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 Verburghlaan 24a Poeldijk 
 Bel voor en afspraak 
 06‐27000290  

Barbecue voordeelpakkett en
10 Speklapjes 5.0010 Stokjes saté  6.0010 Hamburgers 6.5010 Kip drumsticks 4.5010 Procureurlapjes 6.0010 Barbecueworstjes 7.50

Van der Maarel, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk
Tel. 0174-245262 
info@vandermaarel.keurslager.nl
www.vandermaarel.keurslager.nl

zondag 26 juli 
wielerronde van poeldijk

Het wielercomité van poeldijk organiseert op zondag 26 juli de 66e wielerronde 
van poeldijk. Het comité is er weer in geslaagd om met een mooi rennersveld 
aan de start te verschijnen, met onder andere plaatselijke favorieten dennis 
van leeuwen, Sem van de Bogaert en alex van ruijven. Het belooft weer een 
mooie wielerronde te worden. 

Wij willen al onze sponsors bedanken voor hun financiële steun. Ook een woord van dank aan 
alle vrijwilligers die ons deze dag ondersteunen. Wij hopen dat u als publiek weer mee komt 
genieten van een dag vol mooie wielersport. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden 
en/of mensen die wat willen doen en helpen organiseren van de ronde van Poeldijk.

De wielerdag ziet er als volgt uit:
11.00 uur: Nieuwelingen 40 Km
12.00 uur: Rabo Dikke Banden Race voor de jeugd van Poeldijk en omstreken
13.00 uur: Junioren 60 Km
14.45 uur: Regiorenners A en B
16.00 uur: Elite / Beloften 80 Km

Wij hopen weer op de medewerking van alle mensen, vooral van hen die woonachtig zijn 
langs het parkoers. Wij willen u vragen om ervoor te zorgen dat het parkoers ‘s morgens om 
8.00 uur autovrij is zodat wij voldoende tijd hebben om het parkoers op te bouwen. Indien 
u die dag nog weg wilt, zou u dan uw auto buiten het parkoers willen parkeren. Ook de 
bezitters van huisdieren willen wij vragen hun dieren binnen te houden of aan de lijn. Dit 
voor de veiligheid van de renners en uw huisdier. 
Wij zijn als wielercomité heel dankbaar als u daar uw medewerking aan zou willen verlenen 
en wensen alle inwoners van Poeldijk een mooie wielerdag toe.
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Verschijnt om de 14 dagen.
Uitgave:  STICHTING DORPSBLAD ,,DE POELDIJKER’’

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

Wilt u adverteren in de Poeldijker?
Info: www.depoeldijker.nl of telefoon 0174 642196
Bezorger: telefoon: 06 33918904

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

Poeldijkertjes:
Particulier f 1,00  –  Zakelijk f 12,50 (contant)

Tekst + geld in envelop naar redactieadres.

De   poelDijker BELANGRIJKE  NUMMERS
Alarmnummer: 112

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

Gemeente Westland: 140174

Dr. Schijen 0174 212232, noodlijn 0174 240638
Dr. Touw 0174 247373, noodlijn 0174 241947

Spoedgevallen buiten de normale praktijktijden:
De Centrale Huisartsenpost Westland, 0174 638738

Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808

Careyn wijkverpleging Poeldijk: 06 23577957, www.careyn.nl
4e dinsdag van de maand spreekuur bij de verpleegkundige van 
13.00 - 14.00 uur in de Wittebrug 52

Pieter van Foreest: 015 515 5000, contact@pietervanforeest.nl,
www.pietervanforeest.nl

Verloskundigen: 06 24713713

Vitis Welzijn: www.vitiswelzijn.nl

Gehandicapten Platform Westland: 06 34959999

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

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

Dierenbescherming afd. Westland: 0174 630863

Uitvaartverzorging van Dijk & Noordermeer: 0174 292926

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

GEVRAAGD:

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

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

MISSIE ONTWIKKELING VREDE (M.O.V.) 
GEBRUIKTE KLEDING AF TE GEVEN BIJ:

Jos Grootscholten, Wateringseweg 97a, telefoon 0174-245330
Mevr. G. v. Dijk, Villa Corentho, Voorstraat 4a, telefoon 0174-245665

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

Het Endhof 5  -  Telefoon 0174 245520

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:

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

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

Contactpersoon Poeldijk

Joep van Veen, 06 81022746

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI

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

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

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:

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

arNOuD aMMErLaaN - Telefoon 06 21276786

AGeNDA

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.

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

Voor de uitgave van 29 juli, gelden de volgende inleverdata : 
Inleveren kopij: dinsdag 21 juli vóór 12.00 uur; 
voor advertenties: donderdag 23 juli vóór 12.00 uur.

26 juli  ♣ Wielerronde Poeldijk.

31 juli, 1 en 2 augustus

  ♣ Varend Corso Westland.

10-15 augustus  ♣  Kindervakantiespelen.

6-13 september  ♣ Rondje Poeldijk.
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Groot is het verdriet als je iemand verliest van 
wie je houdt. Maar waardevol is ook de troost 
die je ontvangt van mensen die met je meeleven. 
Wij hebben het ondervonden bij het overlijden 
van mijn lieve man, onze vader en opa

Aad den Ouden
Daarvoor onze dank.

Nelly den Ouden-van Bergenhenegouwen
 kinderen en kleinkinderen

Poeldijk, juli 2015

varend CorSo weSTland 
Het Varend Corso Westland wordt gehouden op vrijdag 
31 juli, zaterdag 1 augustus en zondag 2 augustus.
Onder het thema ‘Pluk De Dag’ zal het Varend Corso 
Westland weer door de wateren van Westland, Midden 
Delfland, Vlaardingen en Delft te bewonderen zijn.
 
Het al weer 18e corso vaart traditioneel op zaterdag  
(1 augustus) o.a. door Poeldijk langs de Vredebestlaan / 
Nieuweweg vanaf ca. 16.00 uur.
Ook de boot van de kern Poeldijk is dan weer te be-
wonderen.

Nodig familie, vrienden en kennissen uit om langs de 
waterkant dit prachtige schouwspel te zien, waardoor 
het mede een reunieachtig karakter krijgt met veel ge-
zelligheid.

Corsoboot Poeldijk 2014

 

Tot ziens bij

Bakkerij van der S
ande

in de Voorstraat

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

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

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

AANBIEDINGEN:
Vrijdag 17 juli en zaterdag 18 juli:

8 mINImuffINs mEt chocolADE
stukjEs nu voor   .......................................................  @ 4,20
6 sNEEtjEs krENtENwEGGE
nu voor   .....................................................................................  @ 1,95
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Vrijdag 24 juli en zaterdag 25 juli:

GEvulDE koEkEN mEt zuIvErE 
AmANDElspIjs vers gebakken in de winkeloven

nu  ...................................................... 4 HALEN  3 BEtAlEN

6 stolsNEEtjEs nu voor   ..............................  @ 1,95
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

hEt GrootstE AssortImENt BrooD BIj DINEr, 
BArBEcuE EN GourmEt. vErrAs uw zomErGAstEN 

EN proEf DE smAAk vAN BrooD.

kijk ook eens naar de website van 
bakkerij van der sande:

www.BAkkErIjvANDErsANDE.Nl
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trottoir ver-
breed. Wij 
vinden het 
aangezicht 
verbeterd, 
echter le-
vert het qua 
parkeren en 
verkeer wel 
lastige situa-
ties op. Aan 
de straat zelf 
zijn brede 
moderne parkeervlakken gerealiseerd. Tevens zijn er en-
kele schuine parkeerinhammen. Vanuit deze parkeerin-
hammen is de bocht richting de Verburghlaan hierdoor 
scherper geworden. Wanneer je met een auto rijdt die 
een lange ‘neus’ heeft, dan is deze scherpe bocht bij-
na niet te maken. Een ander probleem doet zich voort 
ten hoogte van de Dr. 
Weitjenslaan. In de hoek 
van de overgang van de 
Sutoriusstraat in de Dr. 
Weitjenslaan is twee rich-
tingsverkeer helemaal 
niet meer mogelijk. Wij 
hebben het college ge-
vraagd om te bekijken 
of de Sutoriusstraat wel-
licht beter een eenrich-
tingsweg kan worden. 
Mocht een eenrichtings-
weg wenselijk bevonden 
worden, dan hebben wij 
gevraagd om te bekijken 
wat dit doet voor de ver-
dere verkeersbewegingen 
in de omliggende straten. 
Mocht een eenrichtingsweg niet wenselijk bevonden 
worden, dan hebben wij gevraagd naar andere moge-
lijkheden om de situatie te verbeteren. 

