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

 Kijk voor onze bestellijst 
op pagina 12.

Op donderdag 24 december 
zijn wij open 

van 07.00 tot 15.00 uur.
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Geopend 
wo t/m vr 11.00 - 17.30 uur
za 11.00 - 17.00 uur.

Uw vertrouwen waard
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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

LET OP! GEWIJZIGDE INLEVERDATA:
Inleveren kopij: 

maandag 21 december vóór 12.00 uur.
Inleveren advertenties: 

dinsdag 22 december vóór 12.00 uur.

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

Voor de uitgave van 30 december, gelden de volgende inleverdata : 
Inleveren kopij: maandag 21 december vóór 12.00 uur; 
voor advertenties: dinsdag 22 december vóór 12.00 uur.

 18 december ♣  20.00 uur: Popkoor Fine Tuning. 
Westland Christmas Carol in de 
Bartholomeuskerk.

 19 december ♣  11.00 uur: Prijsuitreiking 
Kerstloterij in het repetitielokaal 
in de Leuningjes.

De   poelDijker
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ONS NIEUWE DORPSBLAD
Aan de opzet van Ons Nieuwe Dorpsblad wordt achter 
de schermen hard gewerkt.
Na de publicatie in de vorige Poeldijker hebben we vele 
positieve reacties mogen ontvangen. 
Verder hebben we overleg gehad met het bestuur van 
De Poeldijker en zij zullen alle medewerking geven aan 
een mogelijk vervolg. 
Ondertussen is een aantal mensen bereid hun mede-
werking aan het nieuwe blad te geven. 
Het betreffen: Jan Bogaard, Gabrielle Zwinkels, Wilfred 
Bronswijk, Jan Goeijenbier en Koos Verbeek.

We zijn volop bezig met voorbereidingen te treffen om 
begin 2016 Ons Nieuwe Dorpsblad op papier te kunnen 
gaan uitgeven. We zoeken nog meer enthousiaste men-
sen om ons te helpen.

Voor aanmeldingen en informatie kunt u mailen of bel-
len naar: 
Jan Bogaard, 0174-242570, bogaardij@hotmail.com of
Koos Verbeek, 06-53714151, koos@koosverbeek.nl 

BUURTPREVENTIE POELDIJK
Hallo Poelukkers,
 
Het Donkere Dagen Offensief gaat weer beginnen. In 
deze donkere dagen zal er weer veel worden ingebro-
ken, maar gelukkig kunt u hier zelf iets aan doen. Zorg 
ervoor dat het lijkt alsof er iemand thuis is, dus laat 
licht branden op gezette tijden en zorg ervoor dat de 
brievenbus geleegd wordt en vraag buren een extra 
oogje in het zeil te houden.
Natuurlijk zoeken we nog nieuwe buurtpreventen. Er 
hebben zich nu ruim 25 buurtpreventen aangemeld, 
maar er moeten er nog zeker een aantal bij! Voor kle-
ding en zaklantaarns wordt gezorgd, net als een gede-
gen cursus.
Dus meldt u z.s.m. hiervoor aan.  
Dit kan via arnoud.ammerlaan@live.com

Als u zich aansluit bij Buurtpreventie Poeldijk dan krijgt 
u ook de weekscans van Poeldijk.
 
Prettige Feestdagen en Samen staan we sterk, Bestuur 
Buurtpreventie Poeldijk.

DE TERWEBLOEM IN 
KERSTSFEER

Zaterdag 19 december van 10.30 uur – 15.30 uur is 
de Terwebloem in kerstsfeer.
In het restaurant kunt u genieten van de verschillende 
kraampjes van bakkerij van der Berg, sjaals en poncho’s, 
het rad van avontuur, kerststukjes en als het buiten 
heerlijk koud is, hebben wij  een kraampje met warme 
chocolademelk en een warme wafel.
 
Komt u bij ons de kerstsfeer proeven in het restaurant 
van de Terwebloem ? U bent van harte welkom! 

Uw adres voor al uw Kerstartikelen.
Heerlijke:

Kerstkransen met zuivere amandelspijs

Kerststollen met amandelspijs, groot en klein

Kerststollen met spijs en noten

Krent-tulbanden met en zonder spijs

Krententimpjes en krentenbollen

Kersttaarten in verschillende groottes

Kerstgebak in alle smaken

Kerstbonbons eigen fabrikaat

Uitgebreide sortering broodjes en croissants
voor uw kerstontbijt

Grote sortering brood, boterkoek en 
amandelkoek

Voor uw dessert: verschillende vormen 
chipolata-, chocolade-, sinaasappel- of
aardbeienpudding

ATTENTIE
OP DONDERDAG 24 DECEMBER KUNNEN

WIJ ONMOGELIJK MEER TELEFONISCHE
BESTELLINGEN AANNEMEN!

Bestellijsten liggen op u te wachten.
Makkelijk voor u en voor ons.

Doe ons een plezier en lever de bestellijst
zo spoedig mogelijk in (i.v.m. administratie).

Voor oudjaar bakken wij weer als vanouds:

Oliebollen (mét of zonder krenten)

Beignets (appel of kersen)

Appelflappen, sneeuwballen, saucijzen-
broodjes, kip-saté ragout hapjes enz.

Wij van Bakkerij van der Sande,
wensen u

Prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig 2016

Tot ziens in de Voorstraat !

             

            

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 30 november en zaterdag 1 december:

kipkerry en kipsaté ragout hapjes 
nu voor  ........................................................................................ @ 0,90
100 gram marsepein mozaïek nu voor  ........ @ 2,25
100 gram eigen fabrikaat kruidnootjes
 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 7 december en zaterdag 8 december:

slagroom-, mocca- of hazelnootschnitje
nu voor  ........................................................................................ @ 6,45  
6 zonnepit of sesamzaad crackers
nu voor  ........................................................................................ @ 1,90 
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 letter.

Wilt u iets speciaals als sintgeschenk?
informeer naar alle mogelijkheden en

bekijk onze Website. 

en dit alles bij
de hofleverancier van 

sinterklaas.
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

Vanaf 6 december ligger er ook Weer
kerstlijsten in de Winkel.
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R.K. basisschool De Nieuwe Weg
Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
Telefoon: 0174 - 247166
info@denieuweweg.wsko.nl
www.denieuweweg.wsko.nl

Familiekamer Silene 
Rijsenburgerplaats 27
2685 GA Poeldijk
(nabij de Terwebloem)

Informatie en bezichtiging:                                                                                                                     
Uitvaartverzorging 
Van Dijk & Noordermeer

0174-292926
www.dijknoordermeer.nl

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

Het beste alternatief voor thuis.

OLIEBOLLEN EN 
APPELBEIGNETS VAN 
SCOUTING POELDIJK

Vanaf 12 december kunt u 
onze leden langs de deuren 
verwachten. We starten dan 
weer onze jaarlijkse oliebollen-
actie. U kunt weer overheerlij-
ke oliebollen en appelbeignets 
bestellen. Zijn ze niet langs ge-
weest? Dan kunt u ze ook tele-

fonisch bestellen of zelf halen in onze kraam.

Op 31 december staat we weer met onze oliebollen-
kraam op de hoek Jan Barendselaan/ Irenestraat. Met 
een kampvuur om je aan te verwarmen en de top2000 
op de achtergrond kunt u uw bestelling doen.
Vanaf 8.30 uur kunt u heerlijke oliebollen en appel-
beignets in onze kraam kopen.
Wees er snel bij! Om 14.00 uur stoppen we, misschien 
zelfs eerder als we uitverkocht zijn!

Heeft u uw oliebollen gekocht in de voorverkoop dan 
worden ze in de ochtend van 31 december bij u thuis 
gebracht.
Kunt u oudejaarsdag niet naar onze kraam komen, 
maar wilt u onze overheerlijke oliebollen en appelbeig-
nets niet missen? Je kunt ze ook telefonisch bestellen 
via 0174-24 64 84.
De oliebollen worden gebakken door Bakkerij v.d. 
Sande en de appelbeignets i.s.m. Zorgbakkerij het 
Blauwe hek.

SINTERKLAAS OP DE NIEUWE WEG
Op vrijdag 4 december bracht Sinterklaas met zijn 
Pieten een bezoek aan De Nieuwe Weg. Sinterklaas 
kwam in zijn witte Cadillac naar de school toe. Door de 
zeer plaatselijke mist reed hij eerst de school voorbij, 
maar hij werd al zingend door de kinderen opgewacht 
en daardoor wist hij waar hij moest zijn.  Na een hart-
verwarmend welkom op het plein werd Sinterklaas met 
zijn Pieten in elke groep ontvangen met een liedje en 
een optreden. 

Sinterklaas bracht ook dit jaar weer cadeautjes mee 
voor de kinderen. De Pieten konden het uiteraard niet 
laten om met pepernoten te strooien en grapjes uit te 
halen bij de kinderen. De kinderen waren erg blij met 
hun komst. In groep 5 t/m 8 waren door de kinderen 
mooie surprises gemaakt met prachtige gedichten. We 
vonden het fijn dat hij dit jaar weer een bezoek aan ons 
heeft gebracht. Tot volgend jaar!



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

was zwanger en … in het nachtverblijf van de stad was 
geen plaats. En wat doe je dan, als het al laat is? Vrijwel 
elk onderdak is dan goed. Ze vonden een plek bij de 
dieren. Kerstkaarten die dit tafereel weergeven ma-
ken het soms erg romantisch. Maar als er inspecterende 
instanties geweest waren, zouden zij het goed gevon-
den hebben? Een kind in de voederbak van dieren? Niet 
al te hygiënisch. Als de avond valt, mag ik dan bij jou 
schuilen? 

Later, veel later, zouden twee mensen die op weg naar 
Emmaüs waren Jezus een schuilplaats aanbieden: ‘Blijf 
bij ons, het wordt al avond en de dag loopt ten einde.’ 

