al deze activiteiten
zijn ook mensen uit Poeldijk die elders verblijven bezocht. Dit wordt altijd zeer gewaardeerd. ’s-Avonds het
boerenbal met medewerking van showband GAZ uit
’s-Gravenzande.

En dan zaterdag het hoogtepunt, letterlijk en figuurlijk, de optocht, waarbij prins en page hoog boven het
publiek uitstaken. De optocht werd voorafgegaan door
De Victory Marching band. Daarna kindercarnaval in
De Leuningjes. Hoewel er wat minder bezoekers waren,
was de gezelligheid zeker niet minder!
‘s-Avonds feest met als thema The Love Boat, bijna iedereen had zich met kleding aangepast aan dit thema!
Geweldig om te zien. Met dank aan de Vrienden van de
Blauwkonters Live! Zondag sloten we af met het koffieconcert waarbij ook weer menige polonaise gelopen
werd. St. Gregorius uit Kwintsheul, slagwerkgroep van
Pius X en de Flaterbende haalden alles uit hun instrumenten voor de vrolijke noot. Nogmaals dank namens
Prins Vincentius, Page Sharmaine, Jeugd prins Nies en
zijn page Quincy voor uw belangstelling waar en op
welke wijze dan ook.
Uitslag etalage wedstrijd:
De mooiste etalage was dit jaar van Bakker Erik van der
Sande
Uitslag optocht:
Mooiste wagen
1e prijs - De Scouting, 2e prijs - De Smurfengroep
De origineelste groep:
1e prijs - De Rooie vissen, 2e prijs - The Love Boat
Mooist verkleedde jongen:
Boy Kortekaas
Mooist verkleedde meisje:
Isabelle vd Ende

Verblind door de zon?

Pedicure Praktijk
Verhoog

Gevestigd in het Sport
Medisch Centrum Westland

  
Verburghlaan 24a Poeldijk
Bel voor en afspraak
06‐27000290  

Kies voor zonwering?

Offers Wonen & Mode
Loosduinse Hoofdstraat 315 - Den Haag
070-3979171 www.offerswonenenmode.nl
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NIEUWS VAN

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

nieuws voor senioren

Voor informatie/aanmelden voor activiteiten, cursussen of
voorzieningen van Vitis Welzijn kunt u terecht op:
H Spreekuur ouderenadviseur Vitis Welzijn – woensdagochtend van
9.30 - 11.00 uur in de Backerhof of bij het Stiploket Westland kunt u
een afspraak maken voor een huisbezoek van de ouderenadviseur.
H Spreekuur zorgconsulente Gemeentelijke Sociale Dienst
Elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in het zorgloket van
Vitis Welzijn, Havenstraat 16 te Monster. Op alle werkdagen is er
een telefonisch spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur bij de toegewezen zorgconsulente.

