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Driemaal Pro Ecclesia in de
Bartholomeuskerk

Op zondag 17 mei vond er een bijzondere gebeurtenis plaats in de Bartholomeuskerk. Tijdens
een feestelijke viering ontvingen drie heren van de Zangkoren Deo Sacrum de onderscheiding
‘Pro Ecclesia’ vanwege hun 50-jarig zangersjubileum.
Het waren de heren Gerard Enthoven, Koos van Leeuwen en Wil Bol.
Alle drie de heren zijn al ruim 50 jaar trouw koorlid van Deo Sacrum en naast hun lidmaatschap
hebben/hadden zij ook nog andere koor of kerkelijke taken.
Naast het koorlidmaatschap kan van Gerard Enthoven worden gemeld dat hij een aantal jaren
bestuurslid is geweest van genoemd koor. Hij was contactpersoon om voor uitvaarten en trouwerijen een “representatief” koor op de been te krijgen middels het bellen van leden.
Ook verzorgde hij de representatie bij koorleden bij ziekte, verjaardagen, jubilea etc. Tot slot
was hij coördinator met betrekking tot de fondsenwerving voor het koor.
Van Koos van Leeuwen kan gemeld worden dat hij lid is geweest van de parochievergadering
en als aandachtsgebied Katechese had. Hij is nog steeds actief lid van de werkgroep liturgische bloemversiering en is nog actief contactpersoon in onze parochie voor de kerkradio, Stille
Omgang en bijbelgroep.
Tot slot, de heer Bol is vele jaren bestuurslid (penningmeester) geweest van het koor, gaf theoriecursussen o.a. zilveren- en gouden speld en Gregoriaans aan de kinderen van het koor.
Hij was jarenlang dirigent van het jongerenkoor en is nog steeds dirigent van het dames- en
herenkoor van de parochie Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad in Honselersdijk.
Als parochie willen wij hen van harte feliciteren met deze bijzondere onderscheiding!

B arbecue vo orde

Pedicure Praktijk
Verhoog

Gevestigd in het Sport
Medisch Centrum Westland

  
Verburghlaan 24a Poeldijk
Bel voor en afspraak
06‐27000290  

elpakketten
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pjes
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Van der Maarel, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk
Tel. 0174-245262
info@vandermaarel.keurslager.nl
www.vandermaarel.keurslager.nl
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Verschijnt om de 14 dagen.
Uitgave: STICHTING DORPSBLAD ,,DE POELDIJKER’’

Politie Westland: 0900 8844,
Vierschaar 1, 2671 ZV Naaldwijk, www.politie.nl

Redactie:
Tel.: 0174 244537, b.g.g. 0174 244868 of 06 43509866
Postadres: Voorstraat 53, 2685 EJ Poeldijk
E-mailadres: de_poeldijker@hotmail.com
Internetadres: www.depoeldijker.nl
Bank: NL86 RABO 0142285382

Gemeente Westland: 140174

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 3 juni, gelden de volgende inleverdata:
Inleveren kopij: dinsdag 26 mei vóór 12.00 uur;
voor advertenties: donderdag 28 mei 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

MISSIE ONTWIKKELING VREDE (M.O.V.)
GEBRUIKTE KLEDING AF TE GEVEN BIJ:
Jos Grootscholten, Wateringseweg 97a, telefoon 0174-245330
Mevr. G. v. Dijk, Villa Corentho, Voorstraat 4a, telefoon 0174-245665

AG e N DA

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

arNOuD aMMErLaaN - Telefoon 06 21276786

20 mei ♣	13.30 uur, Bijeenkomst Kinderkoor
Westland Pupillen en Aspiranten
(kinderen groep 1-2-3).
		
♣	16.00 uur, Bijeenkomst Kinderkoor
Westland (kinderen vanaf groep 4).
24 mei ♣	Optreden Willem Bodhi bij Café de
Luifel vanaf 20.00 uur.
25 mei ♣	Het Luifel Pinkster Single darttoernooi
bij Café de Luifel vanaf 14.00 uur,
meer info op www.cafedeluifel.nl.
27 mei ♣	16.00 – 17.00 uur, Repetitie kinderkoor voor de Eerste Communieviering.
31 mei ♣	Elluf Kroegetocht (fietstocht), start bij
Café de Luifel vanaf 11.00 uur.
1 juni / 5 juni ♣	Anjercollecte.

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.
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AVONDVIERDAAGSE

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Het is haast niet te geloven, alweer de 58 keer dat dit
Poeldijkse evenement plaats vindt. Er zijn nog steeds
vrijwilligers te vinden die dit in stand weten te houden. Petje af. Het voorinschrijven is dus € 4,00. Doe het
ONDERSTAANDE inschrijfformulier in een envelop met
de centjes erbij en u kunt dat t/m 21 mei brengen bij
snackbar ‘De Meerpaal’ aan de Voorstraat. Daar kunt u
dan tussen 22 t/m 29 mei de startkaart ophalen tussen
12.00 en 20.00 uur.
U kunt ook inschrijven aan het startbureau in de
Leuningjes. Dan is het € 5,00. Iedere deelnemer(ster)
krijgt een medaille.
De start is elke avond tussen 18.00 en 19.00 uur. Bij
eventuele vragen kunt u terecht bij sjaanl@kabelfoon.nl
Het startbureau is te allen tijde tijdens de avondvierdaagse bereikbaar onder nr. 06 12070833.

Van der Sande

ste

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

lllllllllllllllllllllllllll

AANBIEDINGEN:
Vrijdag 22 mei en zaterdag 23 mei:

poElIjksE vlAAIEN diverse smaken:
westlandse aardbeien, gesorteerde
vruchten, kersen en abrikoos
nu voor

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

@ 6,25

EIErkoEkEN ................. 5 HALEN 4 BETAlEN

INSCHRIJFFORMULIER

lllllllllllllllllllllllllll

NAAM .................................................................................

Vrijdag 29 mei en zaterdag 30 mei:

TELEFOONNR .....................................................................

AArDBEIEN BAvAroIsE cAkE TAArTjE

ADRES .................................................................................
POSTCODE ..........................................................................
WOONPLAATS ...................................................................
AFSTAND: ❍ 2.5 KM

❍ 5KM

❍ 10 KM

HOEVEELSTE MAAL ..........................................................
Wij hopen u voldoende te hebben ingelicht en verwachten jong en oud van 1 t/m 4 juni gezellig aan de
Leuningjes.
Heerlijk genieten van het buiten zijn. Mocht het regenen dan is het ook een belevenis. Singing in the rain.
Maar we hopen op mooi weer. Tot dan.
M.v.d.K.

nu voor

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

@ 6,25

6 sNEETjEs krENTENwEGGE
nu voor

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

@ 1,95

lllllllllllllllllllllllllll

wEET u DAT wIj IEDErE
mAANDAG EN DINsDAG
4 BroDEN vErkopEN
voor W 9,00.

Tot ziens bij ande
er S
Bakkerij vaonordstraat
in de V

BINGO
Donderdagavond 11 juni is er een gezellige bingoavond bij Partycentrum Vrienden aan de Voorstraat.
Deze avond wordt verzorgd door de bingocommissie
van c.v. De Blauwkonters, zij hebben voor fraaie prijzen gezorgd. De avond begint om 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur. U komt toch ook?
Heeft u problemen met vervoer? Een telefoontje naar
het secretariaat, 0174 244397 en wij zorgen dat u er
komt.
Geeft u niet om bingo? U kunt ons ook steunen door te
tanken bij Tanqplus aan de Jan Barendselaan en de getankte liters aan de Blauwkonters te schenken, wij ontvangen van Tanqplus 1 cent per liter.
Dank u wel!