En als dan de advent voor bij is en als we kerst gevierd 
hebben, dan loopt het jaar ten einde. En als het dan 
oudjaar is, dan kruipen we bij elkaar. Rond zeven uur ’s 
avonds in de kerk. En daarna bij de familie, of misschien 
bij goede vrienden of buren. We zoeken geborgenheid, 
warmte. En we hopen op een goed nieuw jaar. Mogen 
ook in het nieuwe jaar mensen een schuilplaats vinden. 
Bij geweld en onderdrukking, bij eenzaamheid en ver-
driet. En mogen wij geïnspireerd worden, elkaar zo’n 
plaats te bieden. Mag ik dan bij jou schuilen? 

U een zalig kerstfeest en een gezegend nieuwjaar wen-
send,

Pastor Kwee. 

SCHUILEN
‘Mag ik dan bij jou schuilen…’ Een lied van Claudia de 
Breij, dat populair is. Een lied dat wat los maakt. ‘Als 
de avond valt en ’t is mij te donker, mag ik dan bij jou?’ 
Het is herfst, winter, koud, guur, donker. We zoeken 
beschutting, warmte, veiligheid. Er zijn veel liedjes die 
gaan over het verlangen naar veiligheid, geborgenheid. 
Denk bijvoorbeeld aan ‘Blijf altijd bij mij’ van Brigitte 
Kaandorp. ‘Laat mij nooit meer alleen …’ Of het mooie 
lied ‘Avond’ van Boudewijn de Groot, het stond in 2005 
nummer 1 in de Top 2000. 

Claudia zingt ‘Als de avond valt …’ en ‘Als de oorlog 
komt’. Nu ik dit schrijf zijn er vrijdag, 13 november, aan-
slagen in Parijs geweest. President Hollande en premier 
Rutte gebruikten het woord: oorlog. We zijn in oor-
log. Je hoort het niet graag, het is gruwel, maar toch is 
het zo. En mensen die geconfronteerd werden met het 
geweld in Parijs konden maar twee dingen doen, als ze 
het al konden: vluchten of schuilen. Je schuilt voor kou 
en donker, maar ook voor geweld. 

Lang geleden waren er twee mensen, die wilden schui-
len voor het donker en de onherbergzaamheid van 
de nacht. Op pad gestuurd door een of andere heer-
ser die zo nodig al zijn onderdanen wilde tellen. Zij 

Wij zijn er voor uWij zijn er voor u

EEN PERSOONLIJKE UITVAART
MET OOG VOOR DETAIL

Telefoon 0174-270090
Uitvaart- informatiecentrum

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

DE LIER

LUPINE_0911_09_POELDIJK_93x91.indd   1 14-09-2011   10:45:42
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Onze Kerst openingstijden zijn:
Donderdag 24 december  06.00-19.00 uur
Vrijdag 1e Kerstdag  10.00-18.00 uur
Zaterdag 2e Kerstdag 09.00-21.00 uur

Wij wensen u allen

Prettige
Kerstdagennd.

Jan Barendselaan 188, Poeldijk - tel. 725015
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HET GEBRUIK VAN DE 
CONSECRATIEBEL IN DE 
BARTHOLOMEUSKERK 
Sinds enkele jaren komt de vraag regelmatig naar ons 
om de consecratiebel weer te gaan gebruiken.
Tijdens de Franciscusviering op 3 oktober in de St. 
Jozefkerk te Wateringen werd ook de bel gebruikt.
De vice- voorzitter van ons kerkbestuur, alsmede een 
parochiaan die naast hem zat, vonden dat de bel eigen-
lijk ook weer in Poeldijk moet gaan klinken.
De functie van de consecratiebel is om de kerkgangers 
te attenderen op het belangrijkste gedeelte van de eu-
charistie.
Na deze Franciscusviering is zowel in het parochiebe-
stuur als in de Stuurgroep Liturgie de consecratiebel ter 
sprake geweest.
Op de bijeenkomst liturgie van alle parochies van de 
federatie is navraag gedaan in welke kerken de bel ge-
bruikt wordt en toen bleek dat alle parochies deze ge-
bruiken, behalve onze eigen Bartholomeusparochie.
Na verder overleg met betrokken werkgroepen is be-
sloten om de consecratiebel weer in onze kerk te laten 
klinken en wel met ingang van 1 januari 2016.

Met vriendelijke groeten, Parochiebestuur en 
Stuurgroep Liturgie.

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 van 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 als 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 ken-
nis van deze stichting wordt door de lokale regering 
gewaardeerd en steeds meer financieel ondersteund, 
al draait de woonboerderij vooral op  financiele steun 
vanuit Nederland. Uw financiele steun is hard nodig om 
de kinderen te kunnen blijven helpen  bij het verwer-
ken van hun afschuwelijke ervaringen en ze op te van-
gen en voor te bereiden op een gezond bestaan. De 
offerkist achter in de kerk is weer beschikbaar voor uw 
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 
j.v.p.
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KINDJE WIEGEN
Op 2e kerstdag van 11.00-11.30 uur 
is er in de H. Bartholomeuskerk in 
Poeldijk, samen met het kleuterkoor 
van Deo Sacrum en met muzikale be-
geleiding, een leuke activiteit!
We steken gezellig de kaarsjes aan 
en vertellen het kerstverhaal. Blader met ons mee en 
verwonder je over de mooie prenten op een groot di-
gitaal scherm. Ook maken we samen muziek en zingen 
natuurlijk veel kerstliedjes. Vergeet niet een kijkje te 
nemen bij de kerststal!
Kindje Wiegen is speciaal bedoeld voor alle peuters en 
kinderen van groep 1 tot en met groep 3. Iedereen is 
welkom!  

GEZELLIG PAROCHIEDINER
Op vrijdagavond 6 februari 2016 organiseert de 
Commissie Kerkenveiling Poeldijk in samenwerking met 
Restaurant & Partycentrum Vrienden voor de zesde keer 
een gezellig parochiediner. Het diner bestaat uit een 
voorgerecht - hoofdgerecht - nagerecht - koffie met 
bonbon, en is inclusief drank (fris - bier - wijn). Tussen 
de gangen krijgt u niet alledaags entertainment voor-
geschoteld.
De prijs voor deze fantastische avond is € 55,00 per 
persoon en de netto opbrengst is bestemd voor de H. 
Bartholomeuskerk. Het maximaal aantal personen is 
120. Dus wees er op tijd bij, want vol is echt vol! 
Opgave voor het parochiediner kan bij Piet de Vreede 
(pamdevreede@caiway.nl, 0174-620739). Geef per mail 

DE ‘WESTLAND CHRISTMAS 
CAROL’

Na het grote succes van de ‘Westland Passion’ in april 
dit jaar komt het popkoor Fine Tuning op 18 decem-
ber met een uitvoering geïnspireerd op het beroemde 
kerstverhaal van Charles Dickens ‘A Christmas Carol’. In 
deze Westlandse uitvoering wordt de hoofdrol vertolkt 
door een tuinder die, net als Scrooge in het verhaal van 
Dickens, door omstandigheden gierig en nors is gewor-
den.

In deze herkenbare Westlandse voorstelling wordt door 
acteurs en solisten van het koor een kerstverhaal met 
een boodschap gebracht. Met behulp van popsongs van 
o.a. Bruno Mars en Katy Perry, afgewisseld met kerst-
nummers als Feliz Navidad en Last Christmas, wordt het 
verhaal verteld en uitgebeeld. Het beroemde kerstver-
haal wordt op deze wijze tot leven gebracht en laat u 
met een warm kerstgevoel naar huis gaan. 
Popkoor ‘Fine Tuning’ is een jong en ambitieus koor dat 
in 2014 is opgericht. Met leden tussen 20 en 40 jaar oud 
wordt er wekelijks gerepeteerd op donderdagavond 
van 20.00-22.00 uur. Het repertoire bestaat uit nieuwe 
– zowel Engels- als Nederlandstalige – popsongs.

De ‘Westland Christmas Carol’ wordt uitgevoerd 
op vrijdag 18 december om 20.00 uur in de 
H.Bartholomeus kerk, Voorstraat 109 in Poeldijk. Het 
is geschikt voor jong en oud.  De toegang is gratis met 
een vrijwillige bijdrage na afloop.
Meer informatie is te vinden op: https://www.facebook.
com/PopkoorFineTuning
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of telefoon uw naam, adres, telefoonnummer en het 
aantal personen voor het parochiediner op. Het bedrag 
van € 55,00 maal het aantal personen kunt u overma-
ken op IBAN rekeningnummer NL13 RABO 01353.64.388 
van de Stichting Kerkenveiling H. Bartholomeusparochie 
in Poeldijk onder vermelding van ‘parochiediner 2016’. 
De inschrijving is pas definitief als het bedrag op de re-
kening is bijgeschreven. 

We zien u graag die avond om 18.30 uur in Restaurant 
& Partycentrum Vrienden aan de Voorstraat 71-75 in 
Poeldijk! Voor vragen kunt u mailen naar info@kerken-
veilingpoeldijk.nl .

Harry Stijger

KERKBERICHTEN
WEEKEND 19/20 december: 4e zondag van de 
Advent (C).
Zaterdagavond 19.00 uur:
GEEN VIERINGEN IN DE HELE REGIO!!!!

Zondagochtend 11.00 uur: BOETEVIERING.
WOORD- EN COMMUNIEVIERING m.m.v. het 
Bartholomeuskoor.
Voorganger: Diaken Ronald Dits.

Intenties: Jaap Zuiderwijk, Nelis Lelieveld, Henk 
Broch en Corry Broch-van Ruijven, Piet Verbeek, 
Jana Duyvesteijn-Enthoven, Geert van Vliet, Joop 
Rijgersberg en Bep Rijgersberg-van Dijk.

KERSTMIS
Donderdag 24 december om 18.30 uur:
GEZINSVIERING m.m.v. het kinderkoor en met het 
School-Kerst-Koor.
Voorganger: Pastor Vijftigschild.

Intenties: Jaap Zuiderwijk, Margreet Bruinen- Buma, 
Leo Bruinen, Jan Verbeek, Johannes van Wingerden, 
overleden familie Verbeek- Witkamp, overleden 
familie Zuijderwijk-Bruggeling, Astrid Duijvestijn, 
Ineke Gardien en overleden ouders Gardien-Lourier, 
Jan Scheffers.

