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

 Aanbiedingen geldig van ma. 30 nov. t/m zat. 5 dec.

Keurslagerkoopje:
Filetlapjes, naturel of gekruid 
 elke 4e GRATIS

Trots van de Keurslager:
Luxe gourmet express, per persoon 
 

slechts 675
Wij hebben alles in huis voor een heerlijk 

avondje op 5 december:
• Luxe gourmetschotels • Rollades 

• Keurslager specials • Patés • Diverse soorten salades 
• Saucijzenstaven • Hartige snacks 

Onze bestellijsten vindt u in de winkel!

150 gram Filet Americain +
100 gram Gegrilde Boterhamworst 
 

slechts 425

•  38e jaargang nr. 24  •  2 december 2015  •

5 december
sinterklaas

de Poeldijker stoPt… 
maar…?!

Het besluit dat na 38 jaar het 
doek valt voor ongetwijfeld het 
meest gelezen blad van Poeldijk, 
is voor een aantal Poeldijkers 
reden geweest na te denken over 
een alternatief.

Juist ons dorpsblad maakt inzichtelijk 
hoe mooi ons dorp is. De gebundelde 
informatie over het rijke verenigingsleven, 
onze scholen, de kerken, het tweewekelijks 
stukje nostalgie, onze winkeliers die zich 
presenteren: dat willen we toch niet 
missen! We willen op de hoogte blijven van 
het wel en wee van ons eigen Poeldijk.

Daarom willen we, samen met het bestuur 
van De Poeldijker, werken aan een ‘andere 
vorm’ van doorgaan. 

Vanaf januari hopen we een alternatieve 
versie van De Poeldijker te lanceren.
De naam De Poeldijker willen we zo 
mogelijk in overleg met het bestuur 
aanhouden.

Wie ons wil ondersteunen of mee wil 
helpen aan deze doorstart kan zich melden 
bij een van onderstaande contactpersonen.

Jan Bogaard namens de Hervormde 
Gemeente Poeldijk, 
bogaardij@hotmail.com - Verburghlaan 38, 
2685 SZ Poeldijk, 0174-242570.

Koos Verbeek namens de  
H. Bartholomeusparochie, 
koos@koosverbeek.nl - Poeldijksepad 27, 
2675 CM Honselersdijk, 06-53714151.
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Verschijnt om de 14 dagen.
Uitgave:  STICHTING DORPSBLAD ,,DE POELDIJKER’’

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

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

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

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

Tekst + geld in envelop naar redactieadres.

De   poelDijker BELANGRIJKE  NUMMERS
Alarmnummer: 112

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

Gemeente Westland: 140174

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

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

Apotheek Poeldijk: Dahliastraat 71, 0174 280808

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

Pieter van Foreest: 015 515 5000, contact@pietervanforeest.nl,
www.pietervanforeest.nl   
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 – Voorschoolse-  
tussenschoolse (overblijf) en naschoolse opvang 4-13 jaar – 
Vakantieopvang

Dierenbescherming afd. Westland: 0174 630863

Uitvaartverzorging van Dijk & Noordermeer: 0174 292926

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

GEVRAAGD:

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

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

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

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

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

Het Endhof 5  -  Telefoon 0174 245520

Lokale Politieke Federatie Westland
Voor vragen en/of informatie:

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

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

Contactpersoon Poeldijk

Joep van Veen, 06 81022746

CONTACTPERSOON VOOR HET PCI

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

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

CONTACTPERSONEN IN POELDIJK VOOR HET CDA:

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

arNOuD aMMErLaaN - Telefoon 06 21276786

AGeNDA

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

Voor de uitgave van 16 december, gelden de volgende inleverdata : 
Inleveren kopij: dinsdag 8 december vóór 12.00 uur; 
voor advertenties: donderdag 10 december vóór 12.00 uur.

 2 december ♣  14.30 uur: De kinderen van de 
actie “Redt het Sinterklaaslied” 
verzorgen een Sint-optreden in 
“de Terwebloem”.

 12 december ♣  Handbalwedstrijd,  
Verburch – Westsite,  
aanvang 20.00 uur.

 13 december ♣  Gevleugelde Vrienden, 
Postduivententoonstelling,  
zie pag. 3.

  ♣  16.00 uur: Bartholomeuskerk.  
A Festival of Lessons & Carols.
Toegang vrij.

 14 december ♣  20.00 uur: Kerstbloemschikken 
in het repetitielokaal van Deo 
Sacrum (Leuningjes).

De   poelDijker



Tot ziens bij

Bakkerij van der S
ande

in de Voorstraat

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

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

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

AANBIEDINGEN:
Vrijdag 4 december en zaterdag 5 december:
saucijzenbroodje nu voor  ..........................  @ 1,45  
½ saucijzenbroodje nu voor  ...................  @ 0,70  
marsepein mozaïek 100 gram nu voor  ...  @ 2,25
kruidnootjes eigen fabrikaat
100 gram nu voor  .....................................................................  @ 1,25
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Vrijdag 11 december en zaterdag 12 december:

slagroomschnitje, moccaschnitje 
of hazelnootschnitje nu voor  .............  @ 6,45  
heerlijke waldcorn croissants
nu voor  ..........................................................................................  @ 0,90
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

het adres voor al uw speculaaspoppen, 
boterletters, staven, gevulde speculaas, 

pepernoten, marsepein, suikergoed,  
eigen fabrikaat chocolade letters.

wilt u iets speciaals als sintgeschenk, 
informeer naar alle mogelijkheden 

en bekijk onze website.

en dit alles biJ de hofleverancier
van sinterklaas

vanaf 7 december liggen er ook weer
kerstlijsten in de winkel.
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– 

29 29 26
www.dijknoordermeer.nl - uitvaart@dijknoordermeer.nl

meidenmiddaG in bibliotHeek 
’s-GraVenZande met daniËlle bakHUis!
Op woensdag 9 december organiseert Bibliotheek 
Westland samen met JIP Westland weer een meiden-
middag. Meiden van 10 jaar en ouder zijn welkom in 
Bibliotheek ‘s-Gravenzande van 14.30 tot 17.00 uur 
voor allerlei leuke, creatieve workshops en activiteiten. 

JIP Westland geeft op een speelse wijze informatie 
over een actueel onderwerp dat deze doelgroep bezig-
houdt. Schrijfster Daniëlle Bakhuis is te gast om te ver-
tellen over haar boeken. Boekhandel Bruna is aanwezig 
met boeken van de schrijfster, die gesigneerd worden. 

Natuurlijk is er wat lekkers te eten en te drinken en 
kunnen de meiden deelnemen aan de verschillende ac-
tiviteiten. De toegang is gratis maar het aantal plaatsen 
is beperkt. Reserveer daarom een deelnamekaart via 
www.bibliotheekwestland.nl

VereniGinGstentoonstellinG 
P.V. GeVleUGelde Vrienden Uit Poeldijk
Op zondag 13 december 2015 houden wij onze jaar-
lijkse postduivententoonstelling.
Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. Op de bo-
venverdieping van ons gebouw staan de “mooiste “ 
duiven te pronken. Zij zijn verdeeld over 6 klassen.
Klas 1: oude doffers (geboren vóór 2014)
Klas 2: oude duivinnen (geboren vóór 2014)
Klas 3: jaarling doffers (geboren in 2014)
Klas 4: jaarling duivinnen (geboren in 2014)
Klas 5: jonge doffers (geboren in 2015)
Klas 6: jonge duivinnen (geboren in 2015)

Met het RAD zijn mooie prijzen te winnen.
Om 16.30 uur zal er een duivenbonnenverkoop plaats 
vinden.
Deze schenkers zijn: W.& R.van de Kooy – Theo 
Onderwater – Comb.Hoogenboom – Kees Lelieveld 
– Paul Groeneveld – Koos van Ruyven – Comb.v.Vliet/
Meurs – Ronald van Zijl – P.& T.v.Kester – Ton Zuiderwijk 
– Gebr. Broch – Dirk Buitelaar e.a.

