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GOODBYE…       HELLO…….
Feestelijk weekend

28 en 29 
augustus

en 
voor iedere klant

een leuke attentie !!!

Van der MAAREL, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk  -  0174-245262

6 t/m 13 september
rondje poeldijk

Voor € 75,- had hier  
uw adVertentie in kleur 

kunnen staan.
Prijzen voor andere formaten 

kunt u vinden op onze website 
www.depoeldijker.nl.

De   poelDijker

93 mm x 67,5 mm, voorpagina Poeldijker

Jan Barendselaan 66  /  2685 BV Poeldijk  /  T 0174 44 46 35
info@chrisvanwaes.nl  /  www.chrisvanwaes.nl

Geopend 
wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur
za 11.00 - 17.00 uur.

Uw vertrouwen waard

         Pedicure Praktijk  &  
                               Schoonheidssalon

In de Witte Brug bij de Backerhof

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  
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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

Smallsteps Kinderopvang in Brede school Westhof: 
0174-246992 – Kinderdagverblijf 0-4 jaar – Voorschoolse-  
tussenschoolse (overblijf) en naschoolse opvang 4-13 jaar – 
Vakantieopvang

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 9 september, gelden de volgende inleverdata : 
Inleveren kopij: dinsdag 1 september vóór 12.00 uur; 
voor advertenties: donderdag 3 september vóór 12.00 uur.

25 september ♣  Onderlinge Vriendschap, 
start klaverjas- en 
jokercompetitie in de 
Leuningjes.

 5 september ♣  13.00 uur, Krantenactie in  
de Dorpskom (Stapelbouw).

  ♣  13.50 uur, Popkoor Fine Tuning: 
Optreden Wilhelminaplein Naaldwijk 
i.v.m. Open Podium.

  ♣  14.40 uur, Kamerkoor Couleur Vocale: 
Optreden Oude Kerk Naaldwijk bij 
Open Podium.

 6 september ♣  11.00 uur, Kamerkoor Couleur Vocale: 
Concert in de serie koffieconcerten  
in het Paviljoen van “De Masemunde” 
te Monster.

 7–12 september ♣  Collecte KWF Kankerbestrijding.

 6–13 september ♣ Rondje Poeldijk.

 10 september ♣  Konijnenveiling in het Kassie,  
vanaf 17.00 uur.

De   poelDijker
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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 28 augustus en zaterdag 29 augustus:

appeltaartje nu voor   ........................................  @ 6,15  

half gevuld speltbrood met rozijnen
en diverse soorten noten nu voor    @ 2,45  

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 4 september en zaterdag 5 september:

250 gram roomboter speculaas
nu voor   .....................................................................................  @ 3,50 

knabbelstengels nu voor   ...........................  @ 0,75  

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

BENT U AL KLAAR VOOR HET
24E RONDJE POELDIJK.
DAN BAKKEN WIJ WEER

OLIEBOLLEN EN APPELBEIGNETS
IN DE PARTYTENT NAAST DE WINKEL.

EET BROOD VAN BAKKERIJ VAN DER SANDE. 
BROOD DAT fIJN VAN SmAAK IS 
EN DAT LANGER mALS BLIJfT.

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

buitensportieF
Per 1 september begint Bernasport weer met de be-
kende activiteiten, zoals; 5 x per week peutergym met 
ouder, opa of oma, in Poeldijk, Wateringen en Monster. 
60 Sportief in Poeldijk (2x), Honselersdijk.
Iets geheel nieuws is de activiteit “BuitenSportief” in  
en om de Wen. Een 12 weken buitensport project. 
Vanaf dinsdag 1 september t/m 24 november van 
8.45-9.45 uur.
Boomstammetje over, bergje op, in weer en wind, met 
en zonder materiaal. We maken gebruik van de elemen-
ten in de natuur en ons eigen lichaamsgewicht. 
12 weken les € 40,00, 6 aaneengesloten lessen € 26,00, 
een losse les kost € 6,00. Startpunt is de Verburchhal te 
Poeldijk.
Bij interesse zie www.bernasport.nl, of bel 06-24464394.
Ga de uitdaging aan met jezelf want sporten geeft je 
energie!!!

Grootste ColleCte ooit blijFt nodiG
thema: samen komen wij steeds dichterbij

Beste inwoners van Poeldijk,

Op maandag 7 september gaat de grootste collec-
te van Nederland weer van start. In deze week staan 
100.000 vrijwilligers op tegen kanker om zoveel mo-
gelijk geld op te halen. Een enorme operatie die van 
levensbelang is. Immers, hoe meer collectanten geld in-
zamelen, hoe groter de opbrengst is en hoe meer geld 
er is voor onderzoek en meer genezing.
 
Kanker is een vreselijke ziekte die ons allemaal raakt. 
Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn le-
ven kanker, per jaar ruim 91 duizend mensen. Er sterven 
jaarlijks bijna 42 duizend mensen als gevolg van kan-
ker. De ziekte is hiermee doodsoorzaak nummer één in 
Nederland.

Miljoenen mensen delen een droom: een wereld waarin 
kanker niet langer een dodelijke ziekte is. Wat zou het 
mooi zijn als deze droom uitkomt. We doen er alles aan 
dit waar te maken. Wereldwijd werken wetenschappers 
naar die dag toe. Zo snel als zij kunnen. Zo snel als wij 
hen in staat stellen. We kunnen kanker onder controle 
brengen. Wij willen niet accepteren dat er zoveel men-
sen aan kanker lijden en er al te vaak aan overlijden. 
Ons doel: Minder kanker, meer genezing en een betere 
kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. 

1 van de 46 collectanten in Poeldijk komt namens KWF 
Kankerbestrijding in de week van maandag 7 t/m 12 
september weer bij u aan de deur. Elke collectant kan 
zich legitimeren. KWF Kankerbestrijding is te herken-
nen aan het rood-wit-blauwe logo met de krab en aan 
het Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. 

Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op 
Rabobank 333.777.999, IBAN: NL23RABO0333777999. 
BIC code: RABONL2U, t.n.v. KWF Kankerbestrijding te 
Amsterdam.
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www.smallsteps.info

Een kind, gevoelig maar ook heel 
moedig, op een ontdekkingstocht door 
een wondere wereld. Samen helpen we 
je elke dag een beetje zelfstandiger te 
worden. Stapje voor stapje. Kom je snel 
bij ons spelen?

Smallsteps kinderdagverblijf en bso westhof biedt:
• Kinderopvang voor kinderen van 0 - 13 jaar
• Voorschoolse opvang
• Naschoolse opvang
• Tussenschoolse opvang (overblijf)
• Vakantieopvang

kinderdagverblijf + bso westhof 
de ruijtbaan 81, poeldijk
westhof@smallsteps.info  
0174 24 69 92
www.kinderopvang-westhof.nl

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                   
Verhoog 

Gevestigd in het  Sport 
Medisch Centrum Westland 

 
 
 
 
 

  
 Verburghlaan 24a Poeldijk 
 Bel voor en afspraak 
 06‐27000290  

woensdag 2 september a.s. starten wij onze compe-
titie 2015-2016. Wij beginnen die avond zoals gewoon-
lijk met een korte vergadering van ong. 15 minuten. 
Vorig seizoen zijn er dames bijgekomen om te gaan 
jokeren, dat heeft de club en ook zeker de dames als 
positief ervaren, zodat wij als klaverjassers het jokeren 
hebben opgenomen, héél gezellig!