Donderdag 24 december om 21.00 uur:
JONGERENVIERING m.m.v. leden van het popkoor Fine 
Tuning.
Voorganger: Pastoraal medewerker Els Geelen.

Intenties: Overleden familie Gardien-Verbeek, 

Theodorus Bentvelzen en Josephina Bentvelzen-
Dolmans, Jeanne Koremans-Lelieveld, Greet v.d. 
Bogaert-Scholtes, Riek v.d. Zeijden-Zuijderwijk, Jan 
Scheffers, Corrie v.d. Valk-Zuijderwijk, Herman Zuij-
derwijk, Jan Scheffers.

Donderdag 24 december om 23.00 uur:
PLECHTIGE NACHTMIS m.m.v. het Bartholomeuskoor.
Voorgangers: Pater Th. van Leeuwen en pastoraal werk. 
Els Geelen. 

Intenties:Roos van der Knaap-van den Berg en 
zoon Hans, Nico van Kester en familie, Gerard 
Heskes en Truus Heskes-Flaton, Ton Jongmans,  
Jan Scheffers.

Vrijdag 25 december om 10.30 uur: 
EERSTE KERSTDAG.
PLECHTIGE HOOGMIS m.m.v. de verschillende koor-
groepen van Deo Sacrum, Projectzangers en m.m.v. het 
Delphi Consort. 
Voorganger: Pater B. ten Berge.

Intenties: Jaargetijde Grar v.d. Ende-Zuijderwijk, 
Aad en Ria v.d. Knaap-Barendse, Joke Daalman, Jan 
Daalman, Gré Daalman-Nederpelt, Nico Kester, Joop 
Daalman, Martien Zuidgeest, Rien van Kester, Gerard 
Thoen, Kees Veerkamp, Harry en Grarda Heuchemer, 
overleden ouders Brabander-Greve en Ton en Jeanne 
Zuijderwijk-Brabander, Jaap Zuiderwijk, Ton van 
Kester, Koos Kester, Sonja van Kester-van Mil, Geert 
Verbeek, familie v.d. Loos-van Leeuwen, Aad den 
Ouden, Aad Broch, Geertruida van Huik-Grossat, 
Greet Bron-van Rossen, Cor Zuiderwijk, Frans Onings, 
Harry v.d. Berg, Corrie v.d. Valk-Zuijderwijk, Trudie 
van Ruijven-Vollebregt, Toos van Ruijven-Persoon, 
Corrie Duijvesteijn-Vonk, Barbara Helderman en 
overleden familie Helderman, Kees Ruimers en over-
leden familie, Tinus v.d. Meijs, overleden ouders 
Gerard en Ida van den Berg- Veerkamp. 

Zaterdag 26 december TWEEDE KERSTDAG: 
om 10.00 uur:
OECUMENISCHE GEBEDSVIERING in de Hervormde Kerk 
aan het Fonteinplein te Poeldijk. 
In deze viering is jong en oud van harte welkom.

Zaterdag 26 december om 11.00 uur:
KINDJE WIEGEN. De kinderen zingen en spelen rond de 
kerststal. 
Kinderen uit groep 1, 2, 3 en 4 zingen de liedjes die ze 
geoefend hebben.

VERBAZEND VEELZIJDIG

utiliteitsbouw verbouw   onderhoud ontwikkeling

VERBAZEND VEELZIJDIG

jupiter 26 2685 LR poeldijk 

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

voor de beroepsmatige en

particuliere klant!
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Het WerkTalent 
zaalvoetbaltoernooi

Zondag 27 december

Westlandse teams
strijden voor de TITEL

12.00 uur: Start Toernooi
15.30 uur: Eindejaar Rad

18.00 uur: Feestavond met DJ

23.00 uur: Sluiting

         Pedicure Praktijk  &  
                               Schoonheidssalon

In de Witte Brug bij de Backershof

Leny Knoors - 06 488 34 585

Gezichtsbehandeling € 29,50

Pedicure Praktijk                   
Verhoog 

Gevestigd in het  Sport 
Medisch Centrum Westland 

 
 
 
 
 

  
 Verburghlaan 24a Poeldijk 
 Bel voor en afspraak 
 06‐27000290  

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
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WEEKEND 27 december: FEEST VAN DE HEILIGE 
FAMILIE.
Zondagochtend om 11.00 uur:
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor M. Kwee.

Intenties: Koos van Dijk, Geert Verbeek, familie v.d. 
Loos-van Leeuwen.

Donderdag 31 december om 19.00 uur: OUDJAAR.
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pater G. Zwaard.

Intenties: Aad en Ria v.d. Knaap-Barendse, Niek v.d. 
Knaap en Jo v.d. Knaap-van Kester, Rien van Kester, 
Ton van Kester, Riek v.d. Zeijden-Zuijderwijk, Jan 
Scheffers, Truus Heskes-Flaton, Roos v.d. Knaap-v.d. 
Berg en zoon Hans, Cor Zuiderwijk, Harry v.d. Berg, 
Arnold Duijvesteijn.

LET OP: NIEUWE AANVANGSTIJD!!!!!

Vrijdag 1 januari om 09.30 uur: NIEUWJAAR.
EUCHARISTIEVIERING m.m.v. het Bartholomeuskoor.
Voorganger: Pastor M. Kwee.

Intenties: Jaargetijde Wim van Dijk.

IEDERE WOENSDAG is de kerk van 13.30 tot 
15.00 uur geopend en ook de eerste en derde 
ZATERDAGMORGEN van 10.00 uur tot 11.30 uur. 
Om zomaar even binnen te lopen voor een stil moment, 
alleen of met anderen, om een kaarsje aan te steken of 
er gewoon even te zijn.

VIERINGEN IN DE BACKERHOF

Donderdag 24 december om 19.00 uur:
GEEN VIERING.
Donderdag 31 december om 19.00 uur:
GEEN VIERING.

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

Vrijdag 18 december
15.00 uur: Eucharistieviering Past. P. Linders
Zondag 27 december derde Kerstdag
10.30 uur: Feestelijke Eucharistieviering Past. P. Linders

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

Wij wensen
alle patiënten en bekenden

Prettige Feestdagen
en een

Voorspoedig
Nieuwjaar

Praktijk voor
Fysio- en Manuele Therapie Barendse

Tandartspraktijk van Zijl

wenst alle patiënten en bekenden

Prettige Feestdagen

en een

Voorspoedig 2016

van Velzenstraat 1   -   telefoon 280493

De heer en mevrouw Schijen - van Leeuwe
De heer en mevrouw Touw - v. Basten Batenburg

Mevrouw Schuring

danken u allen
voor de vele goede wensen

en wensen u allen
prettige feestdagen

en een gelukkig en gezond 2014.

Wij wensen
alle patiënten en bekenden

Prettige Feestdagen
en een

Voorspoedig
Nieuwjaar

Praktijk voor
Fysio- en Manuele Therapie Barendse

Tandartspraktijk van Zijl

wenst alle patiënten en bekenden

Prettige Feestdagen

en een

Voorspoedig 2016

van Velzenstraat 1   -   telefoon 280493

De heer en mevrouw Schijen - van Leeuwe
De heer en mevrouw Touw - v. Basten Batenburg

Mevrouw Schuring

danken u allen
voor de vele goede wensen

en wensen u allen
prettige feestdagen

en een gelukkig en gezond 2014.
Jan Barendselaan 72 • 2685 BV  Poeldijk  /  Tel. 0174-283996

Fijne Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuwjaar

Stomerij

sinds 2005

De heer en mevrouw Schijen - van Leeuwe
De heer en mevrouw Touw - van Basten Batenburg
mevrouw Salman

Mede namens onze
medewerkers in de praktijk

danken wij u hartelijk
voor de vele goede wensen

en wensen u wederkerig
fijne Kerstdagen 

en een gezond 2016.

Opslagruimte gezOcht! 
per 1 januari 2016.

De winkeliersvereniging OKE is voor haar 
kerstverlichting op zoek naar opslagruimte, 

tegen betaling.
Het gaat om 4 europallets (stapelbaar).

Er moet wel stroom aanwezig zijn voor de 
tijdklokken.

Wie heeft ruimte om dit op te slaan?

Voor informatie neem contact op met:  
Hans Heuchemer - Tel. 06.21230206
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WINTER-ROOS 
Vanuit mijn studeerkamerraam kan ik een rozenstruik 
zien in een hoekje van mijn voortuin. In deze decem-
bermaand is er uiteraard niet veel aan te beleven. De 
bladeren zijn vrijwel allemaal afgevallen en je ziet de 
kale takken vol stekels. Een beeld van de winter, als al-
les stilstaat.
Maar tot mijn grote verbazing zitten er twee bloemen 
aan de struik, twee rode rozen. Nu, in december! En als 
ik eens dichterbij kijk, zie ik verschillende knoppen die 
nog meer bloemen beloven. Ten minste, als het weer 
niet slechter wordt...
Deze roos doet me denken aan een oud kerstlied:  

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken...

Die roos in mijn tuin, en in het lied, staat voor Jezus. 
Hij wiens geboorte we vieren met Kerst, als de natuur 
koud en donker is. Maar midden in die troosteloze tijd 
bloeit er iets! 
Een bloem is kwetsbaar. Er hoeft maar hagel of vries-
kou te komen, en weg zijn mijn rozen. Zo is ook het 
kerstkindje in de kribbe kwetsbaar. Arm, en geboren in 
een vijandige wereld. Koning Herodes zal proberen het 
te vermoorden. Je vraagt je af of dit kindje ooit iets zal 
bereiken... 
En toch! Een bloem spreekt  van leven en lente, van een 
nieuw begin. Als ik naar de roos in mijn tuin kijk weet 
ik het: na de winter komt een nieuw seizoen. Léven 
is sterker dan kou en doodsheid. En zo is het ook bij 
Jezus’ geboorte. Een teer kindje, maar tegelijk zoveel 
meer. Het zegt ons dat de duisternis niet wint! Want 
God komt de wereld in. Hij laat ons niet over aan de 
dorheid. Dit kindje zal dood en donker overwinnen, en 
een nieuw leven laten doorbreken. Ieder die het ge-
looft zal het ervaren! En daarom: goede kerstdagen 
gewenst iedereen!

