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Aantal zalen De Leuningjes
vrijgegeven
Uit de laatste onderzoeksresultaten rondom de asbestkwestie
in de Leuningjes blijkt dat diverse ruimtes asbestvrij zijn. De
zalen van Simba, de bibliotheek, Pius X, Deo Sacrum en het
Viooltje zijn inmiddels ook vrij gegeven.
Om mogelijke besmetting vanuit vervuilde ruimtes te voorkomen worden
deze vrijgegeven zalen afgesloten van de besmette ruimtes, waaronder de
centrale hal. Daarnaast worden in de gang bouwkundige voorzieningen voor
de afdichting aangebracht.
Grote zaal en kelder
De grote zaal, kelder en centrale hal blijven tot nader order gesloten.
In deze ruimtes is een verhoogde concentratie asbest aangetroffen. Het
adviesbureau gaat de komende dagen aan de slag met een plan van aanpak.
Opgeslagen spullen in de vervuilde zalen worden meegenomen in de
plan van aanpak. Het plan moet duidelijk maken welke materialen schoon
gemaakt kunnen worden en welke niet. De Leuningjes gaat op korte termijn
samen met de gebruikers inventariseren waar en hoeveel materiaal er
opgeslagen ligt in de ruimtes.

Keurslager Van der Maarel
Puur, ambachtelijk en ‘vleeselijk’ lekker!
Aanbiedingen geldig van 19 t/m 24 oktober 2015

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

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

500 gram rundvlees,
incl. uien en kruiden

Voor

750

Alle soorten
hamburgers
elke 4e

GRATIS!

Van der MAAREL, keurslager
Voorstraat 53, Poeldijk - 0174- 245262
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Alarmnummer: 112

Verschijnt om de 14 dagen.
Uitgave: STICHTING DORPSBLAD ,,DE POELDIJKER’’

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

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

Gemeente Westland: 140174

Wilt u adverteren in de Poeldijker?
Info: www.depoeldijker.nl of telefoon 0174 642196
Bezorger: telefoon: 06 33918904
Inleveradres voor kopij en advertenties:
Voorstraat 53, Poeldijk, de_poeldijker@hotmail.com.
Voor de uitgave van 4 november, gelden de volgende inleverdata:
Inleveren kopij: dinsdag 27 oktober vóór 12.00 uur;
voor advertenties: donderdag 29 oktober 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
31 oktober ♣	OLV, Herfstmarathon klaverjassen
en jokeren in Restaurant
Vrienden, aanvang 10.30 uur.
1 november ♣	15.00 uur: Leden van Deo Sacrum:
Uitvoering Requiem Maurice
Duruflé. Maria van Jessekerk te
Delft.
4 november ♣	16.45 uur: Start actie
‘Redt het Sinterklaaslied...’.
7 november ♣	Krantenaktie in de dorpskom
(stapelbouw).
		
♣	De Blauwkonters, Prinsverkiezing.
14 november ♣	Aankomst Sinterklaas om 13.00
uur bij de Gantelbrug.
		
♣	Bridge- en klaverjasdrive in aula
van ISW, aanvang 13.00 uur.

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
Wonen, zorg, behandeling en Thuiszorg.
Pieters Behandelpraktijk: 0174 - 615 255,
www.pietersbehandelpraktijk.nl, gespecialiseerde behandelingen
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

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:

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

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

Van der Sande
NATIONAAL MS FONDS ZOEKT COLLECTANTEN
Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor de
jaarlijkse collecteweek van 23-28 november.
Tienduizenden collectanten trotseren het novemberweer met de instelling: Een beetje kou gaat wel weer
over, MS niet!
MS is een grillige ziekte maar vooral ook een beetje
rare ziekte, want waarom raakt de ene persoon met
MS in korte tijd snel geïnvalideerd en kan een ander
met MS nog jarenlang goed functioneren?
De enige gemeenschappelijke factor hierbij is angst.
Mensen die aan MS lijden zijn altijd bang. Bang voor
wat de ziekte kan aanrichten.
Daarom heeft het Nationaal MS Fonds een tweetal
kernwoorden bij alle activiteiten en onderzoeken: genezing en verbetering! Genezing omdat we zo graag
willen dat we een MS vrije wereld gaan krijgen.
En wat je nu nog niet kunt genezen, kan je wellicht wel
verbeteren zodat de kans op uiteindelijke genezing vergroot wordt.
Het Nationaal MS Fonds blijft zich inzetten op het ontwikkelen van nieuwe behandelprogramma´s waarbij het
vertragen van invaliditeit het belangrijkste uitgangspunt is. Want waarom zouden wij stilstaan en afwachten als we nu al iets kunnen doen?
Wil jij je inzetten voor mensen met Multiple Sclerose?
Meld je aan als collectant via 010-591 98 39,
www.nationaalmsfonds.nl

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

lllllllllllllllllllllllllll

WILT U LEKKER BROOD ETEN, KOM DAN
NAAR BAKKERIJ VAN DER SANDE.
DE ENIGE BAKKER VAN POELDIJK WAAR
HET BROOD EEN VOLLEDIG PROCES KRIJGT,
VAN BLOEM TOT BROOD.
TOT ZIENS BIJ ONS IN DE WINKEL.
lllllllllllllllllllllllllll

AANBIEDINGEN:
Vrijdag 23 oktober en zaterdag 24 oktober:

GEVULDE SPECULAAS tAArtjE nu voor ... @ 7,25
BoUrGonDiSCh hErfStBrooD gevuld met
rozijnen, suikernibs en cranberry’s nu voor

......

@ 1,95

lllllllllllllllllllllllllll

Vrijdag 30 oktober en zaterdag 31 oktober:

roomBotEr AmAnDEL StAVEn nu voor @ 4,65
6 PUntBrooDjES hALEn ....................... 4 BETALEN
lllllllllllllllllllllllllll

BEStEL jE EiGEn tAArt oP
WWW.BAKKErijVAnDErSAnDE.nL
WIJ HEBBEN NAAST GLUTENVRIJ BROOD OOK
GLUTENVRIJE SPECULAAS IN ASSORTIMENT

Tot ziens bij ande
er S
Bakkerij vaonordstraat
in de V
DIABETES FONDS COLLECTEERT TEGEN HET
DOMINO-EFFECT VAN SUIKERZIEKTE
Meer dan 1 miljoen mensen in ons land hebben diabetes (suikerziekte) en dagelijks krijgen zo’n 200 nieuwe
patiënten deze diagnose te horen. Dus haast iedereen
in Nederland kent wel iemand die het heeft. Geef uw
bijdrage aan de collectant, voor al die mensen met diabetes.
Diabetes heeft ook nog een domino-effect: het leidt
vaak tot andere ziekten of klachten. Zoals hart- en
vaatziekten, dementie en problemen met ogen, nieren
en voeten.
Collecteweek: 2 t/m 7 november 2015.
Het Diabetes Fonds kan zijn werk alleen doen dankzij
giften. Met uw bijdrage gebeurt er meer onderzoek
ter voorkoming en genezing. Geef aan de collectant en
steun het werk van het Diabetes Fonds!
Niemand aan de deur gehad?
U kunt ook geld overmaken op giro 5766 t.n.v. het
Diabetes Fonds in Amersfoort. Voor meer informatie:
bel 033 – 462 20 55 of kijk op www.diabetesfonds.nl.
Namens iedereen met diabetes: hartelijk dank!

KUNSTGEBIT ?
met vergoeding via de zorgverzekeraar

zand liet
tandprothetische praktijk

vernieuwing • reparatie • aanpassing
Arnold Spoelplein 75
2553 CG Den Haag
Tel: 070 - 73 709 32
Locatie oude postkantoor
Stadsdeel Loosduinen
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VRIJGEVOCHTEN
“Talent kent geen grenzen”!
Muzikale Theatershow Maghen Hilgersum
Maghen Hilgersum is een bekende Westlandse
zangeres. Maar zij is veel meer dan dat. Ze is ook
actrice, muzikant, stout meisje, operadiva, jazzzangeres en kleinkunstfenomeen. En soms is ze dat
allemaal tegelijk.
De ware magie is haar eerlijkheid. Hoewel haar verbluffende veelzijdigheid anders kan doen vermoeden, doet
ze alleen maar waar ze werkelijk in gelooft. Zij is altijd
zichzelf. Ze is echt!
Een optreden van Maghen Hilgersum is een unieke ervaring. Of het nu gaat om een theatershow of een concert, met haar fabuleuze stem en expressieve mimiek
bespeelt zij elke zaal. Soms is zij uitbundig en extrovert,
dan weer ingetogen en gevoelig.
Het Westland is haar thuisbasis, maar samen met tenor
Ernst Daniel Smid en sopraan Francis van Broekhuizen
heeft zij op de meeste podia van Nederland gestaan. In
het programma Una Voce Particolaire sleepte zij in 2010
de winst binnen. Hoge ogen gooide zij in het populaire
TV programma The Voice of Holland. We kunnen niet
meer om haar heen.
De Franse concertpianist, Jean Baptiste Milon is haar
muzikaal begeleider.
Het belooft een fantastische avond te worden.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
had in het kader ‘het andere bedrijfsuitje’ (Een bedrijf neemt tijdens hun bedrijfsuitje deelnemers van de
Zonnebloem mee op pad. Naar bijvoorbeeld een pretpark, museum of dierentuin), aangeboden om samen
met hun medewerkers onze Zonnebloemgasten een gezellige middag in Madurodam aan te bieden, wat een
geweldig mooi aanbod was. Ik mocht met vijftien andere Zonnebloemgasten daar gebruik van maken. Met
twee rolstoelen van de Roo en twee auto’s gingen we
naar Madurodam, daar stonden rolstoelen klaar om ons
de hele middag rond te rijden.

