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Voorstraat 45a , Poeldijk

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

(geldig tot 15 augustus 2015)

2e  bolletje ijs 

gratisZOMER ACTIE
✂

 ✂
 ✂

 ✂
 ✂

 ✂
 ✂

 ✂

Van der MAAREL, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk

WEEK 31

WEEK 32

keurkoopje
Gehakt cordon bleus  
eigengemaakt  4 voor € 695

keurkoopje
Kogelbiefstukken  
super mals  3 voor € 750

de zonnebloem op pad:

Zo’n zeventig Poeldijkers zijn op uitnodiging van De Zonnebloem op donderdag 16 juli 
een dagje naar Scheveningen geweest. En, geloof het of niet, het was prachtig weer. 
De zon heeft de deelnemers niet in de steek gelaten. Aan het eind van de middag, toen 
iedereen weer bij De Wittebrug uit de bus stapte, kon je zien dat alle gasten een tintje 
bruiner waren geworden.

Vervolg op pagina 9

‘zeventig tinten bruin’
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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, 0174 630358

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 12 augustus, gelden de volgende inleverdata : 
Inleveren kopij: dinsdag 4 augustus vóór 12.00 uur; 
voor advertenties: donderdag 6 augustus vóór 12.00 uur.

31 juli, 1 en 2 augustus

  ♣ Varend Corso Westland.

10-15 augustus  ♣  Kindervakantiespelen.

6-13 september  ♣ Rondje Poeldijk.

    FiJne vaKantie!

De   poelDijker
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zand  liet
tandprothetische praktijk

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

Locatie oude postkantoor 
Stadsdeel Loosduinen

met vergoeding via de zorgverzekeraar

KUNSTGEBIT?

vernieuwing • reparatie • aanpassing

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 31 juli en zaterdag 1 augustus:

MERGPIJPJES nu voor   ........................................  @ 1,55

6 ROZIJNEN SNEEtJES
nu voor   .....................................................................................  @ 1,45
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 7 augustus en zaterdag 8 augustus:

DEENSE KRAKELING MEt GELE ROOM 
EN VRUCHtEN nu voor   .......................................  @ 1,20

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

EEt BROOD VAN BAKKERIJ VAN DER SANDE.
BROOD DAt FIJN VAN SMAAK IS 

EN LANGER MALS BLIJFt.

www.BAKKERIJVANDERSANDE.NL 

HEt GROOtStE ASSORtIMENt BROOD BIJ DINER, 
BARBECUE EN GOURMEt. VERRAS Uw ZOMERGAStEN 

EN PROEF DE SMAAK VAN BROOD.

beSte buren van dario 
Fo en beWonerS van de 
voorStraat
Jullie zullen het wel gemerkt hebben de afgelopen we-
ken en dagen. Ons gesjouw met spullen, het verdwijnen 
van gordijnen en een grote vuilcontainer voor de deur.
Vorige week hebben wij voorgoed alle sleutels ingele-
verd van ons pand aan de Voorstraat 88. Ruim 42 jaar 
mochten wij hier ons prachtige werk doen.
Regelmatig met jullie medewerking en soms tot jullie 
last. We denken o.a. aan ‘Gluren bij de Buren’, de kos-
tuumexpo in de oude slagerij, het kostuumatelier waar 
nu Sans Klep zit, het kinderkoor op de kerstmarkt, spe-
ciale broodjes en taarten, tapas maken bij Vrienden en 
nog veel meer..........
Helaas is deze periode voorbij. 

Maar wij zitten niet stil en wij willen door. 
Theaterschool Koperen Kees zal komend jaar vooral op 
locaties in Westland les gaan geven. En zoals jullie wel 
hebben gehoord, heeft het Kassenbouwerskoor een 
gedeelte van de Verburghschool gekocht. Hiervoor zal 
een plan gemaakt worden en zullen geldstromen ge-
zocht worden om dit op te knappen. En hopelijk wordt 
dit dan een nieuw huis voor Kwekers in de Kunst (voor-
heen Dario Fo), Theaterschool Koperen Kees en moge-
lijke andere partijen.

Bij deze nemen wij afscheid, hopelijk voor even, en wil-
len wij jullie bedanken voor al die jaren als meelevende, 
welwillende, enthousiaste buren en straatgenoten.

Met vriendelijke groet,
Wilma Sekreve, Rick Schoonbeek, Flip van der Eijk, 
Emi Barendse, Tanja Schwerdfeger, Nicole Daniels, 
Nancy Daniels, Paul Sekreve, Koos Sekreve, Boudewijn 
Ruigrok, Jolentha Zaat en Els Hoonhout
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Familiekamer Silene 
Rijsenburgerplaats 27
2685 GA Poeldijk
(nabij de Terwebloem)

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

Afscheid nemen en thuis zijn
Familiekamer Silene.
Een fijne huiskamer om na een 
overlijden, in alle rust en privacy, 
bij uw dierbare te zijn.
Silene biedt een intieme, sfeervolle 
 omgeving en heeft alle comfort 
om samen te zijn met uw naaste 
familie en vrienden.