KERKDIENSTEN
ZONDAG 20 december 2015 (4e adventszondag)
10.00 uur: Ds J. Snaterse, Vlaardingen.
19.00 uur: Ds. A. Vastenhoud, Den Haag.

DONDERDAG 24 december 2015 (Kerstavond)
19.30 uur:  Ds A.J. Molenaar, Kerstzangdienst m.m.v. 

“De Lofzang” uit ’s Gravenzande.
 
VRIJDAG 25 december 2015 (Eerste Kerstdag)
10.00 uur:  Ds A.J. Molenaar m.m.v. “Immanuel” 

Poeldijk.
 
ZATERDAG 26 december 2015 (Tweede Kerstdag)
09.30 uur: Ds  A.J. Molenaar Oecumenische dienst.

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

ZONDAG 27 december 2015
10.00 uur: Ds. G. van Velzen, De Lier.
19.00 uur: GEEN dienst.

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

Bij de kerkdiensten
Op zondag 20 december is er tweemaal een gast-
voorganger. ’s Ochtends begroeten we ds. J. Snaterse 
uit Vlaardingen en ’s avonds ds. A. Vastenhoud uit Den 
Haag. 
Op donderdagavond 24 december is er zangdienst 
op kerstavond. Een muzikale bijdrage levert chr. gem. 
koor ‘De Lofzang’ uit ’s-Gravenzande o.l.v. Bert Visser. 
We zingen vele bekende liederen! Mocht u voor deze 
dienst verzoekliederen willen vragen: dat kan. Maar dit-
maal uiteraard alleen kerst- en adventsliederen!
Op eerste Kerstdag is er een feestelijke viering, 
waaraan traditiegetrouw christelijk gemengd koor 
‘Immanuel’ muzikale medewerking verleent. We horen 
uiteraard de boodschap over de komst van Jezus. Een 
wonder waar je nooit over uitgedacht raakt! Kom het 
meevieren in de kerk, met velen hier en wereldwijd. 
Op tweede Kerstdag is er een oecumenische gezins-
dienst samen met de R.K. Bartholomeüsparochie, waarin 
kinderen alle aandacht zullen krijgen. Het thema van de 
dienst is ‘engelen’, engelen die de goede boodschap van 
Jezus’ geboorte brachten aan de herders in Bethlehem. 
Bekende liederen voor jong en oud zingen hierover! De 
preek is kort en krachtig, kinderen zullen een gedicht 
opzeggen en er is een vrij verhaal. Iedereen hartelijk 
welkom, neem het hele gezin maar mee! Na afloop is er 
koffie of iets anders, en een presentje voor de kinderen.
Op zondag 27 december is er alléén ’s ochtends een 
kerkdienst. Want zoals de oude Romeinen al zeiden 
‘niet het vele is goed, maar het goede is veel’. In deze 
dienst gaat ons voor ds. G. van Velzen uit De Lier. 

OPEN KERK
Zaterdag 19 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.

Bidden op zaterdagochtend
Op zaterdagochtend 19 december is er, zoals elke 
derde zaterdag van de maand, een gebedsbijeenkomst 
in de kerk. Het tijdstip is van half tien tot tien uur, dus 
voorafgaand aan de Open Kerk die om tien uur begint. 
U bent allen hartelijk uitgenodigd om te komen en mee 
te bidden. Door het tijdstip hebt u ruimte genoeg voor 
andere dingen erna, zoals boodschappen of familiebe-
zoek. Wat we gaan doen: het Bijbelgedeelte voor de 
zondag alvast lezen, bekijken of er nog specifieke din-
gen of mensen zijn in de gemeente die gebed kunnen 
gebruiken, en dan in een kringgebed bidden daarvoor 
en voor de komende kerkdiensten. Niemand is verplicht 
mee te doen in het gebed, alleen stil zijn en in je hart 
meebidden mag ook. Wie bidt en dankt brengt ande-
ren bij de Heere, maar komt ook zelf dichter bij Hem. 
Een dubbele zegen... Wees welkom!

OUD PAPIER
De oud-papiercontainer staat klaar van: ZATERDAG 
2 JANUARI 2016 op het adres: Monsterseweg 112, 
Poeldijk (naast hotel-restaurant  Unicum-Elzenhagen).
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Kerstbestellijst
 VOORGERECHTEN
__________ x  Carpaccio  

(met GRATIS zakje dressing) 

__________ x  pijnboompitjes en  

geschaafde kaas

__________ x Parma of Serrano ham

__________ x stukje gerookte kipfilet 

__________  ons gerookte kip  

carpaccio (gesneden)

RUNDVLEES
____________________  Ossenhaas / Tournedos

____________________  Kogelbiefstuk

____________________  Staartstuk 

____________________  Rosbief 

____________________  Entrecote  

____________________  Rib-eye 

____________________  Runder rollade

____________________  Carpaccio rollade

VARKENSVLEES
____________________  Varkenshaas 

____________________  Varkens filetrollade 

____________________  Cranberryrollade 

____________________  Spaanse rollade 

____________________  Pesto brie haasje 

GRILHAMMETJES (vanaf 500 gram) 

KALFSVLEES
____________________  Kalfsoesters 

____________________  Kalfsentrecote 

____________________  Kalfsrollade 

____________________  Saltimbocca 

KALKOEN EN WILD 
____________________  Kiprollade

____________________  Kalkoenfilet

____________________  Hele kalkoen

____________________  Kalkoendijen 

____________________  Konijnenbouten

____________________  Hertenbiefstukjes 

____________________  Eendenborstfilet 

OPGEMAAKTE SALADES
__________ x 4 personen Vleessalade

__________ x 4 personen Kipsalade

__________ x 4 personen Zalmsalade

__________ x pond rundvlees salade

__________ x pond kip salade

GOURMET / FONDUE 
300 gr per persoon in bakjes van 200 gram 

__________ pers. Goumet

 ______ x mini slavinkjes

 ______ x varkenshaas

 ______ x kipfilet naturel

 ______ x gemarineerde kip 

 ______ x biefstuk

 ______ x mini kip satétjes 

 ______ x shoarma 

 ______ x Brusselse kip 

 ______ x pepersteaks

 ______ x mini hamburger 

 ______ x mini cordon bleu

 ______ x rosbiefrolletjes  

 ______ x lamsracks

__________ kinder Gourmet 

__________ pers. Fondue

   

 ______ x kruidenboter

 ______ x knoflooksaus

 ______ x zigeunersaus  

DESSERT  
van ’t IJswinckeltje
Zie aparte ijs bestellijst

Van der Maarel, keurslager
Voorstraat 53, 2685 EJ POELDIJK
Tel. 0174-245262
info@vandermaarel.keurslager.nl, www.vandermaarel.keurslager.nl

Naam

Adres 

Telefoonnummer 

Ik haal mijn bestelling op:

 Woensdag 23 december    Donderdag 24 december  (gewenste datum aankruisen)
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LOOPT U MEE?
Wordt collectant voor de hersenstichting.
Van 1 t/m 6 februari 2016 wordt de hersenstichting 
collecte gehouden. Voor Poeldijk zijn wij dringend op 
zoek naar nieuwe collectanten. Iedereen heeft in de fa-
milie of in de vriendenkring te maken gehad met één of 
ander vorm van hersenletsel. Het zou geweldig zijn als 
u ons wilt helpen voor dit goede doel.
Eén op de vier mensen krijgt ooit in zijn of haar leven 
met een hersenaandoening te maken. Hieronder val-
len onder meer: beroerte, dementie, autisme, migraine 
adhd, etc...... De opbrengst van de collecte wordt be-
steed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voor-
lichting, om zo een bijdrage te leveren aan en betere 
toekomst voor mensen met een hersenaandoening.
Voor dit werk is veel geld nodig. daarom vragen wij uw 
hulp om tijdens de collecteweek een paar uurtjes te col-
lecteren voor dit goede doel. Het is een kleine moeite 
met een groot effect.
U kunt zich opgeven bij de collecte organisator:
Dhr. J. van de Laar, Voorstraat 14 app.8, Poeldijk
tel.: 240178, e-mail: jan.katy@hetnet.nl 

technisch installatiebedrijf
Techniek gaat 
prima samen.