10 november in Westlandtheater “De Naald”.
Kaartverkoop à € 18,50 loopt via de theaterkassa,
de website van De Naald of telefonisch 0174-636900.

Het was fantastisch, wat is Madurodam toch mooi, en
knap om al die gebouwtjes, treintjes, auto’s, bomen
en mensen zo klein, zo precies na te kunnen maken, en
dan dat mooie weer de hele middag!
Om 16.00 uur was het borreltijd en het was ook reuze gezellig. Om 16.30 uur was het weer vertrek naar
Poeldijk. Al het personeel van dat bedrijf heel hartelijk
bedankt! Wij vonden het een geweldige middag. Dan
bedanken we ook Els Duijnisveld, Joke Spitzer en een
verpleegkundige voor wat jullie voor ons hebben gedaan. Het was een dag met ‘een gouden randje’.
Een enthousiaste Zonnebloemgast.

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.

Familiekamer Silene
Rijsenburgerplaats 27
2685 GA Poeldijk
(nabij de Terwebloem)
Informatie en bezichtiging:
Uitvaartverzorging
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl
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H. BA R T HOL OME US
VOORSTRAAT 111
2685 EK POELDIJK
TELEFOON 0174-245058
Algemeen nummer:
NL 91 RABO 01422 06 334
Bijdrage Kerkbalans:
NL 44 RABO 01422 00 875

Pastoresteam regio West:
- pastor I.M. Kwee, Esdoornstraat 1, 2691 VG ’s-Gravenzande
tel. 0174-764338 e-mail: kwee@rkwestland.nl
- 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

BESTE MENSEN
Het viel me op bij de laatste roosterwisselingen die we
doorgestuurd kregen, dat er een aantal gezinsvieringen
uitvallen en daar komen dan ‘gewone’ vieringen voor
in de plaats. Ik kan dan denken: o.k. dat is dan maar zo,
maar ik moet u eerlijk zeggen: ik vind het wel heel erg
jammer.
Het een na het andere kinderkoor is de laatste jaren opgeheven. En die paar die er nog zijn moeten we zeker
koesteren! En niet alleen omdat het zo leuk is als er een
kinderkoor zingt, maar vooral omdat die ‘kleinen’ ons
bij de les houden, als we Jezus’ boodschap goed willen
leren verstaan en ernaar handelen.
Ik begrijp dat het in deze drukke tijd niet makkelijk is
alle goede voornemens te realiseren van o.a. de EHCouders en hun kinderen, om weer wat meer vertrouwd
en betrokken met de kerk te raken. De liefde moet van
twee kanten komen wil er een zinvolle en vruchtbare
relatie kunnen groeien. En… zingen kan daar geweldig bij helpen! Zingen, is nog meer dan samen bidden
met woorden, een krachtig middel om verbondenheid
te ervaren! Maar … we zingen steeds minder …. Zelfs
in de protestante kerken hoor ik dergelijke geluiden. Ik
vraag me af of de mate waarin men samen zingt ook
iets zegt over de intensiteit van de betrokkenheid in de
vieringen.. .. Zingen is toch, zegt het gezegde, dubbel

EEN PERSOONLIJKE UITVAART
MET OOG VOOR DETAIL

bidden! In het lied stijg je boven jezelf uit en het raakt
je ziel dieper. Zingen is het deurtje naar mijn ziel, zeg ik
altijd. Misschien herkent u zich daarin. En dan gaat het
er niet om dat je alleen mag zingen als je zuiver kunt
zingen. Mijn man kreeg vroeger een 6 voor zingen als
hij z’n mond hield in de klas. En hij zong zo graag! Ook
in de kerk!
Vraag uzelf eens af: wat houdt mij tegen om mee te
zingen? Waarom zou ik het niet eens toch proberen?
En u hoeft niet met z’n allen bij een koor! Maar u geeft
daarmee wel aan dat het vieren samen nog meer doorleefd en intenser wordt.
En jong geleerd is oud gedaan. Kinderen vinden het
vaak leuk om in een koor te zingen, waarom dan niet
met een gezins- of familiekoor waarin verschillende generaties een repertoire opbouwen waarin ze elkaar ondersteunen en afwisselen? En ja, je moet daar zondag
tijd voor maken …. Is dat niet voor alles wat je graag
ervaren wilt?
En natuurlijk zou het fantastisch zijn als er mensen zijn
die (willen leren) dirigeren en/of piano spelen. En er
moet toch een projectmatige aanpak mogelijk zijn, om
eens een start te maken.
Laat eens van u horen! Wat vindt u, welke (creatieve)
ideeën heeft u om de betrokkenheid van jong en oud
op te peppen? En wat spreekt u aan van wat er nu is?
Mail of bel me maar, of een van mijn collega’s. Geloven
doe je samen, laat je zien en van je horen! Zingend van
lief en leed. God lof! En dank aan allen die zich nu al
zingend en musicerend voor de kerkmuziek inzetten!
Hartelijke groet,
Marie-Thérèse van de Loo, p.w.

Wanneer je verdrietig bent,
kijk dan in je hart
en je zult zien dat je huilt
om wat je vreugde schonk.
Daar hebben wij de afgelopen tijd heel veel steun aan
gehad. Steun aan de manier waarop

Tinus van der Meijs
heeft geleefd. De wijze waarop hij man, vader, opa en
vriend was. Wij hebben zoveel goede herinneringen
die we nooit kwijt willen, deze zullen we ons leven
lang koesteren.
Met zijn positieve benadering in onze gedachten
zullen wij verder leven; zoals hij ook had gewild.
Dank dat u er was op de momenten dat we u nodig
hadden.

Wij zijn er voor u

Mien van der Meijs-Veerkamp
kinderen en kleinkinderen
Poeldijk, oktober 2015

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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Allerheiligen
Het feest van Allerheiligen wordt dit jaar gevierd op
zaterdag 31 oktober om 19.00 uur en op zondag
1 november tijdens de viering van 11.00 uur.
Het feest van Allerheiligen is bedoeld als een eerbetoon
aan alle heiligen in de hemel.
Naast de heiligen op de kerkelijke kalender zijn er
ontelbare naamloze heiligen, die in navolging van
Christus, een volledige overgave aan God bereiken.
Vooral ook voor hen viert de kerk het feest van
Allerheiligen.

Allerzielen
De viering van Allerzielen is op maandag 2 november
’s avonds om 19.00 uur.
Het is een gezongen viering waarin het Perosikoor zal
zingen.
We gedenken dan alle mensen die ons dit jaar ontvallen zijn. Wij noemen hun namen en wij ontsteken het
licht, genomen van de paaskaars tot hun eer, omdat wij
geloven dat zij nu leven in het licht van de Heer, in het
eeuwige licht.
Ook worden dan de houten kruisjes van het gedachtenisbord overhandigd aan de nabestaanden.
De viering eindigt met een gezamenlijk bezoek aan de
begraafplaats waar we samen bidden en we een lichtje
bij het graf van onze dierbare kunnen neerzetten.

MISSIE - ONTWIKKELING - VREDE
Bij de inzamelingsaktie van gebruikte kleding op zaterdag 10 oktober jl. in Poeldijk, is er 2380 kg aan kleding,
schoenen etc. bijeen gebracht, wat een mooi bedrag
heeft opgeleverd voor de projecten van onze missionarissen en ontwikkelingswerk(st)ers. Hartelijk bedankt
voor uw medewerking aan de inzameling, de volgende
inzameling is in april 2016 a.s. De juiste datum hoort u
nog van M.O.V.
Wilt u eerder van uw gebruikte kleding af, bel dan naar
de volgende leden van de mov-groep en uw kleding
wordt op gehaald: Mieke Janssen tel. 246592 en Jos
Grootscholten tel. 245330.
Op de volgende nummers zijn prijsjes gevallen: 1ste prijs
nummer 69, 2de prijs nummer 49, 3de prijs nummer 11.
U kunt de prijsjes afhalen tegen inlevering van het juiste nummer bij:
Aad Janssen, Jan Barendselaan 14, tel. 246193.
De firma Onings bv. bloembollenbedrijf bedankt voor
de medewerking om een vrachtauto beschikbaar te
stellen met chauffeur Vincent Broch. De Fam J. Janssen
voor het gebruiken van de staanplaats, om de kleding
in ontvangst te nemen en Marijke en Carlo en de leden
van de M.o.v.groep, die hieraan hebben meegewerkt.
J.v.P.