Het beste alternatief voor thuis.

         Pedicure Praktijk  &  
                               Schoonheidssalon

In de Witte Brug bij de Backershof

Leny Knoors - 06 488 34 585

Gezichtsbehandeling € 29,50

Pedicure Praktijk                   
Verhoog 

Gevestigd in het  Sport 
Medisch Centrum Westland 

 
 
 
 
 

  
 Verburghlaan 24a Poeldijk 
 Bel voor en afspraak 
 06‐27000290  

Dinsdag 21 juli zijn we een ochtendje met de mensen 
naar het strand geweest met de strandrups. Het was 
heerlijk weer en zeer geslaagd. Onderweg een lekker 
kopje koffie met wat lekkers erbij.
Toen gingen we weer naar huis. Ik wil alle vrijwilligers 
hartelijk bedanken voor alle uitjes en mijn schoonzoon 
bedankt voor het filmen.
Mevrouw Verbeek

WeStlandS 80 Jarig + bilJart
Woensdag 15 juli is alweer voor de 12de keer het 
Westlands 80 jarig + biljart toernooi gehouden in de 
spelsoort libre.

De organisatie was zoals altijd weer in handen van bil-
jartclub de Carambole uit Monster. Om 10 uur waren 40 
krasse tachtigers aanwezig om uit te maken wie zich dit 
jaar Westlands kampioen mag noemen.

Ze speelden ieder 2 partijen van 20 beurten, één voor 
en één na de middag, onderbroken door een lunch.
Na een spannende maar gezellige strijd was het de 
deelnemer met de moeilijke naam José de Moura 
Correia van de Driehoek uit Naaldwijk die aan het lang-
ste eind trok.

2e was Wim Rijsdijk van Prinsenhof uit Maasdijk en 3e 
Daan van der Maarel van het Witte Paard uit Poeldijk.

Na de lunch was Joop de Bloeme weer aanwezig 
met zijn haringkar. Dit werd door eenieder zeer ge-
waardeerd, want de Hollandse Nieuwe ging er bij de 
Westlandse oudjes in als koek.

De organisatie van het wedstrijdgebeuren was bij Leo 
Witkamp weer in goede handen.
Nadat voorzitter Lucien Conelis eenieder bedankte voor 
het doen slagen van dit toernooi, kwam er om 4 uur 
een einde aan deze dag en keerde ieder tevreden huis-
waarts.



H. BARTHOLOMEUS
VOORSTRAAT 111
2685 EK POELDIJK
TELEFOON 0174-245058
Algemeen nummer: 
NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans: 
NL 44 RABO 01422 00 875

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

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

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

Federatiesecretariaat
Dijkstraat 25, 2675 AV  Honselersdijk
Tel. 06 5147 7508 / e-mail: info@rkwestland.nl
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Ook aan goede communicatie moet je blijven werken 
en het is heel goed dat er nog steeds stukjes van de 
kerk in ‘de Poeldijker’ verschijnen. Zo wordt geloven 
niet opgesloten binnen de kerkmuren, maar kan het 
groeien, overal waar mensen zijn! Laat het maar gebeu-
ren en ik nodig je uit erin mee te gaan, al is het maar 
een klein stukje in de vakantie! Geniet er - liefst samen - 
van! Alle goeds, ook namens het pastorale team,

Marie-Thérèse van de Loo, p.w

KerKberiCHten
WeeKend 1 en 2 augustus: 18e 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. Kwee.

Intenties: Joop Rijgersberg, een overleden vriendin, 
Johannes Lipman, overleden ouders Theo Hessing, 
Willemina Hessing-Tuit en schoonzoon Kees, Bep 
v.d. Ven-van Leeuwen, levende en overleden familie 
v.d. Knaap-v.d. Berg, Gerard Thoen, overleden ou-
ders Theodorus Bentvelzen en Josepfina Bentvelzen- 
Dolmans, Trudie van Ruijven-Vollebregt.

WeeKend 8/9 augustus: FeeSt van de Heilige 
laurentiuS (b).
zaterdagavond 19.00 uur:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING met volkszang en  
cantor.
Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk.

Intenties: Karin v.d. Haas-v.d. Geest, Dolf Barendse, 
Ria de Winter-Schaafsma.

zondagochtend 11.00 uur: 
EUCHARISTIEVIERING met volkszang en cantor.
Voorganger: Pater P. de Ruiter.

Intenties: Karin v.d. Haas-v.d. Geest, overleden Wim 
Twigt en Wil Twigt-Brabander, Koos van Dijk, Nico 
van Kester en familie.

beSte menSen,
Eindelijk zomerzon, we hebben dit jaar veel geduld 
moeten hebben om echt van de warmte te genieten. 
Maar…. Toen kwam die ook! Ik vind de zomer een heer-
lijke tijd. Alles lijkt frisser en vrolijker gekleurd en de 
mensen beter gehumeurd. Je gaat er makkelijker op 
uit, mensen kijken meer om zich heen, pakken een ter-
rasje of bankje in de tuin of bij de voordeur … even dat 
‘heilige moeten’ laten voor wat het is, nu is het tijd van 
‘ont-moet-en’. 