U vindt ons verenigingslokaal aan: de Poel 60 - 2685 LT 
in Poeldijk.
Hopelijk ontmoeten wij elkaar.

Voor eventuele inlichtingen: hvkoppen@kabelfoon.nl 
Ter afsluiting van dit stukje wil ik “De Poeldijker” har-
telijk danken voor de vele jaren dat zij onze kopij in 
dit blad hebben geplaatst. Het is jammer dat aan zo’n 
schitterend mooi blad nu een einde komt.
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Tel. : 0174 - 243108
Fax : 0174 - 244827

Mobiel : 06 - 53175878

Gantel 4
2675 CH  Honselersdijk
zwantrans@planet.nl

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

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

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

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

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

Maandag gesloten

29 noVember boHdi time in caFÉ de lUiFel
Zondag 29 november is Willem Bohdi, samen met 
Marcel Pronk, voor de laatste maal dit jaar, te gast in 
Café de Luifel. Vanaf 16.00 uur staan de deuren open 
en klinken de gitaarklanken. Zijn onnavolgbare enthou-
siasme waarmee hij de mooiste rocknummers aan zijn 
publiek presenteert, maken van ieder optreden een 
feestje. Hij doet zijn uiterste best om aan alle verzoeken 
gehoor te geven. De toegang is gratis.

Café-Biljart
”De luifel” Voor € 5,- uw 

Kerst en/of nieuwjaarswens
in De Poeldijker

Tekst en geld in een envelop en doe 
dit in het blauwe brievenbusje bij 

Keurslagerij v.d. Maarel, Voorstraat 53.

Of mail uw tekst naar
de_poeldijker@hotmail.com 

en maak het geld over op rekening 
NL86 RABO 0142 2853 82 

t.n.v. De Poeldijker.



5De   poelDijker

a Festival of lessons & carols
Een uit Engeland afkomstige traditie voor de Kersttijd. 
In de 20e eeuw werden de diensten in de kapel van 
Kings College in Cambridge wereldberoemd. Ook bui-
ten Engeland zijn de laatste decennia de “Lessons & 
Carols” een geliefde vorm van voorbereiding op het  
Kerstfeest.
De Nine Lessons (lezingen uit de Bijbel) – van schep-
pingsverhaal tot aan de geboorte van Jezus – worden 
afgewisseld met Carols, veelal uit de Engelse traditie.
Zoals in de Engelse traditie zal ook in Poeldijk als 
Openings-Carol het bekende “Once in Royal David’s 
City” klinken.

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming

Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl

Vlotlaan 578

2681 TX Monster

0174-212080

Klimaatinstallaties

Loodgieterwerk

Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

Een Batenburg Techniek onderneming

Dekker van Geest Installaties B.V.

Vlotlaan 578, 2681 TX Monster
Postbus 50, 2680 AB Monster
T 0174 21 20 80
F 0174 24 25 11
info@dekkervangeest.nl
www.dekkervangeest.nl

ING  67 49 94 256
G-rekening  99 60 86 048
BTW nr  8006.95.288.B.01
KvK  27232515

Lid van UNETO-VNI
STEK-erkend 

Wij zijn er voor uWij zijn er voor u

EEN PERSOONLIJKE UITVAART
MET OOG VOOR DETAIL

Telefoon 0174-270090
Uitvaart- informatiecentrum

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

DE LIER

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

aGenda:
Woensdag 2 december 14.30 uur:
De kinderen van de actie “Redt het Sinterklaaslied” ver-
zorgen een Sint-optreden in “de Terwebloem”.

Zondag 13 december: 16.00 uur:
Bartholomeuskerk. A Festival of Lessons & Carols.
Toegang vrij.

maandag 14 december: 20.00 uur:
Repetitielokaal Deo Sacrum (Leuningjes).
Kerstbloemschikken.

in de kerk
Zaterdag 5 december:
19.00 uur: Geen viering

Zondag 6 december:
11.00 uur:  Dames Heren Bartholomeuskoor zingen tij-

dens de viering de Messa Missa Brevis van 
G.P. da Palestrina. De Vrouwenschola zingt 
het Gregoriaans.

Zaterdag 12 december:
19.00 uur: Viering met cantor

Zondag 13 december:
11.00 uur:  Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens de Nederlandse Viering.

16.00 uur:  A Festival of Lessons & Carols in onze 
Bartholomeuskerk. Uitvoerenden: 
Kamerkoor Couleur Vocale o.l.v. Steven van 
Wieren en het Woerdens Vocaal Ensemble 
o.l.v. André Vis.

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

Eigenlijk hebben we bij het concertkoor van Deo 
Sacrum een ‘dure hobby’. Samenwerken met professi-
onele orkesten en solisten is een fantastische ervaring, 
maar vereist flinke financiële inspanningen.
Vanwege het wegvallen van gemeentelijke en provinci-
ale subsidies lijkt het doek te moeten vallen voor de bij-
zondere concerten die wij zo graag verzorgen....
tenzij...... Ú lid wordt van de ‘Club van 100’.

Wilt u lid worden óf eerst wat informatie:
Stuur een e-mail met daarin uw naam en telefoonnum-
mer naar zangkoren@deosacrum.nl en wij nemen con-
tact met u op.
Van harte aanbevolen!!!

kerstbloemschikken ten behoeve van het 
kinderkoor.
De kinderkoorcommissie organiseert op maandagavond 
14 december a.s. een bloemschikavond. De opbrengst 
van deze avond is bedoeld voor de activiteiten van het 
kinderkoor. Onder deskundige leiding van arrangeur 
Peter Wesstein (www.peterwessteincreations.nl) gaan 
we een mooi Kerst-arrangement maken.

TV.

Kamerkoor Couleur Vocale onder leiding van Steven 
van Wieren verzorgt in samenwerking met het 
Woerdens Vocaal Ensemble onder leiding van André Vis 
deze uitvoering. Pastoraal werkster Els Geelen verzorgt 
de lezingen.
De toegang voor deze middag is gratis. Wel wordt er 
een deurcollecte gehouden.
Van harte aanbevolen!

Huldiging jubilarissen
Op zaterdag 21 november vierden we het Caeciliafeest. 
We hebben de patrones van de koorzang herdacht 
en we vierden het 25 jarig jubileum van Renate van 
Oostveen Koentze en het 50 jarig jubileum van Piet 
van Marrewijk. Beide jubilarissen weden toegespro-
ken door Andrea van den Berg namens het koor en 
door Koos Verbeek namens de parochie en kregen de 
bijbehorende versierselen van de Nederlandse Sint 
Gregoriusvereniging uitgereikt. Ook vanaf deze plaats, 
van harte proficiat met jullie jubileum. Het was een 
zeer goed verzorgde en gezellige avond bij Restaurant 
“Vrienden”.
De volgende ochtend kreeg de Missa Christus Rex van 
Hendrik Andriessen een goede uitvoering. Zo werd het 
Kerkelijk jaar waardig afgesloten.

kerstloterij deo sacrum
De Kerstloterij is van start. Er zijn aantrekkelijke prijzen 
te winnen.
De loten worden u aangeboden voor € 2,- per stuk en 
natuurlijk hopen we van harte dat iedereen spontaan 
één of meerdere loten afneemt.
De opbrengst van de loterij komt geheel ten goede aan 
de muzikale activiteiten van ons koor.
De trekking van de loterij is op vrijdagmiddag 18 de-
cember en de prijsuitreiking op zaterdagochtend 19 de-
cember van 11.00 tot 12.00 uur.
In deze tijd van verminderde subsidies van Gemeente en 
Overheid is het houden van een dergelijke loterij grote 
noodzaak geworden. Om de activiteiten van de vereni-
ging op pijl te kunnen houden is het noodzakelijk om 
meerdere financiële acties te houden.
We hopen dan ook dat u de verkopers niet teleurstelt  
en dat zij en wij op uw bijdrage mogen rekenen.
Hartelijk dank voor uw steun!