TERUGKIJKEN EN
VOORUITKIJKEN
Terugkijken maakt vooruitkijken een stuk makkelijker. De Stichting Bedevaarten Westland (SBW) bestond in augustus 2015 vijf jaar. Een geschikt moment
om op die periode terug te kijken, is de jaarlijkse afsluiting van het bedevaartseizoen. Dit jaar wordt die

gehouden op zaterdagmiddag 28 november 2015
in het kerkgebouw van de parochie Onze Lieve Vrouw
ten Hemelopneming in
’s-Gravenzande. Een bijeenkomst waarin, ontmoeten, bezinnen en
inspireren samen een
programma zullen gaan
vormen. Uiteraard zullen
ook de koffie en hapjes
en drankjes niet ontbreken, want wie jarig is
trakteert. Vanwege het
eerste lustrum hebben we iets extra’s: een gast die met
een inspirerend verhaal vooruit kan kijken naar de betekenis van pelgrimeren voor de plaatselijke geloofsgemeenschap.
Wie dat is, blijft nog even een verrassing maar op zeker
moment zult u daar via onze website en/of nieuwsbrief
kennis van kunnen nemen. Reserveer nu alvast 28 november 2015 vanaf 14.00 uur voor de jaarlijkse reünie
van SBW in het kerkgebouw van de parochie van OLV
ten Hemelopneming in ’s-Gravenzande. U kunt zich
aanmelden voor deze SBW middag op 28 november via
www.westlandsebedevaarten.nl. En of u nu wel of niet
met ons op bedevaart bent geweest, u bent allen van
harte welkom.

KERKBERICHTEN
WEEKEND 24/25 oktober: 30e zondag door
het jaar (B).
Zaterdagavond 19.00 uur:
GEEN VIERING!! Er is een viering in de
H. Machutuskerk te Monster.
Zondagochtend 11.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING met volkszang en cantor.
Voorganger: Pastor M. Kwee.
Intenties: Adrianus en Mies Lelieveld-v.d. Zande
en Hansje en Tim, Joop Roessen, Grar v.d. EndeZuijderwijk, Sonja van Kester-van Mil, Joke Daalman,
Jan Daalman, Gré Daalman, Joop Daalman, Riet
en Jeanne v.d. Elst, familie v.d. Loos-van Leeuwen,
Cornelia van Dijk-de Jong en dochtertje Ineke.
WEEKEND 31 oktober/1 november:
ALLERHEILIGEN.
Zaterdagavond 19.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING met volkszang en cantor.
Voorganger: Pastor M. Straathof.
Intenties: Leen van Bergen en Marie van BergenJanssen, Ria de Winter-Schaafsma.
Zondagochtend 11.00 uur: ALLERHEILIGENVIERING
IN DE KERK.
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het vrouwenschola/LatijnGregoriaans.
Voorganger: Pastor M. Kwee.
Intenties: Theodorus Bentvelzen en Josepfina
Bentvelzen-Dolmans, Nelis Lelieveld, Riek v.d.
Zeijden-Zuijderwijk, Riet v.d. Valk-Larsen, Gerard
Janssen en Corrie Janssen-Vijverberg.
Maandagavond 2 november 19.00 uur:
ALLERZIELEN.
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Perosikoor.

De poeldijker
Voorganger: Pastor M. Kwee.
Intenties: Overleden ouders Brabander-Greve en
overleden broer, zussen, zwagers en schoonzussen van de familie Brabander, Gerard en Alida
de Brabander-de Jong, Adèle Bouwer, Harry en
Grarda Heuchemer, Jan Daalman, Nico Kester, Gré
Nederpelt, overleden ouders Daalman en v.d. Kooij,
Sonja van Kester-van Mil, Riet Olsthoorn-Duynisveld,
Niek v.d. Knaap en Jo v.d. Knaap-van Kester, Bep v.d.
Ven-van Leeuwen, Rien van Kester, Riet van VeenVerbraeken, Joop Rijgersberg en Bep Rijgersberg-van
Dijk, Geert Verbeek, Truus Heskes-Flaton, Aad den
Ouden, Plonie Mooiman-Veerkamp, Theo v.d. Elst,
Susanne Endhoven, Wim Nederpelt, Jan Verbeek.

VIERINGEN IN DE BACKERHOF
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uitzetten van alle lichten
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com
licht - geluid - domotica

Donderdag 22 oktober om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden in De Backerhof
Donderdag 29 oktober om 19.00 uur:
Woord- en communieviering Trees v.d. Sande
Donderdag 5 november om 19.00 uur:
Rozenkrans bidden in De Backerhof

VIERINGEN IN DE TERWEBLOEM

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

■ Jan Barendselaan 74
■ 2685 BV Poeldijk

■ info@avantihaarmode.nl

■ T: (0174) 24 57 82

■ www.avantihaarmode.nl

Woensdag 21 oktober om 19.00 uur:
Rozenkransgebed
Vrijdag 23 oktober om 15.00 uur:
Woord- en communieviering Gab. Lansbergen

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

Woensdag 28 oktober 19.00 uur:
Rozenkransgebed
Vrijdag 30 oktober om 19.00 uur:
Maandsluiting Hervormde Gemeente
Woensdag 5 november 19.00 uur:
Rozenkransgebed
De vieringen vinden plaats in de Multifunctionele ruimte in de Terwebloem.

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

Bij ons kunt u ook pasfoto’s laten maken.
Klaar terwijl u wacht.

Bouwplannen
Ontwerp
Nieuwbouw
Vergunningen
Verbouw
Wij helpen u deze te realiseren
Advies
Ontwikkeling
Wonen
Utiliteit
Zorg
Interieur
www.bas1s.nl | Voorstraat 18
2685 EM Poeldijk | 0174-246000

Dijkstraat 26 • 2675 AX Honselersdijk
Tel. 0174 610027 • info@vincentvis.nl
Maandag gesloten

De poeldijker
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Om u nog meer van dienst te
zijn kunt u nu ook online
afspraken maken

Om direct een afspraak te maken ga naar
onze website www.kapsalonheuchemer.nl

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

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

VERWARMING EN DE PAUS
Momenteel zit ik de lezen in een recente publicatie van
paus Franciscus, de encycliek 'Laudato Si'. Wat moet
een protestantse dominee nu met een pauselijke encycliek? Ervan leren natuurlijk! Dit boekje gaat namelijk
niet over een punt waar protestanten en katholieken
veel verschillen. Het gaat over de vraag hoe we met het
milieu moeten omgaan. Daar zegt de kerkvorst heel
wijze dingen over. Heel praktische dingen ook: ik wilde
zojuist de verwarming een tik geven omdat ik het een
beetje koud vond in huis, maar op pauselijk advies trok
ik eerst maar eens een warm hemd aan...
Het mooie is dat paus Franciscus niet alleen de dingen zegt waar iedereen het mee eens is, zoals het belang van natuurbescherming en het tegengaan van
verspilling. Hij peilt ook dieper. Zo spreekt hij over de
westerse landen (wij dus!) die veel te veel energie en
grondstoffen gebruiken. Dan zegt hij niet alleen dat
dat fout is, hij wijst een onderliggende oorzaak aan.
Want, zo schrijft hij: “Hoe leger het hart van een persoon is, des te meer behoefte heeft hij aan kopen, bezitten en consumeren”. Met andere woorden, onder de
milieuproblemen zit een moreel probleem. Daarom zijn
ze ten diepste niet op te lossen met afspraken of nieuwe technologie. Wat nodig is, is een heroriëntatie van
onze maatschappij. Een 'vulling van het hart'!
Hoe vind je dat? Hoe vul je het gat in je hart dat niet
blijvend bevredigd wordt door te shoppen of verre reizen te maken? Alleen liefde vult een leeg hart. Alleen
liefde maakt een mens tevreden met minder. En daarom zegt de paus zeer terecht: onze maatschappij heeft
het nodig te horen van die Ene, die ons liefheeft als een
vader. Hij is te vinden! Hij maakte deze mooie wereld,
Hij maakte ieder mens en vindt ook u van waarde. Wie
Hem kent heeft de diepste vrede. Rust dan niet tot u
Hem gevonden hebt.