0174
0174
–
–
29
29
29 29 26
26
www.dijknoordermeer.nl
- uitvaart@dijknoordermeer.nl
www.dijknoordermeer.nl
www.dijknoordermeer.nl -- uitvaart@dijknoordermeer.nl
uitvaart@dijknoordermeer.nl
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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

005 – 017 – 055 – 067 – 073 – 079 – 083 – 094 – 103 – 111 – 126
141 – 165 – 166 – 167 – 185 – 193 – 196 – 204 – 216 – 219 – 242
251 – 256 – 257 – 504 – 516 – 527 – 540 – 555 – 561 – 576 – 609
614 – 626 – 641 – 645 – 654 – 665 – 673 – 683 – 704 – 732 – 738
745 – 758 – 784 – 801 – 805 – 809 – 835 – 838 – 843 – 846 – 859
1014 – 1032 – 1042 – 1080 – 1083.

De houders van de uitgelote obligaties zijn hierover geïnformeerd.
Frans van Velthoven – penningmeester Sportstichting
Verburch

NIEUWS VAN

S

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

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

nieuws voor senioren

voetbal

jeugd

VERBURCH D2 KAMPIOEN!
Verburch D2 is dit seizoen kampioen geworden en is gepromoveerd naar de 3e klasse! Verburch D2 stond onder leiding van 3 gepassioneerde trainers, waaronder
Melvin Harteveld, Jael Gieles en Jeffrey Veldwijk, die
allen op landelijk niveau hebben gevoetbald. Zij wilden
met alle plezier hun kennis en ervaring overbrengen
aan de jeugd van Verburch en dat is dit seizoen aardig
gelukt.

De trainers vormen de ideale combinatie van techniek,
tactiek en psychologie. Het team is dit seizoen erg gegroeid en elk individu heeft zich sterk ontwikkeld, zowel fysiek als mentaal. Het was een geweldig seizoen
met huilen en lachen, maar Verburch D2 bleef recht
overeind en bleef een eenheid die niet te stoppen was.
Gefeliciteerd mannen!

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.

UURTJE OVER?
KOM NAAR DE VRIJWILLIGERSMARKT!
Op zaterdag 30 mei organiseert Vitis Vrijwillige Inzet
de vierde vrijwilligersmarkt op het Wilhelminaplein in
Naaldwijk. U bent tussen 13.00 en 15.00 uur van harte
welkom. Tijdens de markt presenteren maatschappelijke organisaties uit Westland hun vrijwilligersvacature
aanbod zoals de Zonnebloem, De Vereeniging, Middin
en Careyn. Heeft u interesse in vrijwilligers? Kom dan
praten op de vrijwilligersmarkt.

Deelnemen
U kunt als maatschappelijke organisaties nog deelnemen aan de markt. Opgeven kan via Sofie de Backer
0174-630358 of s.d.backer@vitiswelzijn.nl.

Verblind door de zon?

Kies voor zonwering?

Uitloting Verburch
Obligaties
Vrijdag 8 mei jl. heeft de tiende uitloting van de
Verburch obligaties van de Nieuwbouw plaatsgevonden
op het Notaris kantoor van Westland Partners.
De volgende obligaties zijn uitgeloot:

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

Een handdruk
een telefoontje
een kaart
een brief
Al deze hartverwarmende blijken van medeleven hebben ons goed
gedaan na het overlijden van onze broer, zwager en oom

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

JOOP DAALMAN
Wij willen u hiervoor heel hartelijk bedanken.

Pinksteren
Zondag 24 mei is het Pinksteren. We zijn dan 50 dagen na de Verrijzenis van Jezus Christus, na Pasen. Wat
vieren we met Pinksteren? Pinksteren komt van het
Griekse woord “pentekostos” wat vijftigste betekent.
Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige
Geest neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. Na de dood en verrijzenis
van Jezus hadden de leerlingen nog veertig dagen lang
de steun van de aanwezigheid van Jezus gehad waarbij
Hij hen nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat Hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden.
Op de veertigste dag van Pasen werden de leerlingen
door Jezus’ Hemelvaart alleen achtergelaten. Hij had
hen beloofd dat de Heilige Geest hen zou treffen en die
Geest zou hen geestelijk verder leiden om hen kracht te
geven om te getuigen van het evangelie van Jezus. Dit
gebeurt op Pinksteren.
Wat kunnen wij ons voorstellen bij Heilige Geest?
Gesteltenis, sfeer, omstandigheden, geest, lucht waarin
je leeft…
Het heeft te maken met hoe je omgaat met elkaar. Niet
elkaar alleen verwarmend, maar elkaar in vuur en vlam
zettend, uitdagend dingen te doen die je tevoren nooit
had verwacht of bedacht. Nieuwe energie, nieuwe trouw
waarmee je weer verder kunt, veel verder dan je ooit gedroomd had. Angst en weerstand smelten weg ten gunste van openheid; er breekt een kracht in je naar buiten
die je nooit voor mogelijk had gehouden. Wie zich aan
de Geest gewonnen geeft, die is voortaan verloren.
Tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt het
Pinksternoveen gebeden. Dit is een gebed dat 9 dagen
lang elke dag wordt gebeden. We bidden dan om een
rijke werking van de Heilige Geest in ons leven.

Familie Daalman

Poeldijk, mei 2015

Een handdruk
een telefoontje
een kaart
een brief
Dank aan een ieder die de lange wachtrij heeft willen trotseren om
ons te condoleren, ook dank voor uw aanwezigheid bij de uitvaart,
want deze ging met velen van u gepaard.
Dank voor de mooie bloemen aan Jan gegeven en voor de enorme
hoeveelheid kaarten met alle blijken van medeleven.
Door dit alles kijken wij terug op een bijzonder afscheid van mijn
lieve man, onze enthousiaste en zeer betrokken vader en opa,

JAN SCHEFFERS
Jo Scheffers - Claasen
Kinderen en kleinkinderen
Honselersdijk, mei 2015

EEN PERSOONLIJKE UITVAART
MET OOG VOOR DETAIL

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen,
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit
en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.
Laat ons bidden.
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer. Amen.
Ik wens toe dat de Geest van God u mag inspireren tot
juiste woorden, tot creatief handelen. Dat de Geest van

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
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God u inspireert tot waarachtig spreken, tot werkelijke
daden vandaag en alle dagen.
Mede namens mijn collega’s wens ik u Gezegend
Pinksteren.
Els Geelen, pastoraal werkster

MISSIE – ONTWIKKELING – VREDE
Pinkster Aktie 16-24 MEI 2015: Week Nederlandse
Missionaris
Thema: Luisteren met je hart!!!!!!!!
Gedreven door het geloof en een gevoel voor rechtvaardigheid gaan missionarissen en ontwikkelingswerk(st)ers op stap. Al vele jaren gaan ze midden in
hun gemeenschappen de strijd aan tegen armoede en
onrecht. Vanuit Nederland kunnen we daaraan bijdragen in de Pinkster Aktie voor de week Nederlandse
Missionaris in de kosten van hun welverdiende verlof en
hoge ziekte kosten.
De missionarissen en missionaire ontwikkelingswerk(st)
ers zetten zich wereldwijd belangeloos in.
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de Week
Nederlandse Missionaris, die bijdraagt aan de eigentijdse wijze, waarvoor ook ontwikkelingswerk(st)ers zich
inzetten: voor de medemensen.
Wereldwijd neemt het aantal lekenmissionarissen in de
katholieke kerk toe en worden zij ook gesteund door
de Pinkster Aktie: Week Nederlandse Missionaris.
Waar zij luisteren met het hart, veranderen levens voorgoed, ook die van hen zelf.
De hoofdcollecte tijdens de vieringen in de kerk met
Pinksteren, 23 en 24 mei, is bestemd voor financiële