Een Batenburg Techniek onderneming

Centrale verwarming

Gasinstallaties

Luchtbehandeling

www.dekkervangeest.nl

Vlotlaan 578

2681 TX Monster

0174-212080

Klimaatinstallaties

Loodgieterwerk

Service en onderhoud

Het adres voor uw cv-installatie en sanitair

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 

Hersenstichting 
Nederland

OPBRENGST MS COLLECTEWEEK
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is 
het mooie bedrag van € 1.623,00 in Poeldijk opgehaald.
Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onder-
zoek (voor een beter leven nu en een toekomst zonder 
MS), begeleiding en voorlichting.
We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit 
jaar weer door weer en wind op pad zijn gegaan, har-
telijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, 
dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te 
Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar onder-
steunen als collectant? Neem contact op met het 
Nationaal MS Fonds, 010-591 98 39 of via  
www.nationaalmsfonds.nl

De 51ste show van De Edelzanger is weer achter de 
rug. Deze keer in samenwerking met de Westlandse 
Kromsnavel Club. Vele vogelliefhebbers wisten de weg 
naar de Brug in ’s-Gravenzande te vinden. De officiële 
opening werd dit jaar verricht door wethouder Arne 
Weverling, onder grote belangstelling maakte hij de al-
gemeen kampioen bekent. 
De titel “allerbeste vogel van de show” ging dit jaar 
naar een kleurgrasparkiet, gekweekt door John Bol.  
Hij ontving uit handen van Arne Weverling het bij dit 
kampioenschap horende bondskruis. 
De overige kampioenen waren: kleurkanaries Ted 
Zuidgeest, postuurkanaries Ton Zuiderwijk, zebravin-
ken, Japanse meeuwen, lonchura’s, vrije derby en klas-
sement Gerard Storm, tropen en Gouldamadines Jos 
van der Knaap, grote parkieten en derby Koos van der 
Salm, Europese cultuurvogels Wilbert de Rijke, B/C vo-
gels Barry Verbeek en tot slot de kampioen agaporni-
den John Voois. De Westlandse kromsnavelclub kende 
twee algemeen kampioenen, een bij de eigen kweek 
vogels en een bij de open klasse vogels, dit waren res-
pectievelijk Aad Vellekoop met een derbyan parkiet en 
Peet van Uffelen met een roodvleugelparkiet.
www.edelzanger.net

Vogelvereniging
De Edelzanger Monster
Secretariaat J.W.G. Verbeek
Mauritslaan 43, 2685 VA  Poeldijk
Telefoon 0174 - 242746
E-mail: edelzanger@kabelfoon.net
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Bestelformulier - Kerst 2015
Aantal Kerstbrood Prijs p/st
 proefstolletje  € 1,25
 halve Kerststol  € 4,95 
 Kerststol  € 8,50 
 Onze Kerststollen zijn rijk gevuld (met o.a. 100% amandelspijs),  

afgestreken met roomboter en verpakt met een zakje poedersuiker  
 half krentenbrood gesneden  € 2,35 
 half krentenbrood met spijs gesneden  € 3,00 

Aantal Kerstbanket
 Kerststaaf  € 5,25 
 Kerstkrans  € 9,75 
 Heerlijke roomboter Kerstkrans of Kerststaaf met 100% amandelspijs  

en gedecoreerd met o.a. marsepein en amandelen 
 cake tulband naturel  € 4,95
 Roombotercake in tulband vorm gebakken 
 cake tulband chocolade  € 5,95 
 Roombotercake in tulband vorm gebakken en volledig gedoopt  

in chocolade 
 Kerst marsepein schnitt  € 8,20 
 Kerst slagroom schnitt  € 7,95 
 Kerst slagroomvlaai 6 á 8 pers.  € 10,55 
 Zwitserse room Kerstkrans  € 9,75 
 Kerstkrans bereid van roomsoes, gevuld met Zwitserse room  

en gedecoreerd met chocolade 
 Kerstspiegeltaartje  € 12,95 
 Taartje van kersen bavaroise op een bodem van koek en bereid  

met amandelspijs en banketbakkersroom

  
Aantal Kerstkoek, schuim en chocolade
 chocolade Kerst koekjes (250 gr.)  € 4,95 
 Roomboterkoekjes gedipt in melk, witte en pure chocolade

 fondant Kerstkoekjes (250 gr.)  € 4,95 
 Roomboterkoek opgemaakt met verschillende kleuren fondant

 banketkoekjes (250 gr.)  € 5,05 
 schuimkransjes (8 st.)  € 2,50 
 Vier verschillende kleuren en smaken schuimkransjes 
 Kerstchocolade (200 gr.)  € 4,95
 Heerlijke gesorteerde ambachtelijke Belgische chocolade uit onze  

eigen chocolaterie 
 Kerstbonbons (100 gr.)  € 2,75 
 Heerlijke gesorteerde ambachtelijke Belgische chocolade bonbons  

uit onze eigen chocolaterie   

  
Aantal Kerstgebakjes
 lepelgebak (4 st.)  € 7,60 
 Prachtig te presenteren gebakje, in transparant bakje in  

4 verschillende smaken; advocaat, slagroom, aardbei en caramel 
 mini marsepein gebak (4 st.)  € 4,95 
	 Verschillende	kleuren	mini	marspein	gebakjes,	erg	leuk	voor	bij	de	koffie	  
 opgespoten Kerstkoekjes (doosje 16 st.)  € 8,95 
 Amandelkoekjes opgespoten met creme en afgemaakt met  

heerlijke Kerstdecoratie  
 high tea gebakjes (9 st.)  € 6,30 
 3 kleine soesjes, moorkopjes en tompoucen  

 soesjes (per 100 gr. ±6 st.)  € 2,25 
 hoorntje (per 100gr. ±7st.)  € 2,25 
 hazelnootschuimtaartje 6 á 8 pers.  € 9,50 
   
Aantal Hartig
 saucijzenhapjes midi de luxe (6 st.) € 3,70 
 saucijzenhapje € 0,85 
 saucijzenstaaf € 3,95 
 saucijzenkrans € 9,75 
 kaas / ui broodje € 1,85 
 pizza broodje € 1,85 
 gehakt stokbrood € 3,95 
 pizza stokbrood € 2,95 
 kaas / ui stokbrood € 2,95 

Aantal Brood Prijs p/st
 krentenbollen                                  € 0,59 
 eierkoeken                                      € 0,55 
 witte puntjes                      € 0,43 
 witte bollen € 0,43 
 bruine tarwe bollen € 0,43 
 bruine tarwe bollen met zaad ges. € 0,49 
 volkoren puntjes € 0,48 
 volkoren puntjes met zaad ges. € 0,55 
 bloembrood € 2,50 
 Bloembrood bestaat uit 7 zachte witte bollen in bloemvorm gebakken  
 spelt eierkoeken € 0,70 
 zachte spelt bollen € 0,55 
 midi broodje wit € 0,30 
 midi broodje bruin tarwe € 0,30 
 midi eierkoeken € 0,35 
 midi krentenbollen € 0,40 
 midi hoornse broeder € 1,10 
 midi suikerbroodje € 0,95 
 mini mini broodjes (zakje van 10 st.) € 1,90 
 midi croissants € 0,55 
 croissants € 0,90 
 olijfbroodje € 1,05 
 Krokant broodje met daarin gesneden olijfjes en zongedroogde tomaatjes  
 waldkorn bol € 0,60 
 tijgerbol wit € 0,60 
 pistolettes wit € 0,70 
 pistolettes bruin tarwe € 0,75 
 kaiserbroodjes € 0,55 
 stokbrood wit € 1,90 
 stokbrood wit gesneden € 2,05 
 stokbrood tarwe € 1,90 
 stokbrood tarwe gesneden € 2,05 
 stokbrood waldkorn € 2,05 
 stokbrood waldkorn gesneden  € 2,20 
 stokbrood met zaad  € 2,05 
 stokbrood met zaad gesneden € 2,20 
   
Aantal Om zelf af te bakken 
 klein wit stokbrood  € 1,25 
 klein waldkorn stokbrood  € 1,35 
 speltstokje  € 1,40 
 ontbijt bakje (10 krokante broodjes)  € 2,50 
 Gezellig bakje met heerlijke gesorteerde afbakbroodjes  

(voor ieder wat wils) 
 spelt desem brood  € 2,65 
 krokant bloem broodje wit (7 st.)  € 2,75 
 7 krokante gedecoreerde witte bolletjes in bloemvorm gebakken 
 krokant bloem broodje bruin (7 st.)  € 2,75 
 7 krokante gedecoreerde bruine bolletjes in bloemvorm gebakken  
 bayerbol  € 2,40 
 Stevig Duits brood

Aantal Brood en/of overig

Uiterste inleverdatum dinsdag 22 december 2015  
Afhaaldatum donderdag 24 december 2015 na 09:00 uur

Naam : 
Telefoon : 

Krokant tip! Doe uw hartige en krokante broodjes of stokbrood circa 5 minuten in 
de oven op 200 graden, alvorens u deze serveert.

Vrijdag 25 (1e Kerstdag) en zaterdag 26 december (2e Kerstdag) zijn wij gesloten! 

Bestelformulier - Kerst 2015
Aantal Kerstbrood Prijs p/st
 proefstolletje  € 1,25
 halve Kerststol  € 4,95 
 Kerststol  € 8,50 
 Onze Kerststollen zijn rijk gevuld (met o.a. 100% amandelspijs),  

afgestreken met roomboter en verpakt met een zakje poedersuiker  
 half krentenbrood gesneden  € 2,35 
 half krentenbrood met spijs gesneden  € 3,00 

Aantal Kerstbanket
 Kerststaaf  € 5,25 
 Kerstkrans  € 9,75 
 Heerlijke roomboter Kerstkrans of Kerststaaf met 100% amandelspijs  

en gedecoreerd met o.a. marsepein en amandelen 
 cake tulband naturel  € 4,95
 Roombotercake in tulband vorm gebakken 
 cake tulband chocolade  € 5,95 
 Roombotercake in tulband vorm gebakken en volledig gedoopt  

in chocolade 
 Kerst marsepein schnitt  € 8,20 
 Kerst slagroom schnitt  € 7,95 
 Kerst slagroomvlaai 6 á 8 pers.  € 10,55 
 Zwitserse room Kerstkrans  € 9,75 
 Kerstkrans bereid van roomsoes, gevuld met Zwitserse room  

en gedecoreerd met chocolade 
 Kerstspiegeltaartje  € 12,95 
 Taartje van kersen bavaroise op een bodem van koek en bereid  

met amandelspijs en banketbakkersroom

  
Aantal Kerstkoek, schuim en chocolade
 chocolade Kerst koekjes (250 gr.)  € 4,95 
 Roomboterkoekjes gedipt in melk, witte en pure chocolade

 fondant Kerstkoekjes (250 gr.)  € 4,95 
 Roomboterkoek opgemaakt met verschillende kleuren fondant

 banketkoekjes (250 gr.)  € 5,05 
 schuimkransjes (8 st.)  € 2,50 
 Vier verschillende kleuren en smaken schuimkransjes 
 Kerstchocolade (200 gr.)  € 4,95
 Heerlijke gesorteerde ambachtelijke Belgische chocolade uit onze  

eigen chocolaterie 
 Kerstbonbons (100 gr.)  € 2,75 
 Heerlijke gesorteerde ambachtelijke Belgische chocolade bonbons  

uit onze eigen chocolaterie   

  
Aantal Kerstgebakjes
 lepelgebak (4 st.)  € 7,60 
 Prachtig te presenteren gebakje, in transparant bakje in  

