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24ste
rondje poeldijk
in volle gang!

Inruil
bespreekbaar

Keurslager Van der Maarel
Puur, ambachtelijk en ‘vleeselijk’ lekker!
Aanbiedingen geldig van 7 t/m 12 september 2015

aar het
Kom nH
Open uis!

06 - 28 90 16 05 (Huib Berkhout)

Iedere donderdag
13.30 - 15.00 uur

Rondje Poeldijk

Rondje Poeldijk

Malse kogelbiefstuk

Hele ring
gekookte worst

3 stuks

750

750

Locatie:
Het Endhof, Poeldijk

Van der MAAREL, keurslager

www.gantelzicht.nl

Voorstraat 53, Poeldijk - 0174- 245262
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De poelDijker
Verschijnt om de 14 dagen.
Uitgave: STICHTING DORPSBLAD ,,DE POELDIJKER’’

Redactie:
Tel.: 0174 244537, b.g.g. 0174 244868 of 06 43509866
Postadres: Voorstraat 53, 2685 EJ Poeldijk
E-mailadres: de_poeldijker@hotmail.com
Internetadres: www.depoeldijker.nl
Bank: NL86 RABO 0142285382
Wilt u adverteren in de Poeldijker?
Info: www.depoeldijker.nl of telefoon 0174 642196
Bezorger: telefoon: 06 33918904
Inleveradres voor kopij en advertenties:
Voorstraat 53, Poeldijk, de_poeldijker@hotmail.com.
Voor de uitgave van 23 september, gelden de volgende inleverdata:
Inleveren kopij: dinsdag 15 september vóór 12.00 uur;
voor advertenties: donderdag 17 september vóór 12.00 uur.

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

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

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

AG e N DA

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 – Voorschoolsetussenschoolse (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

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

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

Contactpersoon Poeldijk
Joep van Veen, 06 81022746

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:
FraNs VaN VELTHOVEN
Eliasdreef 91 - Telefoon 0174 642196 - E-mail: fransvanvelthoven@hetnet.nl

arNOuD aMMErLaaN - Telefoon 06 21276786
7–12 september
12 september

6–13 september

♣	Collecte KWF Kankerbestrijding.
♣	10.00 uur. Kamerkoor Couleur
Vocale verzorgt een optreden bij de
opening van Monumentendag in de
Bartholomeuskerk.

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:

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

♣ Rondje Poeldijk.

10 september

♣	Konijnenveiling in het Kassie,
vanaf 17.00 uur.

25 september

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

26 september

♣	Open Dag Scouting Poeldijk.

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

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

De poeldijker
Biljartvereniging
“Witte Paard senioren”
Cafe “Het Witte Paard”
aan de Voorstraat
De Biljartvereniging Het Witte Paard Senioren
staat een druk seizoen te wachten!
Niet alleen staat de club wekelijks open voor biljarters
op de maandag- en de woensdagmiddag, het is ook
mogelijk om via de club een aantal lessen in het biljarten te volgen.
Verschillende van de leden hebben in het vorige seizoen profijt gehad van lessen in doorschieten, trekken
en het uitrekenen van driehoeken en het geven van het
juiste en van voldoende effect aan de stootbal!
De club meet zich ook regelmatig met andere verenigingen uit de omtrek en er wordt serieus meegedaan
aan de z.g. Rijnland-bokaal.
Om een uur of één komt men binnen in het Witte
Paard, op de hoek van de Voorstraat en de Irenestraat.
Daar aangekomen ben je in het oudste horeca-etablissement van het dorp! Van oudsher al gerund door
de familie Toussaint (Spreek op z’n Poelluks uit als:
Toesjant), al vele jaren drijven Koos en Kitty (of moeten
we zeggen Kitty en Koos?) Bos dit sfeervolle café!
Tegen half twee beginnen de onderlinge wedstrijden.
Steeds dertig beurten per partij, die daarmee tussen de
25 minuten en 45 minuten in beslag neemt: hoe beter er gebiljart wordt, hoe meer tijd de partij in beslag
neemt! Terwijl twee mensen aan het spelen zijn is er in
ieder geval een ander die de telling bijhoudt en in sommige gevallen treedt er zelfs een heuse arbiter op!
Tussen vier en vijf uur loopt de wedstrijdmiddag af.
Sommigen blijven nog even en spelen onderling nog
even vrij. Anderen vertrekken na de laatste partij huiswaarts.
Degene die zich als mogelijk lid aanmeldt, hoeft niet
te vrezen voor zijn moyenne (het gemiddeld gemaakte
aantal rake ballen in 30 beurten), dat komt vanzelf wel
goed! En degene die hoopt bij deze club een beetje
goede tegenstander te treffen, kan onder onze leden
enkele mensen treffen, die een gemiddelde van twee
niet uit de weg gaan, tenminste heel vaak niet!
Want dat is het aardige van het spelletje: de ene week
is de andere niet! Vandaag speel je de sterren van de
hemel (nou ja, voor jouw doen dan in ieder geval!), de
volgende week is het tranen met tuiten!
Het hoort er allemaal bij!
Gezellig is het in ieder geval, zeg maar altijd en er
wordt met overgave gebiljart!
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BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

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

lllllllllllllllllllllllllll

AANBIEDINGEN:
Vrijdag 11 september en zaterdag 12 september:

6 spelt koeken met cranberry en
hazelnoten nu voor ............................................. @ 1,50
6 verschillende soorten mini broodjes aan elkaar gebakken nu voor ... @ 1,95
lllllllllllllllllllllllllll

Vrijdag 18 september en zaterdag 19 september:

sonnehoeck-schelp een dun laagje chocolade,
gele room en belegd met de lekkerste Alicante Druiven,
vers geplukt van de Druivenkwekerij Sonnehoeck.
Nu voor ........................................................................................ @ 1,65

6 sneetjes krentenwegge nu voor

....

@ 1,95

lllllllllllllllllllllllllll

BENT U AL KLAAR VOOR HET
24E RONDJE POELDIJK!!!! DAN BAKKEN WIJ
WEER OLIEBOLLEN EN APPELBEIGNETS
IN DE PARTYTENT NAAST DE WINKEL.

bestel je eigen taart op:
www.bakkerijvandersande.nl
www.besteljeeigentaart.nl
nieuw in ons assortiment: turks BrooD

Tot ziens bij ande
er S
Bakkerij vaonordstraat
in de V

Dus! Wees niet bang om binnen te lopen en een proefpotje mee te stoten en wie weet heb jij er een leuke
middag bij en wij een nieuw lid!
Als je eerst méér wilt weten: 06-22237375!

0174
0174
–
–
29
29
29 29 26
26
www.dijknoordermeer.nl
- uitvaart@dijknoordermeer.nl
www.dijknoordermeer.nl
www.dijknoordermeer.nl -- uitvaart@dijknoordermeer.nl
uitvaart@dijknoordermeer.nl
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Fifty fit
GRATIS introductielessen
Volleybal, Jeu de Boules, Handboogschieten, Gym Fitness

Datum introductielessen:
Volleybal:
woensdag 16 en 23 september van 19.30 – 20.30 uur.
aanmelden via: nelbernardon@gmail.com
Gym Fitness:
woensdag 16 en 23 september van 19.30 – 20.30 uur.
aanmelden via: info@gymfitness.nl
Jeu de Boules:
maandag 21 en donderdag 24 september van 19.30 – 20.30 uur.
aanmelden via: wikok@tiscali.nl
Handboogschieten:
maandag 21 en donderdag 24 september van 19.30 – 20.30 uur.
aanmelden via: info@verburch.com

LDEN
E
M
N
A
A
voor er
mb
14 septe
Voor meer informatie:
Tel: 0174-515131
www.verburch.nl

Fifty Fit | Sportpark Verburch | Arckelweg 20 | 2685 SM Poeldijk
T 0174 - 515 131 | fiftyfitpoeldijk@gmail.com

De poeldijker

5
H. BA R T HOL OME US
VOORSTRAAT 111
2685 EK POELDIJK
TELEFOON 0174-245058
Algemeen nummer:
NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans:
NL 44 RABO 01422 00 875

Na het overlijden van onze eigenzinnige,
maar bovenal lieve moeder Annie, willen
wij iedereen bedanken die tijdens haar leven
aardig voor haar is geweest, aan haar heeft
gedacht tijdens haar revalidatie, of zelfs bij
haar op bezoek is geweest in het ziekenhuis
of thuis in de Wittebrug. Uw welgemeende
condoleances na haar dood hebben wij zeer
op prijs gesteld.