Er worden wekelijks prijzen uitgegeven, het aantal ta-
fels bepaalt het aantal prijzen. Wij starten wekelijks om 
19.45 uur en spelen 4 bomen. Inleg € 2,50 per avond, 
het is niet verplicht iedere avond mee te spelen maar 
het is wel gezellig voor iedereen als men zoveel moge-
lijk aanwezig is.

Onze locatie is in de Rooszaal van de Leuningjes. 
Zaterdag 31 oktober houden wij onze Herfstmarathon. 
Ik zou zeggen, tot 25 september. U bent allen van harte 
welkom.

Cor Mol, voorzitter

KLAVERJASCLUB
ONDERLINGE

VRIENDSCHAP

♥♣
♦

♠
SINDS 1947

wie helpt ons???
Het Prinses Beatrix Spierfonds 
zoekt nieuwe mensen om de jaar-
lijkse collecte te organiseren.  
Wij, het plaatselijke comité, doen 
het dit jaar voor het laatst.

Na 15 jaar ons enthousiast te heb-
ben ingezet willen we het stokje 
doorgeven.

Wilt u eerst weten hoe het werkt, dan kunt u dit jaar 
met ons meekijken.

Graag horen wij van u!

Namens Rita van Koppen, 242771, Annie Meijboom 
246362
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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

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
-  pastoraal werkster E. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR  ’s-Gravenzande 

tel. 06-36286952  e-mail: geelen@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

Communie worden ook gemaakt. De koren zijn weer 
begonnen met de repetities en luisteren de vieringen 
weer op. Hoe prettig het af en toe is om meer samen-
zang te hebben in de viering omdat het koor met va-
kantie is, is het ook heel fijn dat er weer ondersteuning 
is van de koren. Ook andere groepen zijn weer begon-
nen. Er wordt hard gewerkt in de kerken die monument 
zijn om in het weekend van 12 en 13 september hun 
deuren open te hebben voor Open Monumentendag. 
Een uitgelezen kans om eens een kijkje te gaan nemen 
in een van onze kerken en uitleg te krijgen van de vrij-
willigers of wat er te zien is. 
In ons pastoraal team zijn we ook begonnen aan het 
nieuwe werkseizoen. Pastoor Steenvoorden is terug 
van zijn welverdiende sabbat en nu mag collega diaken 
Dits van zijn sabbat gaan genieten. Niet alleen genieten 
maar ook studeren en wandelen. In december zijn we 
dan als team weer compleet om de Advent te gaan vie-
ren en Kerst. Dat duurt nog even maar toch… 
Zonder onze vrijwilligers kan onze parochiefederatie 
niet draaien en daarom wil ik onze vrijwilligers hier heel 
veel dank zeggen voor hun inzet in de parochiefede-
ratie. Ik wens ons allen, ook namens de collega’s, een 
goede start toe van het nieuwe werkseizoen en laten 
we nog even nagenieten van de afgelopen vakantiepe-
riode met mooi en minder mooi weer. 

Pastoraal werkster Els Geelen

de diaken op sabbat
Nu pastoor Steenvoorden uitgerust terug is gekomen 
van zijn welverdiende sabbat, zal ik voor mij vanaf 1 
september een sabbatperiode ingaan. In 2001 ben ik 
naast mijn dagelijkse werk theologie gaan studeren, 
een drukke tijd dus. Na mijn diakenwijding in 2008 ben 
ik vol enthousiasme in het pastoraat actief geworden, 
waarbij in de eerste jaren de werkdruk hoog was door 
het wegvallen van verschillende priesters. Daarna is de 
werkdruk hoog gebleven, waardoor er weinig gelegen-
heid was om aandacht te besteden aan mijn eigen gees-
telijk leven. De komende maanden wil ik hier wel ruim 
aandacht aan geven door te gaan wandelen door West-
Brabant. Ik maak een grote ronde in 20 tot 25 etap-
pes, zodat ik ’s-avonds gewoon thuis ben. Tijdens deze 

start nieuw werkjaar
Voor de meeste mensen zit de vakantie er weer op. Of 
we nu weg zijn geweest naar het buitenland of geno-
ten hebben van een paar mooie dagen in ons eigen 
land of woonplaats, ik hoop dat wij de accu weer heb-
ben kunnen opladen. Hoewel… wij? Zelf mag ik de 
tweede helft van september van mijn welverdiende 
vakantie gaan genieten. En met mij wellicht nog meer 
mensen die pas als het nieuwe werkjaar is gestart, met 
vakantie gaan. 
Maar of wij er nu wel of niet zijn, het nieuwe werksei-
zoen gaat weer beginnen. De scholen zijn begonnen en 
ook in de parochies gaat er weer van alles beginnen. De 
startzondagen zijn voorbereid door de werkgroepen in 
de diverse dorpskernen. En natuurlijk hopen we daarbij 
op mooi weer en niet op de zomerstorm van eind juli. 
Nee, we gaan er vanuit dat het mooi weer is en dat het 
een mooie start van het nieuwe werkjaar wordt. Fijn 
dat er gestart wordt met gezamenlijke vieringen in de 
buitenlucht met onze buurkerken want oecumene is be-
langrijk. 
Ook de werkgroepen voor het Vormsel zijn druk bezig 
met het programma. In regio zuid en west zijn de vie-
ringen voor het Vormsel in november dit jaar. Regio 
noord volgt in januari 2016. En de eerste afspraken 
voor het opstarten van het programma voor de Eerste 
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weekend 5/6 september: 23e zondag door het 
jaar (b).
Zaterdagavond 19.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING met volkszang en cantor.
Voorganger: Pastor M. Kwee.

Intenties: Jaargetijde Cornelia van Dijk-de Jong en 
dochter Ineke, Dolf Barendse, Joop Rijgersberg en 
Bep Rijgersberg-van Dijk, Ria de Winter-Schaafsma.

Zondagochtend 11.00 uur: openinG rondje 
poeldijk.
WOORD- EN COMMUNIEVIERING met het YmCa-
gospelkoor.
Voorganger: Past. medewerker M.Th. v.d. Loo.

Intenties: Riet v.d. Maarel-Vis, Gerard en Alida 
de Brabander-de Jong, Ton van Kester, Wim van 
Dijk en Marie van Dijk-Bol, Koos v.d. Ende, Corrie 
Duijvesteijn-Vonk

VierinGen in de baCkerhoF

donderdag 3 september om 19.00 uur:
Woord- en Communieviering: mevr. T. v.d. Sande.

donderdag 10 september om 19.00 uur:
Eucharistieviering met pastor M. Kwee.

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

woensdag 26 augustus om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

Vrijdag 28 augustus om 19.00 uur:
Maandsluiting Hervormde Gemeente

woensdag 2 september om 19.00 uur:
Rozenkransgebed 

Vrijdag 4 september om 15.00 uur:
Woord- en Communieviering R. Theuvenet

woensdag 9 september om 19.00 uur:
Rozenkransgebed

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

wandelingen zal ik bedevaartsplaatsen bezoeken en mij 
daarbij bezinnen op Bijbelteksten over het begrip ‘ver-
geving’. Over dit onderwerp zal ik, als ik niet aan het 
wandelen ben, een aantal boeken lezen en zoeken naar 
een groter begrip ervan. Dit kan zijn: iemand vergeven, 
mijzelf vergeven of juist om vergeving vragen. Ik hoop 
dan weer met hernieuwde energie onder u te zijn in de 
Adventstijd.