†
Bedroefd maar vervuld van mooie herinneringen
geven wij kennis, dat na een kortstondig ziekbed
is overleden onze zus, schoonzus en tante.
Zr. Johannicia S.Sp.S.
Dienaressen van de H. Geest

Jo Barendse

Poeldijk 7 November 1928

Uden 28 April 2015
Riet † en Harry †
Pater Jan S.V.D.†
Zr. Theomara (Jeanne)
Bep en Adriaan †
Dolf en Corry
Pater Piet S.V.D.
Rieky en Wim
Corry en Piet
Wim en Paula
Leny en Her †
Nichten en neven

Correspondatieadres:
Fam. Barendse
Voorstraat 112A
2685 ER Poeldijk
De H. Eucharistieviering bij haar uitvaart heeft plaatsgevonden op
zaterdag 2 mei om 14.00 uur in de kapel van het Arnoldusklooster aan
de Volkelseweg 30 in Uden.
Aansluitend heeft haar begrafenis plaats gevonden op de begraafplaats
van het Arnoldusklooster te Uden.

steun aan de Week Nederlandse Missionarissen.
U kunt ook een gift overmaken op iban:
NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse
Missionaris Den Haag.
Meer informatie: www.weeknedelandsemissionaris.nl
Namens de M.O.V. werkgroep, Jan van Paassen.

EXPOSITIE ICONEN VAN
BARMHARTIGHEID
in de Bartholomeuskerk te Poeldijk
Op Open Monumentendag 2015 op zaterdag en zondag 12 en 13 september nodigt de werkgroep Historie
Bartholomeus Poeldijk u allen uit om deze expositie bij
te wonen.
Wij zijn er zeer trots op dat wij hiervoor Geert
Hüsstege, als een van de grootste Nederlandse experts
op dit gebied, met zijn reizende tentoonstelling naar
Poeldijk hebben weten te krijgen.
Geert Hüsstege is ruim 20 jaar werkzaam als iconograaf
en schildert in Russische stijl. Naar aanleiding van de
oproep van Paus Franciscus tot een tijdperk van barmhartigheid heeft hij een
aantal iconen geschilderd
met als thema: Werken
van Barmhartigheid.
Naast deze stukken
brengt hij tevens ook de
grote geloofsicoon mee
die gezegend is door de
Paus.
De opbrengsten van
deze expositie gaan
naar het bijbehorende
Franciscusproject voor
de caritas van de deelnemende parochies: zieken,
ouderen, kinderen, werkelozen, nabestaanden
van overledenen.
Ook op Klassendag 11 september zal er voor de kinderen van de basisscholen groep 8 uit Poeldijk uitgebreid
aandacht worden besteed aan dit onderwerp.
Voor verder informatie over dit onderwerp zie onderstaande link:
http://www.husstege-iconen.nl/projecten.htm

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
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Voor 2e keer bijzondere
Mariaviering
Deze sluitingsplechtigheid van de meimaand, met
Mariahulde en uitstelling van het H. Sacrament zal dit
jaar plaats vinden op zondag 31 mei 2015 ’s-avonds
om 7 uur in de Bartholomeuskerk, Voorstraat 109
te Poeldijk.
Voorganger zal zijn pastor Max Kwee van de regio
West. Muzikale medewerking wordt verleend door
het koor Deo Sacrum onder leiding van Jos Vranken als
gastdirigent/organist.
Naast het gezamenlijk zingen van nederlandse en gregoriaanse Marialiederen zal het koor ten gehore brengen: het ‘Ave Maria’ van Franz Witt, het ‘Ave Verum’
van Mozart en het geliefde ‘Memorare’ van l’Abbé
Hecht.

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

Niet alleen Poeldijkers, maar ook belangstellenden uit
andere parochies van de Westlandse Sint Franciscusfederatie zijn van harte welkom.
Voor veel ouderen wordt het zeker een feest der herkenning en voor jongeren een mooie gelegenheid er
eens kennis mee te maken!

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

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

KJD FESTIVAL: EEN WEEKEND
VOL GELOOF EN ONTMOETING
Zin in een weekend met andere jongeren? Met wie je
kunt praten over God en geloof, met wie je kunt zingen en bidden, geloofsvragen delen en ontdekken hoe
je je geloof kunt uitdragen? Dat kan in het weekend
van 6 en 7 juni in de tuin van de Abdij Mariënkroon in
Nieuwkuijk: het KJD Festival 2015!
Op zaterdag kruip je – na een avond van ontmoeting,
muziek en gebed – je tentje in op het kampeerterrein.
Zondags kun je zittend in het gras genieten van internationale artiesten op het podium. Daarnaast is er een
breed aanbod van sprekers, masterclasses en andere activiteiten. Ook vieren we samen de Eucharistieviering in
de openlucht.

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
•
•
•
•
•
•
•

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

Het KJD Festival biedt je de mogelijkheid de rijkdom
van de Katholieke Kerk te ontdekken en dit groots met
elkaar te vieren. Kijk voor meer informatie op www.kjdfestival.nl en koop nu je ticket!
Wanneer? 6 en 7 juni 2015 (zaterdag 16.00 - 24.00 uur;
zondag 10.00 - 17.00 uur)
Waar?
Terrein van Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 8,
5253 VP Nieuwkuijk

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling /reparatie
H APK /roetmeting
Nieuweweg 57 - Poeldijk - Tel. 0174 - 245671
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Wie?
Jongeren van 12-30 jaar (zaterdag alleen 16+)
Kosten? Weekendkaart (16+, inclusief overnachting
op camping en toegang zondag) = € 30,-.
Zondagkaart = € 20,Speciale aanbieding
Kom je met een groep? 5e kaartje gratis!
Kom je met een groep tieners? Iedere parochie kan
voor € 99,- met een groep tieners (12-15 jaar) naar het
KJD Festival komen op zondag 7 juni. Deze groep mag
bestaan uit max. 15 personen, waarvan max. 2 personen 15+ mogen zijn (begeleiders) en de rest 12-15 jaar.

KERKBERICHTEN
WEEKEND 23/24/25 mei: PINKSTEREN.
Zaterdagavond 19.00 uur:
GEEN VIERING!! Er is een viering in de H.
Machutuskerk te Monster.

Voorganger: Pastor M. Kwee.
Intenties: Uit dankbaarheid bij een 50-jarig zangers
jubileum, overleden ouders Theo Hessing, Willemina
Hessing-Tuit en schoonzoon Kees, Johan Verschoore
en Riet Verschoore-v.d. Zanden, Leen van Bergen en
Marie van Bergen-Janssen, Dolf Barendse, Susanne
Endhoven.
Zondagochtend 11.00 uur: EERSTE HEILIGE
COMMUNIE.
Viering 1e H. Communicantjes m.m.v. het Kinderkoor.
Voorgangers: P
 astor M. Kwee en pastoraal medewerker
Els Geelen.
Intenties: voor de opa’s van Keith Zuiderwijk; opa
Arie en opa Jaap, Bep Zuijderwijk, overleden familie v.d. Loos-van Leeuwen, Johan Verschoore en Riet
Verschoore-v.d. Zanden, Grar v.d. Ende-Zuijderwijk,
Opa Wim Nederpelt.