Groeten,

Joep van Veen en Kelly van Tol

proBlemen nieuwe SiTuaTie 
SuToriuSSTraaT

Met onze liefde voor Poeldijk, hebben wij, raadsleden 
van de Westlandse gemeenteraad, altijd extra aan-
dacht voor het wel en wee in Poeldijk. Zo hebben wij 
onlangs vragen ingediend over de parkeersituaties in 
de Nieuwstraat en de 
Sutoriusstraat. In de 
Nieuwstraat is al enkele 
tientallen jaren een, ons 
inziens, hele vreemde 
parkeersituatie. Iedere 
1e tot en met de 15e van 
die maand geldt er een 
parkeerverbod aan de 
“rechterkant” van de 
straat (waar koopwonin-
gen staan). De 16e tot en 
met de 31e van de maand 
geldt er een parkeerver-
bod aan de “linkerkant” 
van de straat (waar huur-
woningen staan). 
In de praktijk komt het 
er dus op neer dat twee 
keer per maand alle auto’s van de bewoners van de 
ene kant naar de andere kant moeten. Tijdens de ‘over-
gangsdagen’ heeft een gedeelte van de straat zijn 
auto reeds aan de overkant geparkeerd, terwijl an-
dere auto’s nog niet verplaatst zijn. Er staan dan aan 
twee kanten auto’s. Wanneer er aan beide kanten van 
de straat is geparkeerd, dan is de chaos compleet. Met 
een grote auto kun je dan helemaal niet door de straat. 
Doordat de parkeerdruk alleen maar toeneemt, en de 
auto’s alsmaar groter worden, verergert deze situatie. 
Daarom hebben wij het College van Burgemeester en 
Wethouders gevraagd om met de bewoners in overleg 
te treden over oplossingen van de geschetste proble-
men. 

Zoals hierboven reeds aangegeven hebben wij ook de 
verkeerssituatie in de Sutoriusstraat aangekaart. Begin 
dit jaar is de Sutoriusstraat opnieuw bestraat en is het 

Tel. : 0174 - 243108
Fax : 0174 - 244827

Mobiel : 06 - 53175878

Gantel 4
2675 CH  Honselersdijk
zwantrans@planet.nl

Gantel 4  •  2675 CH Honselersdijk
Telefoon: 0174 - 243108  •  Fax: 0174 - 244827  •  Mobiel: 06 - 53175878  •  E-mail: zwantrans@planet.nl
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H. BARTHOLOMEUS
VOORSTRAAT 111
2685 EK POELDIJK
TELEFOON 0174-245058
Algemeen nummer: 
NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: 
NL 44 RABO 01422 00 875

Pastoresteam regio West:
-  pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG  ’s-Gravenzande 

tel. 0174-764338  e-mail: kwee@rkwestland.nl

PAROCHIE HOMEPAGE INTERNET:
www.rkwestland.nl, E-MAIL: bartholomeus@rkwestland.nl

Federatiesecretariaat
Dijkstraat 25, 2675 AV  Honselersdijk
Tel. 06 5147 7508 / e-mail: info@rkwestland.nl

vakanTie
Je bent er soms echt aan toe: vakantie. Je doet je werk 
met plezier of gaat graag naar school. Maar een onder-
breking doet je toch heel goed. Vakantie betekent: vrij 
zijn. Tijd om uit te rusten en te ontspannen. Een perio-
de om andere dingen te doen dan gebruikelijk. Nieuwe 
horizonnen verkennen of een sportieve uitdaging aan-
gaan. Meer tijd hebben voor elkaar en voor jezelf.

Ook in de Bijbel komen wij het verschijnsel ‘vakantie’ 
tegen! In het eerste boek van de Bijbel lezen wij: ‘Maar 
de zevende dag bracht God het werk, dat Hij verricht 
had, tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van 
het werk, dat Hij verricht had. God zegende de zevende 
dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God 
van al het werk, dat Hij scheppend tot stand had ge-
bracht.’

God zelf gaat met vakantie. Na dagen van hard wer-
ken – scheppen is geen licht karwei – neemt God het 
er even van. En het mooiste van het verhaal is wel: dan 
pas komt Zijn werk tot voltooiing. 

Wij zijn als mensen kennelijk niet alleen bedoeld om 
ons af te tobben met de zorgen van elke dag: je werk, 
je studie, je gezin, je vrijwilligerstaken. God heeft iets 
veel groters voor ons in petto. Pas als je geniet, even 
vrij kunt zijn, dan pas komt je werk en de zorg die je 
aan mensen en dingen besteed, tot zijn recht. Dat heeft 
God met ons voor. Dat doen wij lang niet altijd. Wij ho-
ren mensen zo vaak zeggen: 
‘Als ik eenmaal die studie of opleiding voltooid heb, 
dan ……’
‘Als het huis helemaal klaar is, dan ……’ 
‘Straks als ik in de VUT zit of gepensioneerd ben, dan 
……’
‘Dat komt wel als de kinderen uit huis zijn ……’

Straks ……… Als ………

Grote plannen en mooie dromen, die alleen maar uit-
stel vinden. Maar je leeft nu en niet in de toekomst!  
Als je op het moment dat je leeft geen tijd neemt om te 
genieten, dan heeft God daar verdriet van. Daar heeft 
Hij het leven niet voor bedoeld!

De vakantietijd breekt van alle kanten aan. Voor de  
één betekent dat verre reizen maken, voor de ander 
betekent dat ‘effe’ lekker thuis. Ik wens u allemaal toe, 
ieder op zijn/haar manier en binnen de eigen moge-
lijkheden, dat het een echte zevende dag voor u zal 
worden: even vrij en genieten van de moeite die je 

• Baggerwerk in sloten, vijvers en grachten
• Eigen depot voor baggerspecie
• Maaiwerk van bermen en slootkanten
• Beschoeiingen en damwanden
• Sloten graven en dempen
• Aanleggen en verbreden van dammen
• Leveren en afvoeren van grond,

zowel over de weg als over water
• Brede rijplaten te huur

Jac. v. Zeijl & zn.
grond, bagger en beschoeiingswerken

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingsswerken 06-20301432

Wij zijn er voor uWij zijn er voor u

EEN PERSOONLIJKE UITVAART
MET OOG VOOR DETAIL

Telefoon 0174-270090
Uitvaart- informatiecentrum

Voorstraat 26, 2685 EM  Poeldijk
www.lupine.nl U I T V A A R T V E R Z O R G I N GU I T V A A R T V E R Z O R G I N G

DE LIER

LUPINE_0911_09_POELDIJK_93x91.indd   1 14-09-2011   10:45:42

Voor de getoonde belangstelling, in welke vorm dan 
ook, ondervonden bij het overlijden van onze broer, 
zwager en oom  

Gerardus Hendrikus Verbeek
(Geert)

willen we u hartelijk danken.
 
Uw medeleven heeft ons goed gedaan, het geeft ons 
steun bij het verwerken van het verlies.

Namens de familie:
 C.J. Verbeek

Poeldijk, juli 2015
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genomen hebt. Niet voor later, maar gewoon nu. Want 
daar leef je voor.

Ik wens u allemaal, mede namens de andere leden van 
het pastoraal team een goede zomertijd toe!

Pastoor J. Steenvoorden

de kerkradio gaaT 
veranderen !!!

Na 18 jaren kerkradio vanuit de Bartholomeuskerk te 
hebben verzorgd via de Caiway kabelnetwerk, gaat dit 
in augustus veranderen. 

De Caiway verzorgt vanaf half augustus deze dienst 
niet meer en gaat dit overdragen aan Kerkomroep 
Nederland. 
Zij verzorgen al jaren kerkradio voor alle gezindten in 
Nederland via het internet of een vaste telefoonaan-
sluiting. 
De Caiway heeft een aanbod gedaan om een en ander 
zo soepel mogelijk te laten verlopen en een behoorlijk 
aandeel in de startkosten op zich genomen. Zoals kerk-
zender, luisterkastjes en start/ installatiekosten.