Diaken Ronald Dits

missie – ontwikkelinG – Vrede 
miVa bestaat dit jaar: 80 jaar 1935 - 2015 en brengt 
mensen in beweging !!!!!!!!!
Dit jaar vraagt MIVA uw aandacht voor een bijzonder 
straatkinderenproject in Ghana.
Dit project is opgezet door pionier Gideon Markin, die 
zelf straatkind is geweest. Hij is zelf begonnen met een 
ruimte te huren, waar straatkinderen naar toe konden 
komen om hen onderwijs te geven en andere mogelijk-
heden te bieden zoals muziek en sport te beoefenen.
Hij heeft inmiddels een organisatie UPCO (Urban Poor 
Children Organisation) opgericht in een van de slop-
penwijken in Accra in Ghana. Gideon heeft aan de 
Miva gevraagd om een vervoersmiddel te helpen fi-
nancieren om kinderen en materialen voor zijn school 
te kunnen vervoeren en ook om voor schoon drinkwa-
ter te kunnen zorgen. Miva is opgericht om Missionaire 
werk(st)ers in het buitenland te ondersteunen met 
vervoers- en communicatiemiddelen. Vroeger waren 
het uitsluitend Nederlandse zusters, paters en broe-
ders, die ondersteuning vroegen, maar het zijn nu ook 
ontwikkelingswerk(st)ers uit Nederland en lokale pio-
niers in ontwikkelingslanden, die om financiële steun 
vragen. Mede dank zij de parochies, de collectes in de 
kerken en onze trouwe donateurs kan Miva al 80 jaar 
lang het werk van de Nederlandse missionarissen en 
ook lokale pioniers financieel steunen.
Miva zendt dus zelf geen mensen of materialen naar 
de ontwikkelingslanden, maar financiert uitsluitend de 
lokale aanschaf van concrete middelen zoals: terreinwa-
gens, fietsen, motoren en computers. Na de viering van 
11.00 uur op zondag 30 Augustus a.s. is er in de kerk 
een deurcollecte om de Miva financieel te steunen om 
projecten mogelijk te maken in de derde wereld.
U kunt ook uw gift overmaken naar MIVA Vijverstraat 
12 Breda 4818 ST o.v.v. Gift Ghana IBAN NL 42 INGB 
0000 002950

J.v.P.

kerkberiChten 
weekend 29/30 augustus: 22e 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:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING m.m.v. het 
Bartholomeuskoor.
Voorganger: Diaken Ronald Dits.

Intenties: Jaargetijde Astrid Duijvestijn, Ineke 
Gardien, overleden ouders Gardien-Lourier, Grar v.d. 
Ende-Zuijderwijk, Jan Enthoven en overleden familie 
Enthoven-Damen, Jan Scheffers, Riet en Jeanne v.d. 
Elst.

in de kerk
Zaterdag 29 augustus
19.00 uur: Geen viering
Zondag 30 augustus:
11.00 uur:  Dames en heren Bartholomeuskoor zin-

gen tijdens de viering de Missa in C van J.E. 
Eberlin

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



7De   poelDijker
Zaterdag 5 september:
19.00 uur: Viering met cantor
Zondag 6 september:
11.00 uur:  Tijdens de viering vanwege Opening feest-

week Rondje Poeldijk zingt een Gospelkoor.

het nieuwe seizoen
De eerste optredens na de zomervakantie staan al-
weer op de agenda. Popkoor Fine Tuning en kamer-
koor Couleur Vocale laten zich horen bij Open Podium 
in Naaldwijk op zaterdag 5 september. Het kamer-
koor geeft een concert in de serie koffieconcerten 
in De Masemude in Monster op zondag 6 septem-
ber. Tevens zingt het kamerkoor bij de opening van 
Monumentendag op zaterdag 12 september in de 
Poeldijkse Bartholomeuskerk.

Zomerkamp kinderkoor
Als ik dit stukje schrijf is het kinderkoor op Zomerkamp 
in Otterlo. De kinderen beleven de grootste avondturen 
samen met Freek in het Wild. In de volgende Poeldijker 
leest u een wat uitgebreid verslag. Voor nu vast een 
foto.

TV

Zomerkamp deo saCrum in otterloo
37 kinderen van de “zangkoren Deo Sacrum” uit 
Poeldijk vermaakten zich vorige week uitstekend in de 
bossen van De Houtkamp te Otterloo. Zij waren op een 
5-daags zomerkamp met 13 leid(st)ers en een 3-per-
soons kookstaf. Dit kamp heeft een zeer lange traditie, 
want in 1967 gingen de kinderen al naar Rijsbergen. Er 
wordt tijdens het kamp gespeeld volgens een bepaald 
thema. Dit jaar luidde het: “Freek in het Wild, Safari, 
Dieren”. De leiding bestaat uit vrijwilligers en sommi-
gen hebben een baan in het onderwijs. Professionele 
begeleiding dus. Dat wordt nog eens bevestigd door 
het programmaboek, wat er ook al professioneel uit-
ziet!

Twee vrijwilligers willen wij met name noemen, wegens 
langdurige dienstbaarheid. Dat zijn Toos de Vreede en 
Melisande Schürmann-Bol. Zij geven al respectievelijk 
40 jaar en 25 jaar leiding aan het zomerkamp. Al zoveel 
jaren stellen zij hun vrije vakantiedagen ter beschikking 
aan de jeugd van Poeldijk. Wij zijn hen zeer dankbaar. 
Vrijwilligers: een gemeenschap kan niet zonder! 

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
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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

Tank & Schenk

 

Geef uw vereniging 
een steuntje 

in de rug!
Na uw tankbeurt kunt u binnen enkele seconden 

kiezen voor een vereniging of goed doel naar keuze.  
Wij schenken 1 cent per getankte liter.

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

  

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

Poeldijk

tYpeles
“aak salsa daf; kassa jak af;”. Dit, en nog veel meer, 
tikte ik de afgelopen avonden. Want ik volg een type-
cursus! Deze woorden kun je tikken met alleen de mid-
delste rij letters op het toetsenbord.
Wat een opgave, leren typen. Dertig lessen, dus dat 
kost me minstens dertig avond-uren. Maar hopelijk win 
ik deze tijd snel weer terug. Want ik tik zo veel dat het 
een groot voordeel is om snel en foutloos te kunnen 
tikken. Toen ik jong was, was er op school de gelegen-
heid om blind te leren typen. Maar toen zag ik er de zin 
niet van. Met als gevolg dat ik het nu alsnog moet le-
ren, alleen dan gaat het leren een stuk trager!
Hoe later je begint, hoe lastiger je iets leert. Zeker iets 
als typen, dat er in moet slijpen – je moet het vanzelf 
doen zonder nadenken. Maar dit geldt voor veel meer 
dingen! Ik herinner me uit mijn studie nog een definitie 
uit de lessen ethiek: “een deugd is een door herhaalde 
daden ontwikkelde karaktereigenschap”. Dit klinkt ab-
stract, maar het volgende is bedoeld: een vrijgevig mens 
word je door vaak vrijgevig te zijn; een vriendelijk per-
soon word je door bij voortduur vriendelijk te doen. Dan 
slijpt het er in! Je wordt wat je doet. Je vormt jezelf. 
Hoe later je begint met jezelf zo te vormen hoe moei-
lijker het wordt – net als leren typen. Als je van jong-
saf geleerd hebt om geduldig te zijn, vriendelijk tegen 
vreemden, enzovoorts, dan gaat het als vanzelf. Grote 
kans dat je zo een geduldig en vriendelijk persoon bent 
geworden. Maar heb je die lessen niet geleerd, kreeg je 
de kans niet of wilde je niet, dan wordt het hoe langer 
hoe lastiger om nog te veranderen! Dan kost het veel 
moeite en wilskracht. En dan nog kom je waarschijn-
lijk nooit zo ver als iemand die het van jongsaf leerde. 
Maar onthoud: het is nooit te laat! Ook na je 30e kun je 
nog op typeles. Zo kun je ook op latere leeftijd je nog 
gaan oefenen in bijvoorbeeld zachtmoedigheid.

kerkdiensten
ZondaG 30 augustus 2015
10.00 uur: Ds. A.J. Molenaar
19.00 uur:  Ds. A.J. Molenaar 

Koffie, thee of frisdrank na afloop van de 
dienst.