Een groeiend aantal mensen hoeft niet zo nodig ver 
weg. We leven in een prachtig land, waar nog zo veel 
plekken zijn die we nauwelijks kennen. Dat zie je bv. 
als je die prachtige beelden van de Tour de France in 
Nederland ziet. Ook ik geniet van tijd tot tijd van die 
renners, maar minstens zo van de stadjes en de natuur 
waar doorheen gefietst wordt. En dan nog al dat ‘ge-
doe’ er omheen …

Ik zie ineens iets vergelijkbaars met ‘werkers’ in onze 
geloofsgemeenschappen. De ‘professionals’ en de trou-
we vrijwilligers, die gehoor geven aan hun roeping om 
werk te maken van wat ze als hun missie ervaren: het 
in woord en daad verkondigen van het verhaal van God 
met ons. En zeker tijdens feestelijke en diep trieste mo-
menten in ons leven is er nog steeds grote belangstel-
ling van mensen ‘langs de kant’. 

Dan houdt de vergelijking wel op: de fietsers worden 
zwaar gesponsord en trekken het wel met zoveel be-
langstelling. Maar nu de werkers in de geloofsgemeen-
schap … waar en bij wie vinden zij gehoor en support 
om dat verhaal van God met ons verder uit te dragen?  
Is hun geloven sterk genoeg om dat op te brengen? 
Zouden we niet wat meer ‘het heen en weer’ van elkaar 
moeten krijgen?

Communicatie: elkaar kunnen vinden, rond het geheim 
en de zin van het leven en hoe God daarin aanwezig is, 
juist in alles wat er dagelijks aan de hand is, is van le-
vensbelang. Ons leven groeit en bloeit niet in de eerste 
plaats door regels en ‘wat altijd al zo was’, maar juist 
door er samen mee bezig te zijn. Wat doet bv. ziekte, 
eenzaamheid, dood en onrecht met jou? Deugden als 
geloof, hoop, liefde, wijsheid, geduld en trouw zijn 
voor ieder herkenbaar. Dat is niet alleen maar gevoel, 
maar deugden kleuren de wijze waarop je door het le-
ven gaat. En die deugden vragen erom ingeoefend te 
worden en om doorzettingsvermogen, juist als het te-
genzit (en dat gebeurt in dé Tour ook meer dan eens!). 

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
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plotSeling
Vorige week kwam ik terug van vakantie en trof thuis 
een onaangename verrassing aan... Ergens tijdens mijn 
vakantie was namelijk een grote boekenplank van de 
muur gekomen. Wat een ravage! De plank hing name-
lijk tweeëneenhalve meter hoog... Samen met de zware 
spullen die erop stonden was hij dus met een enorme 
klap neergekomen op wat eronder stond. Een tafeltje 
compleet versplinterd, een barst in een stoelleuning. 
Kortom, een puinhoop! Ik kon mijn studeerkamer bijna 
niet in wegens alles wat er voor de deur lag.

Achteraf gezien was deze ravage niet geheel onver-
wacht. Ik had eerder al gedacht: ‘wat een wonder dat 
een smalle plankendrager zoveel kan hebben’. Maar ja, 
er was niets te zien van scheefhangen of zo, dus alles 
leek goed te gaan. Tot ineens, als je het helemaal niet 
verwacht... En dan is het te laat.

Van deze vallende plank is een belangrijke les te le-
ren, zo realiseerde ik me. Want wat er gebeurde lijkt 
op de manier waarop Gods grote afrekening zal ko-
men. Inééns is het zover, terwijl je het misschien hele-
maal niet verwacht. Als je leven voorbij is of als de Heer 
komt: in een oogwenk, zo zegt de Bijbel. Dan sta je 
voor Gods troon en wordt je hele leven beoordeeld. Al 
het goede, maar ook al het kwaad. Je geloof en je da-
den, of het gebrek eraan. En hoe treft ons dat? Word je 
compleet verrast, zoals ik bij mijn thuiskomst? Zit je dan 
ook met de ravage? 

Of... kun je je wél voorbereiden op deze grote 'klap'? 
Gelukkig wel! Ik had er met mijn plank niet het beste 
van moeten hopen, maar hem steviger moeten bevesti-
gen. En zo is het ook met uw en mijn leven. Dan moet 
je er maar niet het beste van hopen, voor wat betreft 
Gods eindafrekening. Nee, dan is het tijd om tijdig 
maatregelen te nemen, zodat je stevig en veilig zit. Nú 
moeten we het in orde maken met de Heer! Door ons 
tot Hem te wenden, een volgeling van Jezus te worden, 
te vertrouwen op zijn grote liefde. Dan zit je goed! 
Want je weet niet wanneer de plank zal vallen...