BIJZONDERE VIERING:

Zondagochtend 11.00 uur: 1e PINKSTERDAG.
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor,
Latijn/Gregoriaans
Voorganger: Pastor A. Vijftigschild.
Intenties: Uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van Daam en Els Nederpelt-Koestal, overleden
familie Nederpelt en overleden familie Koestal,
jaargetijde Grarda Heuchemer, Kees v.d. Knaap,
Clary v.d. Knaap-Strik en André v.d. Knaap, Cock
Grootscholten, Aad Broch, Geertruida van HuikGrossat, Greet Bron-van Rossen, Annie Persoon-van
Bergenhenegouwen, Bep v.d. Ven-van Leeuwen,
overleden familie Gardien-Verbeek, Jan Daalman,
Nico Kester, overleden familie van Kester en v.d.
Kooij en Daalman, Rien van Kester, Koos van Dijk,
Arnold Oosterwijk, Jaap Zuiderwijk, overleden ouders Gerard en Ida van den Berg-Veerkamp.
Tweede Pinksterdag, maandagochtend om
10.00 uur:
OECUMENISCHE WOORD- EN GEBEDSVIERING in de
Hervormde Gemeente Poeldijk aan de Fonteinstraat 6.
Voorgangers: D
 s. A. Molenaar en pastoraal medewerker Els Geelen.
WEEKEND 30/31 mei: Feest v.d. HEILIGE DRIE
EENHEID.
Zaterdagavond 19.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het heren Bartholomeuskoor.

DOOPVIERING op 31 mei om 13.00 uur van Amber
Pieneman, Dean Prins, Liz de Visser en Mell v.d. Knaap.

VIERINGEN IN DE BACKERHOF

Donderdag 21 mei om 19.00 uur:
Woord- en communieviering met mw. T. v.d. Sande.
Donderdag 28 mei om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden met de heer J. Brabander.
Donderdag 4 juni om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden met de heer J. Brabander.

VIERINGEN IN DE TERWEBLOEM

Geestelijk verzorger:
Mevr. Rafael Maria Theuvenet, telefoon 06-57319910
Pastorale Raad: L. v. Leeuwen, telefoon 245789
Woensdag 20 mei om 19.00 uur:
Rozenkransgebed.
Vrijdag 25 mei 2e Pinksterdag om 10.30 uur:
Eucharistieviering Pater Th. V. Adrichem.
Woensdag 27 mei om 19.00 uur:
Rozenkransgebed.
Donderdag 29 mei om 19.00 uur:
Maandsluiting Hervormde Gemeente.
Woensdag 3 juni om 19.00 uur:
Rozenkransgebed.
De vieringen vinden plaats in de Multifunctionele ruimte in de Terwebloem.

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

PINKSTEREN
Wat is de overeenkomst tussen water en vuur? Niets,
zou je zeggen, het zijn absolute tegenpolen. Of wat
hebben water en olie met elkaar? Ook niets zo op het
eerste gezicht, ze mengen zich niet. Toch zijn deze dingen allemaal symbolen van de Geest van God. De heilige Geest wordt in Bijbel en traditie op allerlei manieren
symbolisch weergegeven. Dat moet ook wel, want ja,
hoe moet je je anders een ‘geest’ voorstellen? Zonder
beeldtaal lukt het niet!
Gelukkig reikt de Bijbel ons allerlei mooie symbolen
aan. Gods Geest als een duif, die neerdaalt van omhoog. Als wind die waait en frisse lucht brengt, en dus
als water, vuur of olie. Water dat nodig is om te leven,
dat de natuur fris en groen maakt. Vuur staat voor
enthousiasme, ergens ‘in vuur en vlam’ voor staan. En
olie staat voor toegewijd worden aan God, zoals in de
Rooms-katholieke kerk nog steeds gebeurt, bijvoorbeeld bij het vormsel. Alles bij elkaar geven deze symbolen tóch een beeld. Niet zozeer van wat de heilige
Geest ís, maar van wat Hij doet.
Met Pinksteren vieren christenen dat de Geest van God
gekomen is. Jezus ging weg, dat gedenken we met

Hemelvaart, maar met Pinksteren kwam de ‘vervanger’: God als Geest. Onzichtbaar en ontastbaar, maar
toch aanwezig. Zelfs nog dichterbij dan toen Jezus op
aarde was. God komt met zijn Geest ín ieder die gelooft. Een intieme band ontstaat tussen een mens en
zijn God – dát is Pinksteren. En dan ga je ervaren hoe
passend al die symbolen zijn die ik hierboven noemde.
Je wordt enthousiast voor het leven met de Heer – alsof
er een vuur is ontstoken! Er waait een frisse wind in je
leven, je durft dingen te veranderen. Het is alsof er fris
water op je innerlijke tuin regent, zodat je opbloeit! Is
dat niet heerlijk? Pinksteren is een feest van ervaring,
van gevoel. Want geloof is niet slechts iets wat je aanneemt met je verstand, nee, het is een levensveranderende ervaring. Die ervaring wens ik u allen toe. Goede
Pinksterdagen gewenst!

in de kerk
ZATERDAG 23 mei 2015
14.00 uur: D
 s. A.J. Molenaar
Kerkelijke inzegening van het huwelijk van
Tim Breugem en Mieke Valstar.
ZONDAG 24 mei 2015
10.00 uur: Ds. A.J. Molenaar
19.00 uur: Ds. A.J. Molenaar, ZANGDIENST
MAANDAG 25 MEI 2015
10.00 uur: D
 s. A.J. Molenaar en pastor Els Geelen
Oecumenische dienst in de Hervormde kerk
met na afloop gelegenheid koffie/thee te
drinken.

VRIJDAGMARKT IN POELDIJK
Vers is LEKKER!

KARSEMEIJER
KAAS

Bakkerij
’t stoepje

Kaas uit Woerden steeds de beste

Iedere vrijdag op de markt in Poeldijk
*

Brood van de week:
3 voor ......................................................

*

*

Sportmik:

bevat 75% minder
koolhydraten dan gewoon brood ....

ECHTE GRASKAAS vol en romig

5,

00

2,75

100% spelt zonnepit: ................. 3,25
Bij inlevering van deze bon, iedere klant
een zakje afbakbroodjes GRATIS !!!
Aanbiedingen zijn geldig op vrijdag 22-05-2015

8,95
90
BEEMSTER EXTRA BELEGEN kilo ....... 9,
90
BOEREN GATENKAAS kilo ................ 11,
00
3 fRANSE KAASJES ........................... 5,

kilo

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

Bij ieder pondje kaas:

10 GROTE VERSE EIEREN

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

0,99

U kunt pinnen bij alle kramen op de markt!!
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ZONDAG 31 mei 2015
10.00 uur: Ds. J. Henzen, Wateringen voorb. H.A.
19.00 uur: D
 s. A.J. Molenaar, ZANGDIENST
Na afloop gelegenheid koffie/thee te drinken.
Tijdens alle morgendiensten:
Kinderoppasdienst voor kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst voor kinderen van de basisschool
Bij de kerkdiensten
Op zondag 25 en maandag 26 mei vieren we
Pinksteren, waar ik hierboven al over schreef.
’s Morgens staan we stil bij woorden uit Johannes 16:
“wanneer de Geest van de waarheid komt, zal Hij u de
weg wijzen in heel de waarheid”. Een belofte voor ieder die gelooft: de Geest als wegwijzer!
’s Zondagsavonds is er een zangdienst, met als thema
‘het vuur van de Geest’. We gaan enthousiast zingen.
‘En-thou-siast’, dat betekent letterlijk ‘vol van God’. Is
dat niet waar Pinksteren over gaat?
Op 2e pinksterdag is er een oecumenische viering in
ons kerkgebouw. Voorgangers zijn pastor Els Geelen
en ikzelf. Het thema is dan het tegengestelde van de
avond ervoor: ‘de Geest is als water’. Uiteraard is dit
niet bedoeld om aan te geven dat rooms-katholiek en
hervormd als water en vuur zijn...! Door een Bijbelse
beeldspraak uit te werken hopen we dichtbij te brengen wat Gods Geest doet. We zingen liederen die
prachtig bij dit thema passen, afkomstig uit verschillende tradities.
Op zondag 31 mei gaat onze buurman Ds. J. Henzen
voor. In deze kerkdienst bereiden we ons tevens voor
op de viering van het Heilig Avondmaal de week erna.