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

Ook electrische fietsen merk Sparta
Kom en maak een proefrit

Voor scooters de merken 
Sym en Peugeot 25 km zonder helm

Nieuweweg 12b - 2685 AP - tel. 0174 287444

De vele kaarten, telefoontjes, bloemen en  
de overweldigende belangstelling die wij 
mochten ontvangen na het overlijden en bij 
de uitvaart van 

Tinus Hogervorst

hebben ons een enorme steun gegeven om 
het verlies te verwerken.  Heel veel dank 
daarvoor.

Riet Hogervorst-van Lier
René en Marianne
Léon en Anje

Poeldijk, november 2015
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door de vrijwilligers van De Backerhof. Het kerstdiner 
vindt plaats op donderdag 17 december en begint 
om 17.00 uur. We hebben tijdens het diner iets extra’s 
gepland, namelijk is er de mogelijkheid voor het ma-
ken van een prachtige fotoshoot en kunt u op de foto 
worden gezet. U wordt alleen of samen gefotografeerd 
voor een mooie achtergrond. De kosten bedragen € 
6,50 en hiervoor ontvangt u twee foto’s van 13x18 cm. 
Van deze opbrengst gaat een deel naar een goed doel; 
Vrienden van Vitis Welzijn. Vrienden van Vitis zet zich in 
voor versterking en uitbreiding van activiteiten die be-
langrijk zijn voor het welzijn van de mens. De Vrienden 
doen dit door gelden en middelen bij elkaar te bren-
gen voor activiteiten van Vitis Welzijn. Op de Beursvloer 
Westland is een match gemaakt met Vitis Welzijn en 
Cynthia Veenman, zij is visagiste. Op donderdag 17 
december tussen 13.30 en 16.30 uur kunt u zich 
mooi laten opmaken voor het kerstdiner en de eventue-
le foto. Uiteraard zijn ook de mannen welkom voor een 
mooi poedertje. Het opmaken door Cynthia is geheel 
gratis, maar u dient zich vooraf wel op te geven. Dit kan 
tijdens het aanmelden voor het kerstdiner. 
Aanmelden voor het kerstdiner en het opmaken door 
Cynthia Veenman kan vanaf dinsdag 1 december bij 
Ineke Kruijswijk en/of Arlette Neervoort in wijkcentrum 
De Backerhof of via 0174 – 246464. Let op: vol = vol.

meer informatie?
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.

actiViteitenaGenda Voor Poeldijk, 
WijkcentrUm de backerHoF
Geslaagd optreden van het Westlandse 
smartlappenkoor
Op woensdagmiddag 18 november heeft het 
Westlandse Smartlappenkoor opgetreden onder leiding 
van een zeer tevreden en dankbare dirigent. Het was 
een heel mooi, maar vooral heel gezellig optreden met 
een meelevend, luisterend en zingend publiek. Het was 
weer een mooie middag door het koor dat met veel 
plezier en inzet muziek heeft laten horen. 

speciale actie tijdens kerstdiner
Dit jaar is er iets bijzonders te beleven tijdens het kerst-
diner van De Backerhof. Net als andere jaren kunt u 
weer genieten van een overheerlijk diner met bijbe-
horende muzikale begeleiding. Dit wordt begeleid 
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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 toegewe-
zen zorgconsulente.

NIEUWS VAN
,,DE BACKERHOF”

Onder redactie van de Vitis Welzijn.

Vitis_tekstkop_nw.indd   2 13-09-2012   13:07:57
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Nieuwstraat 3
2685 XM  Poeldijk
T  0174 417044
M 06 24785531
E loodgietersbedrijfvandervlist@caiway.nl
W www.wvdvlist.nl

GroeP 7 en GroeP 8 HelPen ZWarte Piet
Zwarte Piet heeft groep 7 en 8 van De Nieuwe Weg 
benaderd om te helpen bij groep 1 en 2. Zij hebben de 
belangrijke taak gekregen om hem te helpen bij het 
schrijven van een brief aan de kleuters. Dit is voor hen 
een grote taak, dus zij gingen dit serieus aanpakken 
door eerst de kinderen te interviewen en hen het hemd 
van het lijf te vragen. Zij vroegen naar broertjes en zus-
jes, lievelingseten, mooiste kleuren en wat zij leuk vin-
den op school. Met deze informatie gaan ze zwarte Piet 
helpen om 
een mooie 
brief te 
schrijven 
voor deze 
lieve kin-
deren. Als 
de brief 
goed is 
aange-
komen, 
zullen de 
hoogste 
groepen 
de brieven 
mooi voor-
lezen aan 
de kleu-
ters.

R.K. basisschool De Nieuwe Weg
Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
Telefoon: 0174 - 247166
info@denieuweweg.wsko.nl
www.denieuweweg.wsko.nl
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Heer zal zijn roem doen horen met zijn stemgeluid, tot 
vreugde van uw harten. Gij die koning zijt van Israël, 
luister: Gij die Jozef leidt als een schaap.
Zondag Gaudete vieren we feest, want het is bijna zo-
ver: Verheugt u in de Heer te allen tijde: nogmaals zeg 
ik, verheugt u: moge uw bescheidenheid bekend zijn bij 
alle mensen: de Heer is nabij. Weest nergens bezorgd 
over: maar laat in elk gebed uw wensen bekend wor-
den bij God. Gezegend hebt Gij, Heer, Uw land: afge-
wend de gevangenschap van Jacob.
Zondag 20 december, de vierde zondag van de advent 
vervolgen we met Rorate Caeli: Dauwt, hemelen, van 
boven neer; en mogen de wolken de Rechtvaardige 
over ons uitstorten: moge de aarde zich openstellen, 
en de Verlosser als zaad laten ontkiemen. De hemelen 
verhalen de roem van God: en de werken van zijn hand 
verkondigt het firmament.
Vanaf 17 december zingen we de zeven O-antifonen. 
In de gregoriaanse traditie vormen de beginletters 
van die zeven antifonen in omgekeerde volgorde de 
woorden ERO CRAS: ‘morgen zal ik er zijn’. Sapientia, 
Adonai, Radix, Clavis, Oriens, Rex en Emmanuel. Zeven 
achtereenvolgende dagen voor Kerstmis omkran-
sen deze antifonen in de avonddiensten de lofzang 
van Maria. Verwachtingsvol zingen wij in wisselende 
beelden als een verwijzing naar wat komen gaat: O 
Wijsheid, O Adonai, O Tronk van Jesse, O Davids Sleutel,  
O Dageraad, O Koning, O Vorst Emmanuel. Wij komen 
deze O-antifonen ook tegen in een gezang uit de bun-
del Gezangen voor Liturgie, namelijk nummer 512; O 
kom, o kom Immanuel. 
Ik wens u allen een goede voorbereiding toe op Kerst 
met bezinning en in afwachting op de komst van Jezus.