KerKdienSten
zondag 2 augustus 2015
10.00 uur: Ds A.J. Molenaar
19.00 uur: Ds. A.J. Molenaar

zondag 9 augustus 2015 
10.00 uur: Ds A.J. Molenaar
19.00 uur: Ds. J. Snaterse, Vlaardingen

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

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 6 augustus om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden: Dhr. J. Brabander

donderdag 13 augustus om 19.00 uur:
Eucharistieviering met pastor M. Straathof.

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

Woensdag 29 juli om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

vrijdag 31 juli om 19.00 uur:
Maandsluiting Hervormde Gemeente

Woensdag 5 augustus om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

vrijdag 7 augustus om 15.00 uur:
Woord- en Communieviering M.T. v.d. Loo

Woensdag 12 augustus 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.

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

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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biJ de KerKdienSten

Op zondag 2 augustus gaan we weer verder in het 
Bijbelboek Openbaringen en lezen we hoofdstuk 12. 
Daar ontmoeten we een vrouw die een zoon baart, 
en een draak die de vrouw en haar kind vervolgt. Wat 
mag dit betekenen? Volgens katholieke uitleggers gaat 
het om Maria en Jezus, maar is dat wel zo? In deze 
dienst zullen we als extraatje ook iets horen over de 
vlag van de Europese Unie, met haar twaalf sterren (zie 
Openbaringen 12:1).
De avonddienst is een leerdienst over zondag 15 van de 
Heidelbergse catechismus. We gaan verder met de be-
handeling van Jezus' weg omlaag, zijn vernedering. Zijn 
lijden is bréder dan alleen wat Hij doormaakte aan het 
kruis, zo zullen we horen. 

Op zondag 9 augustus nemen we even een pauze in 
de prekenserie over Openbaringen. Eigenlijk zou het 
moeten gaan over hoofdstuk 13, waar het gaat over het 
'teken van het Beest' en het getal 666. Maar het leek 
me beter om hier nog even mee te wachten opdat we 
niet overvoerd worden met de Apocalyps. Waar het wél 
over zal gaan weet ik op dit moment nog niet.
’s Avonds wordt de eredienst geleid door ds. J. Snaterse 
uit Vlaardingen. 

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 Elzenhagen).

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. 

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

Heel hartelijk bedankt voor alle lieve warme woorden  
van troost, kaarten en bloemen die wij mochten  

ontvangen na het overlijden van mijn lieve schat, onze 
zorgzame lieve moeder, oma en omi

oos van der naap-van den erg

Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat Roos 
in haar leven voor velen zoveel heeft betekend.

Nico van der Knaap 
Kinderen 

Klein- en achterkleinkinderen

Wateringen, juli 2015

Onze moeder 
blijft altijd dichtbij

Al haar kracht en liefde
leeft voort in haar kinderen
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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 

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

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
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‘vrienden van Het 
dWeilFeStival 2015’ gezoCHt!

Een jaarlijks terugkerend eve-
nement als het Poeldijkse 
Dweilfestival is toch alleen maar 
genieten! Dit jaar alweer voor de 
24ste maal!!
Heerlijk rond banjeren, hier en 
daar een praatje, een natje en 
een drooggie, veel bekenden en 
gezellige muziek zijn geweldige 
dingen en maken dat zo'n middag alleen maar genie-
ten is. Dit jaar zijn er enkele muzikale verassingen. Top 
Dweilorkesten maar ook andere stijlen!

Als je dit waardeert en wilt dat het blijft, kun je dat la-
ten blijken door lid te worden van de groep ‘Vrienden 
van het Dweilfestival 2015’.
Hoe wordt je Vriend van het Dweilfestival?
Het is de bedoeling dat je € 20.00 stort op rekening 
nummer 14.22.11.818 ten name van Muziekver. Pius X 
uit Poeldijk, met vermelding van je naam en adres. Als 
dit bedrag is ontvangen, dan hoor je erbij!

Je krijgt dan een waardebon thuis die je tijdens het 
Dweilfestival kan inwisselen tegen een leuke attentie 
bij de Promokraam. Deze Promokraam is te vinden op 
het parcours. Vrienden die het geld liever contant afre-
kenen kunnen dat natuurlijk ook doen. Die krijgen na-
tuurlijk ook een waardebon.
Maar het belangrijkste is dat je er bij hoort, bij de 
groep ‘Vrienden van het Dweilfestival’!

vervolg van de voorpagina
De rit naar Scheveningen in de ochtend verliep vlot. 
Vlak bij het fameuze Kurhaus kon men uitstap-
pen en ging men te voet naar het restaurant Het 
Pannenkoekenhuis aan de Boulevard. Daar werd een 
kopje koffie geserveerd. Er was daarna gelegenheid om 
kalmpjes aan over de Boulevard te wandelen en weer 
eens ouderwets de geur van de Noordzee op te snui-
ven. Tien vrijwilligsters van de Poeldijkse Zonnebloem 
zorgden voor de begeleiding van hen die wat minder 
goed ter been waren.