Voor hen die een zwart Caiway kastje hebben staan 
gaat er wel wat veranderen.
Omdat het nieuwe systeem via internet werkt heeft de 
Caiway ook aangeboden om mensen zonder internet-
aansluiting een gratis modem te geven mits er wel ka-
beltelevisie bij hen aanwezig is.
Deze mensen hebben inmiddels bericht gehad dat zo’n 
modem beschikbaar is. De modems zijn bezorgd op de 
pastorie en vandaar uit nemen we contact met u op, als 
kerkradiogebruiker, om in de komende maand de oude 
kerkradio te gaan vervangen en over te schakelen naar 
het nieuwe systeem.

Het blijft een luisterkastje van ongeveer hetzelfde for-
maat met een goede geluidskwaliteit. Het grote voor-
deel van het nieuwe kastje is dat er opnames opstaan 
van vieringen van zeker 2 maanden terug. Je kunt ook 
altijd de viering op een ander tijdstip beluisteren.
Mensen die al beschikken over een internetaansluiting 
kunnen nu ook via de computer of laptop luisteren naar 
onze kerk en eventueel andere kerken in Westland of 
zelfs heel Nederland. 

 

 

 
 
 
 
 

De grootste collectie tegels ….. 

het mooiste sanitair ….. 

alle ruwbouwmaterialen ….. 

en professioneel gereedschap 

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

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

 

DAAR KAN JE OP BOUWEN! 
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U gaat naar www.kerkomroep.nl en kiest dan de plaats 
Poeldijk. Dan kunt u in de lijst zien of er een live uitzen-
ding is of welke opnamen er staan om te beluisteren.
Voor luisteraars in de Witte Brug, die via het radioka-
naal FM 97,7 luisteren, gaan we nog een oplossing zoe-
ken om dit op dezelfde manier te laten functioneren.
In de Terwebloem gaan we gewoon met de nieuwe 
luisterkastjes van start.
Mochten er vragen zijn, bel gerust naar onderstaand 
telefoonnummer, wij proberen u zo goed mogelijk te 
informeren en de overgang zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. Ook als er aanvullende informatie nodig is 
communiceren wij dat via de Poeldijker.

Met vriendelijke groet namens de kerkradio verzorgers,

Gerard de Vreede
Gantel 2a, 2675 CH Honselersdijk 
0174-243764 of 06-51595809.

kerkBeriCHTen
weekend 18/19 juli: 16e zondag door het jaar (B).
zaterdagavond 19.00 uur:
geen viering!! Er is een viering in de H. Machutuskerk
te Monster.

zondagochtend 11.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING met volkszang en cantor.
Voorganger: Pastor M. Straathof.

Intenties: jaargetijde Toos Rijgersberg-Koene, jaar-
getijde Jeanne van Dijk-Dekker, Jan v.d. Elst, Ria v.d. 
Knaap-Barendse, Joop Daalman, Jan Daalman, Joke 
Daalman en Gré Daalman, Roos v.d. Knaap-v.d. Berg, 
levende en overleden familie v.d. Knaap-v.d. Berg, 
Ton van Kester, Nico van Kester en familie.

weekend 25/26 juli: 17e zondag door het jaar (B).
zaterdagavond 19.00 uur:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING met volkszang en  
cantor.
Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk.

Intenties: Karin v.d. Haas-v.d. Geest, Leen van Bergen 
en Marie van Bergen-Janssen, Arnold Oosterwijk, 
Dolf Barendse.

zondagochtend 11.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING met dames en heren Bartholo-
meuskoor, Latijns-Nederlands.
Voorganger: Pater K. Janssen.

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

Intenties: Uit dankbaarheid bij het 60-jarig huwelijk 
van Geerd en Trees Enthoven-van Leeuwen en over-
leden zoon Ard Enthoven en de familie Enthoven en 
Van Leeuwen, Riet Olsthoorn-Duynisveld, Kees v.d. 
Knaap, Clary v.d. Knaap-Strik, André v.d. Knaap, Piet 
Mooijman, Karin v.d. Haas-v.d. Geest, Grar v.d. Ende-
Zuijderwijk, Henk Broch en Corry Broch-van Ruijven.

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 23 juli om 19.00 uur:
Woord- en Communieviering: mw. T. v.d. Sande.
donderdag 30 juli om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden: Dhr. J. Brabander.

vieringen in de TerweBloem
Geestelijk verzorger: 
Mevr. Rafael Maria Theuvenet, telefoon 06-57319910
Pastorale Raad: L. v. Leeuwen, telefoon 245789

woensdag 15 juli om 19.00 uur:
Rozenkransgebed
vrijdag 17 juli om 15.00 uur:
Woord- en Communieviering Past. Els Geelen
woensdag 22 juli om 19.00 uur:
Rozenkransgebed
vrijdag 24 juli om 15.00 uur:
Woord- en Communieviering Diaken R. Dits
woensdag 29 juli om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

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

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

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
JAN BARENDSELAAN 70

POELDIJK

TELEFOON 0174 - 244111
afhaalmenuOok speciaal 
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Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling/reparatie
H APK /roetmeting

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming

Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl

Vlotlaan 578

2681 TX Monster

0174-212080

Klimaatinstallaties

Loodgieterwerk

Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

dreiging door Terreur
Op het moment dat ik dit schrijf (twee weken voor u 
dit leest) is de wereld weer opgeschrikt door een aan-
tal terroristische aanslagen. Alleen al op vrijdag 26 juni 
vier aanslagen: in Frankrijk werd een man onthoofd, in 
Tunesië werden tientallen strandgangers neergescho-
ten, en in zowel Koeweit als Somalië kostte een zelf-
moordaanslag tientallen het leven.
Vooral de aanslag in Tunesië komt dichtbij voor ons. Die 
nietsvermoedende toerist, dat had u of ik kunnen zijn. 
Stel je voor, je ligt op je handdoekje, je ziet een bootje 
naderbij komen, daarin een man met een grote para-
sol... En ineens blijkt die parasol een machinegeweer te 
bevatten dat zich op jou richt. Je bent volkomen kans-
loos!
Helaas hebben allevier de aanslagen direct met religie 
te maken. Het is geen toeval dat ze plaatsvonden in de 
heilige maand Ramadan, op een vrijdag. Deze aansla-
gen zijn gepleegd in naam van het geloof in Allah, het 
heeft geen zin om dat te ontkennen. 
Na deze en eerdere aanslagen dreigt er gevaar. Gevaar 
dat ook in óns land een terreurdaad plaatsvindt. Daar 
kunnen u en ik helaas weinig aan doen. Het is de taak 
van de regering om waakzaam te zijn en waar nodig ac-
tie te ondernemen, al moeten we beseffen dat ze nooit 
elk gevaar kan afwenden.
Er dreigt echter nóg een gevaar, en daar kunnen we 
wel iets aan doen. Namelijk het gevaar om elke mos-
lim te zien als een extremist en potentiële terrorist. Als 
zulke gedachten ons handelen gaan bepalen, sluiten 
we een hele groep mensen buiten de samenleving en 
bevorderen we de polarisering in de maatschappij. We 

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

moeten beseffen dat verreweg de meeste moslims in 
het Westen resoluut afstand nemen van zulke terreur-
daden, gepleegd op willekeurige slachtoffers. Als be-
volkingsgroepen zo van elkaar vervreemden, speelt dat 
juist het extremisme in de kaart!
Autochtone Poeldijker: denk daarom niet aan ‘de mos-
lim’ als een ander ver weg, maar verplaats u eens in 
de situatie van zo iemand. Stelt u zich eens voor dat u 
die buschauffeur van Marokkaanse afkomst bent. Hoe 
moet dat voelen, als je merkt dat anderen je wantrou-
wend aankijken? Als je het idee hebt dat je je voort-
durend moet verdedigen? Als je ziet hoe jouw geloof 
gebruikt wordt om de meest afschuwelijke daden te 
rechtvaardigen? Praat niet óver mensen, praat liever 
mét hen. Want waar gepraat wordt, kijk je elkaar in de 
ogen. Dan ontdek je dat je allemaal een mens bent met 
een moeder.

kerkdienSTen
zondag 19 juli 2015
10.00 uur: Ds. C.L. de Rooij, Rotterdam
19.00 uur: Ds. J. Quist, Scheveningen

zondag 26 juli 2015 
10.00 uur: Ds A.J. Molenaar
19.00 uur: Ds. K.W.F. Borsje, Katwijk aan Zee