Repair Café 3 maart
Op dinsdag 3 maart is er weer een Repair Café van
13.30 tot 16.00 uur in wijkcentrum De Backerhof aan
de Wittebrug 2 in Poeldijk. Is uw rok te wijd, uw broek
te lang, zitten er gaatjes in uw trui? Heeft u een haperende lamp, een wiebelende tafelpoot of een kapotte
broodrooster? Neem het mee naar het Repair Café en
ga samen met onze vrijwilligers aan de slag om te bekijken wat er nog te repareren valt. Weggooien? Mooi
niet! De kosten voor een bezoek aan het Repair Café
zijn een vrijwillige bijdrage. Behalve duurzaam en goed
voor het milieu is het Repair Café ook gewoon leuk en
gezellig: u kunt voor € 0,70 een kopje koffie of thee
kopen en gezellig een praatje maken met de andere
bezoekers, meehelpen met de reparatie van iemand
anders of daarvan leren. Er is ook een weggeeftafel
waar bezoekers hun goed werkende! spullen kunnen
weggeven aan een ieder die dit goed kan gebruiken.
Iedere laatste donderdag van de maand is er een Repair
Café in Monster in Vitis’ wijkcentrum De Noviteit aan de
Havenstraat 16, van 13.30 tot 16.00 uur.
Ik ben 18 jaar en heb zorg om mijn moeder
Is er bij jou thuis iemand al langdurig ziek, gehandicapt, verslaafd of in de war? Zoals je moeder die een
spierziekte heeft, je vader die in een depressie zit, je
oma die steeds vergeetachtiger wordt en last heeft van
dementie of een zus in een rolstoel. Maak je je veel
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zorgen en/ of help je de zieke en heb je extra taken in
huis? Dan ben jij een jonge mantelzorger! Voor meer
informatie en handige tips kun je kijken op www.jongzorgen.nl. Als je vragen hebt, of er met iemand over
wil praten kun je ook altijd bellen of mailen met Johan
Kres of Marjon van Oosten; consulenten mantelzorg bij
Vitis Welzijn; 0174-630358, mail: mantelzorg@vitiswelzijn.nl; website: www.vitiswelzijn.nl
Invullen belastingaangifte 2014
Enthousiaste vrijwilligers van Vitis Welzijn en de
Ouderenbonden hebben zich ook dit jaar verdiept in de
regels rond de inkomstenbelasting en willen de komende tijd hulp bieden bij het zorgvuldig invullen van de
belastingaangifte 2014.
U kunt van deze dienst gebruik als u;
- 65 jaar of ouder bent en alleen een AOW uitkering
met eventueel een klein pensioen (maximaal € 500,bruto per maand) heeft. U een maximaal spaartegoed van € 15.000,- (alleenstaanden) en
€ 21.600,- (gehuwden) heeft.
- chronisch ziek bent en niet in staat om zelfstandig te
reizen naar de belastingdienst.
U kunt zich niet aanmelden wanneer u in een instelling
woont, in het bezit bent van een koopwoning en/of
een eigen onderneming heeft.
Wanneer u niet tot deze groep mensen behoort die in
aanmerking komt voor deze dienst dan verwijzen wij u
door naar de Haagse Hogeschool, particulieren en/of
administratiekantoren.
Bent u lid van een ouderenbond, dan kunt u zich bij het
adres van uw bond aanmelden.
Mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen voor hulp bij aangifte (HUBA) ook een afspraak
maken bij MEE: www.meezhn.nl/huba.
Afspraak maken
Wanneer u gebruik wilt maken van de dienst van Vitis
Welzijn, dan dient u zelf contact op te nemen om een
afspraak te maken. Aanmelden kan bij het Stiploket in
Monster op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via 0174315044 met uitzondering van de woensdagochtend.
Stip Westland, loketten voor wonen, zorg en welzijn
U kunt voor meer informatie terecht bij de medewerkers 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.

Kom ook eens kijken in onze bloemenkraam!!!
Openingstijden: vrijdag 09.00-18.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur
Adres: Slachthuiskade 4 - Poeldijk
Wij zijn ook weer gestart met onze workshops.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
of kijk op onze website.
Marja Brabander
Karin Koelewijn
info@pureflower.nl

06-53523092
06-51851715
www.pureflower.nl

SVB Transportgroep B.V.

ABC Westland 293
2685 DC POELDIJK - Tel: 0174-282270
Website: www.svbtransportgroep.nl
E-mailadres: info@svbtransportgroep.nl
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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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Rabobank Clubkas Campagne en Pius X
Van 2 t/m 15 maart houdt de Rabobank weer de
Clubkas Campagne. Bent u lid van de Rabobank dan
vragen wij U Muziekvereniging Pius X te steunen. U
kunt dit doen door één stem maar liever twee stemmen
op Muziekvereniging Pius X uit te brengen.
Als lid van de Rabobank heeft u eind februari van de
Rabobank informatie over de Clubkas Campagne ontvangen. Het stemmen gaat heel eenvoudig via internet. Kijk even bij de woonplaats Poeldijk en klik
Muziekvereniging Pius X aan. Uiteraard kunt u daarnaast ook stemmen op andere Poeldijkse verenigingen.