Rond het middaguur verzamelden de gasten zich weer 
in Het Pannenkoekenhuis en daar kwamen in vlot tem-
po de pannenkoeken op tafel, naar keus bereid met 
appel, stroop, spek en dergelijke. Een lekker ijsje en 
frisdrank vormden een welkome verfrissing. Hierna was 
er nog ruim gelegenheid verder een kijkje te nemen 
in Nederlands bekendste badplaats. Hier en daar zag 
men dan ook op zonnige terrassen de Zonnebloemers 
uit Poeldijk neerstrijken. De bus voor de terugreis ar-
riveerde om half vier en precies rond de klok van vier 
uur draaide de chauffeur bekwaam zijn bus de parkeer-
plaats bij de Wittebrug weer op. 

Het was al met al weer een dag met een gouden 
randje. In september zijn er nog twee dagtrips van de 
Zonnebloem: een naar de Druiventuin in Monster en 
vervolgens nog een naar het Westlands Museum in 
Honselersdijk.  
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50 plusbeurs in utrecht
De 23e editie van de 50PlusBeurs is van 15 tot en met 
19 september in de Jaarbeurs utrecht. Dagelijks 
open van 10.00 tot 17.30 uur. Aansluitend Motown in 
Concert van 15.15 tot 17.15 uur of 17.30 tot 19.30 uur. 
Bezoek SeniorWeb op de 50PlusBeurs!
50PlusBeurs 2015: Tijd om te genieten! 
De 50PlusBeurs is ’s werelds grootste evenement voor 
actieve plussers en biedt de 100.000 bezoekers 6 the-
ma’s met informatie, amusement en voordeel. Met 600 
stands, workshops en presentaties. Maar ook vele op-
tredens op podia met muziek, show, dans en exposi-
ties. Niemand verlaat de 50PlusBeurs met lege handen! 
Geniet van gratis appelgebak en profiteer van de acties. 
Actueel programma kijk op www.50plusbeurs.nl

unie Kbo: flexibilisering aoW gevaarlijk
Steeds meer politici pleiten voor een flexibele AOW. 
Het kabinet kiest er - bij monde van staatssecretaris 
Jetta Klijnsma - vooralsnog niet voor. De Unie KBO is 
het daarmee eens. Manon Vanderkaa, directeur Unie 
KBO: “Wij vinden dat niemand onder het sociaal mini-
mum mag komen. Aan een flexibele AOW kleeft dat 
gevaar.” De kranten van 20 juli schreven erover: 'AOW 
wordt flexibel, de enige vraag is wanneer'. Het lijkt ook 
sympathiek: zelf kiezen of je wilt (en kunt) doorwerken, 
of juist kiezen om eerder te stoppen. Prettig voor de-
genen die gepassioneerd en fit genoeg zijn om te wil-
len blijven werken. En ook eerlijk naar degenen, vooral 
laag opgeleiden, die wellicht al heel jong zijn begon-
nen met werken en ook al eerder behoefte hebben aan 
pensionering.

Maar is dat wel zo? Aan vroeg stoppen hangt namelijk 
een fors prijskaartje....
De Unie KBO ziet de AOW-leeftijd als noodzakelijke be-
scherming voor ouderen in het algemeen. Na het berei-
ken van de AOW-leeftijd is er geen arbeidsplicht meer. 
Manon Vanderkaa: “Een flexibele AOW kan als ge-
volg hebben dat AOW-gerechtigden onder het sociaal 
minimum komen. De kans bestaat namelijk dat men-
sen die in een inkomens-gat vallen omdat hun AOW-
gerechtigde leeftijd is verhoogd, hun AOW eerder laten 
ingaan om de periode zonder inkomen te overbruggen. 
Die noodgedwongen keuze leidt dan definitief tot een 
lagere AOW. Naar de mening van de Unie KBO moet er 
een oudedagsvoorziening blijven waarbij niemand on-
der het sociaal minimum komt.”

En de keuzevrijheid dan? De Unie KBO is van mening 
dat er al flexibiliteit is. De AOW-leeftijd is immers geen 
belemmering voor individuele AOW-ers om langer door 
te werken.

zomertijd – ga er op uit – doe iets.
Blijf proberen om contacten te leggen en te onderhou-
den. Bouw een goede band op met familie, kinderen, 
buren en vrienden. Doe samen iets leuks. Pak de tele-
foon en bel iemand die je lang niet gesproken hebt. 
Een goede relatie betekent: vreugde, zorg en leed sa-
men delen. Maak en onderhoud contacten door te blij-
ven investeren in tijd, hulpaanbod en kleine attenties. 
Wordt lid van een ouderenbond (de KBO bijvoorbeeld). 

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



■ Jan Barendselaan 74
■ 2685 BV Poeldijk ■ info@avantihaarmode.nl
■ T: (0174) 24 57 82 ■ www.avantihaarmode.nl

U bent van harte welkom in onze winkel
aan het Vliethof 13 in Wateringen.