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

START !

Willem en Ellie van Kester

“Heeft u een startkabel? Mag ik hem even lenen?”
Vroeger werd het best nog wel eens gevraagd. Het
kwam best wel voor, dat een auto niet wilde starten.
Tegenwoordig starten al die auto’s allemaal heel goed.
Je ziet nooit meer mensen met een startkabel bezig. En
ik geloof dat weinig automobilisten er een in de kofferbak hebben liggen.
Een goede start is natuurlijk wel zo belangrijk. Het
spreekwoord zegt: een goed begin is het halve werk.
We zijn in september. De parochies beginnen weer aan
een nieuw seizoen. De werkgroepen starten hun werkzaamheden weer op. Iedereen is weer op zijn en haar
post, de werkzaamheden kunnen weer beginnen.
Het is natuurlijk niet een compleet nieuwe start. We
gaan verder op wegen die al ingeslagen zijn. We gaan
weer door met de activiteiten waar we al mee bezig waren. We proberen weer verder mee te werken
aan Gods Rijk op aarde, ook in ons Westland. Klinkt
dat misschien wat zwaar, ‘meewerken aan Gods Rijk’?
Woorden die u misschien niet elke dag in de mond
neemt. Maar misschien bent u er al elke dag mee bezig.
Overal waar we strijden of protesteren tegen geweld.
Overal waar we bewust en actief de vrede zoeken.
Overal waar we proberen de zorgen, de pijn, het verdriet of de angst te verminderen, of waar we anderen
bijstaan om door een moeilijke periode heen te komen.
Er wordt al zoveel goed werk gedaan, binnen en buiten
de parochies. We hebben een mooie taak, een mooie
opdracht voor elke dag.
Deze zomer is het Varend Corso er weer geweest. Het
thema was ‘Pluk de dag’. Met dit thema wou men zeggen: elke dag kan een bijzondere dag zijn. Er is immers
altijd wel iemand jarig en dagelijks geven echtparen
elkaar het ja-woord. En er zijn allerlei themadagen,
zoals burendag, secretaressedag en dierendag. En
‘pluk de dag’ geeft ook wel aan: probeer een beetje
van elke dag te genieten. En misschien verwijst het
ook wel een beetje naar het plukken van bloemen,
naar de oogst.
In het nieuwe seizoen krijgen we weer vele dagen om
er wat moois van te maken. Met elkaar, als parochie, als
gezinnen en families. Op ons werk, in ons bedrijf, op
de vereniging. Mooie dagen, die we met elkaar kunnen
vieren. Misschien ook moeilijke dagen, waarop we elkaar kunnen bijstaan.

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

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

EEN PERSOONLIJKE UITVAART
MET OOG VOOR DETAIL

Wij zijn er voor u

Telefoon 0174-270090

Uitvaart- informatiecentrum
Voorstraat 26, 2685 EM Poeldijk

www.lupine.nl

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

DE LIER
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Bij de start van dit nieuwe seizoen wensen we elkaar
een goede tijd toe. Daar hebben we geen startkabels
voor nodig, maar gewoon de goede wil en de goede
zin, om er samen wat moois van te maken.
Pastor Kwee

pasta) of schoonmaakmiddelen (afwasmiddel of allesreiniger). Het is geen verplichting om mee te nemen,
maar de zuster zullen het fijn vinden!
En nog even dit: de volgende M25-activiteiten zijn op
26 september (Burendag in Woerdblok) en 11 oktober
(Oogstdankdag). Zet ze alvast in je agenda, later volgt
meer info. Alle activiteiten tellen mee voor de maatschappelijke stage.
Harry Stijger

JONGERENVIERING:
“WIE IS JEZUS VOOR JOU?”
M25 WESTLAND: HELPEN BIJ DE ZUSTERS VAN
MOEDER TERESA
Na de zomervakantie hebben we weer een aantal leuke
activiteiten op de planning staan. Op zondag 6 september gaan we de Zusters van Moeder Teresa in
Rotterdam helpen. De zusters verzorgen maaltijden
voor dak- en thuislozen. Er wordt twee keer aan een
groep eten uitgedeeld, en jij mag helpen!
We verzamelen om 13.45 uur op de parkeerplaats bij de
Albert Heijn, Verdilaan 4 in Naaldwijk. Rond 18.00 uur
zijn we weer terug zijn in Naaldwijk. Heb jij zin om te
helpen? Geef je dan snel op, want er kunnen maar
6 jongeren mee! Opgeven doe je door je naam en telefoonnummer naar info@M25Westland.nl te mailen.
De zusters zijn afhankelijk van wat ze krijgen. Dus
als je iets mee wilt nemen, zullen ze je erg dankbaar
zijn! Daarbij kun je denken aan houdbaar eten (rijst of

Op zaterdag 12 september is er weer een jongerenviering in de kerk van
‘s-Gravenzande. Het thema van
deze viering is “Wie is Jezus
voor jou”.Het antwoord op
deze vraag zal veel over jezelf
zeggen. Wat geloof je? Wat
hoop je? Wil je graag meedenken over deze vraag dan ben je
van harte welkom. De viering
begint om 19:00 uur, pastor
Kwee zal voorgaan en het koor
Glorious Touch uit Vlaardingen
komt met veel enthousiaste
leden zingen en na afloop is er
gelegenheid om koffie, thee of wat fris te drinken.
Werkgroep jongerenvieringen

De poeldijker

KATHOLIEK, ZO GEK NOG NIET
Soms valt het mee, soms valt het tegen. Dan komt misschien de vraag wel eens: "Wat is echt belangrijk? Waar
zoek ik naar? Wat is de zin van mijn bestaan?" Kom dan
op verhaal. In 7 avonden gaan we met elkaar in gesprek
en opzoek, zo mogelijk, naar een antwoord. Misschien
kan het evangelie voor jouw een inspiratiebron zijn op
je levensweg.
Een serie van zeven bijeenkomsten voor mensen die:
• erover denken katholiek te worden,
• verder willen groeien in geloof,
• die wat actiever met hun katholiek geloof willen leven.
Thema's die aan de orde komen: - de Bijbel, - bidden,
- de geloofsbelijdenis, - de sacramenten, - de opbouw
van het kerkelijk jaar met zijn feesten. Misschien heeft
u zelf een geloofsthema waar u meer over wilt weten.
We willen allereerst in gesprek gaan met elkaar, daarnaast is er ook kennisoverdracht. Pastor Straathof, van
het pastorale team, zal de avonden begeleiden.
Wanneer: De eerste bijeenkomst is maandag 5 oktober
2015, vervolgens: maandag 12 en dinsdag 27 oktober.
Dinsdag 3 en de maandagen 16 en 30 november. De
laatste avond is dinsdag 15 december.
Aanvang en duur: vanaf 19.45 is er koffie/thee zodat
we om 20.00 uur kunnen beginnen en om 22.00 uur de
avond kunnen sluiten.
Waar: Pastorie van de St. Joseph, Harry Hoekstraat 37,
2291 SL Wateringen
Aanmelden en vragen: Graag opgeven bij Pastor
Straathof. Bereikbaar bij voorkeur via mail: straathof@
rkwestland.nl of via telefoon: 0174 270 378. Ook met
vragen kunt u hier terecht.