van den Berg
BouwConsultancy
Infrarood inspectie
woning en gebouwen
Isolatie en Energie advies
Vochtdoorslag gevels en kelders
Dak lekkages - C.V. installaties
Badkamer lekkages en Waterschades
Bouwkundig rapport of inspectie
Verzakkingen aanbouw en kelders

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

A

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

‘s Avonds is er opnieuw een zangdienst, zoals elke vijfde zondag van de maand. Over Gods goedheid raakt
een mens immers nooit uitgezongen? Verzoekliederen
voor deze dienst kunt u tot een week vooraf indienen
via mail, telefoon of briefje in de collectezak.
Allen hartelijk welkom in de kerk!
OPEN KERK
Zaterdag 6 juni is de kerk weer open van 10.00 tot
11.30 uur voor ieder die even langs wil komen voor een
gesprek of gewoon voor een kop koffie of thee.
Ook is er weer boekenmarkt in de jeugdruimte van de
kerk.
Naast thrillers en romans van bekende schrijvers zijn er
ook stapels kinderboeken, puzzels, CD’s DVD’s , LP’s.
Loop gewoon vrijblijvend even binnen en kijk of er iets
van uw gading bij is.
Wilt u onze Hervormde gemeente van Poeldijk
steunen bij Tanqplus kies dan
Tank en Schenk categorie Lokaal Cultuur
Hervormde gemeente Poeldijk
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IN MEMORIAM
DAAM VAN DIJK DZN.
Slechts enkele weken na het plotseling overlijden van
Piet Janssen ontvingen wij nu het treurige bericht van
het plotseling overlijden van Daam van Dijk, als vrijwilliger eveneens een zeer gewaardeerde medewerker bij
onze werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk.
Vanaf het jaar 2010 heeft Daam ieder jaar zijn medewerking verleend bij het samenstellen van de jaarlijkse exposities van onze werkgroep op de Open
Monumentendagen. Hij zorgde niet alleen voor fotomateriaal en andere benodigdheden maar maakte
tevens de foto's tijdens de gehouden exposities. Ook
verleende Daam zijn medewerking vanaf het jaar 2011
aan de jaarlijkse schoolprojecten, sinds dat jaar eveneens een belangrijk onderdeel van de activiteiten in die
dagen.
Zeer belangrijk is de ondersteuning van Daam maar tevens van zijn vader Daam van Dijk senior geweest bij de
samenstelling van het door de werkgroep in 2013 uitgegeven boek: Rooms katholieke verenigingen uit Poeldijk
en hun Vaandels en Vlaggen in de 19e en 20e eeuw.
Menige avond hebben wij bij de familie van Dijk doorgebracht. Mede door zijn fenomenale geheugen heeft
vader van Dijk, oud-koster van onze parochie, ons belangrijke informaties uit het verleden van verschillende
verenigingen kunnen verstrekken, terwijl Daam junior
voor het aanvullende fotomateriaal en begeleidende
teksten zorgdroeg. Op de afgesproken avond was er
dan eerst koffie met meestal appeltaart, later in de
avond gevolgd door iets anders. Alhoewel de afspraak
was, dat we maar een paar uur op hun tijd beslag wilde
leggen, was het toch meestal middernacht voordat wij
huiswaarts keerden. Over gastvrijheid gesproken.
Nog maar twee weken geleden maakten wij met Daam
een nieuwe afspraak ter voorbereiding van de Open
Monumentendag in september a.s.. Het heeft niet
zo mogen zijn. De leden van de werkgroep Historie
Bartholomeus Poeldijk verliezen met Daam niet alleen
een bekwame medewerker maar tevens een zeer aimabel persoon. Dat hij moge ruste in vrede.
Namens de leden van de werkgroep,
Cora van Dalen, voorzitter.

BRAND BIJ WESTLAND INFRA
IN POELDIJK
De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een
brand bij netbeheerder Westland Infra in Poeldijk. De
brand woedde in een technische ruimte en was volgens
een woordvoerder snel onder controle.
De eerste melding van een brand kwam iets na 19.00
uur toen een automatische melder afging. Iets voor half
acht besloot de brandweer op te schalen naar middelbrand, zodat er meerdere brandweerwagens ter plaatse
konden komen.
Volgens getuigen had de brandweer enige moeite
om binnen te komen. Nadat dat was gelukt werd het
brandje snel geblust en is het pand geventileerd.
(bron: WOS)

Sociaal Cultureel Centrum ’De Leuningjes’
Julianastraat 49 – 2685 BB Poeldijk – Telefoon 0174 - 244761
VER
Woensdag 29 april t/m 28 mei
LEN
GD
Tentoonstelling MOB Mobilisatie Oorlog
en Bevrijding 1939 – 1945 Poeldijk en
omliggende dorpen!

Openingstijden: ma-vrij 8.00 – 17.00 uur en ’s-avonds of in het weekend
uitsluitend op afspraak: Dhr. Koos van Leeuwen 0174 - 246148

Vrijdag 29 mei en zaterdag 30 mei
Popkoor Timeless: Timeless on air
“Een spetterende show met de sfeer van een gala
avond in een t.v. studio”
Meer informatie: Marco Stolze 06 – 30728817 en
www.popkoortimeless.nl

Zondag 31 mei
Dutch Pro Wrestling “Revenge 2015”
Aanvang: 19.00 uur – Voor info: www.dutchprowrestling.nl

Maandag 1 t/m donderdag 4 juni
Avondvierdaagse Poeldijk
18.00 – 21.00 uur

Vrijdag 5 juni
‘Amazing Trends 4U’ Tropical Ladies Night
19.30 – 24.00 uur
40 stands, modeshow, Matsoe Matsoe met eigen kledinglijn enz!
Online tickets à € 10,– bij www.amazingtrends4u.nl

Zaterdag 6 juni
Vereniging Roki ‘40 jarig jubileum’
Informatie: www.deleuningjes.nl - E-mail: info@deleuningjes.nl

Tank & Schenk

Tank bij ons en wij schenken 1 cent per liter
aan jouw vereniging of goede doel

Geef jouw vereniging of goede doel
een steuntje in de rug!
Tussenstand na 2 maanden is
€ 1876,45.
Volg Tanqplus ook op facebook en twitter!

Poeldijk
Meer info? Neem contact op met Kelly van Tol via
kelly@tanqplus.nl of 06-15166869
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KBO Poeldijk

SAN’S SKLEP
De Poolse supermarkt met scherpe
Hollandse prijzen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hele kip
Kipfilet
Kippenpoten
Kip vleugels
Kip borrelhapjes
Kip drumsticks
Kip Döner
Kip shoarma