Erik en Mariët van der Velde

Vliethof 13
2291 RX WATERINGEN

Tel. 0174-294581
www.dejongoptiek.nl

TANKE TRANSPORT

Postbus 42
2685 ZG  Poeldijk

NATIONAAL EN Telefoon 0174-286660
INTERNATIONAAL TRANSPORT Fax        0174-286669
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Heeft u er weleens over 
gedacht om te gaan 
zingen....????
Twijfel niet langer en probeer 
het gewoon eens...
Heeft u vragen over het koor 
stuur dan een e-mail naar zang-
koren@deosacrum.nl.

TV

Geef je op voor een of andere vorm van vrijwilligers-
werk. Ga wandelen in een park of neem de fiets voor 
een rit door de omgeving. Bezoek eens een kinderboer-
derij of een molen. Er zijn zoveel mooie dingen al we ze 
maar willen zien. Probeer wat vrolijker te leven en niet 
somber te zijn. Geef ook eens een schouderklopje.

Spreuken en gezegden
Je hebt denkers en doeners. De ergste zijn de denkers 
die denken dat ze wat doen.

Vliegers stijgen het hoogst als ze tegen de wind ingaan.
Winston Churchill

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 1 augustus
19.00 uur: Geen viering
zondag 2 augustus:
11.00 uur: Viering met cantor

zaterdag 8 augustus:
19.00 uur: Viering met cantor
zondag 9 augustus:
11.00 uur: Viering met cantor

Het is zomer.....
Nog even is het rustig....
Een mooie gelegenheid om wat losse zaken ter sprake 
te brengen:

Gaat u toevallig lekker opruimen in deze vakantiewe-
ken en wilt u oud papier kwijt: Aan de Monsterseweg 
(nabij nummer 19) staat permanent een oud papier 
container. U kunt daar uw oud papier zelf brengen.

tank bij tamoil en Steun deo Sacrum
Het is bij u vast ook al bekend: Bij het Tamoil benzine-
station aan de Jan Barendselaan is een paar weken 
geleden een nieuwe actie van start gegaan: Tank & 
Schenk!!!
Door te tanken bij Tamoil aan de Jan Barendselaan kunt 
u onze vereniging financieel ondersteunen. Bij het af-
rekenen kiest u naar welke deelnemende vereniging of 
instelling uw steun gaat.

U kunt er dus voor kiezen om deo Sacrum te steunen.
Na uw tankbeurt rekent u af en kiest u op de display 
onder de categorie “Lokaal Muziek” voor Zangkoren 
Deo Sacrum.
Per getankte liter schenkt u € 0,01. Dat is bij een tank-
beurt van bijvoorbeeld 45 liter € 0,45 voor onze vereni-
ging.

Vele kleintjes maken een grote en dat geldt ook voor 
deze actie bij Tamoil.
Wilt u bij het tanken aan onS denken !!!!????
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nieuw bij verburch tennis - Summer tennis event
Een bekend toernooi met een nieuw gezicht! Het zo-
mertoernooi Bij Verburch Tennis heet vanaf heden 
het Van Rijn Summer Tennis Event en wordt dit jaar 
gespeeld van 21 t/m 30 augustus op het Onings 

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

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

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  

2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

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

JEU DE BOULES

We gaan weer Jeu de Boulen en wel op vrijdag 11 
september. Dankzij Aad Boere van Jumbo Supermarkt 
kunnen wij als vanouds iedere deelnemer na afloop 
in het kassie twee belegde broodjes en een eierkoek 
aanbieden en de prijs op € 5,00 per persoon hou-
den. Daarvoor onze dank en voor een groot aantal 
Poeldijkers wordt hun wens vervuld.

Inschrijven gaat per koppel en is dus maar € 5,00 per 
persoon. Het adres daarvoor is via de e-mail: 
verburch97@hotmail.com in kleine letters, of per tele-
foon Christien Kok, nummer 0174 244985, Dahliastraat 15. 

Inschrijven kan tot 31 augustus en vol is vol.

We spelen vier keer een half uur en we beginnen om 
13.00 uur met de wedstrijden. Op de dag zelf moet 
u zich melden bij de organisatietafel tussen 12.00 en 
12.30 uur, en kunt u daar het inschrijfgeld voldoen.

Na de wedstrijden begeven we ons naar het kassie voor 
de broodjes en prijsuitreiking. Daar hebben we weer 
een schat aan prijzen o.a. de tien beste orchideeën van 
Ter Laak, tien draagtassen vol met Jumbo artikelen, 
vleesbonnen van slagerij van der Maarel, enz. enz.
Het geluid wordt weer verzorgd door Paul Zuiderwijk 
en de micro door Marcel Brand die de wedstrijden aan 
elkaar praat. Wim van Dijk gooit het zand weer uit en 
ruimt op, samen met van der Valk en de Groot B.V.en 
de scouting met zijn prachtige zandzuigers.

Ik zou zeggen, doe eens mee, het is echt een happe-
ning.