MISSIE – ONTWIKKELING – VREDE
VREDESWEEK 19-27 SEPTEMBER 2015
THEMA: VREDE VERBINDT !!!!!!
Onder de titel VREDE VERBINDT probeert de vredesorganisatie Pax, mensen te motiveren om zelf aan vrede
te werken. De vredesweek biedt volop mogelijkheden
om actief te worden.
De wereld lijkt verscheurd te worden door oorlog en
geweld. Mensen verlangen naar Vrede.
Vanuit dat verlangen staan op veel plekken in de wereld mensen op om met elkaar te werken aan die vrede. In deze vredesweek wil Pax het vredeswerk van de
kerken in aktie ondersteunen om samen naar vrede
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te zoeken. De regio mov, uit alle parochies in de St.
Franciscus – Federatie, organiseert voor iedereen een
vredeswandeling in het prinsenbos, grote Achterweg in
Naaldwijk
op zondag 27 september om 12.30 uur en duurt ongeveer 70 minuten.
Voor vrede is moed nodig. Iedereen in de wereld kan
iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De
durf om de politiek ter verantwoording te roepen en
over je eigen grenzen heen te kijken.
De durf om mensen aan te spreken en mee te doen ongeacht hun achtergrond.
In het weekend 19-20 september is er een deurcollecte
na de vieringen in de Bartholomeuskerk om het werk
van PAX wereldwijd financieel te steunen.
J.v.P.

www.kerkomroep.nl
Even een bericht over de nieuwe kerkradio.
Het verloop van de installatie en het gebruik van mensen die via internet onze kerk willen volgen.
De installatie van het nieuwe systeem liep en loopt niet
vlekkeloos. Een aantal aansluitingen konden moeilijk of
geen verbinding maken. Alle aansluitingen bij particulieren in het dorp en de Witte Brug draaien nu.
Het enige probleen is de Terwebloem om op de kamers
een verbinding te krijgen. Er is overleg met de technische dienst en de Caiway om dit op te lossen. Alle mensen hebben een netwerkaansluiting op hun kamer en
deze moet nog geactiveerd worden. We hopen dat dit
snel geregeld kan worden.
Mensen, waar ook in Poeldijk met een internetaansluiting kunnen onze kerk ontvangen. Niet alleen onze
Bartholomeuskerk maar ook alle kerken die zijn aangesloten op kerkomroep Nederland.
Ga naar www.kerkomroep.nl en type bij plaatsnaam
de gewenste plaats in waarvan je de kerk wilt horen, bijvoorbeeld Poeldijk. Dan verschijnt onze kerk in
beeld en met een live uitzending hoor je direct geluid.
Daarnaast kunt u ook opnamen beluisteren van eerdere uitzendingen.
Probeer het eens uit en heeft u nog vragen, informeer
via de mail op vreed062@kpnmail.nl of telefonisch
0174-243764.
Namens de kerkradiogroep,
Gerard de Vreede

Diep bedroefd hebben wij kennis genomen van het
overlijden van

Kees Veerkamp
Kees was jarenlang werkzaam als geestelijke verzorger en
heeft veel betekend voor de bewoners van de Witte Brug.
Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en nabestaanden.
Wij wensen hen veel sterkte toe.

SVB Transportgroep B.V.

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

Namens de bewoners, medewerkers en vrijwilligers van
De Terwebloem
Pieter van Foreest

De poeldijker
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KERKBERICHTEN
WEEKEND 12/13 september: 24e zondag door het
jaar (B) Ziekenzondag.
Zaterdagavond 19.00 uur:
GEEN VIERING!! Er is een viering in de H.
Machutuskerk te Monster.

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

22-04-13 09:42

AUTO
BEDRIJF

www.autobedrijfwvanderende.nl

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

technisch installatiebedrijf

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud

WEEKEND 19/20 september: 25e zondag door het
jaar (B).
Zaterdagavond 19.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING met volkszang en cantor.
Voorganger: Pater B. ten Berge.
Intenties: Jaargetijde Annie Persoon-van
Bergenhenegouwen, Riek v.d. Zeijden-Zuijderwijk,
Johannes van Wingerden.
Zondagochtend 11.00 uur:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING met dames- en herenkoor, Nederlands
Voorgangers: VOLT-groep Poeldijk.
Intenties: Jeanne Koremans-Lelieveld, Nelis Lelieveld,
Kees van Zijl, Piet Verbeek.
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 17 september om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden: Dhr. J. Brabander.
Donderdag 24 september om 19.00 uur:
Woord- en Communieviering: mevr. T. v.d. Sande.

VIERINGEN IN DE TERWEBLOEM
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Zondagochtend 11.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. de heren van het
Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor A. Vijftigschild.
Intenties: Jaargetijde Jan Enthoven en zegen over
ons gezin, jaargetijde Kees Ruimers, Riet OlsthoornDuynisveld, Theo v.d. Elst en overleden familie, Ria v.d. Knaap-Barendse, overleden familie
Gardien-Verbeek, Joke Daalman, Jan Daalman, Joop
Daalman, Gre Daalman, Rien v.d. Knaap en overleden familie, Henk Broch en Corry Broch-van Ruijven,
Roos v.d. Knaap-v.d. Berg.

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

Geestelijk verzorger:
Mevr. Rafael Maria Theuvenet, telefoon 06-57319910
Pastorale Raad: L. v. Leeuwen, telefoon 245789
Woensdag 9 september om 19.00 uur:
Rozenkransgebed
Vrijdag 11 september 15.00 uur:
Eucharistieviering Past. P. Linders
Zondag 13 september 15.00 uur:
H. Avondmaal Hervormde Gemeente
Woensdag 16 september om 19.00 uur:
Rozenkransgebed
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Vrijdag 18 september om 15.00 uur:
Eucharistieviering Pastor M. Kwee
Woensdag 23 september 19.00 uur:
Rozenkransgebed
De vieringen vinden plaats in de Multifunctionele ruimte 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.
Ook kunt u thuis de Communie ontvangen, als u dit
wenst. Voor beide kunt u het telefoonnummer bellen
van het secretariaat, tel. 245058.

INTERNET

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

OPROEP VOOR ALLE DAMES DIE
LID ZIJN GEWEEST VAN HET KVG
VAN POELDIJK.
Beste dames van Poeldijk,
Daar het vrouwengilde in uw plaats geen verdere doorgang kan vinden, ben ik zo vrij om een oproep in deze
Poeldijker te plaatsen.
Ik doe dit namens het KVG Monster. We zijn immers allemaal vrouwen samen op weg!
Misschien is dit wat voor U.
Onderstaand een overzicht van de thema’s die dit jaar
nog bij ons aan de orde gaan komen.
- Maandag 21 september is er een cabaretavond met
een meidenclub, “de BB Queenies”. Een groep met
een eigen geluid, een vrouwelijke touche en een vette knipoog.
- Maandag 19 oktober gaat over huidkanker. Een dermatologe komt een interessante lezing geven.
- Maandag 16 november wordt er verteld over en gespeeld op vele muziekinstrumenten uit alle delen van
de wereld.
- Maandag 14 december is de Kerstavond.