KERKDIENSTEN
ZONDAG 25 oktober 2015
10.00 uur: Ds. A.J. Molenaar.
19.00 uur: Ds. A.J. Molenaar.
ZONDAG 1 november 2015
10.00 uur: Ds. D.G.R.A. Beekman, Noorden.
19.00 uur: Ds. E van Rooijen, Bleiswijk.
Tijdens alle morgendiensten:
Kinderoppasdienst voor kinderen van 0 t/m 4 jaar.
Kindernevendienst voor kinderen van de basisschool.
Bij de kerkdiensten
Op zondag 25 oktober ga ik voor in beide diensten.

De poeldijker
’s Morgens volgen we Jozef verder op zijn weg. Ditmaal
treffen we hem in de gevangenis, waar hij de dromen
uitlegt van de schenker en de bakker. Let u erop dat
deze zondag de WINTERTIJD begint? U kunt dus een
uur langer slapen.
’s Avonds gaat de leerdienst over Jezus als rechter.
Immers, we belijden dat Hij zal ‘komen om te oordelen
over levenden en doden’. Een ontzagwekkende gedachte. En tegelijk mag een christen zeggen: mijn Redder
zal mijn Rechter zijn!
Op zondag 1 november mogen we ’s ochtends ds.
Beekman uit Noorden begroeten, terwijl ik afreis naar
zijn gemeente. Al is het de zondagmorgen na de bazaar, laten we deze gastvoorganger verblijden met een
goede opkomst!
’s Avonds wordt de dienst geleid door ds. E. van Rooijen
uit Bleiswijk, een bekend gezicht.

OUD PAPIER

De oud-papiercontainer staat klaar van: 28 oktober tot
en met 31 oktober op het adres: Monsterseweg 112,
Poeldijk (naast hotel-restaurant Unicum Elzenhagen).
Maandsluiting “Terwebloem”
Op D.V. vrijdag 30 oktober om 19.00 uur is er weer
maandsluiting in de “Terwebloem”. Onze eigen predikant Ds. Molenaar hoopt de overdenking te verzorgen,
en muzikale medewerking verlenen de Joy Singers o.l.v.
dhr. van Waveren. De samenzang wordt begeleid door
Mevr. Meta v.d. Burg.
We hopen elkaar weer allemaal te ontmoeten zodat we
een gezegend uur hebben.
Commissie Gemeentewerk.

BAZAAR 2015

Volgende week is het zover dan wordt de jaarlijkse
bazaar gehouden. De opbrengst van de bazaar is hard
nodig voor het in stand houden van onze gemeente.
Jaarlijks is er een tekort op de begroting van ongeveer
€ 15.000, dat vanuit de opbrengst kan worden gefinancierd. Daarnaast hebben we de aflossingsverplichting
van de schuld voor de aankoop van de gebouwen en de
grond. En ook wordt dit jaar een deel van de opbrengst
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bestemd voor de renovatie van de daken van de kerk en
de pastorie die onlangs is uitgevoerd. Uw steun aan de
bazaar is dus heel erg nodig!

SPAREN VOOR DE KERK

De oproep in de vorige kerkbode heeft gewerkt.
Massaal werden DE punten en Stoepjes zegels ingeleverd. Wij hebben een koffiezetapparaat en nog wat
andere mooie artikelen kunnen bestellen wij Douwe
Egberts en een Friteuse en wat kinderprijzen bij
Stoepje. Iedereen super bedankt, maar spaar vooral verder! U kunt uw punten het hele jaar inleveren.
Inleveren kan bij: De Noorderhoek 23, De Wittebrug 34,
Verburghlaan 38 of de ton in de hal van de kerk.
De bazaar wordt gehouden in het kerkelijk centrum aan
de Fonteinstraat 6 en is geopend:
Donderdag 29 oktober van 20.00 tot 22.30 uur
	Vrijdag 30 oktober
van 20.00 tot 23.00 uur
	Zaterdag 31 oktober
van 15.00 tot 17.00 uur
		
en
van 20.00 tot 23.00 uur
Vrijdagmiddag 30 oktober van 15.00 tot 17.00
uur en zaterdagmorgen 31 oktober van 10.00 tot
11.30 uur is er verkoop van bloemen, planten en
oliebollen.
Oliebollen
Natuurlijk zijn er ook dit jaar weer overheerlijke oliebollen te koop! Vorig jaar waren ze zeer snel uitverkocht.
Bestel ze dus even bij: J. Bogaard, tel. 242570 (bogaardij@hotmail.com) of bij M. v.d. Pot, tel. 240282 (mirja@
hetnet.nl).
Speciaal voor de koop van bloemen en planten en
oliebollen kunt u ook in de kerk terecht op vrijdag
31 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur en op zaterdag
1 november tussen 10.00 en 11.30 uur.
Kunt of wilt u de bazaar niet bezoeken maar u
wilt toch bijdragen aan het doel ervan, dan is uw
financiële steun natuurlijk van harte welkom.
Bankrekening: NL25 RABO 0342 9076 03
NL87 INGB 0004 7782 26
t.n.v. Bazaarcommissie Hervormde gemeente Poeldijk.

AUTO
BEDRIJF

WWW.AUTOBEDRIJFWVANDERENDE.NL

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

Duijnisveld & zn b.v.
Monsterseweg 52
2685 LJ Poeldijk
T (0174) 28 62 00
I www.duijnisveld.nl

De poeldijker
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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

Opfriscursus - dag
Geroutineerd en met een eigen rijstijl neemt u al jaren deel aan het verkeer. Verkeer dat drukker en ingewikkelder is dan toen u uw rijbewijs haalde. Verkeer
waarin u scherp moet opletten en snel moet reageren.
Bovendien zijn er verkeersregels veranderd of zelfs bijgekomen. Het is daarom wijs om af en toe uw rijvaardigheid en theoriekennis tegen het licht te houden. Op
zo’n ontspannen en gezellige Opfriscursusdag - wees
gerust; zonder gevolgen voor uw rijbewijs ! – rijdt een
allesziende rij-instructeur met u mee, in uw eigen auto.
Na deze rit krijgt u uitgebreid persoonlijk advies aan
de hand van een compleet beoordelingsformulier, van
Afslaan tot Voorbijgaan. U krijgt allemaal tips waar u
direct iets mee kunt. Ook gaat u uw waarnemingsvermogen en reactiesnelheid testen. De bedoeling is dat
u reageert op signalen. Het liefst op tijd, net als in het
echte verkeer! In dat verkeer moet u natuurlijk goed
kunnen zien en dus controleert een opticien uw ogen.
En weet u zeker dat u een sirene altijd op tijd hoort?
Een audicien registreert welke hoge en lage tonen
nog altijd prima doorkomen en welke minder. Een gewaardeerd programmaonderdeel is de sessie met een
voorlichter van politie Haaglanden, die de laatste verkeersregels met u bespreekt. Dit levert altijd interessante discussies op over ogenschijnlijk verwarrende
situaties. Uiteraard worden hier ook persoonlijke ervaringen besproken. De kans is groot dat u enkele boetevoorkomende tips krijgt!
Op dinsdag 27 oktober wordt er voor het gehele
Westland een opfriscursusdag georganiseerd door de
gemeente Westland en Veilig Verkeer Nederland en dat
gebeurt in de Leuningjes. Er is een ochtend en middagprogramma, aanvang 10.00 of 14.00 uur. Meer informatie 070 3254097.
Opgave vvndenhaag@kpnmail.nl met uw naam, adres,
pc en plaats + tel nummer en svp aangeven ochtend-,
of middagprogramma. Of een briefje naar VVN
Haaglanden, Papagaailaan 7, 2566 XP Den Haag met
dezelfde gegevens. De eigen bijdrage bedraagt € 15,00.
Voorkom zelf financieel misbruik
De overheid schat dat jaarlijks 30.000 65-plussers slachtoffer worden van financiële uitbuiting. Hoewel het begrijpelijk is dat ouderen er niet over willen praten, moet
het hen er niet van weerhouden om alert te zijn en
voorzorgmaatregelen te nemen. “De meeste ouderen
willen helemaal niet over financieel misbruik praten er
al helemaal geen aangifte doen. Dat is ook niet zo gek,
omdat in 85% van de gevallen de dader een familielid
is. In bijna de helft van de gevallen gaat het om (klein)
kinderen en in 37% om de (ex)partner. Denk bijvoorbeeld aan de kleinzoon die gezellig op bezoek komt
en met internetbankieren een nieuwe bank bestelt van
uw rekening. Zoonlief die elke week de boodschappen
doet en zichzelf ook boodschappen ‘cadeau doet’. Een
zus die, terwijl u in het ziekenhuis ligt, uw betaalrekening heeft gebruikt als ‘flexibel krediet’. Of die kennis
die wel even uw financiën bijhoudt en hiervoor maandelijks € 300,00 naar zichzelf overmaakt.”
Wie wilt u dat uw geldzaken regelt als u dat zelf niet
(meer) kunt?
“We worden gemiddeld allemaal ouder en de kans
is dus ook groter dat er iets gebeurt waardoor u
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afhankelijk wordt van anderen. Wie geeft u dan het
vertrouwen om zaken voor u te regelen?"
Tips om financieel misbruik tegen te gaan:
• Misbruik begint vaak met kleine bedragen die extra
gepind worden. Open een aparte rekening waar bijvoorbeeld € 50,00 per week automatisch op gestort
wordt en blokkeer roodstand. De pinpas en pincode
van deze rekening kunnen dan gebruikt worden door
familie voor het doen van uw boodschappen.
• Zorg dat er geen duizenden euro’s op uw betaalrekening staan. Boek extra geld over naar uw spaarrekening.
• Leg vast in een Levenstestament wie uw financiën
mag beheren als u het zelf niet kunt. Regel dit via de
notaris. Kosten voor het maken van een levenstestament variëren van € 225,00 tot € 1.000,00.
• Benoem ook iemand die de controle doet als iemand
anders uw financiën beheert.
• U kunt er ook voor kiezen om geen familie of vrienden te vragen en een professioneel bewindvoerder of
mentor inhuren.
Meer lezen en bekijken
• Brochure en film ‘Wie geeft u het vertrouwen’ over
het Levenstestament, de volmacht en dementie staan
op www.notaris.nl
Spreuken en gezegden
Mensen die te vol zijn van zichzelf
moeten nodig op dieet.
Gebrek aan liefde verdwijnt
als je liefde begint weg te geven.