Groetjes van Jan van Rossen



Pedicure Praktijk                   
Verhoog 

Gevestigd in het  Sport 
Medisch Centrum Westland 

 
 
 
 
 

  
 Verburghlaan 24a Poeldijk 
 Bel voor en afspraak 
 06‐27000290  
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Tennispark van Verburch. Iedereen vanaf 18 jaar kan 
weer meedoen in de mix en dubbel. Dus ook niet-leden 
zijn van harte welkom. Er worden ook dit jaar poule-
wedstrijden gespeeld en de (halve)finale partijen zijn 
hele wedstrijden. Het toernooi telt niet mee voor de 
KNLTB-rating. De toernooi-organisatie heet iedereen 
van harte welkom en heeft er weer zin in! Naast het 
tennissen is er uiteraard volop gezelligheid, met als 
klapstuk de Mexican Fiësta – tevens thema van het toer-
nooi – met buffet en Grote Loterij op zaterdagavond 29 
augustus. Naast diverse andere mooie prijzen is er een 
reischeque te winnen t.w.v. € 400,00 tijdens deze lote-
rij. De finalepartijen worden zondag gespeeld onder, 
naar wat wij hopen, een heerlijke zonnetje! Nieuw ook 
bij Verburch Tennis is de website. Uiteraard kunt u zich 
meteen via deze gloednieuwe website opgeven voor 
het Summer Tennis Event 2015. 

Opgeven (dit kan nog t/m 16 augustus) of meer info? 
Ga dan naar www.verburchtennis.nl.

rondje poeldijk tennistoernooi
Ook dit jaar opent Verburch Tennis weer haar deuren 
van ons Onings Tennispark, op dinsdag 8 september, 
voor alle Poelukkers en daarbuiten, tijdens het Rondje 
Poeldijk Tennistoernooi. Het toernooi wordt georga-
niseerd tijdens en in samenwerking met de feestweek 
van Rondje Poeldijk en iedereen vanaf 18 jaar kan mee-
doen. Het toernooi begint om 9.45 uur en is om onge-
veer 16.00 uur afgelopen. Rond 12.00 uur wordt er een 
heerlijke lunch verzorgd. Deelname is € 10,00 en voor 
vragen of meer informatie kunt u contact opnemen 
met Ria van Leeuwen via toernooi@verburchtennis.nl. licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

www.bas1s.nl     |    Voorstraat 18 
2685 EM Poeldijk | 0174-246000

Ontwerp 
 Vergunningen

Advies

         Wonen 
Utiliteit          Zorg 
         Interieur 

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

• Dijkstraat 26 • 2675 AX  Honselersdijk •
Tel. 0174 - 610027

Veelzijdig In Service
Maandags gesloten

VAN VLOER TOT PLAFOND, VAN MUUR TOT MUUR, SCHUINE DAKEN, GEEN PROBLEEM !

Kom langs in onze showroom: Slachthuiskade 10p in Poeldijk, of bel: 0174 -  28 38 77
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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

VERBAZEND VEELZIJDIG

utiliteitsbouw verbouw   onderhoud ontwikkeling

VERBAZEND VEELZIJDIG

jupiter 26 2685 LR poeldijk 

tel. 0174 244950 fax 0174 248394 
info@verbakel.nl www.verbakel.nl

voor de beroepsmatige en

particuliere klant!

zaalvoetbal verburch

Voor het seizoen 2015-2016 is het weer mogelijk 
om mee te doen met de zaalvoetbal competitie van 
Verburch.
Het seizoen 
zaalvoetbal 
loopt van half 
oktober tot 
eind maart 
2016.
Het vindt 
plaats in de  
Jan van der 
Valk Sporthal 
en wel op de vrijdagavond van 8.00 uur tot 11.00 uur.
U kunt zich aanmelden bij Mart Scholtes tel. 0174-245630
of Frans van Bergenhenegouwen tel. 0174-213429.

Het speelschema ziet er als volgt uit:
Oktober: 16 en 23.
November: 6, 13, 20 en 27.
December: 4, 11 en 18
Januari: 8, 15, 22 en 29
Februari: 5, 12, 19 en 26 
Maart: 4, 11, 18 en 25
April 1, is de laatste speeldatum.

Geef u dus op bij de contact personen !!

VOETBAL
uitnodiging 
beaCHvolleYbaltoernooi 
rondJe poeldiJK op 
WoenSdag 9 en donderdag 
10 September 2015

De inschrijving 
voor dit altijd 
gezellige toer-
nooi is gestart.
Wij volley-
ballen zoals 
elk jaar in de 
Voorstraat in 
Poeldijk, op het pleintje bij Restaurant Vrienden en 
bakker van der Berg.
Op de woensdag kunnen er 8 teams meedoen en ook 
op de donderdag.
voor wie? Voor gezellige mensen die iets hebben met 
volleybal en zand
Kosten? € 25,00 per team
regels? 2 vrouwen per team, je speelt met 4 personen 
en natuurlijk zijn de algemene volleybalregels van toe-
passing.