Op de eerste 3 avonden bent u van harte welkom. De
kerstavond is alleen voor leden.
Schroom niet en kom gewoon eens in Monster kijken.
We beginnen om 19.45 uur in de Noviteit in de
Havenstraat in Monster. Vooraf staat de koffie of thee
klaar. Voor € 3,50 heeft u een hele gezellige avond!
Wilt u meer over ons weten, kijk dan eens op de website www.kvgmonster.nl
Vriendelijke groeten,
namens het bestuur van het KVG Monster,
Joke van der Burg

TANK EN SCHENK
Maandag 17 augustus was het zover. Na een tankbeurt
van de heer Marti Zuyderwijk uit Poeldijk werd de legendarische tussenstand bereikt van € 5000,-. Om dit
heugelijke feit te vieren hebben wij de heer Zuyderwijk
zijn tankbeurt van € 53,05 cadeau gedaan.
In de maand september zullen
wij de tot dusver
gespaarde bedragen gaan uitkeren. Wij zijn heel
enthousiast om
de deelnemende
verenigingen een
steuntje in de rug
te geven. Voor
sommige loopt
het op tot in de
honderden euro’s. We houden
u in toekomstige
Poeldijkers hiervan
op hoogte.
Ook na de eerste
uitkeringen blijven
we doorgaan met Tank en Schenk. De volgende uitkeringen zullen plaatsvinden rond maart 2016.
Heeft u vragen over Tank en Schenk? Neem dan contact
op met mij, via kelly@tanqplus.nl of 06-15166869.
Groeten, Kelly van Tol

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

IMPORT – EXPORT

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

kast hebben staan maar er nooit in kijken. U misschien?
Hij kost slechts 28,50 euro, en u kunt hem bestellen bij
elke boekhandel, of via internet.

Kerkdiensten

Bijbel in Gewone Taal
Als u dit leest, zitten we midden in de feestweek. De
‘Poellukse Bijbelquiz’ is maandag net geweest. Bij deze
quiz was er veel aandacht voor de Bijbel in Gewone Taal
die dit jaar is verschenen. Wat is dit voor een Bijbel?
Wat erin staat is niet anders dan in andere Bijbels. De
bekende verhalen van Adam en Eva, Jona in de vis; de
woorden van Jezus, de brieven van Paulus... Immers,
elke Bijbel is een vertaling van hetzelfde origineel,
de oeroude tekst die in het Grieks en Hebreeuws geschreven is. Bij zo’n vertaling moeten echter altijd keuzes gemaakt worden. Vertaal je zo letterlijk mogelijk
(‘Abraham werd verzameld tot zijn voorvaderen’) of
zo begrijpelijk mogelijk (‘Abraham stierf’)? in plechtige taal (‘genadig en lankmoedig zijt Gij’) of juist in
populaire taal (‘U bent goed en geduldig’)? Door zulke
keuzes komt het dat er zoveel verschillende bijbelvertalingen zijn!
De Bijbel in Gewone Taal kiest bij de vertaling altijd
voor duidelijkheid en begrijpelijkheid. Er worden gewone woorden gebruikt die iedereen kent. Deze Bijbel
is daarom goed toegankelijk voor mensen die niet gewend zijn om de Bijbel te lezen – je hoeft geen ‘jargon’
te kennen. Ook voor mensen die zelden een boek lezen
is deze Bijbel heel geschikt.
Een vertaler vertelt hoe mensen deze Bijbel ervaren:
“ik werd door Radio 5 geïnterviewd. De journalist vroeg
onder andere naar de Bijbel in Gewone Taal. Ik las hem
het Onzevader in gewone taal voor: ‘Onze Vader in de
hemel, laat iedereen u eren. Laat uw nieuwe wereld
komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt...’ Toen ik klaar was, zei de
reporter: ‘Zo, dat komt binnen zeg.’ En ik zag aan hem
dat hij het echt voelde”.
Ik moet zeggen dat ik behoorlijk enthousiast ben over
deze nieuwe Bijbel. Niet zozeer voor in de kerk, daar
gebruiken we een vertaling die vooral nauwkeurig en
eerbiedig is. Maar voor iedereen die de Bijbel nog niet
kent. Of voor mensen die wel ergens een Bijbel in de

ZONDAG 13 september 2015
10.00 uur: Ds A.J. Molenaar, viering Heilig Avondmaal
19.00 uur: Ds. A.J. Molenaar, dankzegging en nabetrachting
Terwebloem
15.00 uur: Ds. A.J. Molenaar, viering Heilig Avondmaal
ZONDAG 20 september 2015
10.00 uur: Ds A.J. Molenaar, startzondag m.m.v. koor
Immanuel
19.00 uur: Ds. F.J. van Harten, Scheveningen
Tijdens alle morgendiensten:
Kinderoppasdienst voor kinderen van 0 t/m 4 jaar
Kindernevendienst voor kinderen van de basisschool
Bij de kerkdiensten
Op zondag 13 september vieren we het
Heilig Avondmaal. We staan stil bij woorden uit
Openbaringen 19:9 “zalig zijn zij die geroepen zijn tot
het avondmaal van de bruiloft van het Lam”.
Om 15.00 uur is er viering in ‘De Terwebloem’; ook de
gemeenteleden daar zijn één met ons in het Lichaam
van Christus! In de avonddienst staan we stil bij het
vervolg van Openbaringen 19, over de overwinning van
Christus op het beest en zijn dienaren. Daar is sprake
van een heel andere maaltijd!
Op 20 september is de startzondag van het nieuwe seizoen. In deze feestelijke dienst, waarin koor
‘Immanuel’ zingt, vragen we Gods zegen over het seizoen dat begint. We beginnen aan de eerste preek in
een serie over Jozef. Het jaarthema voor het komende
seizoen is namelijk ‘Jozef. Zijn leven als leerweg’. We
beginnen met het bekende verhaal van Jozef, zijn jas en
zijn dromen (Genesis 37). Het hele seizoen door behandelen we de uitgebreide geschiedenis van Jozef. En wat
betreft die veelkleurige jas is er nog een verrassing!
In de avonddienst gaat ons voor ds. F.J. van Harten uit
Scheveningen.
Allen hartelijk welkom in de kerk!
ds. A.J. Molenaar

VERBAZEND
VERBAZEND VEELZIJDIG
VEELZIJDIG
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jupiter 26

utiliteitsbouw verbouw onderhoud

ontwikkeling

2685 LR poeldijk

tel. 0174 244950
info@verbakel.nl

fax 0174 248394
www.verbakel.nl

De poeldijker
Open kerk
Zaterdag 19 september is er weer “open kerk”.
Van 10.00 tot 11.30 uur bent u van harte welkom in
de kerk voor een kop koffie of thee, voor een goed gesprek of om zomaar wat bij te kletsen. Natuurlijk kunt u
ook komen met een kennis of buur die u graag eens de
kerk wil laten zien en hem zodoende wil vertellen wat
u vindt in het kerkgebouw. In de wekelijkse kerkdiensten, de kringen of activiteiten van de gemeente.
Komt u of kom jij ook? Wees welkom!
Ook is er weer verkoop van boeken, cd’s, dvd’s,
platen
OUD PAPIER
De oud-papiercontainer staat klaar van: 23 september tot en met 26 september op het adres:
Monsterseweg 112, Poeldijk (naast hotel-restaurant
Elzenhage).
Chr. gemengd koor “Immanuel”
Woensdag 23 september houden we dan onze
“open” repetitieavond. Een ieder die een keer een repetitie wil meemaken of overweegt om lid te worden
van ons koor is dan van harte welkom in de ontmoetingsruimte van de Hervormde kerk, Fonteinstraat 6.
We beginnen om 20.00 uur en de repetitie duurt tot
ongeveer half 10.
Graag tot ziens!
Het Bestuur.
Loten voor de bazaar!
Rabobank NL25 RABO 0342 9076 03 of
ING bank NL87 INGB 0004 7782 26
beiden t.n.v. Bazaarcommissie Poeldijk onder vermelding van LOTEN en duidelijk uw naam en adres.
Wilt u onze Hervormde gemeente van Poeldijk
steunen bij Tanqplus kies dan bij
‘Tank en Schenk’ > categorie ‘Lokaal Cultuur’ >
Hervormde gemeente Poeldijk

R.K. basisschool De Nieuwe Weg
Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
Telefoon: 0174 - 247166
info@denieuweweg.wsko.nl
www.denieuweweg.wsko.nl
OPENING VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Op de eerste schooldag werden de ouders en de kinderen van WSKO De Nieuwe Weg al zingend door hun juf
en/of meester ontvangen. Zij werden toegezongen met
hun nieuwe schoollied. Dit nummer hebben zij de hele
week ingestudeerd zodat zij afgelopen vrijdag, tijdens
de officiële opening, dit mooi ten gehore konden brengen. Met het lied en het doorknippen van het lint door
Isabelle en de nieuwe directeur, Richard de Graaff, is
het nieuwe schooljaar geopend. De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje op het plein.
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Sociaal Cultureel Centrum ’De Leuningjes’
Julianastraat 49 – 2685 BB Poeldijk – Telefoon 0174 - 244761

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
Zaterdag 19 september

Gezellige dansavond voor iedereen
van Don & Grace
Danssoorten: Met partnering de ballroom, Latin, salsa,
merengue, bachata. Zonder partner de line dance, de
Indonesische line dance poco poco.
Zaal open om 17.30 uur - Aanvang 18.30 – 24.00 uur
Entree € 12,50, Indische maaltijd € 7,50
Info en kaarten verkrijgbaar via Grace: 06 – 431 49 112

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.