4 verschillende smaken; advocaat, slagroom, aardbei en caramel 
 mini marsepein gebak (4 st.)  € 4,95 
	 Verschillende	kleuren	mini	marspein	gebakjes,	erg	leuk	voor	bij	de	koffie	  
 opgespoten Kerstkoekjes (doosje 16 st.)  € 8,95 
 Amandelkoekjes opgespoten met creme en afgemaakt met  

heerlijke Kerstdecoratie  
 high tea gebakjes (9 st.)  € 6,30 
 3 kleine soesjes, moorkopjes en tompoucen  

 soesjes (per 100 gr. ±6 st.)  € 2,25 
 hoorntje (per 100gr. ±7st.)  € 2,25 
 hazelnootschuimtaartje 6 á 8 pers.  € 9,50 
   
Aantal Hartig
 saucijzenhapjes midi de luxe (6 st.) € 3,70 
 saucijzenhapje € 0,85 
 saucijzenstaaf € 3,95 
 saucijzenkrans € 9,75 
 kaas / ui broodje € 1,85 
 pizza broodje € 1,85 
 gehakt stokbrood € 3,95 
 pizza stokbrood € 2,95 
 kaas / ui stokbrood € 2,95 

Aantal Brood Prijs p/st
 krentenbollen                                  € 0,59 
 eierkoeken                                      € 0,55 
 witte puntjes                      € 0,43 
 witte bollen € 0,43 
 bruine tarwe bollen € 0,43 
 bruine tarwe bollen met zaad ges. € 0,49 
 volkoren puntjes € 0,48 
 volkoren puntjes met zaad ges. € 0,55 
 bloembrood € 2,50 
 Bloembrood bestaat uit 7 zachte witte bollen in bloemvorm gebakken  
 spelt eierkoeken € 0,70 
 zachte spelt bollen € 0,55 
 midi broodje wit € 0,30 
 midi broodje bruin tarwe € 0,30 
 midi eierkoeken € 0,35 
 midi krentenbollen € 0,40 
 midi hoornse broeder € 1,10 
 midi suikerbroodje € 0,95 
 mini mini broodjes (zakje van 10 st.) € 1,90 
 midi croissants € 0,55 
 croissants € 0,90 
 olijfbroodje € 1,05 
 Krokant broodje met daarin gesneden olijfjes en zongedroogde tomaatjes  
 waldkorn bol € 0,60 
 tijgerbol wit € 0,60 
 pistolettes wit € 0,70 
 pistolettes bruin tarwe € 0,75 
 kaiserbroodjes € 0,55 
 stokbrood wit € 1,90 
 stokbrood wit gesneden € 2,05 
 stokbrood tarwe € 1,90 
 stokbrood tarwe gesneden € 2,05 
 stokbrood waldkorn € 2,05 
 stokbrood waldkorn gesneden  € 2,20 
 stokbrood met zaad  € 2,05 
 stokbrood met zaad gesneden € 2,20 
   
Aantal Om zelf af te bakken 
 klein wit stokbrood  € 1,25 
 klein waldkorn stokbrood  € 1,35 
 speltstokje  € 1,40 
 ontbijt bakje (10 krokante broodjes)  € 2,50 
 Gezellig bakje met heerlijke gesorteerde afbakbroodjes  

(voor ieder wat wils) 
 spelt desem brood  € 2,65 
 krokant bloem broodje wit (7 st.)  € 2,75 
 7 krokante gedecoreerde witte bolletjes in bloemvorm gebakken 
 krokant bloem broodje bruin (7 st.)  € 2,75 
 7 krokante gedecoreerde bruine bolletjes in bloemvorm gebakken  
 bayerbol  € 2,40 
 Stevig Duits brood

Aantal Brood en/of overig

Uiterste inleverdatum dinsdag 22 december 2015  
Afhaaldatum donderdag 24 december 2015 na 09:00 uur

Naam : 
Telefoon : 

Krokant tip! Doe uw hartige en krokante broodjes of stokbrood circa 5 minuten in 
de oven op 200 graden, alvorens u deze serveert.

Vrijdag 25 (1e Kerstdag) en zaterdag 26 december (2e Kerstdag) zijn wij gesloten! 

Op het moment dat deze regels het papier bereiken is het nog 
altijd onzeker hoe de toekomst van ons dorpsblad er uit zal gaan 
zien. Op de oude voet doorgaan lijkt onhaalbaar, terwijl het ter 
ziele laten gaan van het blad de weg van de minste weerstand 
is. Een weg die, naar de laatste weken is gebleken, voor een on-
gekend aantal Poeldijkers echt onacceptabel is. Het noopt ons 
om op zijn minst tot het uiterste te gaan om het dorpsblad, mis-
schien op een wat andere leest geschoeid, te laten voortbestaan. 
Het uitkristalliseren van diverse mogelijkheden zal naar onze 
stellige overtuiging een gulden middenweg opleveren. Daarbij 
zou het fantastisch zijn als enkele personen, begenadigd met 
een flink portie liefde voor ons unieke blaadje, ons de helpende 
hand zouden aanreiken. Met enig nieuw bloed in de gelederen 
en wat extra poen moet het lukken om ‘De Poeldijker’ nieuw 
leven in te blazen. Het digitale tijdperk mag dan zijn stempel 
drukken op het heden, interesse voor het op papier ontvangen 
van informatie zal altijd blijven. Zoals bekend zijn hoge kos-
ten en minder adverteerders in hoofdzaak debet aan het zware 
weer waarin het dorpsblad is komen te verkeren. Toen in de 
zestiger jaren het ‘Klankbord’ en bijna vijftien jaar later (1978) 
‘De Poeldijker’ als dorpsbladen werden geïntroduceerd, wemel-
den het in Poeldijk nog van de winkelbedrijven. De gelijk een 
riviertje kronkelende Voorstraat was een echte winkelstraat, 
met een verscheidenheid aan artikelen/producten om van 
te watertanden. De winkel(tje)s stonden bijna mannetje aan 
mannetje, met een persoonlijke bediening en de daarbij zo ken-
merkende gezelligheid. Hoewel Naaldwijk zich altijd een ze-
kere centrumfunctie in de glazen stad heeft toegeëigend, waren 
Honselersdijk en Poeldijk in feite veel meer de centrumplaat-
sen. Niet voor niets wordt Poeldijk in vooroorlogse gemeen-

telijke uitgaven genoemd als plaats met de meeste uitstraling. 
De grootste fruit en groenteveiling van Europa, het enige echte 
standbeeld, de eerste Westlandse bloemenveiling, een slachthuis 
(jaarlijks 10.000 stuks vee), een tuinbouwschool en op kerkelijk 
gebied een grootse decanale kerk. ‘De oorzaak van deze status 
zal voor een deel gelegen zijn in het gegeven dat Poeldijk sinds 
mensenheugenis als het meest bekende Westlandse dorp wordt 
beschouwd’. Wel wordt er in die boeken aan toegevoegd dat 
ook Naaldwijk een belangrijke plaats is. Juist dat ‘ook’ schenkt 
de Poeldijkers enige genoegdoening! Pas nadat het Loosduinse 
glasareaal door Den Haag was opgeslokt, werd Naaldwijk meer 
en meer het Westlands hart. Dat het noodgedwongen moeten 
sluiten van veel winkelbedrijven een niet geringe weerslag heeft 
gehad op de verdere ontwikkeling van Poeldijk, lijkt welhaast 
zeker. Adverteren in het eigen dorpsblad was vroeger voor veel 
winkeliers een stukje vanzelfsprekendheid. Zij lieten bovendien 
geen mogelijkheid onbenut om hun producten zo optimaal mo-
gelijk aan te prijzen. Zo ook de familie Nederpelt-Schreuder 
aan de Voorstraat. Hun etalage met groente/fruit en aanver-
wante artikelen was vele jaren een visitekaartje voor Poeldijk. 
De winkel was vanaf het begin der dertiger jaren veertig jaar 
lang pal naast de oude meisjesschool gevestigd. De toenma-
lige winkeliersvereniging organiseerde destijds regelmatig eta-
lagewedstrijden. Elk zichzelf respecterend lid deed er maar 
wat graag aan mee. Niet in het minst omdat er voor de meest 
fraai ingerichte etalage een aantrekkelijke prijs was weggelegd. 
De familie Nederpelt is in vervlogen jaren verscheidene malen 
met zowel eer als prijs aan de haal gegaan. Alvorens ‘groen-
teboer’ Jaap Nederpelt aan de Voorstraat startte, runde hij in 
de jaren twintig al een soortgelijke winkel aan de Leuningtjes 

(Irenestraat), een zaak 
waar hij hoogstpersoon-
lijk ijs fabriceerde. De 
opname van de fraai in-
gerichte etalage aan de 
Voorstraat, waar zoon 
Piet tot aan de opheffing 
in 1971 de scepter zwaai-
de, werd tijdens een na-
oorlogse etalagewedstrijd 
vervaardigd. Op weg 
naar kerstmis hebben 
ook nu, in navolging van 
de voormalige Poeldijkse 
groenteman, weer tal 
van ondernemers hun 
etalages aan de tijd van 
het jaar aangepast. Fijne 
feestdagen toegewenst! 
Dichtbij de kerk in  
een winkelpand,
verkocht Piet N. 
vruchten van het land.
Soms was hij op pad,
het moest wel omdat,
er voorraad moest zijn 
voor elke klant’.