Els Geelen, pastoraal werkster

FilmHUis
Zoals u wellicht heeft gemerkt worden er geen films 
meer gedraaid in de pastorie. 
In januari 2004 was het destijds een initiatief van pas-
toor Hagen en het groot huisbezoek. De werkroep wil-
den er een gezellig avondje bij creëren en dat werd het 
Filmhuis. De avonden werden dan ook druk bezocht en 
de parochiezaal was dan ook regelmatig goed bezet. Er  

oP WeG naar de Geboorte 
Van jeZUs, adVent 2015
Advent, een periode van bezinning en inkeer op weg 
naar de geboorte van Jezus met Kerst. Het is een tijd 
van afwachting van de komst van het kindje Jezus. 
Aangezien het Latijnse woord voor 'komst' of 'het ko-
men' adventus is, worden de vier weken vóór Kerstmis 
'Advent' genoemd. De Advent omvat ongeveer vier 
weken. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het 
totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27. Dit 
jaar begint de Advent op zondag 29 november. Zoals u 
wellicht nog weet heb ik drie jaar in een klooster ge-
woond en de eucharistievieringen op zondag worden 
daar geopend met het Introïtus, dus in het Gregoriaans. 
Graag wil ik u dit uitleggen. 
De vier zondagen van de Advent worden ook wel ge-
noemd naar de beginwoorden van de introïtusgezan-
gen van de missen op die dag: Voor de eerste zondag 
van de advent is dat Ad te levavi: Tot U heb ik mijn ziel 
opgeheven; mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet 
beschaamd worden. Laten mijn vijanden mij niet be-
spotten, want al wie U verwacht, zal niet worden te-
leurgesteld. Wijs mij, Heer Uw wegen en leer mij Uw 
paden kennen.
De tweede zondag Populus Sion: Volk van Sion, zie 
de Heer zal komen om de volkeren te redden, en de 

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

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

tel. 0174-764338  e-mail: kwee@rkwestland.nl
-  pastoraal werkster E. Geelen, Choorstraat 105, 2681 AR  ’s-Gravenzande 

tel. 06-36286952  e-mail: geelen@rkwestland.nl

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

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

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

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

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

Naaldwijk 0174-623400
Baggerwerken, Maaiwerken,

Beschoeingsswerken 06-20301432

Voor al uw:
H Reparaties
H Schadewerk
H Bandenspecialist
H Aircovulling/reparatie
H APK /roetmeting
H Winterbanden

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

WWW.AUTOBEDRIJFWVANDERENDE.NL
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werden hoofdzakelijk religieuze films gedraaid, of films 
met een boodschap. Maar ook waren er gewone gezel-
lige films. 
Toen Pastoor Hagen overgeplaatst werd naar een ander 
parochie nam Jeanne v.d. Berg het stokje over. Met de 
hulp van Gerard van Schie en Lucia Bekkers en natuur-
kijk Aad v.d. Knaap, die ons onlangs ontvallen is,  waren 
het gezellige avonden.  
Maar helaas is daar nu een eind aan gekomen en wil-
len we iedereen bedanken die ooit eens een film bij ons 
kwam kijken.

oPGerUimd naar kerstmis: 
sacrament Van VerZoeninG

In de Advent kijken we uit naar Kerstmis, geboorte 
van Jezus, Licht in onze wereld. Het is een tijd van gro-
tere aandacht voor elkaar, voor kerkbezoek en bezin-
ning. We ruimen ons hart op en versieren ons huis. De 
liturgievieringen in deze tijd geven in het bijzonder 
gelegenheid voor gebed, verwachting en om tot rust 
te komen. De boetevieringen vormen een voorberei-
ding op het sacrament van verzoening. God komt in 
Zijn barmhartigheid naar ieder van ons. Daarom mag 
je gaandeweg weten: dat je Zijn liefde waard bent. Je 
gedragen, geliefd en begrepen voelen is de grond van 
ons geloof in Jezus Christus. Door Jezus mag je ervaren, 
dat vóór je “Onze Vader” zegt God je al kent en lief-
heeft. Daaruit kunnen wij moed putten. God vragen 
telkens de relatie met Hem te herstellen en  de stap te 
zetten naar verzoening met de ander. Vergeving ont-
vangen zoals wij anderen hun schuld vergeven. Advent 
wordt een sterke tijd door uitdrukking te geven aan dat 
verlangen naar oprechte inkeer, biecht en vernieuwing 
door persoonlijk het Sacrament van vergeving en ver-
zoening te ontvangen. Dat ruimt echt op.
U bent daarvoor altijd welkom bij een van onze 
priesters in de federatie Sint Franciscus: pastoor 
Steenvoorden, pastor Kwee, pastor Smulders, pastor 
Straathof, of een van de emeriti/priesterassistenten.

jonGeren GeVraaGd Voor 
kerstreis!

M25 Westland gaat in het kader van 
DiaconAction helpen bij de Kerstreis in 
Het Westerhonk in Monster, waar voor-
namelijk mensen met een verstande-

lijk beperking wonen. Op zaterdag 19 december vanaf 
14.30 uur tot 18.00 uur maken de bewoners een reis 
over het terrein. Onderweg komen ze bij een levende 
kerststal met Maria en Jozef, de Drie Wijzen en koren 
die langs de route kerstliederen zingen en een herberg. 
Tevens kunnen ze een bezoek brengen aan de timmer-
werkplaats van Jozef. Ook is er een wenslaan waar ie-
dereen een kerstwens in de bomen kan hangen. 
Jongeren van M25 Westland beheren de herberg en 
zorgen voor de warme drankjes, een hartelijk ont-
vangst en een gezellige uitwisseling van kerstreiserva-
ringen. Heb je zin om te helpen in de herberg? Meld je 
dan per mail aan bij Harry Stijger (harrystijger@planet.
nl). Zet in de mail je naam, leeftijd, woonplaats en tele-
foonnummer. En natuurlijk kun je het laten meetellen 
voor je maatschappelijke stage.
Volg ons op https://www.facebook.com/M25Westland
Harry Stijger

missie - ontWikkelinG - Vrede
adVentsaktie 2015 Van 
28 noVember - 26 december a.s. 

Woonboerderij geeft kinderen in brazilië een 
toekomst!!!
Adventsaktie vraagt in het kader van moeder en kind 
om steun voor Braziliaanse kinderen, die het zonder 
moeder moeten stellen. Deze kinderen worden veelal 
door de Braziliaanse kinderrechter toevertrouwd aan 
de zorg op woonboerderij Sitio Shalom. De kinderen 
liefde, bescherming, psychologische bijstand en nieuwe 
hoop bieden, is het doel. Ondanks hun verschrikkelijke 
geschiedenis en hun ontwikkelingsachterstand, verlaten 
de jongeren de woonboerderij met een diploma.
Krachtig op eigen benen kunnen ze deel gaan uitma-
ken van een maatschappij, die ze bikkelhard hebben 
ervaren. De kinderen vaak uit pleeggezinnen hebben 
al langere tijd op straat gezworven, overlevend door te 
werken voor een drugsbende of in de prostitutie. De 
woonboerderij biedt hulp in vele vormen. Alle nodige 
begeleiding en opvoeding krijgen de kinderen om voor 
zichzelf te kunnen gaan zorgen. De ervaring en kennis 
van deze stichting wordt door de lokale regering ge-
waardeerd en steeds meer financieel ondersteund, al 
draait de woonboerderij vooral op financiële steun van-
uit Nederland. 
Uw financiele steun is hard nodig om de kinderen te 
kunnen blijven helpen bij het verwerken van hun af-
schuwelijke ervaringen en ze op te vangen en voor te 
bereiden op een gezond bestaan. De offerkist achter 
in de kerk is weer beschikbaar voor u bijdrage aan dit 
Advents project.
U kunt ook doneren: NL89INGB0653100000 t.n.v. 
ADVENTSACTIE DEN HAAG o.v.v. project Brazilië.
Voor meer informatie www adventsaktie.nl

diaconiePrijs brood en roZen 2015 UitGereikt 
door Het bisdom rotterdam
Op zaterdag 14 november jl. heeft vicaris-generaal H. 
Verbakel de diocesane Diaconieprijs Brood en Rozen 
uitgereikt aan 3 diaconale initiatieven in het bisdom 
Rotterdam.
Onze regionale MOV-groep Delflanden ontving de 
Diaconieprijs in de categorie Diaconie ver weg (MISSIE -  
ONTWIKKELING - VREDE), met name voor haar activi-
teiten t.b.v. eigen Advents en Vastenactie projecten en 
de jarenlange contacten met de Missie in de derde we-
reld.
De jury zag de toekenning aan onze groep eigenlijk 
meer als een Oeuvreprijs voor de steeds terugkerende 
zorg voor projecten in ontwikkelingslanden. Van ouds-
her kent het Westland veel missionarissen en een sterk 
missiethuisfront, die het werk van deze religieuzen, 
ontwikkelingswerk(st)ers ondersteunt. De MOV groe-
pen hebben de contacten altijd goed onderhouden.
Zij hebben al veel projecten voor de eigen missionaris-
sen en ontwikkelingswerk(st)ers kunnen helpen ver-
wezelijken. Verschillende scholen zijn de laatste jaren 
gebouwd met financiële steun van de parochianen uit 
de ST.Franciscus- Federatie en Delflanden, Maasland en 
Sion.
De samenwerking in de regionale MOV-groep is hecht, 
samen met alle parochianen kunnen we zo heel wat tot 
stand brengen. We zijn erg blij met deze erkening en 
trots op onze Regio MOV-groep.
J.V.P.
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kerkbericHten
Weekend 5/6 december: 2e Zondag van de 
advent (c).
Zaterdagavond 19.00 uur:
Geen VierinG!! Er is een viering in de Onze Lieve 
Vrouwe Ten Hemelopneming te ‘s-Gravenzande.