Ben je na het lezen van deze uitnodiging enthousiast 
geworden, geef je dan snel op bij:
Nel Bernardon
Rberndon@kabelfoon.nl
Telefoon: 06-19754171
Heb je nog vragen, stel ze gerust.
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De viering van het Heilig Hartfeest was tot plusminus 1970 een 
jaarlijks terugkerend hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Op die dag, 
gevierd kort voor of bij aanvang van de zomer, brachten vrijwel alle 
leerplichtige kinderen van de katholieke basisscholen ter verering van 
het Heilig Hart bloemen mee naar de kerk. Bloemen die op het pries-
terkoor werden neergelegd/uitgestald en gezamenlijk zorgden voor 
een ware bloemenzee. Het was een hulde die bij groot en klein indruk 
maakte en zoals gewoonlijk een bomvolle kerk tot gevolg had. Wat 
oudere Poeldijkers zullen, bij het aanschouwen van dit wonderschone 
plaatje, in gedachten teruggaan naar hun eigen jeugd. Een periode 
waarin jaarlijks in schoolverband, onder leiding van onderwijskrach-
ten, naar de kerk werd gegaan. Dat alle kinderen daarbij een ‘ruiker-
tje’ bloemen met zich meedroegen, maakte de optocht alleen maar 
feestelijker. Aanneembaar is dat meerdere plaatsgenoten zich nog al-
lerlei geurtjes van de bloemenpracht weten te herinneren. Sterk rie-
kende soorten hadden de overhand, waarbij de aloude violieren  de 
boventoon voerden. Daarnaast werden er duizendschonen, anemo-
nen en pioenrozen te kust en te keur meegebracht. Gezamenlijk zorg-
den zij voor een heuse bloemenexpositie, een schouwspel dat destijds 
veel indruk maakte. Hoewel het feest nog altijd wordt gevierd, is het 
door de jeugd op grote schaal bloemen meebrengen naar de kerk in 
de vergetelheid geraakt. Daarmee werd een indrukwekkend gebeu-
ren voorgoed tenietgedaan. Het is niet meer precies te achterhalen 
wanneer genoemd feest voor het eerst te Poeldijk werd georganiseerd. 
Archiefstukken tonen evenwel aan dat het van zeer oude datum is. 
Of er toen ook al een bloemetje naar de kerk werd meegenomen, is 
echter zeer twijfelachtig. Wel zijn er bewijzen dat het feest al in de 
zeventiende eeuw werd geïntroduceerd. Laat dat nu toevallig ook de 
eeuw zijn waarin de Poeldijkse parochie na de Hervorming nieuw 

leven werd ingeblazen (1647). Toeval of niet, het zou zomaar kunnen 
dat Poeldijkers ook hierin ‘haantje de voorste’ zijn geweest. Dat het 
feest zich, zij het op zeer bescheiden wijze, tot op de dag van vandaag 
heeft weten te handhaven is heel wat. De in 1959 vervaardigde opna-
me mag dan vrijwel volledig door jongens in beslag worden genomen, 
zeker is dat meisjes die bewuste dag gelijktijdig het ritje naar de kerk 
moesten ondernemen. Wellicht hadden zij op het moment dat deze 
opname werd gemaakt reeds in de kerk plaatsgenomen of volgden 
zij de jongens wat later. De lange stoet links was, in tegenstelling tot 
de lachebekjes vooraan, met geen mogelijkheid te identificeren. De 
kalende kruin van meester J.P. Gerbrands (op de rug gezien) en juf 
G.M. Heidweiller (tegen het raam) zijn de enige uitzonderingen. De 
jongens op de voorgrond stellen zich nu aan u voor. Begonnen wordt 
met een jongen van Zuiderwijk en vervolgens Kees Zuijdervliet, 
Frans van Dijk, Henk Broch (achter Frans), Peter Zuiderwijk (later 
voorzitter van handballend Verburch), het kleine mannetje voor hem 
is Gerrit Hoogervorst (o.v.), (top)voetballer Hans Groot, Ad(je) van 
Tol en Jan van Dijk (alias Dijco!). Dat juf Brakmeijer-Vreeburg (ui-
terst rechts) ook een taak had in de organisatie was in die jaren bijna 
een vanzelfsprekendheid. Tussen het publiek ontwaren we mevrouw 
A. Persoon-Zuijdervliet. De eerste twee huizen aan de Verburghlaan 
werden het laatst (tot de afbraak) bewoond door de families Gardien 
en Nederpelt, terwijl in de nog altijd bestaande derde woning een 
heuse naamgenoot van mij zijn stekkie heeft gevonden.
‘Een gezellig drukke Verburghlaan,
dankzij jongens die ter kerke gaan.
Netjes aan de kant, 
bloemen in de hand, 
een traditie, weg uit ons bestaan’.  

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen
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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

Grolsch bier
Krat 24 flesjes 

à 30 cl

van
 1419

Jupiler bier
Krat 24 flesjes 

à 25 cl

van
 1369

Div. soorten

Ola ijs
33% 

korting949 949

superdealHallo

Om u nog meer van dienst te 
zijn verruimen wij onze 

openingstijden
Dinsdag   9:00 - 20:00 uur                       
Woensdag  9:00 - 17:30 uur                   
Donderdag  9:00 - 17:30 uur                  
Vrijdag   8:30 - 20:00 uur                        
Zaterdag  8:00 - 14:00 uur 