Gerd de Ley
Mansukh Patei

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
VOOR WIELERVRIJWILLIGER
Burgemeester Van der Tak heeft
op donderdag 8 oktober 2015 een
Koninklijke onderscheiding uitgereikt
aan de heer G.J.A. (Geert) van der Valk
uit Poeldijk. Hij werd benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Van der Valk is vanaf 1980
actief als vrijwilliger bij Westland Wil Vooruit, hij is
daar actief als jurylid, beheert de kantine en doet
sponsorwerving. Vanaf 1999 is hij voorzitter van het
Wielercomité Poeldijk. Daarnaast is hij gedurende lange
tijd voorzitter geweest van de Van Vliet Wielerploeg.
De versierselen werden uitgereikt tijdens de afsluitende bijeenkomst van het Westlandse Wielerklassement
2015.

14 november 13.00 uur
aankomst Sinterklaas,
bij de Gantelbrug

De poeldijker

12
EEN BEWOGEN START
VAN HET NIEUWE SEIZOEN
Het nieuwe seizoen van
Scouting Poeldijk is alweer
ruim een maand onderweg en
in die periode is veel gebeurd
wat wij graag met u delen.
Eerste opkomst
Op 28 en 29 augustus was het
bij de eerste opkomst na de
vakantie weer een vrolijk weerzien van alle kinderen. Verhalen en foto’s van de kampweek en eigen vakantie werden volop uitgewisseld.
Overvliegen
Gelukkig was het tijdens het overvliegen (11 september) grotendeels droog (voor het eerst van de dag) en
kon het programma gewoon doorgaan. Er was een
leuk parcours uitgezet met hierin verschillende hindernissen zoals een zeephelling en estafette. Alle deelnemers hebben met veel plezier de hindernissen genomen
waarna ze door de nieuwe groepsleiding hartelijk welkom werden geheten.
Open dag
Op zaterdag 26 september was er geen opkomst maar
activiteiten waren er des te meer. Zo hadden alle groepen hun uiterste best gedaan om te laten zien hoe divers de Scouting kan zijn. Er was flink gepionierd met
palen en touw om een mooie kabelbaan te maken en
er was een stellage voor het houden van een kussengevecht boven een zachte mat. Binnen was overal in
het gebouw wat te doen, van verfcentrifuge, schminken, concentratiespelletjes tot stuiterbalfestijn of het
bouwen van een huis met verhuisdozen. Het kampvuur
voor het roosteren van marshmallows kon natuurlijk
niet ontbreken, met daarnaast een hand gebouwde
hottub die werd verwarmd met behulp van vuur in een
oud olievat. Kortom, voor elke leeftijd wat te doen en
hiervoor was dan ook veel belangstelling. Een zeer geslaagde dag dus. Foto’s hiervan vind u op onze website
www.scoutingpoeldijk.nl en facebook.

waren zeer tevreden over de organisatie van het evenement en het was een heerlijke avond om te lopen.
Aansluitend was dit jaar voor het eerst een Rad van
Avontuur georganiseerd, in samenwerking met de Stichting Kerkenveiling H. Bartholomeusparochie. Dankzij de
medewerking van meerdere sponsoren was er een uitgebreid prijzenpakket. Het werd een gezellige avond en
bijna niemand ging met lege handen naar huis. Op basis
van de ervaringen en resultaten zal worden gekeken
of dit evenement komende jaren opnieuw zal worden
georganiseerd. Alle deelnemers en sponsoren hartelijk
bedankt voor de bijdrage die hierdoor is geleverd.
Scouting Poeldijk gaat internationaal
Dit jaar doet Scouting Poeldijk voor het eerst mee met
de Jamboree On The Air (JOTA), een internationaal
Scouting evenement waarbij via radiocommunicatie
contact wordt gezocht met Scoutinggroepen in binnen- en buitenland. Dit beloofd een super evenement
te worden waarover u later ongetwijfeld meer zult horen, houd de berichten van de Scouting in de gaten via
de website ww.ScoutingPoeldijk.nl of facebookpagina
Scouting Poeldijk.
Personele zaken
Na vele jaren van grote betrokkenheid en inzet heeft
de penningmeester aangegeven niet meer verkiesbaar te zijn. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar iemand met kennis van financiële zaken die ons komt
helpen de zaken op orde te houden. Wilt u ons hiermee
helpen of kent u iemand die dit graag wil doen? Neem
dan snel contact met ons op.
Daarnaast is een algemeen bestuurslid aan het einde van dit seizoen niet meer verkiesbaar. Ook hiervoor
geldt dat wij op zoek zijn naar iemand die met ons de
schouders er onder wil zetten. Binnen het bestuur is
veel ervaring aanwezig en iedereen die belangstelling
heeft kan rekenen op uitgebreide begeleiding. Wilt u
ons team komen versterken? Neem dan contact met
ons op.
Mark Helmig
Bestuurslid Scouting Poeldijk

Avondwandeling en Rad van Avontuur
In voorgaande jaren werd door Scouting Poeldijk een
avondwandeling georganiseerd en deze traditie is ook
dit jaar weer voortgezet. De wandelaars konden kiezen
uit een route van 5 of 10 km door de mooie omgeving.
Onderweg werd gezorgd voor een versnapering in de
vorm van wat drinken of een stuk fruit. De wandelaars

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

TANKE TRANSPORT

Adres: Slachthuiskade 4 - Poeldijk
Wij zijn ook weer gestart met onze workshops.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
of kijk op onze website.
Marja Brabander
Karin Koelewijn
info@pureflower.nl

06-53523092
06-51851715
www.pureflower.nl

NATIONAAL EN
INTERNATIONAAL TRANSPORT

Postbus 42
2685 ZG Poeldijk
Telefoon 0174-286660
Fax
0174-286669
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voor onze puzzelaars

Het duurt nog een maand, maar ook dit jaar zal
Sinterklaas samen met zijn Pieten naar Nederland komen. En uiteraard kom ik ook naar Poeldijk.
Op zondag 29 november om 12:00 uur zal er in de
Leuningjes weer een spannend avontuur te beleven
zijn. De toneelpieten zijn al heel druk bezig met oefenen op hun tekst, het orkest van Pius X is de liedjes aan
het inspelen en de kinderen van Deo Sacrum beginnen
met inzingen van de sinterklaasliedjes.
Wij hebben er zin in! Komen jullie ook kijken? Tot dan!
Groetjes, Sinterklaas en de Pieten
Medium