4,00
5,50
2,49
3,79
3,79
2,95
9,75
5,85

• Diverse vleeswaren vanaf
• Coca Cola/Fanta/ 7-up

2.25L

0,68

p/kg
p/kg
p/kg
p/kg
p/kg
p/kg
p/kg
p/kg

p/ons

1,75

Voorstraat 60 Poeldijk,
Open: ma-vrij 12-20, Za 10-18 & zo 12-16

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

Bezoek aan de Rechtbank
We zijn verheugd om onze leden te kunnen informeren
over dit bezoek aan de Rechtbank en het bijwonen van
een rechtszitting, waar u zich nu daadwerkelijk voor
kunt opgeven.
De datum is vrijdag 5 juni 2015 a.s. De zitting van de
Rechtbank is ’s middags om 14.30 uur.
Het programma van deze excursie ziet er als volgt uit:
Vertrek vanaf sportcentrum De Uithof met tramlijn 4
om 12.10 uur. Aankomst bij Centraal Station om 12.45
uur. Wandeling naar Gerechtsgebouw van ca. 5 minuten. Uiteenzetting over een rechtszitting door advocaat
mr P. Duijsens. Bijwonen van een rechtszitting om 14.30
uur. Sluiting ca. 16.00 uur. Daarna terug met tramlijn 4
vanaf Centraal Station naar de Uithof.
Als u in het bezit bent van een OV-chipkaart kunt u
deze gebruiken. In het andere geval kunt u in de tram
een kaartje kopen ad € 3,50 per heen- en terugreis. Het
is verstandig om gepast geld mee te nemen.
Uiteraard is het ook mogelijk om met de auto de reis te
maken. U kunt parkeren bij winkelcentrum Babylon. De
loopafstand is dan ook ca. 5 minuten. (Prins Clauslaan
60 Den Haag). U moet dan wel zorgen om 13.00 uur
aanwezig te zijn. Bij het betreden van het gerechtsgebouw dient u zich te legitimeren en u moet door een
detectiepoortje.
Aan deze excursie zijn geen verdere kosten verbonden.
Uw deelname moet tevoren worden aangemeld.
Dat kan telefonisch bij onderstaande bestuursleden:
Ben Gardien
0174-247670
Kees van Leeuwen 0174-245789
Brigit van Dijk
0174-246356
Peter Kievit
0174-625986
De sluitingsdatum voor opgave is 30 mei.
Belastingservice KBO
De dames Leny van Leeuwen en Brigit van Dijk hebben
de klus weer geklaard.
Op een aantal maandagen en of donderdagen in maart
en april hebben zij weer voor veel ouderen in Poeldijk
het invullen van de belasting verzorgd. Mooi en dankbaar werk. Ook al is in veel gevallen de belastingteruggave door het rijk door regeringsmaatregelen minder
dan vorig jaar, het blijft een goede zaak dat dit werk zo
nauwgezet mogelijk wordt gedaan en door deskundige
mensen met ervaring. Het bestuur van de KBO, bedankt
mede namens de vele KBO-leden, de dames Brigit en
Leny voor hun inspanningen.
Vakantietijd
Nu de wekelijkse kaartsoos is gestopt tot aan het nieuwe seizoen in september komt de zomer er weer aan.
Ons advies: Ga erop uit en zoek contact.
Suggesties om het verouderingsproces positief te beïnvloeden:
• Laat je nooit aanpraten dat je te oud bent om iets te
doen of te leren
• Blijf geest en lichaam voortdurend trainen
• Pak iets aan waarvan je denkt het niet te kunnen
• Denk niet aan het eindresultaat, want daardoor kun

De poeldijker
je niet genieten van alle tussenfases. Leg je doelen
niet te ver weg.
• Overschrijd de grenzen van het bekende en blijf je leven zien als een ontdekkingsreis.
• Laat je niet verleiden tot negatief praten of denken
over ouder worden.
• Iedereen heeft talenten meegekregen. Probeer die
te ontdekken en benut ze optimaal.
Mensen met een sterk sociaal netwerk leven langer en
hebben meer weerstand tegen ziektes.
Spreuken / gezegden
Er is niets zo eerlijk verdeeld als verstand, iedereen
denkt dat hij er genoeg van heeft.
We zitten allemaal in het zelfde schuitje, alleen de een
roeit en de ander zit te vissen.

HULP BIJ STAP NAAR BRUGKLAS
Succesvol School’s cool
Westland zoekt mentoren
Voor het komende schooljaar 2015/2016 zoekt School’s
cool Westland nog een aantal
mentoren. Deze vrijwilligers
geven 12- en 13-jarigen een
steuntje in de rug bij de overgang van basisschool naar
vmbo, havo of vwo.
Het gaat om leerlingen die hierbij extra aandacht nodig hebben door hun aard, gedrag of omstandigheden

13
thuis. Om een goede start te maken krijgen zij een
mentor van School’s cool Westland aan zich gekoppeld,
die het kind plusminus anderhalf jaar helpt met alle
schoolzaken. Hierdoor worden spijbelen en schooluitval voorkomen. De mentor komt daarvoor elke week
bij het kind thuis. De thuismentor leert de jongen of
het meisje zelfstandig werken, geeft uitleg, praat met
de ouders, overlegt met de klassenleraar en helpt zo
nodig bij het zoeken naar een goede vrijetijdsbesteding. School’s cool werkt al in vijftien gemeenten in
Nederland en de methode is overal succesvol. Bijna alle
kinderen die deze begeleiding krijgen doen het goed
op school en stromen door naar een vervolgopleiding.
School’s cool Westland is enkele jaren geleden van start
gegaan met financiële steun van verschillende fondsen,
onder meer Fonds Westland, Loswal de Bonnen, Oranje
Fonds, Kinderpostzegels, gemeente Westland en nog
andere. Inmiddels hebben vele tientallen leerlingen uit
alle Westlandse plaatsen een eigen mentor gehad. De
resultaten zijn heel goed en ouders, leerlingen en mentoren zijn enthousiast. In het nieuwe schooljaar gaat
School’s cool ruim 20 nieuwe leerlingen begeleiden.
Daarvoor zijn enkele nieuwe mentoren nodig: goed
opgeleide mensen met geduld, inlevingsvermogen en
enthousiasme die het leuk vinden om met kinderen van
deze leeftijd om te gaan en die in staat zijn de kinderen houvast te geven om het eerste schooljaar goed
door te komen. Ook studenten kunnen zich aanmelden.
Mentoren krijgen ondersteuning met intervisie en trainingen. Interesse gewekt? Neem dan contact op met
coördinator Jan Delfgaauw, telefoon 06 546 00 367,
e-mail info@schoolscoolwestland.nl. Meer informatie
op www.schoolscoolwestland.nl.
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EXPOSITIE OVER TWEEDE
WERELDOORLOG WORDT
VERLENGD TOT 28 MEI

Café-Biljart
”De Luifel”
PUBQUIZ TEN BEHOEVE VAN TOUR FOR LIFE BIJ
CAFÉ DE LUIFEL POELDIJK
Op woensdagavond 20 mei wordt in Café de Luifel
een pubquiz georganiseerd ten behoeve van Tour for
Life. Dus quizzen voor het goede doel: het ondersteunen van projecten van het KWF Kankerfonds in strijd
voor de overwinning op kanker. De quiz begint om
20.30 uur. Inschrijven kan ter plekke vanaf 20.00 uur
of via mailadres cafedeluifel@cafedeluifel.nl. Het adres
van Café de Luifel is Dr. Weitjenslaan 28 te Poeldijk en is
bereikbaar via 0174-246925. Deelname aan de quiz bedraagt € 5.00 p.p. en deze komt in zijn geheel ten goede aan Tour for Life. Café de Luifel legt daar nog eens
€ 2.50 pp.

De expositie inzake Mobilisatie, Oorlog en Bevrijding
die onze plaatselijke historicus Koos van Leeuwen heeft
samengesteld in De Leuningjes, wordt verlengd tot 28
mei.

Bij een pubquiz draait het om teams van maximaal 5
personen die het op het gebied van algemene kennis
tegen elkaar opnemen, onder het genot van een hapje
en een drankje. Ook is er een zogenaamde petje-op /
petje-af ronde die individueel gespeeld wordt. Er zijn
mooie prijzen te verdienen.

Ook vanuit de ISW Poeldijk wordt aandacht besteed
aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Een
aantal dorpsgenoten zal op school wat gaan vertellen
over de tentoonstelling. Daarna komen de leerlingen
naar De Leuningjes om zelf te zien wat bijvoorbeeld
Mobilisatie, Inkwartiering en Arbeitseinsatz inhouden,
als het om je familie gaat of je buren.