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

Poeldijk
Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

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

De poeldijker

12
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 12 september:
19.00 uur: Geen viering.
Kiest u voor P.F. Onings b.v., dan kiest u voor kwaliteit,
vakkennis en service. Daarin hebben wij als familiebedrijf
een zeer goede naam hoog te houden. Niet alleen in
lelies maar ook in o.a. freesia’s, gladiolen, irissen en
tulpen. En dat doen wij al 60 jaar. De geprepareerde
bollen en knollen vinden inmiddels hun weg over de hele
wereld; van het Westland tot Amerika en Japan.
P.F. Onings bv • ABC Westland 661 • P.O. Box 52 • 2685 ZH Poeldijk
T +31 (0)174 282230 • F +31 (0)174 248351 • I www.onings.com

Zondag 13 september:
11.00 uur: Heren Bartholomeuskoor zingen tijdens
de viering de Kleine Orgelsolo Messe van
Joseph Haydn.
Zaterdag 19 september:
19.00 uur: Viering met cantor.
Zondag 20 september:
11.00 uur: Dames en heren Bartholomeuskoor zingen
tijdens de viering.
Monumentendag
Tijdens de opening van Open Monumentendag op 12
september in de Bartholomeuskerk zal het kamerkoor
van de zangkoren Deo Sacrum – Kamerkoor Couleur
Vocale – een optreden verzorgen, naar aanleiding van
de opening van de iconententoonstelling van iconograaf Geert Hüsstege.
Geert Hüsstege schildert zijn iconen in Russische stijl en
Couleur Vocale zal de opening van de tentoonstelling
omlijsten met Russisch-orthodoxe muziek. Onder leiding van dirigent Steven van Wieren zal het koor onder
andere enkele delen uit de “Vespers” van Rachmaninov
en het “Otche Nash” (Onze Vader) van Stravinsky ten
gehore brengen. De opening van de tentoonstelling is
om 10.00 uur. Direct daarna kunt u genieten van deze
prachtige muziek.
Projectzangers gezocht voor de Kerst Hoogmis
De Hoogmis op Kerstmorgen wordt traditiegetrouw
verzorgd door het Bartholomeuskoor samen met het
Concertkoor. Zoals inmiddels gebruikelijk nodigen we
leden van andere koorgroepen en Projectzangers uit
om bij dit Kerstproject aan te sluiten.
Binnenkort gaan we beginnen met de voorbereidingen.
Op het programma voor de Hoogmis staat de Mis in D
van Otto Nicolaï.
Het belooft dus weer een feestje te worden op
Kerstmorgen.
Naast de Miscompositie zullen er bekende en minder
bekende Kerstmotetten gezongen worden .
Ook kunnen we weer rekenen op de vertrouwde medewerking van ons vaste begeleidingsorkest, het
Delphi Consort. Het is en blijft een voorrecht om op de
Hoogfeesten van Pasen en Kerstmis te mogen en kunnen werken met dit professionele gezelschap.
Heb je zin om ook mee te zingen, meld je dan aan als
projectzanger.
Stuur een e-mail naar zangkoren@deoscrum.nl en je
krijgt alle informatie over dit project.
TV
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Verslag zomerkamp
Kinderkoor
In de vorige Poeldijker beloofde ik u een verslag van
ons zomerkamp met als thema “Freek in het Wild”. Nou
daar is ie dan....
Na aankomst in Otterlo (bedankt lieve ouders voor het
wegbrengen) eerst de koffers uitladen. Dan is het eerst
tijd voor de lunch. Daarna uitleg van de kampregels
en.... jaja... spannend.... de kamerindeling. Bedden opmaken en omkleden in kampkleding...Daarna de bekendmaking van het Kampthema.
Om veilig in de wildernis te reizen moeten de kinderen
eerst langs de dokterspost voor de nodige inentingen
en pillen. Daarvoor krijgen ze een medisch paspoort
met daarop een eigen foto en een vingerafdruk. Als ze
goed door de douane zijn gekomen wordt de groepsindeling bekend gemaakt: Zoogdieren, Vogels, Insecten,
Reptielen, Amfibieën en Vissen.
Dan volgen de kennismakingsspelletjes....
Om 18.00 uur het diner met Spinnensoep, Plattemeelwormenkoeken en Amfibieënvla.
Na afloop wordt
er flink gezongen en ook de
afwas wordt
met veel plezier
en gezang gedaan.
Dinsdagochtend
kwam de “neef
van Freek” –
boswachter Wiebe op bezoek. Wiebe is met ons op pad
gegaan en heeft verschillende sporen van dieren laten
zien. Nu kunnen we bijvoorbeeld ontdekken waar een
eekhoorn zijn nootjes heeft opgegeten en waar een ree
heeft geslapen (en nee, dat is niet te herkennen aan
zijn dekbedje, nachtlampje of knuffel...).
Spinnensoep

Op pad met boswachter
Na deze speurtocht was het tijd voor het Safarispel.
Door verschillende opdrachten te doen, konden er
echte Deo-dollars worden verdiend waar dieren mee
konden worden gekocht voor hun eigen Safaripark.
Natuurlijk moeten deze beesten wel in een mooi, goed
beveiligd park staan en dus is de rest van de middag gebruikt voor het knutselen van dit echte park.
Na het eten was het nog tijd voor een avondspel in het
bos met daarna natuurlijk een afsluitend vuurtje.

De dagen vliegen voorbij en ondertussen is het alweer
woensdag! En wat was dat een leuke dag met mooi
weer! ’s Morgens hebben we tijdens een mooie speurtocht de sporen van de Big Five gevolgd. Hierbij werden
op de posten onder andere onze reuk en kracht op de
proef gesteld.