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen
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Op het moment dat deze regels het papier bereiken is het nog 
altijd onzeker hoe de toekomst van ons dorpsblad er uit zal gaan 
zien. Op de oude voet doorgaan lijkt onhaalbaar, terwijl het ter 
ziele laten gaan van het blad de weg van de minste weerstand 
is. Een weg die, naar de laatste weken is gebleken, voor een on-
gekend aantal Poeldijkers echt onacceptabel is. Het noopt ons 
om op zijn minst tot het uiterste te gaan om het dorpsblad, mis-
schien op een wat andere leest geschoeid, te laten voortbestaan. 
Het uitkristalliseren van diverse mogelijkheden zal naar onze 
stellige overtuiging een gulden middenweg opleveren. Daarbij 
zou het fantastisch zijn als enkele personen, begenadigd met 
een flink portie liefde voor ons unieke blaadje, ons de helpende 
hand zouden aanreiken. Met enig nieuw bloed in de gelederen 
en wat extra poen moet het lukken om ‘De Poeldijker’ nieuw 
leven in te blazen. Het digitale tijdperk mag dan zijn stempel 
drukken op het heden, interesse voor het op papier ontvangen 
van informatie zal altijd blijven. Zoals bekend zijn hoge kos-
ten en minder adverteerders in hoofdzaak debet aan het zware 
weer waarin het dorpsblad is komen te verkeren. Toen in de 
zestiger jaren het ‘Klankbord’ en bijna vijftien jaar later (1978) 
‘De Poeldijker’ als dorpsbladen werden geïntroduceerd, wemel-
den het in Poeldijk nog van de winkelbedrijven. De gelijk een 
riviertje kronkelende Voorstraat was een echte winkelstraat, 
met een verscheidenheid aan artikelen/producten om van 
te watertanden. De winkel(tje)s stonden bijna mannetje aan 
mannetje, met een persoonlijke bediening en de daarbij zo ken-
merkende gezelligheid. Hoewel Naaldwijk zich altijd een ze-
kere centrumfunctie in de glazen stad heeft toegeëigend, waren 
Honselersdijk en Poeldijk in feite veel meer de centrumplaat-
sen. Niet voor niets wordt Poeldijk in vooroorlogse gemeen-

telijke uitgaven genoemd als plaats met de meeste uitstraling. 
De grootste fruit en groenteveiling van Europa, het enige echte 
standbeeld, de eerste Westlandse bloemenveiling, een slachthuis 
(jaarlijks 10.000 stuks vee), een tuinbouwschool en op kerkelijk 
gebied een grootse decanale kerk. ‘De oorzaak van deze status 
zal voor een deel gelegen zijn in het gegeven dat Poeldijk sinds 
mensenheugenis als het meest bekende Westlandse dorp wordt 
beschouwd’. Wel wordt er in die boeken aan toegevoegd dat 
ook Naaldwijk een belangrijke plaats is. Juist dat ‘ook’ schenkt 
de Poeldijkers enige genoegdoening! Pas nadat het Loosduinse 
glasareaal door Den Haag was opgeslokt, werd Naaldwijk meer 
en meer het Westlands hart. Dat het noodgedwongen moeten 
sluiten van veel winkelbedrijven een niet geringe weerslag heeft 
gehad op de verdere ontwikkeling van Poeldijk, lijkt welhaast 
zeker. Adverteren in het eigen dorpsblad was vroeger voor veel 
winkeliers een stukje vanzelfsprekendheid. Zij lieten bovendien 
geen mogelijkheid onbenut om hun producten zo optimaal mo-
gelijk aan te prijzen. Zo ook de familie Nederpelt-Schreuder 
aan de Voorstraat. Hun etalage met groente/fruit en aanver-
wante artikelen was vele jaren een visitekaartje voor Poeldijk. 
De winkel was vanaf het begin der dertiger jaren veertig jaar 
lang pal naast de oude meisjesschool gevestigd. De toenma-
lige winkeliersvereniging organiseerde destijds regelmatig eta-
lagewedstrijden. Elk zichzelf respecterend lid deed er maar 
wat graag aan mee. Niet in het minst omdat er voor de meest 
fraai ingerichte etalage een aantrekkelijke prijs was weggelegd. 
De familie Nederpelt is in vervlogen jaren verscheidene malen 
met zowel eer als prijs aan de haal gegaan. Alvorens ‘groen-
teboer’ Jaap Nederpelt aan de Voorstraat startte, runde hij in 
de jaren twintig al een soortgelijke winkel aan de Leuningtjes 

(Irenestraat), een zaak 
waar hij hoogstpersoon-
lijk ijs fabriceerde. De 
opname van de fraai in-
gerichte etalage aan de 
Voorstraat, waar zoon 
Piet tot aan de opheffing 
in 1971 de scepter zwaai-
de, werd tijdens een na-
oorlogse etalagewedstrijd 
vervaardigd. Op weg 
naar kerstmis hebben 
ook nu, in navolging van 
de voormalige Poeldijkse 
groenteman, weer tal 
van ondernemers hun 
etalages aan de tijd van 
het jaar aangepast. Fijne 
feestdagen toegewenst! 
Dichtbij de kerk in  
een winkelpand,
verkocht Piet N. 
vruchten van het land.
Soms was hij op pad,
het moest wel omdat,
er voorraad moest zijn 
voor elke klant’.

Een praatje bij een plaatje
door Koos van Leeuwen
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was zeker geen gebrek, er werd goed verdedigd en nog 
een paar mooie doelpunten gemaakt. Helaas wisten wij 
Gemini niet meer in te halen en is de eindstand 29-26 
geworden. 
Volgende week is er geen wedstrijd, maar die week 
erna zullen wij het thuis opnemen tegen Westsite. 
Komt u ons naar de overwinning schreeuwen? 

Zaterdag avond 28 november stond op het programma 
de uitwedstrijd tegen Gemini. Na een verlies van de 
week ervoor, waren wij weer gedreven om deze wed-
strijd  te spelen. Het beloofde een moeilijke wedstrijd te 
worden tegen Gemini als koploper. 
In de beginfase van de wedstrijd begonnen we gelijk 
sterk en vechtlustig. Aan beide kanten werd stevig ver-
dedigd en er vielen over en weer doelpunten. Het tem-
po werd opgevoerd en er ontstonden mooie aanvallen. 
We wisten ons deze helft goed staande te houden en 
Gemini had hier zeker niet op gerekend, waardoor wij 
de kans grepen om voor te komen. 
Met een kleine voorsprong gingen wij de rust in: 13-12
Na de aanwijzingen van de trainer gingen we weer vol 
goede moed en energie het veld op. In het begin van 
deze helft wisten wij ons nog goed staande te houden 
en bleven we vechten. Er werden mooie kansen gecre-
eerd, maar helaas werden teveel van deze kansen ge-
mist, waardoor Gemini voorkwam. Ook kregen wij te 
maken met veel 2-minuten tijdstraffen. Aan vechtlust 

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

S E C R E T A R I A T E N :
Handbal: Karin Heemskerk, Verschoorestraat 12, 2685 RD  Poeldijk, 0174-245618.
Handboogsport:  Anita Sulsters-Kramer, Uilehorst 73, 2675 WR  Honselersdijk,  

telefoon 0174 - 629695
Jeu de Boules: A. Kool, Landréstraat 137, 2551 AD  Den Haag. Tel. 070 - 3688676
Judo: www.judoverburch.nl
Tennis: Anita Kamp, Postbus 48, 2685 ZG  Poeldijk, telefoon 0174 - 670671
Turnen: Malou Pieters, Dwarsland 6, 2685 TH  Poeldijk, telefoon: 0174 - 240360
Voetbal: Clubinfo, Arckelweg 20a, 2685 SM  Poeldijk, telefoon: 0174 - 246136
Volleybal: Irene van der Burg, Uitterlier 9, 2678 TZ  De Lier, telefoon 0174 - 516806

Secretariaat Sportstichting:
Mw. M. Kok, Jan Barendselaan 146, 2685 BW  Poeldijk, telefoon: 0174 - 246539
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

S

HANDBAL

 
Verburch    Quintus 
Lyra     Monster 
Den Hoorn   HVC‘10 
Velo     Maasdijk 
Westlandia   MVV‘27 
Schipluiden   KMD 
’s-Gravenzande  Naaldwijk 
Honselersdijk   Excelsior Maassl. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

www.WKzaalvoetbal.nl  
 

DIRECT MAKELAAR DIRECT
MAKELAAR
...direct voor u aan de slag!

vanaf 1 januari 201 6 

gevestigd aan 

de Nieuweweg 1 2 c  

in Poeldijk!

VERKOOP • AANKOOP 
VERHUUR • BEHEER • TAXATIES

WONINGPRESENTATIE
WWW.DIRECTMAKELAAR.NL

actietarief december: 1% courtage

0174 - 73 01 79
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Duijnisveld & zn b.v.

Monsterseweg 52  

2685 LJ  Poeldijk

T

I

(0174) 28 62 00

www.duijnisveld.nl

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

Nieuweweg 57  -  Poeldijk  -  Tel. 0174 - 245671

AUTO
BEDRIJF

WWW.AUTOBEDRIJFWVANDERENDE.NL

bres, om te zorgen dat alle senioren die geen computer 
hebben toch de correspondentie van de belastingdienst 
via de post toegezonden krijgen. Mocht u hiermee pro-
blemen hebben dan kunt u contact opnemen met onze 
belastinginvullers.

Ouderen blij met vuurwerkvrije zone
Ruim 80% van de ouderen is voorstander van vuur-
werkvrije zones, met name rondom verpleeg- en 
verzorgingshuizen. 23% van hen ziet het liefst dat vuur-
werk helemaal verboden wordt. Deze cijfers komen uit 
onderzoek van seniorenorganisatie Unie KBO onder 750 
ouderen in Nederland.

De Nederlandse senioren zijn geen grote liefhebbers 
van vuurwerk: 99% steekt het zelf dan ook niet af. In 
het verleden was dat anders, toen stak 54 procent van 
de mannen en 17 procent van de vrouwen weleens 
vuurwerk af. De senioren zijn door schade en schande 
wijs geworden: 7 procent heeft in het verleden wel-
eens vuurwerkletsel opgelopen en nog eens 14 pro-
cent heeft schade opgelopen aan kleding, auto, huis of 
andere bezittingen. Verder is er naar 28 procent van de 
senioren weleens vuurwerk gegooid. Met als gevolg dat 
46 procent van de senioren bang is voor vuurwerk. 