Zondagochtend 11.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor en 
de Vrouwenschola, Lat/ Ned.
Voorganger: Pastor Vijftigschild.

Intenties: Jaargetijde Harry v.d. Berg, Frans en 
Marie Grootscholten-v.d. Klugt en Peter en Ben 
Grootscholten, Joop Roessen, Arnold Oosterwijk, 
Harry Heuchemer, Truus Heskes-Flaton, Riet v.d. Valk- 
Larsen, Cees v.d. Hoeven, André van der Zanden.

Weekend 12/13 december: 3e Zondag van de 
advent (c).
Zaterdagavond 19.00 uur:
WOORD- EN COMMUNIEVIERING met volkszang en  
cantor.
Voorganger: Past. medewerker mw. Els Geelen.
Intenties: Jaargetijde Piet v.d. Arend, overleden ouders 
Brabander-Greve en Martha Brabander. 

Zondagochtend 11.00 uur: 
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. dames en heren 
Bartholomeuskoor, Nederlands
Voorganger: Pastor M. Kwee.
Intenties: Jeanne Koremans-Lelieveld, Sonja van Kester-
van Mil, Riek v.d. Zeijden-Zuijderwijk, Roos v.d. Knaap- 
v.d. Berg en zoon Hans, Theo v.d. Elst en Annie v.d. 
Elst- van Marrewijk, Koos v.d. Elst, Koos v.d. Ende, Wim 
van Dijk en Marie van Dijk-Bol, overleden ouders Jan en 
Jo Verbeek-van Ruijven, hun kinderen Jan en Kees en 
kleinkinderen Jitka en Lucia, Cornelia v. Dijk-de Jong en 
dochtertje Ineke.

Zondagmiddag 13 december om 16.00 uur:
Uitvoering van “A Festival of Lessons and Carols” 
door Kamerkoor Couleur Vocale & Woerdens Vocaal 
Ensemble o.l.v. Steven van Wieren en André Vis.
Organist Bert den Hertog. Lezingen Els Geelen.
De toegang is vrij, collecte na afloop.

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.

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

Adres: Slachthuiskade 4 - Poeldijk 

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

VierinGen in de backerHoF

donderdag 10 december om 19.00 uur:
Eucharistieviering met pastor M. Straathof.
donderdag 17 december 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

Vrijdag 4 december om 15.00 uur:
Woord- en communieviering Past. Gab. Lansbergen
Vrijdag 11 december om 15.00 uur:
Woord- en communieviering R. Theuvenet

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

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

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.

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

I M P O R T  –  E X P O R T

w w w . w i t k a m p . n l
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donkere daGen
De donkere dagen voor kerst zijn er weer. Het wordt 
vroeg donker, het weer is vaak guur en koud. Iemand 
zei tegen me ‘nog een maand en dan hebben we het 
ergste gehad’. Hij bedoelde: dan worden de dagen 
weer merkbaar langer. Uitzien naar licht, wie doet dat 
niet? Het blijkt wel uit de vele lichtjes en versieringen 
die overal beginnen te verschijnen. 
Maar ook figuurlijk leven we in donkere dagen. Net 
nadat ik mijn vorige column had ingeleverd werden 
we opgeschrikt door de aanslagen in Parijs. Nog steeds 
heerst er een gespannen stemming in Europa. Er wordt 
jacht gemaakt op terroristen. Je vraagt je af: wanneer 
zal het híer raak zijn? En tegelijk dreigt het grote ge-
vaar van polarisatie, van elkaar wantrouwen. Mensen 
en groepen in de samenleving dreigen van elkaar te 
vervreemden, in plaats van de handen ineen te slaan. 
Beseffen we wel dat dit precies is wat de terroristen wil-
len bereiken: een sfeer creëren van angst en verdeeld-
heid?

Intussen wordt het Midden-Oosten verder geteisterd 
door geweld, en vallen de bommen op het gebied van 
de Islamitische Staat. Er zijn daar al heel wat meer bur-
gerslachtoffers gevallen dan in Parijs... Maar of het iets 
oplost? Met bommen bestrijd je geen denkbeelden. 
Maar wat dan? De wereld lijkt machteloos om blijvende 
vrede te bereiken.
Donkere dagen. In de kerk heet deze periode 'advent': 
door het donker heen uitzien naar het licht dat God 
doet doorbreken. Niet slechts met Kerst alleen, maar als 
grondhouding: uitzien naar licht in deze donkere we-
reld. En wonderlijk is het, te geloven dat een weerloos 
kind in een kribbe sterker is dan alle haat en geweld. 

O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest!

alPHa-cUrsUs in monster
In januari zal vanuit de hervormde gemeente van 
Monster voor de zesde maal de Alpha-cursus te starten. 
Een Alpha-cursus is een laagdrempelige kennismaking 
met het christelijk geloof. Deze cursus is zeer geschikt 
voor mensen die niets of bijna niets van het christelijk 
geloof weten maar wel op één of andere manier inte-
resse tonen.
Is deze cursus alleen voor deze mensen? Nee. Ook voor 
mensen met een christelijke achtergrond of gewoon 
kerkleden die meer willen weten van de Bijbel, geloven 
e.d, of dat willen opfrissen. Maar het kan ook zijn dat je 
met een niet christelijke buurman/buurvrouw, familielid 
of vriend(in) een Alpha-cursus wil volgen.

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

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

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

vakkennis en service. Daarin hebben wij als familiebedrijf 

een zeer goede naam hoog te houden. Niet alleen in 

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

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

bollen en knollen vinden inmiddels hun weg over de hele 

wereld; van het Westland tot Amerika en Japan.
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(16 november 17.00 uur, voor wie het wil terugkijken). 
Mooi dat hij op allerlei plekken iets goeds kan zeggen!

Op zondag 13 december volgen we Maria die op be-
zoek gaat bij haar nicht Elisabeth. Allebei verwachten 
ze een bijzonder kind. Wat moeten die twee veel te be-
spreken hebben gehad! Wij luisteren mee, evenals de 
kinderen in de kindernevendienst. ’s Avonds bezoekt 
ons ds. Prins uit Heinenoord. 

open kerk en boekenmarkt
Zaterdag 5 december is er weer open kerk van 10.00- 
11.30 uur. Ook is er BOEKENMARKT in de jeugdruimte 
van de kerk. Er zijn weer heel veel nieuwe boeken, puz-
zels, dvd’s, cd’s en lp’s.
Kom ook eens langs en breng anderen mee.

koorklanken
Het koor is inmiddels begonnen met het instuderen van 
enkele kerstliederen die we op Eerste Kerstdag tijdens 
de dienst hopen te laten horen. Wilt u dan nog met 
ons meezingen, wees er dan snel bij en kom woensdag 
2 december naar de kerk. We repeteren van 19.45 tot 
21.30 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk.