Hard

Café-Biljart
”De Luifel”
YAHTZEE COMPETITIE IN CAFÉ DE LUIFEL
Yahtzee is booming, afgaande op de populariteit van
dit spelletje op de mobile telefoons en tablets.
Eerder werd Elly Hazewinkel, eigenaresse van café de
Luifel in Poeldijk al wegwijs gemaakt in deze wereld
door stamgast Rick de Kok. En wat bleek? Binnen een
paar uur stonden er meer dan 60 spelers op de lijst
om met haar te spelen. Zo werd het idee geboren om
een live toernooi te organiseren. Al verder bordurend
is er uiteindelijke een complete competitie geboren.
Tenslotte is er niks gezelliger dan live een spel te spelen en je hoeft hierbij ook geen halve dag op je beurt
te wachten. In het café hebben ze al ervaring met yahtzeetoernooien, omdat dit ooit een onderdeel was in
de strijd om de Sportiefste Kroeg, dat in café de Luifel
werd gespeeld.
Iedere maand wordt er op vrijdag een avond geyahtzeed, compleet met een dagwinnaar en punten voor de
competitie. Er worden 7 rondes gespeeld, waarvan de
beste 5 meetellen voor de eindzege.
De competitie start op vrijdag 23 oktober om
20.30 uur. Je kunt je inschrijven in het café aan de Dr.
Weitjenslaan 28 in Poeldijk, tel.0174-246925, via cafedeluifel@cafedeluifel.nl via Facebook Cafe de Luifel, of
via de site www.cafedeluifel.nl.
De volgende speeldata zijn: 20 november, 11 december,
22 januari 2016, 19 februari, 18 maart en 29 april is de
slotavond.
Meer info kan je vinden op www.cafedeluifel.nl

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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Evenals voorgaande jaren gaan we, hopelijk weer met
héél veel kinderen de Sintliederen oefenen.
Bij deze nodigen we alle kinderen van groep 1, 2, 3 en 4
uit om bij ons te komen oefenen voor dit grote feest.
Op zondag 29 november gaan we de geoefende liederen aan het grote publiek laten horen in de Grote
zaal van De Leuningjes. Daar staat namelijk iets speciaals te gebeuren. Daar
wordt een Sinterklaasmusical opgevoerd en wij gaan er met muziekvereniging Pius X voor zorgen dat de
Sinterklaasliederen door de Leuninjgjes
en door heel Poeldijk schallen.

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 24 oktober:
19.00 uur: G
 een viering.
Zondag 25 oktober:
11.00 uur:: Heren Bartholomeuskoor zingen tijdens
de viering de Messa a tre voce maschili van
Don L. Perosi.
Zaterdag 31 oktober:
19.00 uur: V
 iering met cantor.
Zondag 1 november: Allerheiligen
11.00 uur: De Vrouwenschola zingt Gregoriaans tijdens
de viering.
Maandag 2 november: Allerzielen
19.00 uur: Het Perosikoor zingt tijdens de viering vanwege Allerzielen.
Requiem van Maurice Duruflé in Delft
In de orgelconcertserie van de Maria van Jessekerk in
Delft wordt op zondag 1 november a.s. het Requiem
van Maurice Duruflé uitgevoerd. Leden van de Zangkoren Deo Sacrum en organiste Petra Veenswijk, o.l.v.
Steven van Wieren zullen deze uitvoering verzorgen.
De toegang voor dit concert is gratis. Er wordt een
deurcollecte ter bestrijding van de kosten gehouden.
Start actie ‘Redt het Sinterklaaslied’
Nog een paar weken en dan komt Sint Nicolaas naar
Poeldijk. De hoogste tijd dus om het Sintrepertoire uit
de kast te halen en op te poetsen voor gebruik.

De Sint-oefen-bijeenkomsten zijn op woensdag 4-1118 en 25 november om 16.45 uur in het repetitielokaal in de Leuningjes.
Juffrouw Ylette gaat dan, hopelijk samen met heel veel
kinderen, de allerleukste Sinterklaasliedjes leren.
Kom jij ook ?????
Club van 100..... iets voor u?
Die Schöpfung van Haydn,
Matthäus Passion van Bach,
Requiem van Verdi,
Svata Ludmila - Dvořák
Krönungsmesse van Mozart etc. etc. etc.
Wilt u dat ‘de klassieken’ blijven klinken in Westland
Wordt lid van de Club van 100......
Voor € 100,- per jaar maakt u het waar, bent u onze
held en krijgt u jaarlijks een vrijkaart én speciale plaats
bij uw favoriete concert!!!
De ‘Club van 100’ heeft als doel de klassieke concerten
in Westland verzorgd door de Zangkoren Deo Sacrum
te ondersteunen.
Wilt u lid worden óf eerst wat informatie:
Stuur een e-mail met daarin uw naam en telefoonnummer naar zangkoren@deosacrum.nl en wij nemen contact met u op.
Van harte aanbevolen!!!
TV.

technisch installatiebedrijf

Techniek gaat
prima samen.
Een Batenburg Techniek onderneming

Klimaatinstallaties
Loodgieterwerk
Service en onderhoud
Centrale verwarming
Gasinstallaties
Luchtbehandeling

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

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Erik en Mariët van der Velde
Vliethof 13
2291 RX WATERINGEN

Tel. 0174-294581
www.dejongoptiek.nl

www.dekkervangeest.nl
Vlotlaan 578
2681 TX Monster
0174-212080
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Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen

Onmogelijk dat er in Poeldijk ooit hout is afgeleverd dat na gedane
diensten zo vaak over de lippen is gekomen als het paar houten
leuninkjes waarop onze ogen thans zijn gericht. Opstandjes die
in lang vervlogen tijden waren aangebracht ter voorkoming van
ongelukken bij het passeren van het kleine watertje dat voor de
Tweede Wereldoorlog nog stroomde tussen de bebouwde kom van
het dorp en het westelijk gelegen buitengebied. Een bijna vergeten
brugje dat in 1974 bij de naamgeving van het Sociaal Cultureel
Centrum, de voormalige snijbloemenveiling ‘Het Westland’, verrassend als winnaar uit de bus kwam rollen. Die leuninkjes zijn
als ‘De Leuningjes’ de voorbije veertig jaar met Poeldijk vergroeid,
werden een ontmoetingsplaats voor velen. Bijgaande opname
kwam tot stand in 1925, een tijd dat het dorp slechts bestond uit
enkele straten en wat onbeduidende zijtakjes. De twee soldaten die
op het brugje een ‘op de plaats rust’ hebben ingelast, bevinden zich
op de huidige kruising Irenestraat/Jan Barendselaan, straatnamen

die in het Poeldijk van toen nog niet voorkwamen. De jongemannen staan met de rug naar de zogenoemde ‘Rijksstraatweg van
Poeldijk naar Loosduinen’, nu Nieuweweg geheten. Wat op leeftijd
gekomen burgers en familieleden zien in het tweetal al snel Koos
Zuiderwijk (links) en Lau Mensing, geboren en getogen plaatsgenoten. Een duo dat in hun vrije weekend regelmatig in militaire
out fit door het dorp kuierde. Behoudens hun vertrouwde sigaretje,
meestal ongewapend! Rokertjes waarvan vrijwel iedereen genoot,
kwalijke bijwerkingen ervan voor de gezondheid werden nog niet
of nauwelijks onderkend. Koos en Lau waren bij de cavalerie ofwel
de ruiterij (het paardenvolk) ingedeeld. Hun aan de laarzen bevestigde ‘sporen’ (ter hoogte van de hiel) vormen het bewijs. Puntige
metalen stiften die diende om het paard, indien nodig, via een
‘prikje’ aan te drijven. Een paard de sporen geven betekende niets
anders dan het dier te prikkelen wat sneller te lopen. De cavalerie
behoorde tot een der oudste legeronderdelen en was onder de soldaten zeer populair. Cavalerist was men liever
dan bijvoorbeeld kanonnenpoetser. De ruiterij
had als taak onder meer het ter paard verkennen en beveiligen. Technische ontwikkelingen
hebben er al voor de Tweede Wereldoorlog
toe geleid dat paarden in het leger hun plekje
diende af te staan aan gemechaniseerd materieel, zoals pantserwagens en dergelijke. Dat
was echter nadat de twee gezworen kameraden ’s-konings wapenrok hadden ingewisseld
voor hun burgertenue. De in het uiterste begin
van de twintigste eeuw (1905) geboren Koos
Zuiderwijk en Lau Mensing hebben voor ons
een plaatje nagelaten dat, mede door genoemde
sporen, voor de historie zeer de moeite waard
is. Het geeft ons bovendien zicht op hen en
op het schilderachtige verbindingspaadje naar
de Rijksstraatweg. Een paadje dat zowel links
als rechts was omgeven door tuinderijen en,
gezien een aangebracht bord, alleen voor wandelaars, bedieners van handkarren en fietsers
was bestemd. Dat bord, deels zichtbaar achter
Zuiderwijks koppie, laat in deze geen ruimte
voor twijfels. Op dat bord staat vermeld: ‘verboden voor gemotoriseerd verkeer, karren die
vee vervoeren en paard en wagens’. Het landschap rondom het toen nauwelijks een meter
brede koolaspaadje werd in die tijd slechts onderbroken door wat kwekerswoningen. Links
‘tuinden’ onder meer de families Enthoven
en Van der Klugt (nu ‘de Leuningjes’), rechts
Van der Sluijs en Van Paassen. Magere Hein
deed, de stoere houding van Koos en Lau ten
spijt, zijn werk nadien feilloos. Hun nazaten
zullen hun ‘papieren’ vader en opa echter ongetwijfeld koesteren. Mede omdat de getoonde
houten niemendalletjes nog altijd voortleven
in het Poeldijk van nu, mag het plaatje het
predikaat ‘wonderschoon’ best worden toegekend.
‘Bij de leuninkjes staan op gemak,
Lau en Koos in hun soldatenpak.
U ziet ze kordaat,
op bijgaande plaat.
Dankzij iemand, die hield van zijn vak’.
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START KINDERBOEKENWEEK ‘RAAR MAAR WAAR!
Op woensdag 7 oktober openden de studenten van
ROC Mondriaan met maar liefst drie voorstellingen
de Kinderboekenweek op Brede School Westhof. Elke
voorstelling begon met een dans op het lied ‘Raar maar
waar’.
Het begon met een voorstelling voor de onderbouw.
Het verhaal ging over oom Diederik, een uitvinder. Hij
maakte een robot die alles kan: luisteren, praten, werken en zelfs spelen. Fenna en Josse waren heel enthousiast en noemen de robot Rikko. Om beurten gaven zij
hem een opdracht en Rikko deed alles wat zij wilden,
maar soms nam Rikko de opdrachten iets te letterlijk en
dat leverde hilarische situaties op voor de kinderen.
Daarna waren de middenbouw en de bovenbouw aan
de beurt. Ditmaal zetten de studenten een prachtige
spelshow neer, namelijk ‘De jongens tegen de meisjes’.