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

Bij de kerkdiensten
Op zondag 19 juli begroeten we 's morgens ds. C.L. 
de Rooij uit Rotterdam en ‘s avonds ds. J. Quist uit 
Scheveningen. Tweemaal een gastvoorganger dus!
Op zondag 26 juli leid ik zelf weer de eredienst ’s 
morgens. Na een pauze van drie weken is opnieuw een 
hoofdstuk uit Openbaringen centraal in de verkondi-
ging. We lezen het elfde hoofdstuk, waar het gaat over 
twee getuigen. Te midden van de chaos in de wereld 
brengen zij het woord van God. Is dit misschien een 
beeld voor de taak die de christelijke kerk heeft, in deze 
wereld vol verwarring? We gaan het horen!
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De avonddienst wordt geleid door ds. K.W.F. Borsje uit 
Katwijk, terwijl ik voorga in thuisgemeente aldaar. 
Allen hartelijk welkom in de kerk!
ds. A.J. Molenaar

maandsluiting “Terwebloem”
Op vrijdag 31 juli om 19.00 uur is er weer maandslui-
ting in de Terwebloem. de overdenking wordt verzorgd 
door onze eigen predikant Ds. A.J. Molenaar.
Muzikale medewerking verleent het kwartet Deo 
Gloria. Organist is Erna Brinkman.
We hopen u weer allemaal te begroeten zodat we met 
elkaar een goed en gezegend samenzijn hebben

Commissie Gemeentewerk.

oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van: 29 juli tot 
en met 1 augustus op het adres: Monsterseweg 112, 
Poeldijk (naast hotel-restaurant Elzenhage).

zaterdag 18 juli 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

grote verloting
De loten voor de grote verloting van de BAZAAR zijn 
klaar en kunnen weer gekocht worden. De loten kosten 
€ 1,00 per stuk en een boekje met 15 loten kost  
€ 15,00. De prijs is niet verhoogd! Er zijn in totaal 4000 
loten. 

U kunt loten kopen door geld over te maken naar 
Rabobank NL25RABO0342907603 of ING bank 
NL87INGB0004778226 beiden t.n.v. Bazaarcommissie 
Poeldijk onder vermelding van LOTEN en duidelijk uw 
naam en adres. 

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

I M P O R T  –  E X P O R T

w w w . w i t k a m p . n l

zomerleeS Bingo – maakT van lezen een Spel!
Van 1 juli tot 1 september kunnen alle leerlingen van 
de basisschool meedoen

Lees een boek onder een boom, lees samen met je va-
der een stripboek of lees je huisdier voor. Tijd om eens 
lekker gek te lezen met de bijzondere opdrachten van 
de ZomerLeesBingo. Het ZomerLeesBingo spel voor alle 
kinderen van de basisschool maakt het lezen tijdens 
de vakantie extra leuk. Vanaf 1 juli kunnen de bin-
gokaarten worden opgehaald bij alle vestigingen van 
Bibliotheek Westland. Er kan meteen begonnen wor-
den met de leesopdrachten. Is een opdracht volbracht? 
Ga naar de bibliotheek en laat de opdracht afstempe-
len. Als de Bingokaart helemaal vol gelezen is, dan is 
het tijd voor een mooi cadeautje. 

WestlandTheater De Naald stelt voor de eerste 25 win-
naars vrijkaartjes beschikbaar voor een jeugdfilm naar 
keuze in de maand september. Dus zorg ervoor dat 
al je vrienden en vriendinnen ook mee doen met de 
ZomerLeesBingo, dan kunnen jullie lekker samen naar 
de film. Daarnaast zijn er tegoedbonnen voor gratis 
popcorn en een drankje bij WestlandTheater De Naald 
te winnen. Er is altijd een cadeautje uit de grabbelton 
bij de bibliotheek te scoren. De laatste dag om volle 
bingokaarten in te leveren is 1 september of zoveel eer-
der als de kaart al is vol gelezen!

Het doel van ZomerLeesBingo is dat kinderen tijdens de 
zomervakantieperiode blijven lezen. Uit onderzoek is 
gebleken dat kinderen die tijdens de vakantie niet lezen 
1 à 2 leesniveau’s (AVI-niveau’s) terugvallen. Dit wordt 
de “zomerdip” genoemd. Om dit te voorkomen moet 
er ook tijdens de lekkere lange zomervakantie gelezen 
worden. En dat was nog nooit zó leuk!
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Uw mooiste foto 
op hout of  metaal

Nadorp Communicatiemakers is uw lokaalprinten.nl leverancier in 
Poeldijk. U kunt hier voorbeelden van prints op diverse materialen 
bekijken alvorens uw bestelling te doen. U bent van harte welkom.

Al vanaf € 25,00

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

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

Bestel nu bij lokaalprinten.nl
Het gemak van online, het voordeel van lokaal

moties
Twee fractievoorzitters dienden moties in, die in lijn zijn 
met de voorstellen van de Unie KBO.
Sybrand Buma diende twee moties in:
1.  Geen verhoging btw 
2.  Terugdraaien afschaffen ouderentoeslag en 

versobering ouderenkorting
Henk Krol diende vier moties in:
1.  Laat Nibud en CPB koopkrachteffecten berekenen 
2.  Onderzoek naar btw 
3.  Maatregelen om de 3 miljoen gepensioneerden 

financieel te compenseren 
4.  Terugdraaien afschaffen ouderentoeslag en 

versobering ouderenkorting.

uiTgaanSdag op 17 september 2015.
We vertrekken om 08.30 uur vanaf de Rijsenburgerweg 
“Michel Vis”. Dan rijden we naar Utrecht voor een be-
zoek aan “Museum Speelklok tot Pierement”.
Daar worden we ontvangen met koffie en gebak waar-
na we een rondleiding krijgen langs carillonklokken, 
speeldozen en straatorgels in alle vormen en maten.
Na deze luisterrijke ervaring volgt het diner in 
Restaurant Boszicht in Scherpenzeel.
Na de maaltijd volgt een mooie tocht met onderweg 
een gezellige koffie stop.
In de volgende Poeldijker volgen er meer gegevens, 
maar zet dit alvast in uw agenda.

Staatssecretaris van rijn: kBo-lid (91 jaar) had 
een traplift moeten krijgen.
Unie KBO is blij met de antwoorden van staatssecreta-
ris Van Rijn op de door ons geïnitieerde traplift-affaire, 
want je kan niet verzorgingshuizen sluiten en tegelij-
kertijd bezuinigingen in de zorg / ondersteuning thuis 
doorvoeren. Op 8 juli beantwoordde staatssecretaris 
Van Rijn kamervragen van Renske Leijten, SP naar aan-
leiding van de actie van de Unie KBO in april jl. De Unie 
KBO had door de Nationale Meldlijn Ouderenzorg veel 
reacties van ouderen gekregen op de veranderingen in 
de ouderenzorg. 

De afwijzingsbrief van de gemeente (met een botte 
brief) over het niet vergoeden van een traplift leverde 
veel commotie op social media op. Manon Vanderkaa: 
“De regering wil dat gemeenten zorg op maat bieden 
aan wie dat nodig heeft. Daar zijn we nog lang niet. De 
praktijk levert ons daar vele schrijnende voorbeelden 
van.”

De Unie KBO vindt anticiperen op de oude dag een 
goede zaak, maar vindt dat mensen hiertoe wel in 
staat moeten worden gesteld. Gemeenten beroepen 
zich steeds vaker op voorzienbaarheid. Mijnheer had 
kunnen weten ouder te worden en maatregelen kun-
nen treffen. (de gemeente bedoelde: de man wist dat 
hij ouder werd en had dus tijdig moeten verhuizen!) 
Deze bepaling is met ingang van 2015 door een aan-
tal gemeenten opgenomen in de verordening Sociaal 
Domein. Vaak zijn inwoners hiervan niet op de hoogte. 
Bovendien zijn er vaak geen gelijkwaardige alternatie-
ven voorhanden.

Spreekwoorden en gezegden
Als tijd geld is dan leeft iedereen boven zijn stand.
Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik eerst mijn gebit 
en hoorapparaat nodig heb om te vragen waar mijn bril 
ligt.

Belastingdebat: inbreng unie kBo goed gehoord
De onderhandelingen over de belastingherziening mo-
gen dan geklapt zijn, het politieke denken over fiscale 
ingrepen gaat door. Wij blijven op het vinkentouw zit-
ten. AOW-ers profiteren niet van de lastenverlichting, 
terwijl ze andere fiscale ingrepen juist harder voelen. 
Manon Vanderkaa: “Al zeven jaar op rij daalt de koop-
kracht van ouderen. Het is tijd voor compensatie!” 
Onze inbreng kreeg weerklank in de Kamer.