Lekker buiten lunchen
Aangezien het erg mooi weer was, kon de waterspellensportdag ’s middags doorgaan. Hierbij hebben we
acht verschillende spellen gedaan, waaronder de favoriet “slangenbowlen” oftewel de zeepbaan.
Na het avondeten gingen we natuurlijk niet meteen
naar bed. Eerst een potje slagbal, waarna we met z’n allen het donkere bos in zijn gegaan voor het spannende
avondspel “Artsen zonder grenzen”. Voor het slapengaan nog even bij het kampvuur zitten en een broodje
bakken en daarna voldaan en
wel naar bed.
En dan is het
alweer bijna de
laatste dag…
Donderdag zijn
we naar het
dorp Otterlo
gegaan om daar
Vossenjacht
toeristen uit allerlei verschillende landen te zoeken tijdens een vossenjacht. En het was
niet zomaar een vossenjacht, want er was ook nog eens
een zebra ontsnapt uit de dierentuin!
’s Middags hebben we levend dieren-mastermind gespeeld, waarbij over het hele grasveld dierenstempels
waren verspreid. Aan het einde van het spel was iedereen uitgeput en was er tijd om de acts voor de bonte
avond voor te bereiden.
Na het slotdiner (oh, oh, wat hebben we toch lekker
gegeten, deze week!) was er de bonte avond met leuke
acts. Bijzonder was dat elk groepje een eigen filmpje
had gemaakt. Het werd een super leuke avond die, ook
weer, veel te snel voorbij was.
En dan de laatste dag, bedden afhalen, koffers inpakken en natuurlijk nog een bos spel.... Na de prijsuitreiking gingen we met auto’s naar het mooie zwembad in
Ede. De bus kwam ons daar ophalen en heerlijk schoon
kwamen we even na 17.00 uur bij de Leuningjes aan.
Wat waren we moe, maar wat hebben we het fantastisch gehad.
Volgend jaar ga ik weer mee, in elk geval! JIJ ook?!
TV
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KBO Poeldijk

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

Uitgaansdag op 17 september
Op donderdag 17 september gaan de KBO-leden zoals eerder gemeld naar Utrecht naar het Museum
Speelklok tot Pierement. Er zijn nog enkele plaatsen
vrij in de bus; dus wanneer u zich snel opgeeft kunt u
nog mee. We vertrekken om 8.30 uur bij rijwielhandel
Michel Vis aan de Rijsenburgweg. Er is een prachtig programma: we worden in Utrecht ontvangen met koffie
met gebak daarna volgt een luisterrijke ervaring en dan
een heerlijk diner en ’s middags een mooie rit die wordt
onderbroken met een koffiestop. Om ca 18.30 uur hopen we weer terug te zijn in Poeldijk. Opgeven kan bij
Corrie van der Voet tel. 0174-247608 (Irenestraat 104) of
bij Lida Zuiderwijk tel. 06 19038168 (Beatrixstraat 119).
Vakantie naar Turkije samen met KBO-leden
Volgend jaar van 18-27 april 2016 wordt er bij voldoende deelname weer een groepsreis georganiseerd voor
leden van de KBO Zuid Holland. De reis gaat dit keer
naar Turkije en heeft als thema: In de voetsporen van
Paulus. De organisatie ligt in handen van mevrouw
Marijke Ameling die vorig jaar een prachtige reis naar
Israël heeft georganiseerd. Afhankelijk van het aantal
deelnemers varieert de prijs van ca. € 1200 tot € 1280
per persoon. De toeslag voor een eenpersoonskamer
is € 159. Wanneer u geïnteresseerd bent en uw e-mailadres aan de secretaris doorgeeft zal ik u het complete
programma toesturen.
Voor meer informatie kunt u ook bellen of mailen
naar: Marijke Ameling 010-2264376 - 06-40608837 E-mail: marijke.ameling6@gmail.com
Geen pensioenverlaging, maar nog steeds
koopkrachtverlies ouderen
Op 1 september werd bekend dat De Nederlandsche
Bank (DNB) geen kortingen op de pensioenen vereist
van de fondsen. Maar de nieuwe strenge rekenregels
van juli 2015 blijven van kracht. Binnen enkele jaren
kunnen deze verstrekkende gevolgen krijgen voor ouderen. Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “De
uitspraak van DNB verandert de harde realiteit niet.
De aanscherping van regels komt bovenop vele andere
maatregelen die de koopkracht van ouderen aantasten.” De Nederlandsche Bank verlaagde op 15 juli de
rente waartegen zij zeer langjarige verplichtingen moeten berekenen. De fondsen moeten meer geld opzij

zetten voor elke euro aan toekomstig pensioen. De
pensioenpremies stijgen. En dat terwijl de dekkingsgraad de afgelopen jaren juist is verbeterd.
Manon Vanderkaa: “We hebben begrip als er maatregelen komen bij onvoldoende dekking. Maar de meeste fondsen klommen na de financiële crisis gemiddeld
weer boven de 105% dekkingsgraad. Waarom nu dan
deze maatregel? Wij vinden dat onaanvaardbaar.”
Door de wijziging in de rekenrente voor pensioenfondsen, daalt de dekkingsgraad van het gemiddelde
pensioenfonds met 3,5% en stijgt de premie. Manon
Vanderkaa: “Slecht nieuws voor werkenden en ouderen. Het betekent bijvoorbeeld dat de meeste pensioenfondsen het verhogen van pensioenen langer uitstellen.
En dat is nog niet alles. Doordat de rentes de afgelopen
10 jaar gedaald zijn, is het laagste punt nog niet bereikt. Dit effect vertraagt het herstel van de dekkingsgraden verder en leidt tot nieuwe premieverhogingen.”
Manon Vanderkaa: “Geen indexatie, geen compensatie, geen verhoging. Ouderen hebben de afgelopen
jaren al veel minder te besteden. Het Nibud berekende in opdracht van de KBO dat de koopkracht van de
meeste senior-huishoudens al zeven jaar op rij daalt.”
Dit heeft onder meer te maken met hogere vaste lasten, meer zorgkosten, stijging van het eigen risico (dat
de meeste senioren volmaken) en afschaffing van fiscale maatregelen.
Spreuken en gezegden
Etiquette is de kunst om met gesloten mond te geeuwen.
De dokter bij mijn geboorte, voelde mijn pols en besloot: “Zolang dit kind maar blijft leven, gaat het in
geen geval dood”.

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

Al vanaf € 25,00

✔
✔
✔
✔
✔

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

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

Jan Barendselaan 190 - 2685 BX Poeldijk – T (0174) 28 50 60
E info@nadorpdruk.nl - I www.nadorpcommunicatiemakers.nl
Nadorp Communicatiemakers is uw lokaalprinten.nl leverancier in
Poeldijk. U kunt hier voorbeelden van prints op diverse materialen
bekijken alvorens uw bestelling te doen. U bent van harte welkom.
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Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen
U wordt meegenomen naar een tijdperk van de twintigste eeuw
waarin de bromfiets mateloos populair was. We denken dan aan enkele decennia vanaf het eind der jaren veertig. Aan een auto durfde
de doorsnee burger nog nauwelijks te denken, het was een niet te
verwezenlijken droom. De fiets was tot na de laatste oorlog voor man
en vrouw het vervoermiddel bij uitstek en niet alleen voor sportieve
doeleinden. Zowel jong als oud ging per fiets naar werk en school,
terwijl het ook voor sociale contacten zijn diensten bewees. De komst
van een fiets met een eenvoudige hulpmotor was omstreeks 1950 het
begin van een periode die als een kleine revolutie in het wegverkeer
mag worden geschetst. Vooral mannen en jongeheren die de mogelijkheid hadden een exemplaar in bezit te krijgen, lieten het niet na.
Zelfs meerdere in gebruik zijnde transport en bakfietsen van neringdoenden werden door vakbekwame fietsenmakers in die tijd van een
hulpmotor voorzien. Men zag in toenemende mate ook het belang
van het sneller op de plaats van bestemming arriveren in. Het gemak van het niet meer dagelijks door weer en wind op de pedalen te
hoeven trappen, werd vooralsnog echter als het grootste voordeel beschouwd. De geboekte tijdwinst was een interessante bijkomstigheid
die, naarmate de jaren verstreken, echter steeds belangrijker werd.
Halverwege de vorige eeuw werden er ruimschoots bromfietsen geïmporteerd, maar ook in Nederland zat men niet stil. Wat onderbelicht
is het feit dat een drietal ingenieurs van vaderlandse bodem toen een
staaltje technisch vernuft construeerden dat er zijn mocht. BErnard
Neumann, RInus Bruynzeel en NIco Groenendijk ontwierpen een
oer-Hollands ‘brommertje’ dat zij als BERINI ten doop hielden. Een
originele naam gevormd door de eerste twee letters van des heren
roepnaam. Een naam die zelfs wat Italiaans in het gehoor lag. Het
destijds zo hooglijk gewaardeerde ‘eitje’ was het eerste product dat
van hen op de markt verscheen. Later verschenen modellen maakten
van de heren in korte tijd bekende Nederlanders. De Berini mag dan