ZondaG 7 september 2015
10.00 uur: Ds . A.J. Molenaar
19.00 uur:  Zangdienst wegens Rondje Poeldijk 

Voorganger: ds. D. van Vreeswijk, 
Zevenhuizen.  
Koffie, thee of frisdrank na afloop van de 
dienst

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

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
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oud papier
De oud-papiercontainer staat klaar van: 26 tot en met 
29 augustus op het adres: Monsterseweg 112, Poeldijk 
(naast hotel-restaurant Elzenhagen).

wilt u onze hervormde gemeente van poeldijk
steunen bij tanqplus kies dan bij

‘tank en schenk’ > categorie ‘lokaal Cultuur’ >
hervormde gemeente poeldijk

bijbelquiZ in poeldijk
Op maandaG 7 september wordt in Poeldijk de 
jaarlijkse Bijbelquiz gespeeld. De quiz wordt gehou-
den tijdens de feestweek “Rondje Poeldijk” in de 
Hervormde kerk van Poeldijk aan de Fonteinstraat 6.
In teams van verschillende samenstelling wordt een 
quiz gespeeld vol humor, doordenkertjes en interessan-
te weetjes. De quiz bestaat uit zes rondes met vijf meer-
keuzevragen en een finaleronde. Welk team scoort dit 
jaar het hoogst en wie wordt de beste speler?
Centraal staat dit jaar de onlangs uitgekomen 'Bijbel 
in Gewone Taal'. Daardoor is de quiz zeer toegan-
kelijk voor iedereen, en zullen juist doorgewinterde 
Bijbellezers soms twee maal moeten nadenken!
Er wordt gespeeld in teams van zes personen. U kunt 
zich als groep aanmelden, maar ook individueel. Uit 
de individuele opgaven worden ter plaatse teams ge-
vormd.

Iedereen is welkom op maandagavond 7 september. De 
avond begint om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) en 
zal rond 21.30 uur afgelopen zijn. De toegang is gratis. 

Ook wordt er aandacht besteed aan het werk van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. 

Aanmelden kan tot 5 september per e-mail: bogaardij@
hotmail.com of telefonisch bij Jan Bogaard, tel. 0174-
242570. Ook op de avond zelf kan men zich nog opge-
ven.

bij de kerkdiensten

Op zondag 30 augustus zijn we aangekomen bij 
hoofdstuk 14 van de Openbaring. De vorige keer hoor-
den we over het ‘teken van het Beest’ dat mensen op 
hun voorhoofd droegen. Ditmaal horen we over men-
sen op wiens voorhoofd de naam van God en het Lam 
geschreven staat. Wat is dat toch allemaal, met die te-
kens op voorhoofden? Het zijn eigendomsmerken. Dus 
de vraag is: van wie ben jíj? Daar gaan we meer over 
horen!
’s Avonds is er een zangdienst omdat het de 5e zondag 
van de maand is. Zoals gewoonlijk kunt u verzoeken in-
dienen voor liederen die u zou willen zingen! En komt 
een lied deze zondag niet aan de beurt, dan allicht de 
week erna, zie hieronder. In de overdenking staan we 
stil bij psalm 62.
Op zondag 6 september bereiden we ons voor op 
de viering van het Heilig Avondmaal de week erna. 
Opnieuw lezen we uit het Bijbelboek Openbaringen; 
ik moet nog kiezen of het zal gaan over het slot van 
hoofdstuk 14 of over het begin van hoofdstuk 15.
Om 19 uur is er “zingen in de kerk”, wegens de feest-
week Rondje Poeldijk. Ofwel: weer een zangdienst! 
Iedereen heel hartelijk uitgenodigd, ook als u anders 
misschien niet bij ons in de kerk komt. En hebt u een 
christelijk lied dat u zou willen zingen: geef het op via 
de mail (adres zie boven). We doen ons best om alle 
verzoeken te verwerken. Voorganger is onze oud-predi-
kant ds. Van Vreeswijk, fijn dat hij weer in Poeldijk is! 
Allen hartelijk welkom in de kerk!

Ds. A.J. Molenaar

maandsluiting “terwebloem”
Op d.V. vrijdag 28 augustus om 19.00 uur is er weer 
maandsluiting in “de Terwebloem”. Deze avond hoopt 
onze eigen predikant Ds. Molenaar de overdenking te 
verzorgen.
Muzikale medewerking verleent Mevr. Erna Brinkman 
Zij zal ook de samenzang begeleiden.
We hopen u weer allemaal te begroeten, zodat we met 
elkaar een fijn uur hebben

Commissie Gemeentewerk.

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

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
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teruGblik op de kinderVakantiespelen 
poeldijk 2015
In de 5e week van de zomervakantie, 10 t/m 14 augustus 
2015, vonden weer de jaarlijkse kindervakantiespelen in 
Poeldijk plaats.
In totaal deden hier ruim 150 Poeldijkse kinderen aan 
mee.
Op maandag 10 augustus stonden de kinderen om 
10.00 uur te trappelen om te beginnen aan het hutten 
bouwen. Ook de jeugdleiding en het bestuur van de 
kindervakantieweek waren er helemaal klaar voor. De 
hutten werden gebouwd op het terrein van sportpark 
Verburch Poeldijk.

Dit jaar hadden we een thema gedurende de hele 
week: ‘Movieworld’. De kinderen werden in groepen in-
gedeeld en gingen aan de slag samen met de jeugdlei-
ding. Er werd druk getimmerd, gespijkerd en gezaagd... 
Gedurende de dag kregen alle kinderen nog een spor-
tieve uitdaging: een kids bootcamp, mede mogelijk ge-
maakt door Sports Personal.
Aan het einde van de dag stonden er al prachtige 
bouwwerken: een Spongebob huis, een batmobiel, de 
Titanic en nog veel meer.
De volgende dag konden de kinderen de hutten nog 
mooier maken en waren er verschillende activiteiten 
buiten op het handbalveld en in de kantine.
Er werden Oscars gemaakt met papier maché, te gekke 
foto’s geschoten met een ‘green-screen’, filmfiguren 
gemaakt met strijkkralen, filmklapborden gefabriceerd, 
je kon je mooi laten schminken, relaxen in de bioscoop, 
lekkere popcorn eten, springen op een springkussen en 
de stormbaan bestormen. De stormbaan, het springkus-
sen en de popcornmachine zijn mede mogelijk gemaakt 
door de EvenementenBrigade.
Alle kinderen werden tussen de middag getrakteerd 
op een lekker broodje knakworst, gesponsord door de 
Jumbo.
Rond 13.00 uur verscheen de tweekoppige jury, die alle 
hutten zeer kritisch bekeek. Na een kort juryberaad, 
volgde de uitslag en vielen 2 hutten in de prijzen. Om 
half 3 kwamen alle ouders nog even kijken naar het 
eindresultaat.
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geklauterd, geschoten met pijlen, gevaren met kano’s 
en vlotten. Aan het einde van de dag kwam iedereen 
lekker vies terug bij de verzamelplek.
Daar volgde een prijsuitreiking en voor iedereen was er 
een lekkere snack.
De week sloten we af met een bezoekje aan pretpark 
Drievliet.