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

SECRETARIATEN:

Handbal: Karin Heemskerk, Verschoorestraat 12, 2685 RD Poeldijk, 0174-245618.
Handboogsport: Anita Sulsters-Kramer, Uilehorst 73, 2675 WR Honselersdijk,
telefoon 0174 - 629695
Jeu de Boules: A. Kool, Landréstraat 137, 2551 AD Den Haag. Tel. 070 - 3688676
Judo: www.judoverburch.nl
Tennis: Anita Kamp, Postbus 48, 2685 ZG Poeldijk, telefoon 0174 - 670671
Turnen: Malou Pieters, Dwarsland 6, 2685 TH Poeldijk, telefoon: 0174 - 240360
Voetbal: Clubinfo, Arckelweg 20a, 2685 SM Poeldijk, telefoon: 0174 - 246136
Volleybal: Irene van der Burg, Uitterlier 9, 2678 TZ De Lier, telefoon 0174 - 516806
Secretariaat Sportstichting:
Mw. M. Kok, Jan Barendselaan 146, 2685 BW Poeldijk, telefoon: 0174 - 246539
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

voetbal
VERBURCH VOETBAL BEDANKT
TANQPLUS - TAMOIL
De actie Tank & Schenk heeft de voetbalvereniging in
een half jaar tijd € 1.018,26 opgeleverd.
Bedankt voor deze super actie. Ga zo door !
Blijf uw liters na uw tankbeurt schenken aan onze voetbalvereniging !

Handbal

Dit leverde natuurlijk een spannende strijd op. De kinderen moesten allerlei vragen beantwoorden over natuur en techniek en tussendoor werden er ook proefjes
uitgevoerd, waarbij de kinderen moesten raden wat er
ging gebeuren. De meisjes bleken dit keer iets slimmer
te zijn dan de jongens, en gingen met de meeste punten naar huis.
De opening was het startsein voor allerlei leuke activiteiten in de groepen, waarbij natuur, wetenschap en
techniek centraal zullen staan.

VERBURCH E1 HANDBAL KAMPIOEN
Met 14 punten uit 7 wedstrijden en een doelsaldo van
+94 is Verburch E1 afgelopen zaterdag met duidelijke
cijfers kampioen van het buitenseizoen 2015 geworden.
Mooie combinaties, snelle aanvallen en goed samenspel zorgden ervoor dat ook de laatste wedstrijd tegen het Haagse WHC met een ruime overwinning werd
afgesloten. En met aan het einde van de wedstrijd een
stand van 25-3 op het scorebord, werd hiermee zelfs de
grootste overwinning van het seizoen behaald.

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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Of de meiden het kampioenschap in de zaal kunnen
gaan prolongeren is nog maar de vraag, want de tegenstand lijkt voor het binnenseizoen een stuk sterker
te worden. Hoe dan ook Nowa, Djune, Bridget, Epril,
Gwen, Kiara, Romee en Dana gaan er in ieder geval hun
best weer voor doen.

R.K. basisschool De Nieuwe Weg
Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
Telefoon: 0174 - 247166
info@denieuweweg.wsko.nl
www.denieuweweg.wsko.nl
“Ziek zijn”
De kleuters van WSKO De Nieuwe Weg hebben de afgelopen weken gewerkt aan de hand van het thema "ziek
zijn". Er was onder andere een operatietafel in de klas,
er werden wonden geschminkt en gehecht en we hebben onszelf gewogen en gemeten.
Ook hebben we samen de apotheek in Poeldijk bezocht. De apotheker heeft ons een rondleiding gegeven
door de apotheek. Er waren heel veel pillen in heel veel
laatjes, super veel pleisters en verband. Samen met de
apotheker hebben de kinderen een drankje gemaakt.
Nieuwsgierig naar ons bezoek bij de apotheek, kijk op
onze site: www.denieuweweg.wsko.nl.

Gezichtsbehandeling € 29,50

Pedicure Praktijk
Verhoog

Verburghlaan 24a Poeldijk
Bel voor en afspraak
06‐27000290

Pedicure Praktijk &
Schoonheidssalon

Gevestigd in het Sport
Medisch Centrum Westland

In de Witte Brug bij de Backershof
Leny Knoors - 06 488 34 585

kleine stapjes
maak je samen
iedereen is welkom bij
smallsteps westhof
in poeldijk
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
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SPIRITUEEL EN MEER...

KATHOLIEK
VROUWENGILDE
afd. POELDIJK
Het Katholiek Vrouwengilde van Kwintsheul is een actieve gezellige club. Eén keer per maand wordt er op
dinsdagavond een avond gehouden in het Kastanjehof
aan de Kerkstraat 43B in Kwintsheul met voldoende
parkeerruimte. De eerstvolgende avond is dinsdag
27 oktober. Er wordt dan een Likeurproeverij gegeven door dhr. Heuzing. Tijdens deze cabareteske avond
wordt u meegenomen naar de Gouden Eeuw, de periode waarin het ontstaan van de Oud Hollandse likeuren hun oorsprong hebben. De Oud Hollandse likeurtjes
hebben allemaal hun eigen verhaal die u op een leuke
manier verteld worden. Er kunnen likeurtjes, ook alcohol vrije, geproefd worden. Introducees betalen voor
deze avond inclusief proeverij € 8,50.
Wanneer u besluit eens langs te komen en lid te worden, betaalt u voor de laatste 3 avonden in 2015 € 10,00.
De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn meestal om
22.15 afgelopen. Misschien tot ziens in het Kastanjehof.
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KLAVERJASCLUB

Zaterdag 31 oktober houden wij onze herfstmarathon, zoals al jaren lang een gewoonte én traditie is geworden. Een gezellig en kaartsportief evenement. Ook
het jokerspel hebben wij opgenomen tijdens onze marathondagen, dus liefhebbers van dit spel zijn bij deze
van harte uitgenodigd.
Wij starten om 10.30 uur maar graag om 10.00 uur
aanwezig zijn voor de inschrijving zodat het om 10.30
uur een aanvang kan nemen.
Rond de klok van 17.00 uur verwachten wij dan het
einde van deze dag. De inleg is € 15,00 per koppel klaverjassen en voor het jokeren € 7,50 per persoon. Aanmelden kunt u bij Lydia Sta, en Cor Mol 0174
246654 of 06 34490167. Zoals altijd is er een tafel met
veel en mooie prijzen aanwezig en een wisselbeker
voor de winnaar. Deze dag is van harte aanbevolen.
Plaats van handeling is Restaurant Vrienden, Voorstraat
71, Poeldijk.
Cor Mol, voorzitter

Zondag 15 november in Poeldijk, Jupiter 36, van
10.00 tot 17.00 uur.
De hal zal worden aangekleed met leuke kramen met
o.a. zandlezen, coaching en counseling, stoelmassage,
biologische streekproducten, stenen en mineralen, voetreflextherapie, iriscopie, natuurproducten, sieraden,
tarot en diverse andere verkoopstands.
Er is ook een gezellige kantine waar zowel de deelnemers en bezoekers een drankje en een hapje kunnen
nuttigen. Entree € 3,--.