In een notitie reikt de Unie KBO de politiek vijf concrete 
oplossingen aan om te compenseren voor maatregelen 
die ouderen onevenredig belasten. In het belasting-
debat op 24 juni was de inbreng van de Unie KBO dui-
delijk merkbaar. Drie van onze vier voorstellen komen 
terug in moties.

Het debat tussen de fractievoorzitters en premier Rutte 
draaide voor een belangrijk deel om de kwestie in hoe-
verre partijen nog invloed kunnen hebben op de plan-
nen van de coalitie. Maar de ‘vergeten’ groep ouderen 
werd wel door diverse fractievoorzitters expliciet ge-
noemd.

KBO Poeldijk
Katholieke Bond van Ouderen
Secr. C.M. van Leeuwen, Pouwelslaan 5,  
2675 BK Honselersdijk, tel. 0174 - 245789,  
e-mail: kees@keesenleny.nl
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Tank & Schenk
Tank bij ons en wij schenken 1 cent per liter 

aan jouw vereniging of goede doel

 

Geef bijvoorbeeld:
Dario Fo, De Poeldijker, De Zonnebloem Poeldijk, 

Deo Sacrum, EHBO Poeldijk, Haags Dieren Centrum, 
Handbal Verburch, Hervormde kerk, Jeu de Boules Verburch, 

KWF Kankerbestrijding, Nationaal MS Fonds, Pius X, 
Rode Kruis, Scouting Kwintsheul, Scouting Poeldijk, 

Stichting tegen zinloos geweld, Theatergroep All Inclusive, 
Tennis Verburch, Turnen Verburch, Voetbal Verburch of 

Westlands Mannenkoor

een steuntje in de rug.

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

Poeldijk

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

Sociaal Cultureel Centrum “De Leuningjes” stelt zich ten doel een 
positieve bijdrage te leveren aan het maatschappelijke en culturele 

leven in de gemeente Westland. De Leuningjes biedt  
alle mogelijke faciliteiten aan verenigingen en stichtingen in  

de gemeente Westland.

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

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

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

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

voor toneel- en theatervoorstellingen en (pop) concerten.

Wij kunnen de catering geheel naar wens samenstellen.

Wij maken voor u een offerte op maat.

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

in de kerk
zaterdag 18 juli:
19.00 uur: Geen viering.

zondag 19 juli:
11.00 uur: Viering met cantor.

zaterdag 25 juli:
19.00 uur: Viering met cantor.

zondag 26 juli:
11.00 uur:  Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens de viering de Messe Brêve no.7 in C 
van Charles Gounod.

Het is zomer.....
Tijdens de zomervakantie zingt het koor nog regelma-
tig tijdens de vieringen in de Bartholomeuskerk. We zijn 
immers niet allemaal tegelijk op vakantie.
De laatste week van de schoolvakantie, vanaf maandag 
17 augustus, gaan we met 35 kinderen op zomerkamp 
naar Otterlo.
Ook dat wordt groot feest, natuurlijk..

Na de zomervakantie staan er weer voldoende activitei-
ten op de agenda:

- Deelname aan Open Podium in Naaldwijk door het 
kamerkoor en door Fine Tuning;

- Concert door het kamerkoor in de serie koffiecon-
certen in het Paviljoen in Masemude in Monster.

- Het kamerkoor verzorgt een optreden bij Open 
Monumentendag in de Bartholomeuskerk. Vanwege 
het Thema “Ikonen” zullen we werken van o.a. 
Rachmaninoff zingen.

- Muzikale medewerking aan het jubileum van de 
KBO op zaterdag 26 september;

- De Dag Uit naar Uden op 27 september;
- Het dierendagweekend met het kinderkoor; 
- Requiem van Duruflé op zondag 1 november in de 

Maria van Jessekerk in Delft met organiste Petra 
Veenswijk

- Kerstmis met op het programma de Messe in D van 
Otto Nicolai

- Etc.

Er is genoeg voor iedereen bij Deo Sacrum!

Heeft u er weleens over gedacht om te gaan zin-
gen....????
Twijfel niet langer en probeer het gewoon eens...
Heeft u vragen over het koor stuur dan een email naar 
zangkoren@deosacrum.nl 

TV

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

Hollandse prijzen:

•	 Hele	kip	 4,00		p/kg
•	 Kipfilet	 5,50		p/kg
•	 Kippenpoten	 2,49		p/kg
•	 Kip	vleugels	 3,79		p/kg
•	 Kip	borrelhapjes	 3,79		p/kg
•	 Kip	drumsticks	 2,95		p/kg
•	 Kip	Döner	 9,75		p/kg
•	 Kip	shoarma	 5,85		p/kg

•	 Diverse	vleeswaren	vanaf		 0,68		p/ons

•	 Coca	Cola/Fanta/7-up			2.25L		 1,75

Voorstraat 60  Poeldijk,  

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

open monumenTendag in de 
BarTHolomeuSkerk

Natuurlijk heeft u nu of binnenkort zomervakantie en 
hoeft u even nergens aan te denken. Toch willen we u 
vragen om alvast verder te kijken en de volgende data 
in uw agenda te noteren: zaterdag 12 en zondag 
13 september opent de Bartholomeuskerk haar deu-
ren weer voor de jaarlijkse Open Monumentendag. We 
hebben weer een mooi en interessant programma voor 
u samengesteld. 

Dit jaar staat Open Monumentendag in het teken van 
Kunst en Ambacht. In de Bartholomeuskerk kunt u vele 
vormen van kunst en ambacht terugvinden en hiervan 
zullen we een paar in het bijzonder de aandacht geven. 

Een prachtige kerkelijke kunstui-
ting wordt gevormd door iconen. 
Dit zijn afbeeldingen van Christus, 
Maria, heiligen of Bijbelse scenes, 
die op hout worden geschilderd. 
We zijn trots dat we tijdens Open 
Monumentendag de reizende ico-
nen tentoonstelling van de fami-
lie Hüsstege mogen laten zien in 
de Bartholomeuskerk. Van hun 
prachtige collectie iconen is er zelfs 
een gezegend door de paus. Als u zelf thuis een icoon 
heeft, kunt u deze op zaterdag meenemen naar de kerk 
om te laten beoordelen. Ook zal Geert Hüsstege op za-
terdagmiddag van 14.00-16.00 uur een lezing over ico-
nen verzorgen en een demonstratie iconen schilderen. 
Deze lezing is gratis, maar we willen u wel verzoeken 
om u van te voren aan te melden.

Andere mooie kerke-
lijke kunstvormen zijn 
de glas-in-loodramen en 
de kazuifels. Ook deze 
kunt u tijdens Open 
Monumentendag zien en 
we laten u ook het am-
bachtelijke proces van 
deze kunstuitingen mee-
maken. Dit zal gebeuren 
aan de hand van een demonstratie glas-in-lood, ver-
zorgd door de Splintergroep Wateringen, op zaterdag 
van 11.00-12.30 uur en van 14.00-15.30 uur. Deze de-
monstratie is kosteloos en ook hiervoor willen we u ver-
zoeken om uzelf aan te melden. 

Daarnaast kunt u een 
workshop goudbordu-
ren volgen, een belang-
rijke techniek bij het 
vervaardigen van een 
kazuifel. Deze workshop 
wordt gegeven door Loes 
Zwinkels, beheerster van 
de paramenten van de 
Bartholomeuskerk. De 
workshop vindt plaats op zaterdag van 11.00-15.30 uur 
en kost tien euro. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden. 
U dient wel uw eigen borduurring mee te nemen. 

Om een ambacht te leren, moet iemand natuurlijk 
naar school. Poeldijk heeft een lange geschiedenis van 
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vakanTie
De EHBO vereniging wenst u allen een hele fijne vakan-
tie toe.

Geniet van de zon en van de activiteiten die bij het 
mooie weer horen zoals BBQ-en, varen, zonnen etc. 
Blijf alert want, een ongeluk zit in een klein hoekje. 

Ga verbranding van de zon tegen door:
1. Pet of hoed op te zetten
2. Zonnebrand minimaal factor 30 te gebruiken
3. Veel te drinken (liefst geen alcohol)
4. Niet te lang onbeschermd in de zon zitten
Mocht u toch verbranden, dan geldt ook hier EERST 
WATER DE REST KOMT LATER! Neem een koele douche 
van 10 minuten!