Ter afsluiting, en om de jeugdleiding te bedanken, heb-
ben we bij het lokaal van Deo Sacrum nog een patatje 
gegeten met het bestuur en de jeugdleiding.
Via deze weg willen wij alle vrijwilligers bedanken die 
deze week tot een succes hebben gemaakt.
Ook de vele sponsors bedankt voor de financiële en/of 
materiële bijdrage.
 
Het bestuur van de kindervakantiespelen Poeldijk

Nadat alle kinderen van het terrein af waren, werden 
de hutten in een recordtijd afgebroken door de jeugd-
leiding en vrijwilligers en werd alles schoongemaakt in 
de kantine.
Van Vliet containers kwam daarna al het hout opknij-
pen voor ons!
Woensdag begon de dag om 10.45 uur bij ISW Poeldijk 
aan de Margrietlaan. Daar verzamelden alle kinde-
ren zich voor een vossenjacht vol beroemdheden. In 
het dorp liepen o.a. Barbie, een persfotograaf, piraat 
Jack Sparrow uit ‘Pirates of the Caribbean’ en Olaf de 
sneeuwpop uit Frozen, die de kinderen moesten vin-
den. Om 13.00 uur waren de groepjes weer terug en 
konden ze moe en voldaan met hun ouders naar huis. 
Donderdag 13 augustus startte de dag vroeg om de 
hele dag te kunnen survivallen. Dit vond plaats in 
het Uithofgebied i.s.m. 2sur5. Er werd geklommen, 
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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

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

Adres: Slachthuiskade 4 - Poeldijk 

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

wat is rondje poeldijk Zonder 
konijnenVeilinG?!
donderdagavond 10 september organiseert c.v. De 
Blauwkonters de inmiddels bekende konijnenveiling. 
Het is een van de gezelligste avonden van het rondje, 
een evenement die garant staat voor veel bezoekers.
Het eerste beestje zal geveild worden door Kees 
Duijnisveld, jarenlang de aanjager van de konijnenvei-
ling en lid van de Senaat van c.v. de Blauwkonters.
De plaats van handeling is in het Hans Gardienkassie 
aan de Fonteinstraat.
Vanaf 17.00 uur kunt u de beestjes aanleveren. Wilt 
u niet teveel kippen, konijnen etc. in een doos doen? 
Geef ze ook deze avond de ruimte. 
Ook kunt u lootjes kopen voor het Rad, de prijzen ko-
men van bakker van der Sande, altijd lekker! Er worden 
verschillende ronden gedraaid. Ook kunt u zich inschrij-
ven voor een pony, voor een luttel bedrag maakt u kans 
om deze mee naar huis te mogen nemen.

baCk to the siXties  
12 september 2015

Ik sta naar het Varend Corso te kijken en bewonder de 
oude nostalgische boten met hun prachtige uitstraling 
en hoor de 1 en 2 cilinders dieselmotoren grommen en 
brommen, prachtige tuindersschuiten uit vervlogen tij-
den.
Achter mij hoor ik het geluid van oude v8 automotoren, 
Amerikaanse auto’s op weg naar Zichtenburg.
Elke 1ste zaterdag van de maand daar te bewonde-
ren, ook dat is nostalgie en bij mooi weer het bekijken 
waard. Ook zie ik een paar oude brommers, een puch 
en een kreidler, rijden. Het verleden zoekt elkaar op. 
Na al dat nostalgische gebeuren te hebben gezien, kijk 
ik al weer uit naar 12 september, waar onze klassieke 
brommers elkaar treffen.
In het kassie aan het Fonteinplein in Poeldijk verwach-
ten we weer een paar honderd oude Oldtimers te ver-
welkomen, om een heerlijke meeting mee te mogen 
maken en met elkaar een leuke rit te rijden bij goed 
weer. Bij slecht weer blijven we in het kassie en maken 
er dan ook een gezellige dag van!
 
daGindelinG
Vanaf 09.00 uur kan iedereen, die een brommer of 
brommeronderdelen wil verkopen, zijn spullen aanbie-
den. Meld je van tevoren even aan bij Andre of Henk.
 
brommerVerlotinG 
Vanaf 10.00 / 10.30 uur loten te koop. Je krijgt 5 lootjes 
voor slechts € 5,-! Voor je lot kun je dit jaar een leuke 
kleuter puch uit de eind jaren 50 winnen, hij is geheel 
compleet, een ms50 met kleine naven en een kleine 
tank met een treefje. Voor het kenteken mag de win-
naar zelf zorgen. Het brommertje is een schatje!
De verloting vindt ongeveer om 16.45 uur plaats. Kun 
je niet wachten, geef je lootjes dan aan een kennis of 
vriend.
 
roCk and rollband
De rock and roll band, genaamd Ido, zal onze middag 
verzorgen. De naam Ido betekent ‘in dronkenschap op-
gericht’. Tussendoor zal Willem Scholtes 60er jaren mu-
ziek draaien.
 
rit
Om 13.00 uur vertrekken we om een rit te rijden. Bij 
slecht weer word er niet gereden maar vermaken we 
ons in het kassie.

Schrijf voor het vertrek het volgende nummer op je 
hand of zet het in je mobiel.
nummer beZemwaGen sCooter Center 
poeldijk is 0654634422.
willen jullie je brommers bij aankomst en 
teruGkeer netjes op een rij Zetten.
In verband met de grote opkomst, rij 2 aan 2, voor jullie 
eigen veiligheid!
Brommers niet in het kassie aub. Voor de verkeersrege-
laars is er een aandenken af te halen.
 
prijZen
Ook dit jaar worden er weer prijzen verdeeld 
 
sponsorinG
Iedere sponsor van klein tot groot wordt hierbij be-
dankt! Door jullie bijdragen kunnen wij dit allemaal be-
kostigen, helemaal top! We hopen dat we er weer een 
geweldige dag van kunnen maken.
 
MET VRIENDELIJKE BROMMERGROET VAN ANDRE 
GREVE EN HENK MULDER
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De opbrengst van het rad en bord en een gedeelte van 
de opbrengst van de veiling komt ten goede van de ver-
eniging. Dit wordt o.a. besteed aan de kindermiddag.
Deze avond staat onder leiding van Jack Zuijderwijk en 
Johan van der Vaart. 
Heeft u vragen? Stuur een mailtje naar
secretariaatblauwkonters@kabelfoon.net en u krijgt 
z.s.m. antwoord.
Graag tot 10 september in het kassie!

tank & schenk
Wilt u de Blauwkonters op een andere manier steunen?

Doneer uw getankte liters bij Tanqplus aan 
C.V. DE BLAUWKONTERS

U kunt ons vinden onder de knop cultuur.

kalisVaart-
helikopterrondVluChten

De Stichting Kerkenveiling in Poeldijk organiseert op 
zaterdag 12 september tijdens Rondje Poeldijk heli-
koptervluchten boven de regio. Vanaf de start- en lan-
dingsplaats op het open terrein tussen de Bredenel 
en het 
Poeldijksepad 
starten rond 
10.00 uur een 
aantal rond-
vluchten.