Het bestuur

kerst- en snuffelmarkt
Nog een paar weekjes en dan kunt u weer gezellig ko-
men snuffelen op de Kerst- en Snuffelmarkt. De Kerst- 
en Snuffelmarkt wordt gehouden op zaterdag 12 
december 2015 van 09.00 tot 13.00 uur. Natuurlijk 
zijn wij weer op zoek naar spulletjes. U kunt uw rom-
melmarkt- en kerstspullen naar de kerk brengen op 5 
december van 10.00 tot 11.30 uur tijdens de open kerk. 
Komt dat niet gelegen, dan kunt u de spullen ook inle-
veren op 7 en 8 december van 19.00 tot 20.00 uur.

Na dinsdag 8 december kunnen er geen spullen meer 
ingeleverd worden. Alles is dan al uitgesorteerd en 
tentoongesteld. Wij vertrouwen erop dat u alles voor 
ons bewaard tot hiervoor genoemde data, want he-
laas beschikken wij niet over een opslagruimte. 
Rommelmarktspullen voor of na die data aan ons aan-
bieden is dus geen optie. Dank voor uw medewerking!

De cursus start op donderdag 28 januari 2016 – de ove-
rige avonden in overleg met de cursisten – en omvat 
10 avonden en halverwege de cursus 1 zaterdag. De 
avonden beginnen om 19.00 uur met een gezamenlijke 
maaltijd en duren tot ongeveer half tien.
Waar wordt de cursus gehouden? Omdat de hervorm-
de gemeente Monster wegens werkzaamheden geen 
verenigingsgebouw tot haar beschikking heeft, zal dat 
op een andere locatie in Monster zijn. Waar, dat wordt 
nog bekend gemaakt. 
Zijn er kosten aan verbonden? In principe niet. Wel vra-
gen we op vrijwillige basis een kleine bijdrage voor de 
maaltijd. 
Is er een leeftijdsgrens? Nee; het is voor personen van 
18 tot 80-plus.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Neem 
dan contact op met Joanne Steenks,  tel. 06-11653196, 
e-mail: alpha@hervormdegemeentemonster.nl.

kerkdiensten
ZondaG 6 december 2015 (2e adventszondag)
10.00 uur: Ds. A.J. Molenaar
19.00 uur: Ds. W.J. van Schaik, Woubrugge

ZondaG 13 december 2015 (3e adventszondag)
10.00 uur: Ds. A.J. Molenaar
19.00 uur: Ds. E.J. Prins, Heinenoord

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

bij de kerkdiensten
Op zondag 6 december staan we stil bij de aankondi-
ging aan Maria: je zult een Zoon krijgen! Maria aarzelt 
niet, maar stelt zich in dienst van Gods plannen. Zo is ze 
een beeld van de volmaakte gelovige. Het is niet voor 
niets dat onze rooms-katholieke broeders en zusters 
haar nog altijd met ontzag groeten net als de engel 
deed: wees gegroet Maria!
In de avonddienst begroeten we ds. W.J. van Schaik uit 
Woubrugge. Recent was hij te zien in ‘Hallo Nederland’ 

Zaterdag 12 december houden wij in de glazen ruimte van de Wittebrug  
weer een gezellige Kerst- en Welfaremarkt. 

De markt is open van 9.30 uur tot 12.30 uur. Natuurlijk kunt u ook met elkaar gezellig 
een kopje koffie / thee of een Glühweintje met iets lekkers erbij nemen. 

Wij zien u toch ook want u weet het vast nog wel: “Zonder elkaar is iedereen alleen”

Om 10.00 uur is er vervoer geregeld  
vanuit de Terwebloem (hoofdingang)  
naar de Wittebrug.  
U wordt ook weer teruggebracht.

Kerstmarkt
Zonnebloem Poeldijk
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seniorenorganisaties kbo en Pcob gaan samen
De twee seniorenorganisaties KBO en PCOB willen sa-
men de toekomst in als dé grote seniorenorganisatie 
van Nederland: KBO-PCOB. Dat hebben de ledenraden 
van beide verenigingen vandaag besloten. “We bunde-
len onze krachten, in het belang van de Nederlandse 
ouderen”, zo stellen de beide voorzitters. De vereni-
gingen hebben opgeteld zo’n 300.000 leden. De eerste 
stap is het samenvoegen van de twee landelijke bu-
reaus tot één gezamenlijk bureau waarin de collectieve 
belangenbehartiging wordt opgepakt. De twee vereni-
gingen blijven vooralsnog in hun huidige vorm bestaan.

Het samengaan van de beide landelijke bureaus is een 
logische voortgang van de al jarenlange succesvolle ge-
zamenlijke belangenbehartiging en projecten. Hannah 
Bovenkerk, bestuursvoorzitter PCOB: “Onze verenigin-
gen vullen elkaar in veel opzichten aan. We vinden el-
kaar in de kernwaarden die we beide uitdragen, zoals 
het omzien naar elkaar en het opkomen voor ouderen.”
Wil van der Kruijs, bestuursvoorzitter Unie KBO: “Het 
samengaan van de bureaus is een belangrijke stap op 
weg naar één krachtige organisatie. Samen staan we 
nog sterker in de belangenbehartiging voor senioren, 
en dat is hard nodig in deze tijd.”

Vijf speerpunten
De eerste stap voor de gezamenlijke seniorenvereni-
ging KBO-PCOB is het samengaan van de landelijke 
bureaus die nu nog in Zwolle en ’s-Hertogenbosch ge-
vestigd zijn. Het nieuwe bureau gaat straks onder één 
naam de belangen van ouderen behartigen. De samen-
werking geeft meer slagkracht en zorgt ook voor meer 
zichtbaarheid in het maatschappelijke en politieke de-
bat. De nieuwe KBO-PCOB heeft vijf speerpunten voor 
het beleid van de komende jaren opgesteld: langer 
thuis wonen, koopkracht, digitalisering, veiligheid en 
zingeving.

eigenheid blijft
Stip aan de horizon is beide verenigingen samen laten 
gaan in één vereniging. Bij dit proces staat zorgvuldig-
heid voorop. Hannah Bovenkerk: “De kracht van onze 
verenigingen zit bij onze afdelingen, dicht bij onze le-
den. We werken samen vanuit wat ons bindt en met 
erkenning van verschillen in cultuur en structuur. Steeds 
meer organisaties richten zich op ouderen, maar juist 
onze verenigingsstructuur maakt ons uniek.” Wil van 
der Kruijs beaamt dit: “De lokale afdelingen zijn daarin 
belangrijk. De landelijke belangen- en serviceorganisa-
tie richten we nu gezamenlijk in, om te komen tot één 
effectieve en geïntegreerde werkorganisatie, in het be-
lang van al onze leden.”

kaarten
Op dinsdag 22 december kan er wel gekaart worden 
bij VRIENDEN. Op dinsdag 29 december en op dins-
dag 5 januari zal er niet gekaart worden bij restaurant 
VRIENDEN.

spreekwoorden en gezegden
Bij ze eigen kind is iedereen blind.
  Sjaak Bral

Wie van zijn herinneringen kan genieten,  
leeft tweemaal.
  Geertien en Grietje Huisman

kerstviering in de isW school op 20 december
Zoals u weet heeft de KBO dit jaar helaas niet de be-
schikking over de Rooszaal in de Leuningjes om de 
jaarlijkse Kerstviering te organiseren. Maar we hebben 
een sfeervolle ruimte gevonden in de aula van de ISW 
school tegenover de Leuningjes. De ingang is aan de 
Margrietlaan. We wijzen erop dat deze zaal een ver-
diept gedeelte heeft.
De commissie is er weer in geslaagd er een sfeervol ge-
heel te maken. Daarom hopen we dat veel KBO leden 
en vrienden van de KBO in Poeldijk zich hiervoor zul-
len aanmelden door middel van onderstaande strook. 
Belangstellenden worden verzocht om zich snel - uiter-
lijk 11 december – aan te melden. Ook indien u geen lid 
bent van de KBO, bent u a.s. zondag 20 december in de 
ISW school van harte welkom.
Het wordt een mooi programma dat uiteraard in het 
teken van het komende Kerstfeest staat. Het kamer-
koor Couleur Vocale verzorgt een muzikaal intermezzo.                                                                                            
Uiteraard is er ook een woord- en gebedsdienst waarin 
pastor R. Dits zal voorgaan en waarin ook de overleden 
leden zullen worden herdacht.
Na deze dienst zullen er drankjes en hapjes worden ge-
serveerd.
Al met al een sfeervolle bijeenkomst, waarin de KBO 
duidelijk haar identiteit laat zien. De toegang is gratis, 
maar er zal bij de uitgang een bus staan voor een vrij-
willige bijdrage. 
Wanneer u ook wilt komen, weet dan dat u hartelijk 
welkom bent.
Het bestuur wil graag weten op hoeveel deelnemers er 
gerekend mag worden. Dit is nodig om de zaal te kun-
nen inrichten en de inkoop te kunnen doen.
U kunt onderstaande strook invullen en inleveren bij:
•	 	Mevr. Corrie van der Voet 