ST. ALBERTUS
afd. POELDIJK

UNIEKE KANS
Haal binnen één maand uw EHBO diploma bij EHBO
vereniging St. Albertus te Poeldijk. De lessen worden
gegeven op zaterdag 7 en 21 november van 9.00
tot 16.00 uur in Hervormd Zalencentrum Poeldijk aan
de Fonteinstraat 6 in Poeldijk. Op 28 november vindt
het examen plaats. Het behaalde diploma Eerste Hulp
is Europees erkend en volgens de laatste richtlijnen van
het Oranje Kruis. Een diploma om trots op te zijn.
Aarzel niet langer en volg onze cursus. De laatste plaatsen bieden wij aan voor € 195,00 i.p.v. € 215,00 per
persoon. Deze prijs is inclusief het lesmateriaal, verbandmateriaal, examengeld, koffiepauzes en lunch op
de cursusdagen. Gespreid betalen is mogelijk en voor
jongeren tot 22 jaar, in het bezit van een Jeugd EHBO
A diploma (behaald in groep 8 van de basisschool), is er
een korting van € 30,00.
Wist u dat heleboel verzekeringsmaatschappijen een
cursus Eerste Hulp geheel, dan wel, gedeeltelijk vergoeden. Check bij uw verzekeraar naar de mogelijkheden.
Voor opgeven of meer informatie belt u: 0174-240282
of mailt u naar: m.vdpot@ehbowestland.nl. Op onze
website www.ehbo-westland.nl kunt u meer informatie
vinden over onze vereniging en u aanmelden voor de
cursus. Verder kunt u ons “liken” op facebook en volgen op twitter.
Geef u op, want in elk huis hoort een EHBO-er thuis.

VERBAZEND
VERBAZEND VEELZIJDIG
VEELZIJDIG
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epsmatige
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klant!
particuliere

jupiter 26

utiliteitsbouw verbouw onderhoud

ontwikkeling

2685 LR poeldijk

tel. 0174 244950
info@verbakel.nl

fax 0174 248394
www.verbakel.nl

De poeldijker

19

28 OKTOBER EEN MUZIKALE
KIDS & KOFFIE IN POELDIJK
Op woensdagochtend 28 oktober is er weer een
Kids & Koffie in Poeldijk en dit keer een speciale ochtend. Deze ochtend geeft Yvonne van Capelle een
workshop ‘Muziek op schoot’. Plezier hebben in muziek
begint eerder dan je denkt. Zingen, spelen en dansen
is niet alleen gezellig, maar ook goed voor de ontwikkeling. De motoriek en het ritmegevoel worden ontwikkeld en het zingen stimuleert de taalontwikkeling.
Jouw kind maakt spelenderwijs kennis met muziek en
het plezier dat je daaraan kunt beleven. En je kunt thuis
met jouw kind de liedjes en spelletjes herhalen zo vaak
je wilt.
Kids & Koffie biedt ouders met kinderen tot 4 jaar de
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Terwijl de kinderen samen spelen, kunnen de vaders en moeders ervaringen uit wisselen.
Kids & Koffie is gratis en er is vrije inloop! We zien u
graag op woensdag 28 oktober vanaf 09.30 uur bij
Simba Kindervang aan de Bernardolaan 16 in Poeldijk
voor deze muzikale ochtend!

De poelDijker
NIEUWS VAN

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

nieuws voor
Activiteitenagenda
voorsenioren
Poeldijk,

Voor informatie/aanmelden
voor activiteiten, cursussen of
wijkcentrum
De Backerhof
voorzieningen van Vitis Welzijn kunt u terecht op:

poeldijkertjes
22 oktober Reiki informatie ochtend. Gratis entree.
Graag opgeven i.v.m. de ruimte.
Tevens verkoop van een klein assortiment edelstenen.
Verkoop uitsluitend op afspraak!
Wil je direct een afspraak maken voor een Reiki behandeling?
Mail: Reiki@EstherEijgermans.nl of bel: 06-25163055.
Binnenkort starten de opleidingen van Reiki 1.
Kijk op mijn website voor de data.
www.EstherEijgermans.nl onder het kopje agenda.
EHBO diploma in één maand.
Laatste plaatsen voor € 195,00 i.p.v. € 215,00 per persoon.
Datum: 7, 21 en 28 november.
Tijd: 9.00 tot 16.00 uur.
Locatie: Hervormd Zalencentrum Poeldijk.
Informatie en opgeven: 0174-240282 of m.vdpot@ehbo-westland.nl
website: www.ehbo-westland.nl

Een topvrouw, sportief, zorgzaam, 60
en sociaal, onze Cock is het allemaal!
Gefeliciteerd met je 60e verjaardag!
Feestcommissie Poeldijk
Westland Energiek in Poeldijk!
Voor Reiki, Pilatus en Meditatieavonden
Diny Diteweg: Reiki practioner en
HARTtherapeut i.o.
Elke 1e en 3e dinsdag van de maand en elke 2e
woensdag van de maand meditatie avonden
begeleid door klankschalen bij Westland Energiek.
Dr. Weitjenslaan 17, 2685 VV Poeldijk
Tel. 06-48790805
diny@westlandenergiek.nl
www.westlandenergiek.nl

Ziekenhuis- of doktersbezoek,
familiebezoek, boodschappen doen of
zomaar winkelen?
Zoekt u iemand om u te rijden
en/of te begeleiden?
Tegen een kleine onkostenvergoeding
sta ik voor u klaar!
Voor meer informatie:
Karin - tel. 06-12360456

H Spreekuur
ouderenadviseur
Welzijn – woensdagochtend van
Nieuwe
expositie
in DeVitis
Backerhof
9.30 - 11.00 uur in de Backerhof of bij het Stiploket Westland kunt u
Vanaf
heden is iedereen welkom om naar de nieuwe
een afspraak maken voor een huisbezoek van de ouderenadviseur.
expositie van Yvonne Bouman en Dora Gossen te koH Spreekuur zorgconsulente Gemeentelijke Sociale Dienst
men
kijken. Zij schilderen voornamelijk met acrylverf en
Elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in het zorgloket van
vooral
met vrolijke
kleuren.
De expositie
is tot en met
Vitis Welzijn,
Havenstraat
16 te Monster.
Op alle werkdagen
is er
december.
een telefonisch spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur bij de toegewezen zorgconsulente.

Buurt Informatiepunt Poeldijk tijdelijk
verhuisd naar De Backerhof
Het Buurt Informatiepunt in Poeldijk is tijdelijk verhuisd
naar wijkcentrum De Backerhof aan de Wittebrug 2 in
Poeldijk. Het Buurt Informatiepunt is geopend in De
Backerhof op dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.

OUDERS EN OMA'S LEZEN VOOR OP OPENBARE
DALTONSCHOOL POELDIJK
Hoera! De jaarlijkse Kinderboekenweek is weer van
start gegaan met als thema ‘Raar maar Waar’.
Op vrijdag 9 oktober kwamen er, Raar maar Waar (!),
verschillende ouders en oma’s voorlezen voor de kinderen van de Openbare Daltonschool in Poeldijk.

Bij het Buurt Informatiepunt kunt u terecht met al uw
vragen. Vrijwilligers bieden een luisterend oor en helpen u op weg.
Per 14 oktober is het Sociaal Cultureel Centrum De
Leuningjes in Poeldijk tijdelijk gesloten vanwege de
aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Verdere
controle en sanering van de ruimten is noodzakelijk,
waardoor de betreffende zalen gesloten blijven. Dit is
gebleken uit een asbestinventarisatie van de gemeente,
zo is woensdagavond bekendgemaakt.
Buurt Informatiepunt Poeldijk, Wittebrug 2
(in De Backerhof) buurtinformatiepunt@vitiswelzijn.nl
www.buurtinformatiepunt.nl

Op gezellige plekjes verspreid door school ontvingen
zij groepjes kinderen die kwamen luisteren naar hun
verhaaltjes. Wat was het een ontzettend gezellige ochtend, ouders en oma’s: hartstikke bedankt!!

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

Al vanaf € 25,00

✔
✔
✔
✔
✔

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

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

Hallo
superdeal

Alfa, Gulpener, Palm
of Warsteiner bier
Per krat 24 fles van

1449

11

Verse
appeltaart
van

399

2

99

99

Boere

Coca-cola

4 flessen / div. soorten

van

716

5

00

Oetker pizza
3 stuks

van

699

5

00

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 21.00 uur
Zondag van 12.00 tot 18.00 uur
1e en 2e kerstdag 2015: 12.00 tot 18.00 uur