De helikopter-
rondvluchten 
gaan van-
af de start-
plaats over 
het Westland, 
langs de 
kust met 
de Zandmotor en de Stormvloedkering in de Nieuwe 
Waterweg. Per vlucht kunnen maximaal drie passa-
giers meevliegen. Daarvoor is aanmelding vooraf no-
dig. Wilt u een keer een rondje meevliegen? Meldt u 
dan bij Peter van Leeuwen (0174-248633 // 06-50224781, 
peterial@kabelfoon.nl) of Jan van Dijk (0174-242460, 
janenwil@tele2.nl). Bij de aanmelding hebben we de 
volgende gegevens nodig: uw naam, adres, (mobiel) te-
lefoonnummer en gewicht. Dat laatste klinkt misschien 
raar, maar als er bijvoorbeeld net volgetankt is en er 
stappen enkele zwaargewichten in, komt de helikopter 
moeilijk van de grond. 

De organisatie en helikopterpiloot Leo Kalisvaart heb-
ben bijzonder veel zin in deze activiteit tijdens Rondje 
Poeldijk. Zeker als het weer meewerkt, belooft het een 
fantastische dag te worden. Mocht het die dag toch 
slecht (vlieg)weer zijn of in de loop van de dag alsnog 
worden, dan is de organisatie genoodzaakt om de he-
likoptervluchten af te lasten en zal er naar een vervan-
gende datum worden gezocht. 

De Stichting Kerkenveiling is Leo Kalisvaart buiten-
gewoon dankbaar voor het sponsoren van deze he-
likopterrondvluchten. De financiële opbrengst van 
deze dag is bestemd voor het onderhoud van de H. 
Bartholomeuskerk.

Harry Stijger

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

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

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

Zondag 6 september

Hawaiian Sunday
Optreden band met Hawaiiaanse muziek

Kaarten aan de deur verkrijgbaar € 5,-
Aanvang 14.00 tot 17.00 uur

Donderdag 17 september

Ohm (oneindige helende methode) 
bijeenkomst met 

Tessa van Rossen en Peter v.d. Hurk
Informatie en tickets € 15,50 via www.petertessa.nl 

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

Buurtinformatiepunt van Vitis Welzijn
in de hal van De Leuningjes

Het spreekuur zal zijn iedere  
dinsdag tussen 14.00 – 17.00 uur

en op 
donderdag van 9.00 – 12.00 uur.

Foto: Harry Stijger
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Proeflessen: uw kind kan zich iedere maandag bij één 
van de groepen melden en vrijblijvend 2 lessen volgen 
en daarna besluiten of hij/zij lid wil worden.
 
Zie ook onze facebookpagina: https://www.face-
book.com/pages/Gymnastiek-en-turnvereniging-
Verburch/719225658170534 bij pagina-informatie.
 
Verburch turnen doet mee aan het Kindpakket 
Westland. Dit is een kortingsregeling voor kinderen en 
jongeren van 4 tot 18 jaar. De gemeente Westland helpt 
gezinnen die geen of weinig geld hebben voor leuke 
dingen. 
Hiervoor is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar; 
https://kindpakketwestland.nl/portfolio-item/gymnas-
tiek-en-turnvereniging-verburch/.
 
Voor vragen kunt u terecht bij Malou Pieters,
0174-240360 of gymverburch01@hotmail.com

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

Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  

2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

Het turnseizoen gaat weer beginnen: de eerste les is op 
31 augustus 2015 en de laatste les op maandag 27 juni 
2016.
Alle lessen zijn op de maandagen behalve tijdens de ba-
sisschoolvakanties en feestdagen.
 
De lessen zijn op maandagen tussen 16.00 en 19.00 uur.
 
Groepsindeling:
Maandag
16.00 - 17.00 uur Groep 1 leeftijd circa 4 - 6 jaar
17.00 - 18.00 uur Groep 2 leeftijd circa 7 - 8 jaar
18.00 - 19.00 uur Groep 3 leeftijd circa 9 - .. jaar
Indeling is mede afhankelijk van de grootte en ontwik-
keling van een kind.
 
De lessen worden gegeven in de gymzaal van Brede 
School Westhof, De Ruijtbaan 81 te Poeldijk.
De contributie bedraagt € 105,00 per jaar (circa 10 
maanden).

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

TURNEN

JEU DE BOULES

Ons bereikte het droevige bericht dat

aad van staveren
lid van jeu de boules Verburch ’97 is overleden.
Aad was een trouw lid van de vereniging en is ook 
nog secretaris van de vereniging geweest. Wij zullen 
hem erg missen! Dat hij moge rusten in vrede.
Wij hopen dat Ria en haar gezin de kracht krijgen dit 
grote verlies te verwerken. 
Alle steun en sterkte in deze moeilijke tijd.

Bestuur en alle leden van jeu de boules Verburch ’97
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Bijgaande opname werd niet alleen gemaakt om de stoere schipper 
aan de helmstok in actie te zien. In dat geval zou de dienstdoende 
fotograaf zeker een andere locatie hebben uitgekozen om zijn ‘prooi’ te 
vangen. De stuurman, het vaartuig en het torentje van een der voor-
malige veilinggebouwen vormen gezamenlijk echter een drie-eenheid 
waarvoor dorpsfotograaf Willem de Bruijn graag even zijn fiets aan 
de kant zette. De vereeuwiging blijkt alleszins de moeite waard te 
zijn, het resultaat is om van te watertanden. Hoewel de schipper ter 
identificatie allerminst de voordeligste pose heeft ingenomen, verraadt 
het postuur ontegenzeggelijk dat de eenkoppige bemanning van het 
vaartuig Poeldijker Geert van Leeuwen betreft. Geert heeft zich vanaf 
het uiterste begin van de thans lopende eeuw ingezet om het ‘Rondje 
Poeldijk’, nog meer allure te bezorgen. Dankzij de opgerichte Stichting 
Westlandse Groente en Fruitrace heeft hij met de schuitenrace een 
voor het Westland unieke attractie op het water van de grond gekre-
gen. Een stukje onvervalste nostalgie dat streekgenoten in toenemende 
mate weet te boeien en niet meer is weg te denken uit ons befaamde 
‘Rondje’. Geert van Leeuwen, destijds wonend aan de Bloemenstraat, 
was als kleine jongen al gefascineerd door alles dat zich op het wa-
ter voortbewoog. Vrijwel geen dag ging er voorbij of het opgroeiende 
ventje was aan de waterkant te vinden. Hij vond het interessant om 
kwekers (of beroepsschippers), staande op hun vaak afgeladen schui-
ten, te zien manoeuvreren om hun vracht onder soms erbarmelijke 
weersomstandigheden veilig onder de veilingbrug en voor de klok te 
loodsen. Zijn liefde voor het varen groeide, door die stuurmanskunst 
van hen, met de dag. Het was wat later de aanleiding voor de aankoop 
van een eigen vaartuig. Als waterrat kon hij met alleen hobbymatig 
rondjes varen zij ei evenwel niet kwijt, hij streefde een zekere vorm van 
functionaliteit na. Vandaar dat hij omstreeks de eeuwwisseling met 
zijn originele ‘Westlander’ (het scheepsmodel) diverse evenementen 
in het land bezocht en onder meer deelnam aan de tocht Warmond-