Irenestraat 104 - Tel 0174 247608
•	 	Mevr. Lida Zuiderwijk 

Beatrixstraat 119 - Tel 06 19038168

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

kbo kerstviering zondag 20 december om 
14.00 uur (zaal open vanaf 13.30 uur)

Naam:  .....................................................................................................................

Adres:  ......................................................................................................................

Postcode:  ..............................................................................................................

Plaatsnaam:  ........................................................................................................

Telefoon:  ..............................................................................................................

❍ Zal deelnemen aan de kerstviering op  
zondag 20 december om 14.00 uur in de  
ISW school - ingang Margrietlaan.

U wordt verzocht met eigen vervoer te komen. Wellicht 
wil er een van de kinderen of kennissen even rijden. Of 
kunt u mee rijden met een van de andere KBO-leden bij 
u in de buurt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

✂
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Deze week geen plaatje van het dorp aan de Gantel, het 
bedrijfsleven of een vereniging, gewoon een kiekje van 
Poeldijkse jongens die als ware kameraden een bezoekje aan 
de kermis brachten. In de directe omgeving van het feest-
terrein was een fotograaf in de zomer van 1957 zo vrien-
delijk om een passerend dozijn jonge plaatsgenoten, plus 
rechtsonder (mogelijk) ‘een indringer’ vast te leggen. De 
jongens waren, na de dorst te hebben gelest en hun vaar-
digheden bij het prijsschieten te hebben getest, op weg naar 
huis toen zij plots een lens op zich wisten gericht. Voor het 
exemplaar is deze week ruimte gereserveerd in ons unieke 
dorpsblad. Een blad dat dreigt te worden opgeheven, doch 
waarover het laatste woord nog lang niet is gezegd en ge-
schreven. Wel zeker is dat de hier afgebeelde groep op de 
valreep een plekje ten deel valt. Dat meisjes en jongens er 
anno 2000-nu op jonge leeftijd gezamenlijk op uittrekken, 
is een feit. Aanmerkelijk meer dan op het moment deze 
opname tot stand kwam. Het was meer uitzondering dan 
regel om groepen van beiderlei kunne met elkaar aan te tref-
fen. Dat ongewone van toen is volledig achterhaald, andere 
leefgewoonten van de jeugd geaccepteerd. Overigens heb-
ben die veranderingen in talrijke gezinnen de wenkbrauwen 
van menigeen doen fronsen. Van de door sommige zoveel 
geprezen, door andere verafschuwde, hokken had ten tijde 
van deze opname nog nooit iemand gehoord. Dat die hok-
ken een meerwaarde zouden kunnen hebben, was voor ve-
len zelfs ondenkbaar. Toch is gebleken dat zulke verblijven, 
een enkele uitzondering daargelaten, zijn vruchten afwerpt. 
Vooral het aspect ‘veiligheid’ speelt een rol van betekenis en 

werd door hen die meenden de wijsheid in pacht te hebben 
nogal eens onderschat. Door de bindende werking die van 
het met elkaar omgaan uitgaat, beschermen jonge mensen 
elkaar in situaties die erom vragen. 
Bijgaande opname werd in de tweede helft van de jaren 
vijftig geproduceerd. De jongeheren stonden toen aan 
het begin van hun werkzaam leven, iets dat zij intussen 
al weer achter zich hebben gelaten. De toenmalige tiener-
jongens stellen zich, inmiddels wat grijzer en een rimpel-
tje rijker, gaarne aan u voor. We zien vooraan vanaf links: 
Ton Jongmans, Kees de Brabander, Joop Bakker, Siem van 
Bergen Henegouwen Jzn. en een tot nu toe onbekend geble-
ven (niet?) dorpsgenoot. Achter hen staan, eveneens vanaf 
links: Ton Daalman, Jan van Kleef, Cor Moen, Kees van 
Dijk, Henk Braam, Wil Vogels, Aad Krouwer, terwijl Jan 
van Bergen Henegouwen Jzn. de rij sluit. In die tijd gingen 
veruit de meeste Poeldijkse jongeheren, nadat zij de school-
deur voor de laatste maal in het slot hoorden vallen, in de 
tuinderijen hun brood verdienen. Deze groep maakt daarop 
een uitzondering. Opvallend dat het merendeel der jongens 
de agrarische sector na hun schooltijd (dus al voor 1960) de 
rug toekeerden, destijds een grote zeldzaamheid. We hebben 
hier in willekeurige volgorde te maken met twee bouwvak-
kers (Ton J. en Siem van Ber.Hen.), een slager (Kees de B.), 
een groenteman (Joop B.), een houtbewerker in de kistenfa-
briek van Willem Scheer (Cor M.), een agrarisch medewer-
ker (Ton D.), een bakker (Jan van K.), een kweker (Aad K.), 
een tuinbouw én W.O.S.-man (Kees van D.), een melkman, 
later postbode (Wil V.) en last but not least jongerenwer-

ker, judoman in hart en 
nieren én een niet met 
zich laten sollende ‘uit-
smijter’ (Jan van Ber.
Hen.). Lang niet alle 
jongens die dit plaatje 
vele jaren geleden heb-
ben bevolkt, krijgen 
deze onbekende foto 
thans nog onder ogen. 
In de overtuiging dat 
hun dierbaren plaatsing 
ervan toch naar waarde 
zullen weten te schat-
ten, gaan we sinterklaas 
en zijn zwarte knechten 
nu snel een warm wel-
kom heten.
‘Een vriendengroep, 
een niet geringe,
ondernam veelal leuke 
dingen.
Een uurtje ‘bieren’,
grietjes versieren,
alvorens zij naar huis 
toe gingen’ 

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen
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sinterklaas  
en Zijn Pieten  

binnenGeHaald !!!

De verwelkoming van het Spaans gezelschap in ons 
dorp was hartverwarmend. In groten getale werden ze 
opgewacht bij de Gantelbrug. Het was een geweldige 

intocht met blijde gezichten van zowel de kinderen 
als de volwassenen, gezellige muziek, dansende en 

ondeugende pieten met natuurlijk Sinterklaas, die een 
toerrit maakte in een koets.

Bedankt voor de grote belangstelling tijdens deze 
middag.