in de vijftiger jaren een grote populariteit hebben verworven, de zeven hier voor het voetlicht gebrachte Poeldijkse heertjes hebben stuk
voor stuk op een ander merk plaatsgenomen. Dat laatste past perfect
in de zienswijze van dat moment. Immers de Berini had zijn hoogtijdagen in de beginjaren zestig gehad, er werd vanaf toen ruim baan
gemaakt voor merken als Puch, Mobylette, Batavus en andere merken. Vooral de Puch, hoewel geïntroduceerd als vrouwenbrommer,
bleek ook op mannen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit te
oefenen. Het bewijs daarvoor levert bijgaande opname; de grootste
helft van de jongemannen is eigenaar van genoemd merk. De Puch
was omstreeks 1965 op het toppunt van zijn roem. In dat jaar werden
er in ons land nog meer dan 250.000 bromfietsen van diverse merken verkocht, een hoeveelheid die daarna vrij snel afnam. Hoewel er
nog altijd bromfietsen te koop zijn, trekken andere vervoermiddelen
tegenwoordig veelal aan het langste eind. Dat de bromfiets echter
niet vergeten is, bewijzen de vele (verzamel)clubs die nadien zijn opgericht. De leden zijn veelal fanaten waar vader Abraham intussen
langs is geweest en die de liefde voor de brommer gezamenlijk delen. Spijtig dat de jongeheren van toen thans niet meer als volledige
groep een ritje kunnen maken. De helft van hen is op veel te jonge
leeftijd, nota bene zonder gebruik te kunnen maken van hun lievelingsvoertuig, de eeuwigheid ingegaan. Gekiekt in de Verburghlaan
hebben we vanaf links Sjaak Mensing, Ruud de Brabander, Aad van
Dijk, Nico de Brabander, Siem Hogervorst, Piet Witkamp en Jan
Wooning in beeld. Op de stoep een knulletje van Zuiderwijk, Fietje
van Leeuwen en Corrie van Paassen (o.v.).
Zes nog jonge heertjes uit Poeldijk,
reden door het dorp gezamenlijk.
Af en toe een rit,
trots op hun bezit,
zij voelden zich de koning te rijk’.
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NIEUWS VAN

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

nieuws voor senioren

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

PRAAT MEE OVER POELDIJK
Dinsdagavond 22 september om 19.30 uur organiseert Vitis Welzijn in Wijkcentrum De Backerhof een bijeenkomst voor burgers, vrijwilligers en organisaties uit
Poeldijk. Kom en praat mee over uw kern.
Er gebeurt veel in het sociale domein. Niet alleen gemeenten hebben vanaf 2015 meer taken gekregen, ook
van de burgers wordt meer verwacht. In de afgelopen
jaren is er al vaker aan burgers en organisaties input
gevraagd over wat er speelt in Poeldijk. Dit is samengevat in een profiel van kern Poeldijk. Nu is het moment
gekomen om keuzes te maken: waar we ons op willen
richten en waar u zich als burger voor in wilt zetten.
De sociaal makelaar uit Poeldijk gaat graag met de
inwoners van Poeldijk in gesprek. Geef tijdens deze
avond uw input over belangrijke onderwerpen zoals
leefbaarheid, veiligheid, welzijn en zorg. Met elkaar
worden de speerpunten benoemd die de sociale kracht
van Poeldijk verder bevorderen.
Meer informatie over deze bijeenkomst of aanmelden?
Stuur dan een mail naar a.neervoort@vitiswelzijn.nl of
neem contact op met Arlette Neervoort (06-13 64 62
48) sociaal makelaar Poeldijk. Kom en praat mee over
ons Poeldijk!
Bijeenkomst Ons Poeldijk: Dinsdag 22 september van
19.30 uur tot 21.30 uur, wijkcentrum De Backerhof,
Witte Brug 2, Poeldijk.
Cultuurbus Westland naar het Kröller-Müller
Museum
Woensdag 23 september bezoekt Cultuurbus Westland
het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Na ontvangst

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

De poeldijker
met koffie/thee volgt een rondleiding door het museum met speciale aandacht voor schilderijen en tekeningen uit de Van Goghcollectie. Als het weer het toelaat
wordt ook de beeldentuin in het programma opgenomen. Daarna kunt u op eigen gelegenheid lunchen en
het museum verder verkennen. De dag wordt afgesloten met een Van Goghdiner in restaurant De Molen te
Harskamp. Prijs € 74,00. Museumkaarthouders € 65,00.
Inclusief bus, verplichte toegangsprijs nationaal park De
Hoge Veluwe, entree museum, koffie/thee met Veluws
Verleidertje, gidsen, diner en fooi chauffeur. Vertrek
8.45 uur bushalte AH ’s Gravenzande en 9.00 uur bushalte AH Naaldwijk. Vertrek naar het Westland ca.
18.30 uur. Aanmelden en betalen op vrijdag 4 september 2015 van 10.00 uur tot 10.30 uur in wijkcentrum
Vitis Welzijn Larix, Larixstraat 4 in ’s-Gravenzande en
van 10.00 uur tot 11.00 uur in wijkcentrum Vitis Welzijn
Hof van Heden, Dijkweg 20 in Naaldwijk.
Theatervoorstellingen “de Bovenkamer”
voor mantelzorgers
In het kader van Wereld Alzheimer Dag worden in samenwerking met Pieter van Foreest, Careyn en Vitis
Welzijn theatervoorstellingen “de Bovenkamer” door
Thomas Borggrefe gegeven. In 2014 was dit een groot
succes in Delft en Midden Delfland. De Bovenkamer’ is
een boeiende en ontroerende solovoorstelling over een
persoon die ten gevolge van dementie het overzicht,
inzicht en de regie verliest. De voorstelling geeft een
goed inzicht in het proces van de ziekte Dementie. Na
de voorstelling van ongeveer een uur is er gelegenheid
om met de acteur na te praten en vragen te stellen over
de voorstelling en over dementie. 22-9 Wateringen, de
Lichtbron, kerk, 25-9 Naaldwijk, Ontmoetingskerk, 26-9
‘s-Gravenzande, locatie de Kiem. Aanvang: 20.00 uur en
einde: 22.00 uur. Heeft u vragen? Bel of mail met Johan
Kres, consulent mantelzorg; 0174-630358, mantelzorg@
vitiswelzijn.nl , zie ook www.vitiswelzijn.nl.
Activiteitenagenda voor Poeldijk,
wijkcentrum De Backerhof
Engels leren
Vanaf 21 september gaan de diverse cursussen Engels
weer van start. De cursus is op de maandagen in wijkcentrum De Backerhof in Poeldijk van 14.15 tot 15.30
uur. Er zijn kleine groepjes en hierdoor is er aandacht
voor alle deelnemers. Voor informatie en aanmelden
neemt u contact op met Irene Janszen: i.janszen@jms.nl
of 0174-298688 (indien niet aanwezig voicemail inspreken).
Meer Informatie?
Wilt u liever even binnenlopen? Dat kan op dinsdag van
14.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 12.00
uur bij het Buurt Informatiepunt, Julianastraat 49 (in de
Leuningjes).
Heeft u vragen over de diensten van Vitis Welzijn, bel
dan met 0174 – 630358, kijk op www.vitiswelzijn.nl of
mail met info@vitiswelzijn.nl.
Doe mee aan de activiteiten in wijkcentrum De
Backerhof, Wittebrug 2, 0174 – 246464 of in Monster
wijkcentrum De Noviteit, Havenstraat 16, 0174 – 630358.
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Afgelopen donderdag zijn we met 45 gasten van de
Zonnebloem Poeldijk bij de Druiventuin in Monster geweest. Daar werden we opgewacht door 3 vrijwilligers
die ons alles gingen vertellen over de druiven. We werden opgesplitst in drie groepen. Wij gingen als eerste de film bekijken wat al een hoop losmaakte bij een
aantal gasten. Daarna kregen we heerlijk druiven om
te proeven, waarbij een aantal gasten precies konden
vertellen welke druivensoort het was. Na nog een rondleiding door de kassen, waar nog hele mooie grote trossen druiven hingen, werden we uiteraard ook verrast
met een kopje koffie of thee en een druiven cakeje, dat
heerlijk smaakte.
Dhr. v. Gaalen vond het een vermoeiende maar ook een
zeer leuke middag. Hij heeft heel veel druiven gezien
en goed opgelet bij de film, want ze vroegen wat we er
van vonden.
Dhr. Droste vond de middag zeer geslaagd en vond dat
Nico Janssen alles duidelijk en met passie had uitgelegd.
Mw. v. Holstein heeft enorm genoten, “alles van vroeger kwam weer terug”.