Vinkeveen. Tijdens zo’n happening kwam bij hem het heilige vuur bo-
ven, iets in die trant wilde hij ook in Poeldijk gaan introduceren. Het 
idee liet hem niet meer los, vandaar dat hij aanklopte bij de organisatie 
van het bekende ‘Rondje’. Hij kreeg groen licht voor het organiseren 
van een schuitenrace rondom het eiland Poeldijk. Een race die deelne-
mers schuivend of wegend (dus zonder motor) door de Nieuwevaart, 
Wennejessloot, Hollewatering en Gantel zo snel mogelijk weer aan 
de finish in de Nieuwevaart moest brengen. Dat de bemanning van 
de snelst aankomende schuit met zowel eer als hoofdprijs aan de haal 
gaat, zal u niet verbazen. De kalender wees 2003 aan toen de eerste 
editie van start ging. Nadien is de schuitenrace een vast onderdeel van 
de feestweek geworden. Het houdt in dat op zaterdag 5 september 
2015 voor de dertiende maal op het scherpst van de snede zal worden 
gevochten om de overwinning. Overigens doopte Geert, als eerbetoon 
aan opa Jaap Kouwenhoven, zijn hier getoonde motorschuit als ‘Op 
Zoek’. Opa voer met zijn 2,5-tonnertje (Delflandnummer 4 en een 
2 PK buitenboormotor) na zijn pensionering onder die naam door 
Poeldijks wateren om overtollige materialen op te halen. ‘Op Zoek’ 
werd in 1903 als zeilend vaartuig ‘Nooit Volmaakt’ gebouwd door de 
firma Van Beveren te Zoeterwoude in opdracht van de Nieuwkoopse 
schipper Sanders. Omstreeks 2000 kreeg Geert het banaanvormige 
vaartuig in eigendom en wijzigde de naam. Met deze motorboot kan 
hij uiteraard niet aan de schuitenrace deelnemen. Naast deze prachtige 
boot heeft hij ook het motorschip ‘De Blonde Pijl’, vernoemd naar 
de legendarische Westlandse wielrenner Leo Duijndam, in bezit. De 
Poeldijker biedt met zijn boten gezelschappen tevens de kans de omge-
ving vanaf het water te aanschouwen. Zijn droom is uitgekomen want: 
‘Geert stond dagelijks aan de kade, 
sloeg schippers belangstellend gade. 
Hij genoot ervan en dacht als het kan, 
zet ik mijn plannen om in daden.’      

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen
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•  Een schone en verzorgde leefruimte
•  Respectvolle bejegening en een prettige leefsfeer
•  De mogelijkheid om te leven volgens uw eigen le-

vensovertuiging en geloof
•  Zinvolle dagbesteding en beweging
•  De mogelijkheid om dagelijks buiten te komen
•  Ontplooiingsmogelijkheid van eventuele talenten

informatie ochtend seniorweb westland
Zaterdagmorgen 29 augustus tussen 10.30 en 
13.00 uur bent u van harte welkom op de informatie-
ochtend in de bibliotheek van Naaldwijk. De ambassa-
deurs van SeniorWeb Westland geven graag antwoord 
op uw vragen m.b.t. de computer. Als u in het najaar 
een cursus wilt volgen, maar weet u nog niet goed 
waar uw interesses liggen, kom dan zeker naar deze 
informatieochtend en laat u voorlichten. SeniorWeb 
Westland geeft bij voldoende deelname de volgende 
cursussen in de bibliotheken van Naaldwijk, De Lier, ’s 
Gravenzande en Wateringen.
Heeft u nog geen ervaring met het gebruik van de com-
puter? Schrijft u dan in voor de beginnerscursussen: 
Beginnen met de computer (PC) en/of Ipad (Apple IOS 
besturing) of Tablet Galaxy Samsung 2-3-4 (Android).
Als u al enige ervaring hebt in computergebruik, dan 
kunt u deelnemen aan de diverse themacursussen: 
Gevorderden – Internet – e-mailen – Excel.
Voor iets gevorderde computergebruikers die meer wil-
len doen met hun digitale foto’s, zijn de volgende cur-
sussen: fotobewerking – fotoboeken maken. 
De nieuwste cursus van SeniorWeb Westland is werken 
met het nieuwe besturingsprogramma Windows 10. 
In deze overstapcursus van 4 lessen leert u hoe u 
Windows 10 op uw computer kunt downloaden en er-
mee werken. Het upgraden is gratis voor gebruikers van 
Windows 7 en 8. De kosten voor deze cursus bedragen 
incl. boek € 50,00.
Voor iedere bezoeker aan de informatie ochtend is er 
een aardige attentie. De koffie staat klaar! Informatie 
kunt u eveneens inwinnen bij de cursusadministratie: 
Francine Scholtes 0174 623996 francines@tele2.nl

jubileumfeest
Begint u ook al uit te zien naar ons feest ter gelegen-
heid van het 60-jarig bestaan van de KBO op 26 sep-
tember?

spreekwoorden gezegden
Naastenliefde is héél wat anders dan bemoeizucht!
Vrij nooit in de tuin of tussen het riet, want de liefde is 
blind maar de buren niet.

krim kamer koor komt naar honselersdijk
Op dinsdag 8 en woensdag 9 september is het Krim 
kamer koor in Honselersdijk voor 2 middag concerten. 
Even als voorgaande jaren zal het koor optreden in de 
R.K. kerk aan de Dijkstraat 25.
Het koor, van 25 jonge top zangers en zangeressen, 
nam 13 jaar geleden deel aan Tonen 2000 en sinds 
dien komen ze met enige regelmaat graag naar het 
Westland, naar hun gastouders, om even de spanning 
in hun eigen geboorte streek te vergeten. De Krim was 
een onderdeel van Oekraïne maar sinds vorig jaar een 
schiereiland in handen van de Russen. Ze maken deze 
reizen om de koorschool voor talentvolle kansarme kin-
deren mogelijk te maken. Even als voorgaande jaren is 
dit bij uitstek een gelegenheid om in de eigen omge-
ving met oor en oog te genieten van een top koor van 
Oosterse muziek en folklore. De entree is gratis en aan 
het eind kunt u zelf bepalen wat het u waard was. Zij 
willen dolgraag voor u optreden. aanvang 14.30 uur. 
De kerk is open vanaf 13.30 uur.

Zorgplan
Misschien denkt u wel: “dat is nog een ver van mijn bed 
show”. Maar zeker op oudere leeftijd kunnen de om-
standigheden toch wel onverwacht snel veranderen. 
En het kan ook een familielid of een vriend(-in) over-
komen. Dan is het goed als u er iets van af weet. Een 
zorgplan moet gemaakt worden wanneer iemand voor 
langdurige zorg in een instelling moet worden opge-
nomen. In een zorgplan worden dingen beschreven 
ofwel afspraken gemaakt over: wat is het doel van de 
zorg, wat doen we om dit doel te bereiken, wie is voor 
wat verantwoordelijk, hoe vindt afstemming plaats, 
wie is het aanspreekpunt voor de bewoner, wat zijn de 
persoonlijke wensen van de bewoner en hoe onder-
steunt de zorgaanbieder hem hierbij? Ook staat in het 
zorgplan wanneer en met wie het zorgplan wordt be-
sproken. Dit gebeurt 2 x per jaar. U heeft hierbij recht 
op cliëntondersteuning en als u dat wil wordt ook uw 
mantelzorger bij de bespreking betrokken.
In de zorgplanbespreking komen in ieder geval aan bod:
•  De zeggenschap die u heeft over uw eigen leven.
•  De rol van de vrijwilligers en de mantelzorgers
•  De mogelijkheid om dagelijks te douchen en tijdige 

hulp te krijgen bij de toiletgang
•  Voldoende en gezonde voeding en drinken

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

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



17De   poelDijker

Wij willen u graag bedanken voor de 
  ”ejtljibkah“ teh neveg ne neraj nepolegfa

door aan Marco van der Hout

Mijn naam is Marco van der Hout en 
ik heet u vanaf 1 september van harte 
welkom! Het is mijn streven om al 
het goede van Keurslagerij Van der 
Maarel te behouden en de kwaliteit 
van het vlees te blijven garanderen. 