Het Sint Nicolaas Comité Poeldijk
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Er werd een historisch Westlands verhaal verteld dat 
tevens een bingospel was. En juist toen iedereen dacht 
dat de middag voorbij was, werd Sint Nicolaas als ere-
gast binnengeleid. Hij was, zo vertelde hij, geen on-
bekende in Poeldijk omdat hij zelf ook lid van De 
Zonnebloem was. Diverse gasten werden door hem toe-
gesproken en ontvingen een attentie en later voegde 
de ‘vriend van jong en oud’ zich bij de bezoekers aan de 
tafels en maakte overal een praatje, intussen genietend 
van een glaasje fris met een rietje. 
Aan het eind van het programma werd door Marriët 
Koppert van De Zonnebloem iedereen bedankt die aan 
deze middag had meegewerkt en ontvingen enkele 
trouwe helpers een extra attentie. De kantinemiddag is 
een van de vele activiteiten die mogelijk worden ge-
maakt door de Zonnebloem afdeling Poeldijk. 

sint nicolaas tUssen de Zonnebloemen
De wind waaide door de bomen op die donderdag 19 
november.. De maan gluurde door de ruiten langs het 
Wenpad. Binnen was er veel wild geraas. Daar zorgde 
Koos Jansen voor. 
Maar Sinterklaas was er ook. Hij had zijn trouwe schim-
mel thuis gelaten en ingeruild voor een eigentijdse 
rollator. Zo schuifelde de hoogbejaarde bisschop de 
kantine van de tennisclub Verburgh binnen. Het was 
maar goed dat hij twee leuke jonge Zwarte Pieten 
bij zich had. Zij installeerden de Sint op een kruk zo-
dat hij een zaal vol feestende leden van de Poeldijkse 
Zonebloem kon toespreken.
Het was de traditionele kantinemiddag van De 
Zonnebloem waar iedereen al weken naar had uitge-
keken. De gasten wisten al iets over het programma. 
Entertainer Koos Jansen zou optreden. Dat is altijd een 
garantie voor lachen en zingen en inderdaad zorgde 
Koos er voor dat de uren voorbij vlogen. Zijn oude en 
iets minder oude liedjes deden iedereen het slechte 
weer buiten vergeten. Iedereen brulde mee ‘Och was 
ik maar bij moeder thuis gebleven’, maar de sfeer was 
zo aanstekelijk dat niemand verlangde naar de warme 
kachel thuis. 
Tussen de muzikale programma onderdelen door zorg-
den de vrijwilligers van De Zonnebloem dat het de be-
zoekers aan niets ontbrak. Koffie, drankjes, warme en 
koude hapjes kwamen voortdurend langs. 

 Steun Verburch

Koop een vlaggetje
Maak € 10,- over naar NL06INGB0006699605 t.a.v. Verburch

Met vermelding van je naam

Win een Tv, Ipad of Camera
Uitreiking zondagmiddag tijdens het Eindejaar rad in de 

Verburch kantine 27 december om 16.00 uur.

U bent van harte welkom.

S
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Zilveren jubilarissen bij Pius X

Bij het najaarsconcert van muziekvereniging Pius X wer-
den 3 zilveren jubilarissen speciaal in het zonnetje ge-
zet.

jan-Willem 
nederpelt is 25 jaar 
lid van de vereniging. 
Al op jonge leeftijd 
begon hij met trom-
pet spelen en later 
heeft hij een eigen 
trompet van zijn ou-
ders gekregen. Jan-
Willem is lid geweest 
van het bestuur en 
diverse commissies 
maar vanwege drukke werkzaamheden met zijn eigen 
bedrijf en zijn gezin kan hij daar niet meer aan deelne-
men. Zijn ouders waren altijd zijn trouwste fans, en die 
hebben beide mee geholpen in de vriendenclub van 
Pius X. Zijn vader is helaas overleden maar moeder Ans 
is nog zeer betrokken en assisteert af en toe ook nog 
achter de bar. 

carola van der meer-Zwaartman is ook 25 jaar lid.  
Zij speelt altsaxofoon. Carola heeft ook haar bijdrage 
geleverd in verschillende commissies en staat altijd klaar 
om mee te helpen, ondanks haar drukke gezin. Beamer 
presentaties zijn vaak van de hand van Carola. Haar ou-
ders zijn ook haar trouwste fans en vrijwel altijd aanwe-
zig op de concerten. 

Gerard mank eveneens 25 jaar lid en hij speelt hoorn. 
Geert is op latere leeftijd gaan spelen en door zijn 
doorzettingsvermogen is hij nu zover gekomen. Een 
zeer betrokken lid en nooit te beroerd om de handen 
uit de mouwen te steken. Musiceren zit in de familie 
want zijn dochter heeft ook nog een korte tijd sopraan 
saxofoon gespeeld bij Pius X .

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

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

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

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

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

Uw mooiste foto 
op hout of  metaal

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

Al vanaf € 25,00

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

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

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

Onderhoud • Reparatie • APK
Verkoop Occasions • Airco service

Schade herstel

Jupiter 32 • 2685 LR Poeldijk
Telefoon 0174 - 248 030

www.autowassink.nl

SVB Transportgroep B.V.
ABC Westland 293

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

E-mailadres: info@svbtransportgroep.nl
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Tank & Schenk

 

Geef uw vereniging 
een steuntje 

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

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

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

  

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

Poeldijk

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

poelDijkertjes

Wil je Reiki leren in een kleine groep  
in huiselijke kring?

Op 4 donderdagavonden achter elkaar. 
We starten op 7 januari 2016.

 De kosten hiervan zijn € 175,-. 
De opleiding gaat door bij minimaal 

3 deelnemers. Opgeven kan via: 
Reiki@EstherEijgermans.nl

Of bel: 06-25163055
Voor Reiki behandelingen en opleidingen.

 www.EstherEijgermans.nl

Nu ook cadeaubonnen te koop.
Leuk idee voor de feestdagen!

Met vriendelijke groet,
Esther Eijgermans Reiki Healings en 

Inwijdingen.

Beatrixstraat 25 • 2685 BG Poeldijk  
www.EstherEijgermans.nl

Reiki@EstherEijgermans.nl 
06-25163055

SCOUTING POELDIJK
START OLIEBOLLENACTIE 2015 

IN HET WEEKEND VAN 11/12 DECEMBER KOMEN 
WIJ WEER LANGS DE DEUR OM UW BESTELLING 
OP TE NEMEN. ZE WORDEN OP OUDJAARSDAG 

GRATIS THUIS BEZORGD

Stichting ‘Je mag er zijn’ ’t Westland, speciaal voor pleegouders en 
pleegkinderen, is verhuisd van Poeldijk naar ’s-Gravenzande.

Ons pleegzorgmagazijn is nu aan de Fultonstraat 4 gevestigd, op het 
industrieterrein naast het sportpark van ’s-Gravenzande.

Mocht u kleding, speelgoed en andere kinderspullen over hebben,  
wij zijn er erg blij mee!

Voor meer info: www.jemagerzijn.nl ’t Westland. 
06-27367996 of twestland@jemagerzijn.nl

Heel veel dank voor alle lieve kaarten, 
bloemen en felicitaties ter gelegenheid van ons 

gouden huwelijksfeest.
Ook willen wij het Bartholomeuskoor 
bedanken voor de feestelijke H. Mis.

Onze dag was onvergetelijk.

Annie en Henk Willemsen

beste Poeldijkers,

Zoals u weet stopt  
de Poeldijker per 31 december.
Van het laatste nummer willen 
wij iets speciaals maken.

Wilt u nog iets kwijt, zoals een 
herinnering, een anekdote of 
iets anders over Poeldijk of een 
Poeldijker, dan kan dat. Wij 
verzamelen alles dat vóór  
15 december binnenkomt en we 
maken er een mooi slotnummer van.

E-mail: de_poeldijker@hotmail.com 
Postadres: Voorstraat 53,  
2685 EJ Poeldijk
(het blauwe brievenbusje dat bij 
slagerij v.d. Maarel aan de gevel 
hangt).
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JUMBO Boere ondersteunt carnavals vereniging De Blauwkonters.
De netto opbrengst van de bomen gaat naar de vereniging.

Dus voor een mooie kerstboom komt  
u langs bij JUMBO Boere.
De verkoop van de bomen is  
van 12.00 uur tot 20.00 uur,  
op zondag tot 17.00 uur.
Dit op 4-5-6 en 9-10-11-12-13 
december.

Gratis  
thuisbezorgd  
in Poeldijk.

JUMBO 
Boere zal 

net als vorig 
jaar de kraam weer 

opbouwen, om de door 
JUMBO zelf gemaakte 

oliebollen en appelflappen  
te verkopen.
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De Blauwkonters