Tour for Life is een actie waarbij deelnemers geld bijeen
brengen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd
voor de overwinning op kanker. Tour for Life 2015, de
mooiste en meest indrukwekkende etappekoers van
Italië naar Nederland. Elke renner laat zich voor € 2500
sponsoren voor succesvol kankeronderzoek. Leef 8 dagen als prof.

De belangstelling is zo groot voor de kranten, documenten, foto’s en verhalen over de oorlogsjaren in
Poeldijk en omringende dorpen, dat besloten is om
de tentoonstelling nog een paar weken te laten staan.
Dus, als u interesse heeft in de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog, of meer wilt weten hoe de
“gewone” burgers die vreselijke tijd hebben doorstaan, kunt u nog tot 28 mei in de centrale hal van De
Leuningjes terecht.

U bent van harte welkom om wat meer te weten te komen over onze geschiedenis. De openingstijden zijn dagelijks tijdens kantooruren van 08.00 uur tot 17.00 uur,
in het weekend of ’s-avonds op afspraak (bel receptie
De Leuningjes 0174-244761).

Fietsen voor iedere dag of lekker sportief
er op uit, bij ons vindt je ze allemaal!

Kom proefrijden
op de nieuwste E-Bikes

Keuze uit:
Middenmotor
Voorwielmotor
Achterwielmotor

Batavus Dinsdag Comfort €861

Gazelle Orange Bosch

Batavus Diva E-GO Cargo

Batavus Mont Blanc Easy

Gazelle, Batavus, Sparta en Kalkhoff

Kalkhoff Voyager DLX €799

Batavus Zonar Comfort € 891

Focus Whistler 27/29R vanaf €579

Gazelle, Batavus, Cortina, BSP,
Focus, Kalkhoff en Merida

Michel Vis
Tweewielers
BIKE TOTAAL. DOET JE FIETS GOED.

Rijsenburgerweg 34
Poeldijk
Tel.0174-245609

Michelvistweewielers.nl
Info@michelvistweewielers.nl
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Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen

Geen stokoud kiekje, wel een exemplaar dat om diverse redenen
dierbare herinneringen op zal weten te roepen. Enerzijds vanwege de aanwezigheid van de inmiddels bijna honderdjarige Sint
Bartholomeusschool, anderzijds door de landelijke uitstraling die
de Verburghlaan, tot 1918 Polderlaan genoemd, eeuwenlang zo nadrukkelijk heeft gekenmerkt. Nog geen vijftig jaar geleden liep de
laan ter hoogte van de nog immer aanwezige woning van de familie Helderman (op de achtergrond rechts) ’dood’ voor doorgaand
snelverkeer. Slechts een hobbelig rijslag door de weilanden van genoemde boer gaf het bestemmingsverkeer de mogelijkheid verder
te rijden. Het kiekje geeft dankzij de serre en de hoge schoorstenen
een bescheiden indruk van s’-werelds oudste glastuinbouwstreek in
de vijftiger jaren. Hoge schoorstenen die verraden dat middels gas
verwarmde kassen nog allerminst vanzelfsprekend waren, een tijdperk dat toen wel voor de deur stond. Het landschap werd daarna
geleidelijk aan verlost van die veelvuldig voorkomende imposante
bouwwerken. Elk bedrijf kon vanaf toen volstaan met een veel
minder indruk makend en vooral korter ’pijpje’. Het betekende
het definitieve einde van kolen en olie gestookte installaties die via
het rookkanaal soms zwarte stoffen/pluimen de lucht inbrachten
waarop niemand echt zat te wachten. De introductie van gas bleek
onder meer de start van een aanmerkelijk vriendelijker milieu, iets
dat door zowel overheid als particulier als zeer welkom werd erva-

ren. Voor de volledigheid zij vermeld dat de kwekerij ter rechterzijde ten tijde van deze opname door de familie Van Kester werd
geëxploiteerd. Een tuinderij die als zodanig in bedrijf zou blijven
totdat het gemeentebestuur van Monster de betreffende grond een
kleine veertig jaar geleden aankocht voor woningbouw. Ook de eigenaars van een aantal aangrenzende percelen kregen te horen dat
de gemeentelijke plannen ook hen troffen. De gemeente Monster
had de intentie om geleidelijk aan zoveel mogelijk eigen inwoners
ter plaatse te kunnen huisvesten. Dat het gemeentelijk bezit daarna vele jaren braak zou blijven liggen, was een scenario waarmee
geen rekening was gehouden. Onder meer de hoge grondprijzen
waren debet aan het maar niet van de grond komen van de zo ambitieus genomen initiatieven. Het door onkruid ontsierde perceel
werd steeds meer een doorn in het oog van vele Poeldijkers. Groot
was dan ook de opluchting toen eind 1983 de kogel alsnog door de
kerk ging en niet veel later een aanvang kon worden gemaakt met
de bouw van (in eerste instantie) zeventig vrije sectorwoningen in
het zogenoemde ’Plan Verburghlaan’. Mede omdat de bouw toen
in een stroomversnelling terecht kwam, kwamen er binnen enkele
jaren meer woningen ter beschikking dan de Poeldijkers nodig
hadden. Het gevolg was dat er meer burgers van buitenaf een woning in de nieuwbouwwijk konden bemachtigen dan waarvan bij
de plannenmakerij was uitgegaan. Dat het kunnen uitreiken van
de eerste sleutel in 1984
een bescheiden feestje tot
gevolg had, zal niemand
verbazen. Eind 1985
was de nieuwbouwwijk
Verburghlaan volledig bewoond. Intussen maken
de woningen in 2015 al
weer dertig jaar deel uit
van de bebouwde kom.
Drie decennia waarin het
dorp qua woningen flink
is gegroeid, doch het aantal inwoners merkwaardig
genoeg niet noemenswaardig is gestegen. Ter
completering zij gemeld
dat de woningen aan de
overzijde van de, intussen
tot Verburgh-Hof omgedoopte, school los van genoemd plan reeds eerder
tot stand waren gekomen.
Zij die elders opgroeiden
en in het nieuwbouwwijk
Verburghlaan
intussen
’hun thuis’ hebben gevonden, krijgen via dit plaatje
een kleine indruk op welke
wijze hun leefomgeving in
vroeger jaren werd benut.
Serene rust in de
Verburghlaan,
daarmee was het echter
snel gedaan
toen er werd gebouwd,
werd het vol gestouwd,
met auto’s, een komen en
een gaan’.
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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 23 mei:
19.00 uur: Geen viering
Zondag 24 mei: Hoogfeest van Pinksteren
11.00 uur: Dames en Heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering de Missa Festiva van A.
Gretchaninoff.
Zaterdag 30 mei:
19.00 uur: De heren van het Bartholomeuskoor zingen tijdens de viering de Missa in honorem
Sanctissimae Trinitatis van Hubert Cuypers.