Op de achterkant vindt u alle 
welkomstaanbiedingen, zodat u dit  

zelf kunt proeven.

Goodbye...

hello!

Keurslager  
Van der Maarel
Puur, ambachtelijk en ‘vleeselijk’ lekker!

Heeft u alle 4 de aanbiedingen af laten stempelen, dan 
ontvangt u GRATIS een bakje eiersalade van het huis!

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

Ook uw specialist voor  

een heerlijk koud/warm buffet, 

opgemaakte salades, hapjes en heerlijk 

vers belegde broodjes.

Kijk op 

www.vandermaarel.keurslager.nl

Kampioentjes
4 HALEN, 

3 BETALEN

Bij besteding van € 10,-  

GRATIS
stukje grillworst

Kip cordon bleu 

3 stuks   500

Rundergehakt 

2e 500 gram   

GRATIS

Rondje Poeldijk
Malse kogel-
biefstuk

3 stuks   750

Hele ring  
gekookte worst

750

Wiener-
schnitzels  

4 stuks   695

Boemboe 
Baliballen   

3 stuks   450

Geldig van 1 t/m 5 september 2015 

Geldig van 14 t/m 19 september 2015

Geldig van 7 t/m 12 september 2015

Geldig van 21 t/m 26 september 2015
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binnenkomen natuurlijk) kan ook op onze vaste woens-
dagen en vrijdagen. We zijn dan geopend vanaf 14:30 
uur. Gewoon gezellig een bakkie doen, leuk toch?

Wilt u meer informatie kijk dan op onze website www.
bargezelligpoeldijk.nl of bel naar 06-14598340 of 0174-
240406.

We hopen u snel te zien... bij ons aan de Saturnus 10.

Paul Krabbendam, voorzitter

Ps: Ook wij mogen mee doen mee aan de geweldige ac-
tie “Tank en Schenk”. U kunt ons vinden onder de cate-
gorie “Lokaal Cultuur”.

iConisChe kunst en 
kerkelijke ambaCht

uitnodiGinG eXpositie

open monumentendag 2015
opening zaterdag 12 september 10.00 uur

Het bestuur van de H. Bartholomeusparochie en de 
werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk hebben het 
genoegen u uit te nodigen voor de opening van de 
expositie iconische kunst en kerkelijke ambacht

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur   Welkomstwoord door Cora van Dalen, voor-

zitter werkgroep Historie Bartholomeus 
Poeldijk.

Opening expositie door pastoraal werker Marie-Thérèse 
van de Loo.
Optreden Deo Sacrum Kamerkoor met Russisch-
orthodoxe muziek, onder leiding van dirigent Steven 
van Wieren.
Tot 17.00 uur bent u van harte welkom om deel te ne-
men aan het programma. 

programma
Reizende iconententoonstelling van Geert Hüsstege
Laat uw eigen icoon beoordelen door de iconograaf

***
Expositie (ambachts)scholen in Poeldijk

Film Poeldijksescholen
***

Voor even weer “’t andere werk”
Sinds vorig jaar oktober staan we in de Poelluk bekend 
als “Bar Gezellig”, maar in de laatste week van augus-
tus hebben we onze oude naam “’t Andere Werk” weer 
even eer aan gedaan.
Met een flinke groep vrijwilligers hebben we in een 
week tijd onze bovenruimte aan de Saturnus 10 een 
flinke opknapbeurt gegeven, iets wat echt hard nodig 
was. De muren gestuukt, rondom de zaal, inclusief het 
bargedeelte, een fraaie lambrisering aangebracht, alles 
in de verf gezet en wat electro betreft zowat alles aan-
gepast aan deze tijd. En dat is wel even “ander werk” 
dan sjoelen, darten en kaarten en alle andere activitei-
ten die bij ons te doen zijn.
Onze bezoekers zijn reuze enthousiast over het eindre-
sultaat en inderdaad, onze bovenruimte is nu een plaat-
je!

We houden geen open dag of zo, maar iedereen die 
nieuwsgierig is naar ons vernieuwde “Bar Gezellig” is 
natuurlijk van harte welkom om e.e.a. met eigen ogen 
te komen bekijken. En dat kan bijvoorbeeld prima op 
zaterdag 5 september wanneer wij onze jaarlijkse 
“open westlandse kampioenschappen sjoelen” 
organiseren in het kader van “Rondje Poeldijk”. Er 
wordt die dag van 11.00 tot 16.00 uur in alle leef-
tijdscategorieën gesjoeld, en om 17.00 uur sluiten we 
de dag af met de prijsuitreiking en een leuke loterij. 
Meesjoelen hoeft niet, alleen kijken mag ook! En zater-
dag 28 november houden we weer een reuzegezellige 
halve joker- en klaverjasmarathon. Langskomen (en ook 

SATURNUS 10
2685 LX POELDIJK
Telefoon: 0174 - 240406

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

TANKE TRANSPORT

Postbus 42
2685 ZG  Poeldijk

NATIONAAL EN Telefoon 0174-286660
INTERNATIONAAL TRANSPORT Fax        0174-286669
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Ambachtelijke demonstraties en workshops
(alleen op zaterdag 12 september):

Lezing en demonstratie iconen schilderen door
Geert Hüsstege, 14.00-16.00 uur

Workshop goudborduren door Loes Zwinkels
11.00-15.30 uur (kosten € 10,00)

Demonstratie glas-in-lood maken door Splintergroep
Wateringen, 11.00-12.30 uur en 14.00 tot 15.30 uur

***
Hoogtepunten uit de ambachtelijke kunstcollecties

van de H. Bartholomeusparochie:
18e en 19e-eeuws zilver

Liturgisch textiel
Collectie missiebusjes

Glas-in-loodramen met de zeven sacramenten
***

Iconen geschilderd door groep 8
van de basisscholen Verburch-hof en De Nieuwe Weg

***
Unieke vaartocht met een oude tuindersschuit naar de 

Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck
(alleen op zaterdag 12 september)

***
Zondag 13 september is de expositie vrij toegankelijk 

van 12.30-17.00 uur.
***

Vriendelijk verzoek u vóór 7 september a.s. aan te  
melden, voor de opening en/of lezing, demonstraties 
en workshop, via:
historiebartholomeuspoeldijk@gmail.com

Werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk
https://www.facebook.com/bartholomeuspoeldijk
0174 -242213/ 06 –25095585

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

Veelzijdig In Service
Maandags gesloten

De foto van het goudborduren is van: berthi.textile-collection.nl
De foto van het glas-in-lood is van Atelier Domstad.

Icoon Maria Magdalena Geert Hüsstege

Mode op Maat
Wilt u dat ook leren?

Voor beginners, gevorderden en voor 
wie de kneepjes van het vak wil leren.
Alleen kinderkleding maken kan ook.

Inlichtingen en aanmeldingen
bij de cursusleidster
Anny Eeltink
Duinpan 24, Monster
Telefoon: 0174-247002

poelDijkertjes
GEZOCHT 

Onze buitenboordmotor is gestolen. 
Wie heeft er nog een die niet meer wordt gebruikt. 

We bieden een goede prijs. Pim 06-18373773
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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

Hoegaarden
Radler

Bij 1 six pack
Lipton thee

div. soorten

Knorr 
Chicken tonight

2 potten
Chocomel vers

van
 139

Verkrijgbaar in de koeling

200 1001 glas 
gratis

2e halve 
prijs

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 