Ook waarschuwen wij voor de hitteberoerte.

wat is een hitteberoerte?
•	 Bij	een	hitteberoerte	stijgt	de	lichaamstemperatuur	

soms tot boven de 41.1°C
•	 Het	slachtoffer	toont	niet	normaal	gedrag,	hoofd-

pijn, hallucinaties, verwardheid, desoriëntatie, angst
•	 Geen	zweet,	rode	huid	of	droge	rode	huid
•	 Snelle	pols	en	moeilijke	ademhaling
•	 Misselijkheid,	vermoeidheid,	slap	voelen
•	 Het	slachtoffer	raakt	soms	bewusteloos

wat doe je bij een hitteberoerte?
•	 Bel	of	laat	1-1-2	bellen
•	 Volg	het	advies	van	de	hulpverleners	stipt	op
•	 Leg	het	slachtoffer	neer	in	een	koele	omgeving
•	 Laat	het	slachtoffer	rusten	en	geen	inspanningen	

doen
•	 Koel	het	slachtoffer	zo	snel	mogelijk	actief	af,	maar	

voorkom dat deze gaat rillen
•	 Leg	natte,	koude	doeken	op	hoofd,	lies	en	oksels,	

liefst in combinatie met een ventilator
•	 Start	met	reanimeren	als	het	slachtoffer	bewusteloos	

is en niet meer normaal ademt

wat heb je nodig?
Natte, koude doeken of sponzen

Hoe voorkom je een hitteberoerte?
•	 Drink	veel	water
•	 Vermijd	te	warme	ruimtes	en	de	zon

Slechts twee tips voor een onbezorgde zomervakantie. 
Geniet ervan!

verschillende soorten onderwijs en scholen in het dorp. 
In onze scholententoonstelling nemen we u mee in 
deze geschiedenis, langs alle scholen die Poeldijk heeft 
gekend, maar die nu niet meer bestaan of zijn overge-
gaan in een van de huidige scholen. 

Andere dingen die u kunt zien en doen tijdens Open 
Monumentendag zijn:

•	 De	iconen	geschilderd	door	groep	8	van	de	basis-
scholen Verburch-hof en De Nieuwe Weg tijdens 
Klassendag.

•	 Een	optreden	van	het	Deo	Sacrum	kamerkoor.	Zij	
zullen Russisch(-orthodoxe) muziek ten gehore 
brengen o.a. enkele delen uit de “Vespers” van 
Rachmaninov en het “Otche Nash” (Onze Vader) van 
Rimsky-Korsakov.

•	 Een	boottocht	naar	historische	druivenkwekerij	
Sonnehoeck.

Kortom: op 12 en 13 september is er weer veel te zien 
en te doen in de Bartholomeuskerk. Graag verwelko-
men we u als bezoeker tijdens Open Monumentendag, 
en nodigen we u uit om uzelf alvast aan te melden voor 
een van onze activiteiten op zaterdag de 12e. Tot die 
tijd wensen we u een prettige vakantie.

De werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk

Openingstijden: zaterdag 12 september van 10.00 tot 
17.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Adres: Bartholomeuskerk, Voorstraat 111, Poeldijk.  

Kijk voor meer informatie op onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/bartholomeuspoeldijk.

Aanmelden voor de lezing over iconen, de workshop 
goudborduren en de demonstratie glas-in-lood kan op:  
historiebartholomeuspoeldijk@gmail.com 
of 0174 - 242213  /  06 - 25095585

SVB Transportgroep B.V.
ABC Westland 293

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

E-mailadres: info@svbtransportgroep.nl

eHBo verenigingen kiezen HeT ruime Sop
De verenigingen uit Poeldijk, Monster, Naaldwijk/
Honselersdijk, ’s Gravenzande, Maasdijk, Wateringen/
Kwintsheul, en Hoek van Holland varen ook dit jaar 
weer mee tijdens het Varend Corso. Doel is de vereni-
gingen te promoten en de mensen te interesseren voor 
Eerste Hulp cursussen.

U gaat toch ook weer kijken. Op 1 augustus is het va-
rend corso weer te bewonderen in Poeldijk en de rest 
van het Westland. Kijk u uit naar onze boot en applau-
disseer hard voor de vrijwilligers die dit mogelijk heb-
ben gemaakt. 
Enkele van onze EHBO-ers staan weer paraat om te as-
sisteren mocht er iets fout gaan. De vereniging vind het 
fijn dat de organisatie van het Varend Corso het belang 
van de aanwezigheid van de EHBO-ers ziet. 

Wij wensen iedereen een mooi en spectaculair Varend 
Corso toe.

ST. ALBERTUS

afd. POELDIJK
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in deze gemeente is niet 1-op-1 te vergelijken met een 
school in andere regio’s. Onze jongeren moeten wor-
den opgeleid om de economische kracht van de regio 
te versterken. Een scholengroep dichtbij, met een naar 
buiten gerichte blik, internationaal georiënteerd en 
aansluitend op de behoeften van het bedrijfsleven is 
voor Westland essentieel. Ik ben er van overtuigd dat 
het lokale management van ISW in staat is deze ont-
wikkeling, die reeds in gang is gezet, verder handen en 
voeten te geven.”  

STrandleSSen voor BaSiSSCHolieren 
weSTland en Hoek van Holland
Een weerbericht maken, getijden ontdekken, zand-
korrels onder de loep nemen of zeediertjes bekijken 
tijdens schooltijd. Het kan tijdens de speciale strandles-
sen voor basisscholieren. De kinderen van de Herman 
Broerenschool uit Naaldwijk struinden vandaag op 
het strand onder begeleiding van twee docenten van 
Westlandse natuur- en MilieuEducatie.

Westlandse Natuur- en MilieuEducatie (WNME) en de 
gemeente Westland bieden deze strandlessen voor ba-
sisscholieren aan om spelenderwijs te leren over na-
tuur, duurzaamheid en hun eigen leefomgeving . Voor 
kinderen uit Westland en Hoek van Holland is het van-
zelfsprekend dat zij het strand om de hoek hebben. 
Tijdens deze ontdekken en leren de kinderen veel over 
het leven en de natuur aan zee. De les is onder andere 
mogelijk gemaakt met een donatie van Beheerstichting 
loswal “De Bonnen”. 

Strandlessen
Tijdens de speciale strandlessen gaan de kinderen 
aan de slag met een metaaldetector en maken ze een 
kunstwerk van alle schatten die ze op en onder de 
grond en in zee vinden. Met een sleepnet, door de kin-
deren getrokken vanaf het strand, vissen ze dit leven op 
en bekijken in een bak de gevangen beestjes. Zo ont-
dekken ze aldoende de elementen van de natuur aan 
zee.  

wnme
De gemeente Westland en WNME werken samen met 
scholen, kinderopvang, bedrijfsleven en maatschappelij-
ke organisaties om kinderen op jonge leeftijd kennis en 
ervaring op te laten doen over natuur, milieu, gezonde 
voeding, glastuinbouw, techniek en leefomgeving. De 
betrokken organisaties zorgen voor een breed aanbod 
van lessen, leskisten, excursies en educatieve projecten, 
waaraan peuters, middelbare en basisscholieren kun-
nen deelnemen.  

HuiSHoudelijke Hulp in 2016 ongewijzigd
Westlanders die in 2015 Hulp bij het Huishouden ont-
vangen van de gemeente, hebben in 2016 in principe 
recht op dezelfde ondersteuning. De gemeente heeft 
besloten om het beleid voor Hulp bij Huishouden in 
2016 ongewijzigd voort te zetten, ondanks de korting 
die het rijk op dit budget heeft toegepast. 
 
Wethouder Marga de Goeij: “De veranderingen in de 
zorg vragen om inwoners die meer voor zichzelf zor-
gen en naar elkaar omzien. Zodat zij langer thuis kun-
nen blijven wonen. Inwoners die het op eigen kracht 
niet redden, moeten kunnen blijven rekenen op goede 
ondersteuning. Daarom houden we bijvoorbeeld het 
huidige beleid voor Hulp bij het Huishouden in 2016 in 
stand.” 
De aanspraak op huishoudelijke hulp kan wel verande-
ren als persoonlijke omstandigheden daartoe aanlei-
ding geven, dit is niet anders dan de afgelopen jaren. 
Alle cliënten waarvan het indicatiebesluit in 2015 of 
2016 afloopt, krijgen een nieuwe beschikking op grond 
van het bestaande beleid. Ongeacht of zij Zorg in 
Natura, zoals huishoudelijke hulp, ontvangen of een 
PGB-houder zijn. 
 