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

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

Zondag 31 mei: Feest H. Drieëenheid
11.30 uur: Het kinderkoor zingt bij de Eerste
Communieviering.
19.00 uur: D
 ames en Heren Bartholomeuskoor zingen
bij het Marialof.
Kinderkoor bij Eerste Communieviering
Evenals bij de Kennismakingsviering willen we de kinderen die vorig jaar en het jaar ervoor hun Eerste
Communie gedaan hebben uitnodigen om met het kinderkoor mee te zingen tijdens de viering op zondag 31
mei.
Het lijkt me namelijk erg leuk als deze kinderen het kinderkoor komen versterken zodat we er met elkaar een
feestelijke viering van kunnen maken. Ook broertjes en
zusjes van Eerste Communiekantjes mogen meezingen.
We nodigen alle kinderen dan ook van harte uit om
woensdag 27 mei naar het repetitielokaal van Deo
Sacrum in de Leuningjes te komen om samen met de
kinderen van het kinderkoor de liederen voor de Eerste
Communieviering te oefenen. We oefenen daar van
16.00 tot 17.00 uur.
Ook de kinderen die dit jaar hun Eerste Communie
doen zijn deze woensdagmiddag van harte welkom. Zij
zitten natuurlijk apart in de kerk op de 31e maar als ze
woensdag de liederen extra geoefend hebben kunnen
ze goed meezingen.
Kinderen die meezingen in de viering worden zondag
31 mei om 11.15 uur in de Dagkapel verwacht (links
voorin de kerk) (De viering begint om 11.30 uur). Daar
kunnen we dan nog even een paar liedjes doornemen
en komen dan gezamenlijk de kerk binnen.
Zullen we zeggen, tot woensdag 27 mei !!!!
Ga je mee op zomerkamp met het kinderkoor
Ieder jaar in de laatste week van de zomervakantie gaat
het kinderkoor op Zomerkamp. Het zomerkamp is voor
kinderen vanaf groep 3 en hoger en net als voorgaande
jaren mogen er ook kinderen mee die niet op het kinderkoor zitten.
De maximum leeftijd is 16 jaar.
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Hartstikke gezellig, 5 dagen met elkaar er op uit en
sporten en spelen doen.
En …. Natuurlijk wordt er ook gezongen tijdens het zomerkamp.
Op maandag 17 augustus vertrekken we vanaf de
Leuningjes naar Otterlo
(We verwachten dat
er veel kinderen meegaan, dus we willen
weer graag met de bus.
Hopelijk kunnen we
een sponsor vinden.
(Heb je tips, laat het
ons weten!)
Lukt dat niet dan gaan
we met auto’s.
In Otterlo verblijven we in “De Houtkamp”. Ben je
nieuwsgierig hoe het kamphuis eruit ziet: kijk dan op
www.dehoutkamp.nl
Vijf dagen lang vermaken we ons daar met sporten en
(spannende) spelen. Natuurlijk wordt er ook gezongen.
De speciale kampcommissie is al heel druk bezig met
de voorbereidingen. Het thema is bekend en de spelen
worden momenteel verder uitgewerkt. Het gaat vast en
zeker weer een fantastische kampweek worden.
De kookstaf is trouwens ook al bezig met de samenstelling van de menu’s.
Vrijdag 21 augustus komen we rond 17.00 uur met de
bus thuis bij De Leuningjes.
De kosten voor het zomerkamp bedragen € 115,- per
kind. Hierbij zit alles inbegrepen. Vervoer, de overnachtingen in ons kamphuis, alle maaltijden en drinken tussendoor. Als zakgeld adviseren we maximaal € 7,- mee
te nemen. Dat kan gebruikt worden om in ons eigen
snoepwinkeltje iets te kunnen kopen.
Vlak voor de zomervakantie krijg je verdere informatie
over het kamp met een lijst wat je allemaal nodig hebt.
Wil je ook mee op zomerkamp. …….????? Stuur dan
een mailtje naar zangkoren@deosacrum.nl. Je krijgt
dan het inschrijfformulier gemaild.
Het zomerkamp van Deo Sacrum ........ dat mag je natuurlijk niet missen.

Telefoon: 0174 - 243108

Feestelijk Bevrijdingsconcert
Het concertkoor van Deo Sacrum gaf op dinsdagavond 5 mei een feestelijk Bevrijdingsconcert in de
Bartholomeuskerk met medewerking van Holland
Symfonie Orkest, schrijfster Nelleke Noordervliet en de
Solisten: Deirdre Angenent – sopraan, Carina Vinke –
alt, Leon van Liere – tenor, Georg Gädker – bas.
Het geheel onder leiding van Steven van Wieren.
Het publiek heeft genoten van het afwisselend programma.
TV
Met grote droefheid en geschokt hebben wij kennis
genomen van het plotseling overlijden van ons medebestuurslid

Joke Daalman
sinds enkele jaren weduwe van ons oudbestuurslid Jan
Daalman.
Joke was binnen onze stichting zeer actief en geliefd bij
velen. Wij zullen haar missen en niet vergeten.
Haar familie en vrienden wensen wij veel sterkte om dit
zware verlies te dragen.
Namens alle vrienden van de Stichting “Het Andere Werk”
te Poeldijk,
Het Bestuur.

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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Tank en Schenk
Twee maanden geleden zijn wij gestart met Tank en
Schenk. Bij iedere tankbeurt schenken wij, Tamoil
Tanqplus Poeldijk een cent per liter aan een goed doel
of vereniging. Wellicht dat u hierover al in een eerdere
Poeldijker heeft gelezen. Het kiezen gaat heel eenvoudig. U kiest eerst een categorie en daarna een vereniging of goed doel in die categorie. De categorieën zijn
landelijke doelen, lokaal sport, lokaal muziek, lokaal
cultuur en overige. Dit kiezen duurt slechts enkele seconde en is helemaal gratis voor u als klant.
De tussenstanden op 11 mei 2015 (twee maanden na de
start) zijn hiernaast te zien.

Veel klanten nemen nu nog niet de tijd om te schenken,
en dat is echt zonde. Het kost u als klant immers niks,
en de verenigingen kunnen het geld heel goed gebruiken. Het bewijs dat veel kleine beetjes oplopen, kunt u
zien in de tussenstanden.
Dus Tank en Schenk en geef uw vereniging een steuntje
in de rug!
Heeft u vragen over Tank en Schenk, neemt u dan contact op met: Kelly van Tol via kelly@tanqplus.nl of 0615166869.

uitzetten van alle lichten
met één schakelaar?

SVB Transportgroep B.V.

ABC Westland 293
2685 DC POELDIJK - Tel: 0174-282270
Website: www.svbtransportgroep.nl
E-mailadres: info@svbtransportgroep.nl

info@lichtgeluiddomotica.com
licht - geluid - domotica
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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

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Jubilarissen in het zonnetje
Tijdens de jaarvergadering van muziekvereniging Pius
X werden ook dit jaar jubilarissen in het zonnetje gezet. Dit jaar zijn er drie leden al 25 jaar lid van onze
vereniging, namelijk: Carola van der Meer, Jan-Willem
Nederpelt en Gerard Mank.
Later dit jaar tijdens een concert zullen zij nog gehuldigd worden, maar nu kregen zij alvast een mooie bos
bloemen als blijk van waardering.
Alle drie: Van harte en nog vele muzikale jaren toegewenst.

poeldijkertjes
Gevonden:
Zwarte space-scooter
in de Eliasdreef.
Tel.nr: 06-30424621

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

Offers Wonen & Mode
Loosduinse Hoofdstraat 315
Den Haag

31 mei
Elluf Kroegetocht
(fietstocht)
start bij Café de Luifel
vanaf 11.00 uur
Wij feliciteren onze ouders

Evert en Corrie Daalman
die op 26 mei
50 jaar getrouwd zijn.

Marian, Geert, Jacqueline, Edwin
en de kleinkinderen

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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Uw mooiste foto
op hout of metaal
Bestel nu bij lokaalprinten.nl
Het gemak van online, het voordeel van lokaal

Al vanaf € 25,00

✔
✔
✔
✔
✔

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

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

Jan Barendselaan 190 - 2685 BX Poeldijk – T (0174) 28 50 60
E info@nadorpdruk.nl - I www.nadorpcommunicatiemakers.nl
Nadorp Communicatiemakers is uw lokaalprinten.nl leverancier in
Poeldijk. U kunt hier voorbeelden van prints op diverse materialen
bekijken alvorens uw bestelling te doen. U bent van harte welkom.

Hallo
voordeel!

Coca-cola, Fanta of Sprite

2 flessen 1,5 liter van € 3,58 voor € 2,79

Jumbo ambachtelijke salades
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Boere

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 21.00 uur
Zondag van 12.00 tot 18.00 uur