S

Zoals het ook gaat met verkiezingen, laat uw stem niet
verloren gaan!
T e r r e i n :
Arckelweg 20,
2685 SM Poeldijk
Telefoon:
246136 (kantine voetbal/handbal)
242292 (Jan v.d. Valksporthal)
242093 (tenniskantine)
INTERNET: www.verburch.nl

SECRETARIATEN:

Handbal: Karin Heemskerk, Verschoorestraat 12, 2685 RD Poeldijk, 0174-245618.
Handboogsport: Anita Sulsters-Kramer, Uilehorst 73, 2675 WR Honselersdijk,
telefoon 0174 - 629695
Jeu de Boules: A. Kool, Landréstraat 137, 2551 AD Den Haag. Tel. 070 - 3688676
Judo: www.judoverburch.nl
Tennis: Anita Kamp, Postbus 48, 2685 ZG Poeldijk, telefoon 0174 - 670671
Turnen: Malou Pieters, Dwarsland 6, 2685 TH Poeldijk, telefoon: 0174 - 240360
Voetbal: Clubinfo, Arckelweg 20a, 2685 SM Poeldijk, telefoon: 0174 - 246136
Volleybal: Irene van der Burg, Uitterlier 9, 2678 TZ De Lier, telefoon 0174 - 516806

poeldijkertjes
Schoonheidsspecialiste
en pedicure
Witte Brug 1 kamer S4 (1e ingang)
Tel. 06 - 48834585
Leny Knoors
primadonna@casema.nl

Tapijt, Laminaat, Vinyl,
Zonwering, Gordijnen, Vitrages,
Dameskleding, Cadeauhoek.

Offers Wonen & Mode
Loosduinse Hoofdstraat 315
Den Haag

THE MARANTO’S VERANDERt
VAN TRAINingsAVOND
De Westlandse Dance- & Twirl Vereniging “The
Maranto’s” uit Ter Heijde aan Zee verandert van trainingsavond.
Zij verhuizen van de maandagavond naar de donderdagavond met hun trainingen.
Met ingang van donderdag 12 februari worden de
trainingen op de donderdag gehouden.
Wil jij ook een keer komen kijken en/of mee doen? Dan
ben je van harte welkom.
De trainingen zijn vanaf 3 jaar van 18.00 tot 19.00 uur.
De trainingen zijn vanaf 9 jaar van 19.00 tot 20.00 uur.
De trainingen zijn vanaf 16 jaar van 20.00 tot 21.00 uur.
De trainingen worden gehouden in de gymzaal van het
I.S.W. aan de Madeweg 1 (zij ingang) te Monster.
The Maranto’s is ook Partner van “Kind Pakket
Westland”.
Voor meer informatie:
Telefoon: 0174 – 28.18.18.
E-mail: info@themarantos.nl
Website: www.themarantos.nl
Facebook: https://www.facebook.com/themarantos

Secretariaat Sportstichting:
Mw. M. Kok, A.J. van Reststraat 20, 2685 VJ Poeldijk, telefoon: 0174 - 246539
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

JEU DE BOULES
Wij gaan weer meedoen aan de Rabo Clubkasaktie. De
leden kunnen weer stemmen uitbrengen op hun favoriete vereniging. Hiervoor krijgen zij vijf stemmen.
Ze mogen maximaal twee keer een stem uitbrengen
op dezelfde verenigiing. Hoe meer stemmen voor uw
vereniging des te hoger het sponsorbedrag dat u ontvangt. Zou u op onze club willen stemmen? Als u dat
wilt kan dat van 2 tot 15 maart. U kunt het ook inleveren bij J. van Rossen, Dr. Weitjenslaan 15 in Poeldijk,
dan vul ik het in, alvast bedankt!
Groetjes, namens Jeu de Boules

Ook electrische fietsen merk Sparta
Kom en maak een proefrit
Voor scooters de merken
Sym en Peugeot 25 km zonder helm
Nieuweweg 12b - 2685 AP - tel. 0174 287444
Naamloos-1 1

22-04-13 09:42
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Nieuwstraat 3
2685 XM Poeldijk
T 0174 417044
M 06 24785531
E loodgietersbedrijfvandervlist@caiway.nl
W www.wvdvlist.nl

Hallo
poeldijkers!
SuperdealS bij jumbo

Schwarzkopf jumbo verse
Shampoo of
maaltijden
crèmespoeling
Nasi, Bami
of Mihoen
van

499

399
Boere

ariel

Wasmiddel
div. soorten

Op onze
kaasafdeling

Wapenaer
kaas

lenor

Wasverzachter
div. soorten

Vers van het mes

* Alle combinaties mogelijk:
• 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten.

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