De gemeente Westland is door de nieuwe jeugdwet 
en de wet maatschappelijke ondersteuning ook ver-
antwoordelijk voor de cliënten die jeugdhulp of Wmo-
begeleiding krijgen. In 2015 is de gemeente hard aan 
de slag gegaan om deze nieuwe cliëntgroepen te leren 
kennen. 
Gemeente Westland gaat er voor zorgen dat alle cliën-
ten voor eind december 2015 een nieuwe beschikking 
krijgen. In de beschikking staat welke ondersteuning 
iemand krijgt. Daarbij wordt gekeken welke ondersteu-
ning nodig is op grond van iemands persoonlijke situatie. 

“iSw zelfstandig verder”
BurgemeeSTer van der Tak pleiT voor 
kleinSCHaliger onderwijS
Als het aan burgemeester Sjaak Van der Tak van de 
gemeente Westland ligt, wordt de Interconfessionele 
Scholengroep Westland (ISW) zelfstandig. Nu nog is 
de groep onderdeel van de Stichting Lucas Onderwijs. 
“Kwalitatief hoogwaardig onderwijs vraagt om verbin-
ding tussen school, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties. Om samen resultaat te halen is een scher-
pe focus op de omgeving nodig. Daarbij hoort relatie-
ve kleinschaligheid”, aldus de burgemeester vanavond 
tijdens een symposium ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van ISW.

Volgens Van der Tak is de maatschappelijke tendens 
naar grootschaligheid voorbij. “Door het onderwijs 
dichtbij te organiseren, is een veel betere wisselwerking 
tussen het onderwijs en de samenleving mogelijk. Focus 
stelt het lokale management in staat nog slagvaardiger 
te zijn. Hoe dichter je als school op ontwikkelingen zit, 
hoe groter het innovatief vermogen.” De burgemees-
ter benadrukt dat Westland met zijn glastuinbouw een 
uniek gebied is. “Een school voor voortgezet onderwijs 
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Niet aan de openbare weg gesitueerde tuinbouwbedrijven waren een 
eeuw geleden het predikaat ‘goed geoutilleerd’ pas waard als zij aan 
goed vaarwater waren gelegen. Advertenties uit die tijd laten in de-
zen geen ruimte voor twijfels. Zo staan er in een lijvig boekwerk, 
met openbare verkopen van (tuinbouw)bedrijven tussen 1905 en 
1930, volop kwekerijen en weilanden in de verkoop waarin het be-
lang van een vaarsloot wordt onderstreept. De strekking van de ad-
vertenties is helder, zo ook een annonce uit 1914: ‘Aangeboden een 
Westlandsche tuin met woonhuis, twee muurkassen, heiningen en 
geboomte, alles gunstig omgeven door een vaarsloot en verbonden 
met het buitenwater.’ Dat de kwekerij van de familie Duijvestijn aan 
de Uithofslaan eerder genoemd predikaat toekwam, laat bijgaande 
opname zien. De met leeg fust geladen schuit bewijst dat kortgeleden 
in de thuishaven werd afgemeerd na een bezoekje aan de dichtstbij-
zijnde fruit en groenteveiling. In dit geval moet dat Kwintsheul zijn 
geweest, een veiling waar vrijwel alle kwekers uit de omgeving van de 
Wennetjessloot (in de volksmond gewoon ‘de Wen’ genoemd) hun 
producten aanvoerden. Tot het lossen van het fust was het nog niet 
gekomen, het maken van een plaatje met eeuwigheidswaarde kreeg 
op een mooie zomerdag in 1938 bij de familie Duijvestijn blijkbaar 
even voorrang. De bewoners van de Uithofslaan waren in die tijd 
maatschappelijk volledig op Poeldijk gericht. Tussen mijn klasgeno-
ten in de Bartholomeusschool te Poeldijk bevonden zich wat jaartjes 
geleden maar liefst vier jongens die woonachtig waren aan die laan. 
Een situatie die pas werd gewijzigd toen in 1961 de parochie van Sint 
Joseph aan de Dr. Schaepmanstraat (met de kerk die als ‘kolenkit’ 
bekendheid verwierf) te Wateringen werd gesticht. Vanaf toen werd 
de denkbeeldige grens tussen de kerkdorpen Poeldijk en Wateringen 
bij de Haasjesheul (Blauwebrug) aangehouden en oriënteerden de 
bewoners aan de Haagse kant van de Wen zich hoofdzakelijk op 

Wateringen. Het vaarwater bleek daarbij een uitstekende scheidslijn 
te zijn. Een doorgaand water dat in vervlogen jaren van onschat-
bare betekenis is geweest bij de aan/afvoer van producten en ma-
terialen. De zijsloten van de Wen waren daarbij van groot belang 
bij het naar behoren uit kunnen oefenen van hun arbeid. De schuit 
vervulde daarbij in het totaalplaatje een hoofdrol. Op het vaartuig 
werd niet alleen een beroep gedaan bij het vervoer van producten 
naar de veiling, ook bij de oogst bewees het regelmatig zijn waarde. 
Het zeer smalle paadje langs de aanwezige (druiven)serres bij kweker 
Duijvestijn bewijst dat het slechts kon worden gebruikt om te lo-
pen of kleine vrachtjes met banden of uiverwagen binnen het bedrijf 
naar de schuur te vervoeren. Voor andere doeleinden was het ten 
enenmale ongeschikt. Deur en ramen van de serres zijn geopend, ten 
teken dat de opname op een prachtige zomerse dag werd gemaakt. 
De kwekerijen in het betreffende gebied zijn meerdere jaren geleden 
voor woningbouw door de gemeente Den Haag aangekocht. Ook 
het bedrijf van ‘heer Klaas’ werd opgeëist, hoewel een enkele telg van 
de familie nog immer een stukje grond met woning in bezit hebben. 
Ter afsluiting kijken we wie er zoal op het schuitje hebben plaats-
genomen. Tegen de helmstok ofwel het roer bevinden zich vanaf 
links achteraan: Jan Verbraeken, Jaap Zwirs en Leo Duijvestijn. 
Voor hen een onbekende jongedame en Juul Paalvast, terwijl kweker 
Nicolaas (Klaas) Duijvestijn, echtgenote Jacoba (Co) Duijvestijn- 
Groenewegen en jongste zoon Kees Duijvestijn het achtkoppige ge-
zelschap completeren.
‘Veel ging per vaartuig 70 jaar gelee,
kwekers waren er gelukkig mee.
Met groente en fruit, 
gestald op de schuit,
voer men richting veiling, heel tevree’.

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen
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BuurT inFormaTiepunT poeldijk
Vanaf 23 juni is het Buurt Informatiepunt Poeldijk ge-
opend in de Leuningjes. U bent wekelijks welkom op 
dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 
9.00 tot 12.00 uur. 

wonen, zorg, welzijn en vrijwilligerswerk
Bij het Buurt Informatiepunt kunnen mensen binnenlo-
pen met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn 
en vrijwilligerswerk. Goed opgeleide vrijwilligers staan 
de mensen te woord. Zij nemen de tijd voor een goed 
gesprek, om het verhaal te horen en de vraag achter de 
vraag te zoeken en te kijken wat mensen zelf kunnen. 
Ook geven ze informatie over wat er in de kern te doen 
is en bijvoorbeeld over vrijwilligerswerk. De vrijwilligers 
worden op de achtergrond ondersteund door Vitis pro-
fessionals, de sociaal makelaar van de betreffende kern.

In iedere kern zal het Buurt Informatiepunt één of 
meerdere dagdelen per week open zijn, dit hangt 
af van het aantal inwoners in de kern. Hou voor de 
locaties en de openingstijden de website in de ga-
ten via www.vitiswelzijn.nl en kijk bij het Buurt 
Informatiepunt.
Voor vragen over het Buurt Informatiepunt of over 
diensten van Vitis Welzijn, zoals activiteiten in de wijk-
centra, sociaal makelaars, jongerenwerk, mantelzorg, 
bezoekdienst dementie, Vrijwillige Inzet, Tafeltje Dekje, 
belt u met 0174 – 630358.

voor onze puzzelaarS

Medium

Hard

Onderhoud • Reparatie • APK
Verkoop Occasions • Airco service

Schade herstel

Jupiter 32 • 2685 LR Poeldijk
Telefoon 0174 - 248 030

www.autowassink.nl

P.F. Onings bv  •  ABC Westland 661  •  P.O. Box 52  •  2685 ZH Poeldijk
T  +31 (0)174 282230  •  F  +31 (0)174 248351  •  I  www.onings.com

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

vakkennis en service. Daarin hebben wij als familiebedrijf 

een zeer goede naam hoog te houden. Niet alleen in 

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

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

bollen en knollen vinden inmiddels hun weg over de hele 

wereld; van het Westland tot Amerika en Japan.
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SeizoenSaFSluiTing Bij piuS X
Op dinsdag 7 juli was de laatste repetitie voor de zo-
mervakantie. Deze avond werd er gezamenlijk terug 
gekeken naar de hoogtepunten het afgelopen seizoen 
en vooruit gekeken naar alle mooie concerten die nog 
gaan komen.