Er waren ook heel veel gasten aanwezig die vroeger
weken achtereen zaten te krenten en toen zelfs vrij
van school kregen. Een van de gasten liep ook met een
grote smile rond, omdat haar petekind dit jaar de druivenprinses is.
Mariette en Nico werden nog verrast met een bloemetje voor hun inzet.
Rond de klok van half vijf gingen we, na een vermoeiende maar zeer geslaagde middag, weer huiswaarts.

kleine stapjes
maak je samen
iedereen is welkom bij
smallsteps westhof
in poeldijk

Pedicure Praktijk
Verhoog

Gevestigd in het Sport
Medisch Centrum Westland

Telefoon: 0174 - 243108

  
Verburghlaan 24a Poeldijk
Bel voor en afspraak
06‐27000290  

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

www.smallsteps.info

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

zwantrans@planet.nl
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PETER EN TESSA LANCEREN
NIEUWE ANTI-STRESS METHODE

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

Veelzijdig In Service
Maandags gesloten

uitzetten van alle lichten
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
licht - geluid - domotica

Wateringen – De bekendste Nederlandse paragnosten
Peter van der Hurk en Tessa van Rossen hebben ruim
twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een antistress methode.
Na een aantal try outs zijn ze nu een tour door
Nederland aan het maken. daarbij doen ze ook ons
Westlandse Poeldijk aan!
Mensen die het hebben weten het: je kunt beter een
arm breken dan een burn-out hebben. Onverklaarbare
angsten, stress, hoofdpijn, het bederft je leven.
Sommigen lopen stad en land af op zoek naar hulp met
maar een doel, innerlijke rust! En daar zijn Peter en
Tessa! Wellicht als een geschenk uit de hemel.
“We kregen allebei in onze praktijk zoveel mensen die
last hebben van angsten, stress, spanningen en ja paniekaanvallen, dat we hebben besloten hier iets aan
te gaan doen.” De van oorsprong ras Hagenees maar
tegenwoordig in Wateringen residerende Peter van
der Hurk en Tessa van Rossen uit Naaldwijk besloten
de handen ineen te slaan en hebben twee jaar in het
geheim gewerkt aan de ontwikkeling van de OHMmethode, een nieuwe anti-stress methode.
Peter en Tessa kennen elkaar door hun deelname aan
het programma ‘Het zesde zintuig, waar zij beiden in
2008 als beste uit de strijd kwamen. Daarna hebben zij
samen nog zeven jaar meegewerkt aan het programma
‘Het plaats delict’, waarin ze naar plaatsen gingen waar
mensen zijn en waar ze informatie over het slachtoffer,
de doodsoorzaak en de dader moesten geven.
Vrienden
“We zijn vrienden geworden. Vrienden, die elkaar heel
goed aanvullen. Wat Tessa ziet, denk ik en andersom is
dat ook zo. Omdat deze combi zo goed werkt, hebben
we samen, nou Tessa nog iets meer dan ik hoor, deze
methode ontwikkeld.”
Nu de methode succesvol blijkt te zijn, gaan ze samen
op tour. En Peter en Tessa verheugen zich er op.
“Op 17 september 2015 in De leuningjes in Poeldijk.”
Voor meer informatie kunt u kijken op:
www.petertessa.nl

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

Het Prinses Beatrix Spierfonds
zet zich in voor mensen met een
spierziekte in Nederland. Dat zijn
ruim 200.000 mensen. Het is ons
doel om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is
wetenschappelijk onderzoek. We
financieren en stimuleren onderzoek naar genezing en, omdat dit
vaak een lange weg is, ook naar
verbetering van de kwaliteit van
leven van patiënten nu.
We kunnen dit alles doen dankzij donaties en de inzet
van de vrijwilligers.
Dus geef graag aan de collectant van het Prinses Beatrix
Spierfonds in de week van 13 t/m 19 september.
Vriendelijke groet, R. van Koppen
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poeldijkertjes
Ik zoek schoonmaakwerk
06-49890423
DRUIVENKWEKERIJ
NIEUW TUINZIGHT
Open Dagen 12 en 13 september 2015
11.00-17.00 uur

De grootste collectie tegels …..

Het is september en tijd voor de druivenoogst van de
lekkerste Westlandse druiven van Druivenkwekerij
Nieuw Tuinzight. De Blauwe en Witte Frankenthalers
zijn rijp, sappig en overheerlijk!
Aan de Zwethkade-zuid 45 is de druivenwinkel elke
werkdag geopend van 11.00-17.30 uur en op zaterdag
van 10.00-16.00 uur. www.druivenkwekerij.nl
Open dagen biologisch dynamische
Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight
Op zaterdag 12 en zondag 13 september is iedereen,
van jong tot oud welkom om een kijkje te nemen in
de druivenserres bij Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight.
Tijdens de open dagen vieren we de druivenoogst en
kunnen bezoekers kennis maken met de prachtige druiventeelt en het biologisch dynamische leven. De open
dagen staan natuurlijk helemaal in het teken van de
druif!
Druifactiviteiten
In de druivenschuur is een
proeftafel waar je de druivensoorten proeft die op
dat moment rijp zijn. Over
de verschillende druivenrassen wordt ook van alles
verteld. Bij Anja de Waard
van Demeter kun je terecht met vragen over wat
biologisch dynamisch precies inhoudt. En natuurlijk
ontbreekt het ‘wereldberoemde’ druivenbommetje
niet.
Kunst, brocante
en muziek
In de druivenserres is een expositie met brocante serviezen en meubeltjes van ’t Brocantehuisje uit
Honselersdijk. Je kunt zó aanschuiven aan een mooi gedekte tafel! Kunst is er ook te bewonderen. Kunstenaar
A3 Huisman tekent ter plekke je portret met houtskool
van druivenhout gemaakt. Buiten, op het terras, lekker
de hele dag live muziek van singer songwriters.
Parkeren
Parkeren is goed geregeld maar we raden u aan op de
fiets te komen. De ‘Druiven Express’ rijdt naar de druivenkwekerij.
Het worden weer mooie Open dagen en iedereen is van
harte welkom!

het mooiste sanitair …..

alle ruwbouwmaterialen …..

en professioneel gereedschap

DAAR KAN JE OP BOUWEN!
De Zeeuw Bouwmaterialen B.V.- Slachthuiskade 30 - Poeldijk
tel (0174) 245516 - fax (0174) 243412 www.imabodezeeuw.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 8.00 - 17.00 uur, za 8.00 - 12.00 uur.
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Nieuwstraat 3
2685 XM Poeldijk
T 0174 417044
M 06 24785531
E loodgietersbedrijfvandervlist@caiway.nl
W www.wvdvlist.nl

Hallo
Poelukkers!

Zondag 13 september organiseren wij weer
onze beroemde brunch.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de servicebalie
voor slechts � 1,-.
Wees er snel bij want op = op.
Boere

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