Ook werden er een aantal leerlingen in het zonnetje 
gezet. Zij hebben dit jaar examen gedaan en zijn ge-
slaagd:
- Bas Vermeulen A-examen op saxofoon
- Jasmijn van Linden A-examen op saxofoon
- Nikki van Yperen A-examen op slagwerk
- Lola Paternotte B-examen op saxofoon
- Veerle van Koppen A-examen op trompet
- Niels van Lier A-examen op slagwerk
- Martijn van Ditshuizen B-examen op saxofoon
- Yevgeni Roos B-examen op slagwerk

Allemaal van harte gefeliciteerd en nog vele muzikale 
jaren!

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

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

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

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

Voorzitter: Bas Vermeulen 
Secretaris:  Helma van Dijk, e-mail: secretariaat@piusxpoeldijk
Jeugd-opleiding: e-mail: leerlingen@piusxpoeldijk.nl

Bel 0900 - 60 80 100 (lokaal tarief )

of kijk op: www.ouderenombudsman.nl

Ook ’s zomers is de 
Ouderen Ombudsman  
er voor u!
Zijn de mensen in uw omgeving met vakantie? 
Blijf dan niet met uw vraag rondlopen.

 1955                                         2015

Op zondag 26 juli 2015 hopen wij
              

   GEERD en TREES

ENTHOVEN - van LEEUWEN

ons 60-Jarig huwelijk te vieren.

Uit dankbaarheid is er die dag om

11.00 uur een Eucharistieviering in de

Bartholomeuskerk te Poeldijk

GEERD en TREES Enthoven

Het Endhof 43

2685 GC  Poeldijk
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aantal jaren lid van deze tennisvereniging en de sfeer 
daar bevalt mij goed. Ik vind het leuk om op deze ma-
nier eens iets voor de vereniging terug te kunnen doen 
en zeker super leuk om mijn naam meteen aan een van 
de grotere toernooien bij Verburch Tennis te kunnen 
verbinden. En uiteraard ga ik ook mijn best doen om 
een van de deelnemers van het toernooi te zijn. Lijkt 
me zeker gezellig!”

Inmiddels is 
de inschrij-
ving voor 
het toernooi 
geopend en 
iedereen kan 
meedoen 
in de dub-
bel en mix. 
Het toer-
nooi telt niet 
mee voor de 
KNLTB-rating 
en de eerste 
dagen wor-
den er wed-
strijden van een uur in een poule gespeeld. De (halve) 
finales zijn hele wedstrijden. Op zaterdag 29 augustus 
is er weer een gezellige feestavond; de mexican buffet 
party! Ook deze avond de grote loterij voor alle deel-
nemers aan het toernooi, waar onder meer een reische-
que ter waarde van € 400 een van de hoofdprijzen is! 
Meedoen dus! Opgeven kan via DE NIEUWE WEBSITE 
(!) van de vereniging www.verburchtennis.nl.

aannemerSBedrijF van rijn diT jaar SponSor 
van Summer TenniS evenT
Dit aannemersbedrijf uit Poeldijk heeft zich verbonden 
als hoofdsponsor aan het eerste Summer Tennis Event, 
dat van vrijdag 21 augustus t/m zondag 30 augus-
tus wordt gehouden op het Onings Tennispark van 
Verburch. Dit voorheen GBSchilders(invitatie)toernooi 
is qua opzet niet veranderd met de jaren voorheen. 
IEDEREEN vanaf 18 jaar kan weer meedoen aan dit ge-
zellige toernooi op de TennisRood banen van Verburch. 
De toernooi-organisatie heeft het toernooi dit jaar als 
thema ‘Mexican Fiesta’ meegegeven, wat vooral veel 
‘zonnigheid en mexicaanse lekkernijen’ belooft! 

Aannemersbedrijf van Rijn is een jong en dynamisch be-
drijf, gevestigd aan de Jupiter in Poeldijk en dat al bijna 
30 jaar. Het bedrijf is actief in nieuwbouw, verbouwen 
van bestaande woningen en bedrijfsruimten, waar-
bij creativiteit en nauwkeurigheid hoog in het vaandel 
staan. U kunt bij dit bedrijf terecht voor het vervan-
gen van een deurslot, maar ook het plaatsen van een 
complete aanbouw. Gerard van Rijn: “ik ben zelf al een 

T e r r e i n :
Arckelweg 20, 
2685 SM  Poeldijk
TELEfOON:
246136 (kantine voetbal/handbal)
242292 (Jan v.d. Valksporthal)
242093 (tenniskantine)
INTERNET: www.verburch.nl

S E C R E T A R I A T E N :
Handbal: Karin Heemskerk, Verschoorestraat 12, 2685 RD  Poeldijk, 0174-245618.
Handboogsport:  Anita Sulsters-Kramer, Uilehorst 73, 2675 WR  Honselersdijk,  

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

Secretariaat Sportstichting:
Mw. M. Kok, Jan Barendselaan 146, 2685 BW  Poeldijk, telefoon: 0174 - 246539
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

S

TENNIS

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

Ook electrische fietsen merk Sparta
Kom en maak een proefrit

Voor scooters de merken 
Sym en Peugeot 25 km zonder helm

Nieuweweg 12b - 2685 AP - tel. 0174 287444

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

Adres: Slachthuiskade 4 - Poeldijk 
Tijdens de vakantieperiode zijn wij gesloten van 3 t/m 23 augustus! 

Vanaf september starten wij ook weer met onze workshops.
Iedere maand een leuk bloemstuk maken of 4 per seizoen.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen  
of kijkt u op onze website.

Marja Brabander 06-53523092
Karin Koelewijn 06-51851715
info@pureflower.nl www.pureflower.nl
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zomervakanTie op de nieuwe weg 
Na een jaar hard werken hebben de leerlingen het ver-
diend: vakantie! De juffen en meesters hebben hun 
verjaardagen gevierd met een juffen- en meestersfeest 
en groep 8 heeft afscheid genomen van de basisschool 
met een mooie musical. Vrijdag om 12.00 uur heeft de 
hele school afgeteld. De vakantie werd ingeluid door 
de ouderraad met een lekker ijsje voor alle kinderen. 
We wensen iedereen een zonnige vakantie toe en:  
De Groeten van De Nieuwe Weg! www.denieuweweg.
wsko.nl, twitter mee: @denieuweweg.

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

poelDijkertjes
GARAGE TE HUUR 

Achter Jan Barendselaan Poeldijk. 
Redelijke huur overeen te komen. 

Tel. 06-53338120

nieuw in poeldijk:  
een Fraai wijkje meT  
12 Huizen

Poeldijk is een fijne plek om te wonen in Westland. Een 
gezellige dorpskern met dagelijkse voorzieningen, maar 
ook een grote stad als Den Haag en de snelweg A4 in 
de buurt. In Poeldijk komt er nu een nieuwbouw pro-
ject aan: Blokje Om. Een fraai wijkje met 12 betaalbare 
huizen met diverse bijzondere oudhollandse details, 
maar uiteraard helemaal van nu. De huizen met pret-
tige tuin liggen in een autoluwe en kindvriendelijke 
omgeving, in de kern van Poeldijk. Om die redenen is 
Blokje Om ideaal voor starters, stellen en alleenstaan-
den met of zonder kinderen. Want Blokje Om wordt ge-
woon een fijne wijk in Poeldijk.

(bron: www.blokjeompoeldijk.nl)
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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

Lipton Ice Tea
Div. soorten

superdealHallo

 *   Alle combinaties mogelijk:  

 *   Alle combinaties mogelijk:  

 *   Alle combinaties mogelijk:  

Mededeling

Zondag 26 juli wordt de 
wielerronde in Poeldijk 
verreden, daardoor zijn  
wij slecht bereikbaar.  
Er zijn beperkte parkeer 
mogelijkheden bij de 
Bartholomeus kerk.

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