Volgens directeur Unie KBO, Manon Vanderkaa, is een 
volledig verbod op vuurwerk op basis van het onder-
zoek niet aan de orde. “Maar je ziet dat steeds meer 
gemeentes vuurwerkvrije zones vaststellen. Dat sluit 
aan bij de wensen van veel ouderen.” Uit het onder-
zoek blijkt dat 82% van de ouderen voorstander is van 
vuurwerkvrije zones, met name rondom verpleeg- en 
verzorgingshuizen. 
 
Spreekwoorden en gezegden
Wie tegenwoordig een lening wil afsluiten moet eerst 
aan alle kanten bewijzen dat ‘ie er geen een nodig 
heeft. Sjaak Bral

Hardlopen: de meters van de bank naar de deur zijn het 
moeilijkst.

Communicatie met de KBO- leden
In 2016 zullen we het moeten stellen zonder de 
Poeldijker in zijn huidige vorm. De KBO volgt de po-
gingen om de Poeldijker op een andere wijze voort te 
zetten met belangstelling en sympathie. Wanneer dit 
zou lukken zullen we er zo mogelijk in participeren. 
Een andere manier om met onze leden te kunnen com-
municeren zou kunnen zijn om een “Poeldijkse bijlage” 
te maken bij ons mooie lijfblad De Nestor. Deze wordt  
10 x per jaar door vrijwilligers bij onze leden thuis be-
zorgd. In plaats van 26 x per jaar ontvangt u het nieuws 
dan 10 x.

Ook wil het bestuur nagaan hoeveel leden er nu in het 
bezit zijn van e-mail. De uitslagen van de bridgemid-
dagen worden per e-mail doorgegeven (omdat die met 
de computer worden berekend.) Dat kan omdat het 
merendeel van onze bridgers in het bezit is van e-mail. 
Het aantal leden dat e-mail heeft zal ongetwijfeld in 
de toekomst nog gaan toenemen. Het bestuur volgt de 
ontwikkelingen op de voet en houdt u op de hoogte.

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

Blauwe envelop
De belastingdienst gaat op termijn alle correspondentie 
per computer verzenden. Tot voor kort was het zo dat 
niemand op een blauwe envelop zat te wachten. Dat 
betekende namelijk meestal een belasting aanslag.
Dit najaar heeft de belastingdienst de toeslagen voor 
2016 digitaal verzonden.

Voor mensen die geen computer hebben is dat een pro-
bleem. Nu staat de Unie-KBO voor de ouderen op de 

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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AL OPGEGEVEN VOOR VAL OP, VAL AF?
Doe het nu!

Val op, Val af 2016 gaat 1 februari starten, de voorbe-
reidingen gaan hard. Al 24 jongeren hebben zich aan-
gemeld. “Twijfel je nog? Niet doen! Het is hartstikke 
leuk en ook jij kan er nog bij! Mail naar valopvalaf@
vitiswelzijn.nl of pak de telefoon en bel 0174 – 630358. 
Doe het nog vandaag. Alle jongeren kunnen zich aan-
melden, dus ook als je maar een paar kilo wilt afvallen. 
Doel is namelijk dat jongeren gezonder gaan eten en 
meer gaan en blijven sporten”, aldus sociaal makelaar 
Karin Scholtes van Vitis Welzijn, die ook projectleider is.

OPZET PROJECT
Van 1 februari tot en met 8 april gaan de deelnemers in 
groepsverband drie keer in de week per kern een be-
wegingsactiviteit doen. Er staat een heel team profes-
sionals klaar. Zij ondersteunen de deelnemers en ouders 
en zorgen ervoor dat gezond eten en veel bewegen, 
leuk wordt. In elke dorpskern zetten sportaanbieders 
zich belangeloos in voor dit project. Zij verzorgen sa-
men een leuk en interessant aanbod. “We trappen 12 
januari af met een gezamenlijke voorlichtingsbijeen-
komst, waarbij deelnemers uit alle kernen en sportaan-
bieders kennis met elkaar kunnen maken”, geeft Karin 
Scholtes aan. Inschrijven kan tot en met 13 decem-
ber. Alle jongeren uit het Westland kunnen zich aan-
melden. 

Aanmelden
“Dus, meld je vandaag nog aan en twijfel niet langer 
maar pak de telefoon en bel naar 0174 - 630358 of stuur 
een mail naar valopvalaf@vitiswelzijn.nl.” Meer infor-
matie is te vinden op www.valopvalaf.nl. 
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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

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

Ontwerp 
 Vergunningen

Advies

         Wonen 
Utiliteit          Zorg 
         Interieur 

Nieuwbouw 
Verbouw

Ontwikkeling

Bouwplannen
 

Wij helpen u deze te realiseren

TANKE TRANSPORT

Postbus 42
2685 ZG  Poeldijk

NATIONAAL EN Telefoon 0174-286660
INTERNATIONAAL TRANSPORT Fax        0174-286669

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

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

Fijne feestdagen en een heel gelukkig nieuw en 
spannend verzorgend nieuw haar toegewenst!

Veel Liefs, Avanti Team

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

”De Ster”
wenst iedereen

prettige kerstdagen

JAN BARENDSELAAN 70   POELDIJK  TELEFOON 0174-244111
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MANTELZORGERS IN GESPREK
Bijna kerst…even rust!
Een rustige ochtend in de drukke maand december 
door met elkaar te zijn, het jaar door te spreken en te 
luisteren naar muziek die uzelf meeneemt. Ontspannen 
in drukke tijden kan ook door te luisteren naar muziek, 
écht luisteren dus! Dat kan op donderdag 17 de-
cember van 10.00 tot 12.00 uur in wijkcentrum De 
Backerhof (Glazen zaal) aan de Witte Brug 2 in Poeldijk. 
Neemt u uw favoriete CD mee? Johan Kres zorgt voor 
wat lekkers bij de koffie. Heeft u vragen? Bel of mail 
met Johan Kres, consulent mantelzorg; 0174 - 630358, 
mantelzorg@vitiswelzijn.nl, zie ook www.vitiswelzijn.nl.

REPAIR CAFé WESTLAND
Iets defect, snoer te kort, lekke band, broek te lang, 
rits kapot? Laat het nakijken bij het Repair Café. Voor 
het Repair Café hoeft u zich niet aan te melden. U kunt 
gewoon bij elke locatie vanaf 13.30 uur binnenlopen. 
In Poeldijk op elke eerste dinsdag van de maand vanaf 
dinsdag 1 december in De Backerhof aan de Witte Brug 
2. Voor meer informatie www.vitiswelzijn.nl of www.
repaircafe.org.

Meer Informatie?
Wilt u liever even binnenlopen? Dat kan op dinsdag van 
14.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 12.00 
uur bij het Buurt Informatiepunt, Julianastraat 49 (in de 
Leuningjes). Heeft u vragen over de diensten van Vitis 
Welzijn, bel dan met 0174 – 630358, kijk op www.vitis-
welzijn.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.

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

 

            BIKE TOTAAL. DOET JE FIETS GOED. 

                      
                                    

 

Michel Vis 
Tweewielers 

 
Rijsenburgerweg 34 
Poeldijk 
Tel.0174-245609  

Michelvistweewielers.nl 
Info@michelvistweewielers.nl 

      Alle kerstcadeaus 

   15% ko  

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

Sociaal Cultureel Centrum “De Leuningjes” stelt zich ten doel een 
positieve bijdrage te leveren aan het maatschappelijke en culturele 

leven in de gemeente Westland. De Leuningjes biedt  
alle mogelijke faciliteiten aan verenigingen en stichtingen in  

de gemeente Westland.

U kunt contact met ons opnemen over de speciale tarieven voor 
verenigingen en stichtingen.

Daarnaast wil de Leuningjes graag gelegenheid bieden aan bedrijven 
en particulieren om gebruik te maken van onze faciliteiten.

U kunt bij ons terecht voor bruiloften, jubilea, (bedrijfs-) feesten en 
recepties, vergaderingen, beurzen, productpresentaties etc.

U hebt de keuze uit diverse zalen om gezelschappen van  
10 tot 700 personen te ontvangen. Onze grote zaal is ook geschikt 

voor toneel- en theatervoorstellingen en (pop) concerten.

Wij kunnen de catering geheel naar wens samenstellen.

Wij maken voor u een offerte op maat.

Informatie: www.deleuningjes.nl 
E-mail: info@deleuningjes.nl
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Kerst- en
nieuwjaarswensen

Kerst- en
nieuwjaarswensen

Kerst- en
nieuwjaarswensen

Kerst- en
nieuwjaarswensen

Ik wens alle vrienden en bekenden
Fijne Feestdagen en een gezond 2016.

Alie van Kester

v v v
Schoonmaakbedrijf DUTCH CLEANING SERVICE

wenst u een schoon en stralende 2016!
www.Dutchcleaningservice.nl

v v v
Cambridge Poeldijk Weight Plan

wenst u een gezond en licht 2016.
cambridgepoeldijk@hotmail.com

v v v
Zonnestudio Dutch Summer & Beauty
wenst u een gezond en stralend 2016!

www.dutchsummerenbeauty.nl

v v v
Beau, Merle, Stefan en Lilian de Jager

wensen jullie een zonnig en gezond 2016!

v v v
Aad Wooning en Corry wensen iedereen 

een gezond en gelukkig 2016.

v v v
Corry Brabander de Ruijt wenst familie, 

vrienden en bekenden, prettige feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2016.

v v v
Aad en Debora van Bergenhenegouwen wensen familie, 

vrienden en bekenden, Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar.

v v v
Voor familie, buren en bekenden,

Fijne Feestdagen en een gezond 2016.
Rie v.d. Elst 

v v v
Janus en To Brabander wensen 

alle vrienden en bekenden,
Prettige Feestdagen en een gezond 2016.

v v v
Wij wensen familie, vrienden, buren en bekenden een 
zalig Kerstfeest en een gelukkig en gezond 2016.

Jos en Lucia, Bart en Brenda, Bob, Daan.

v v v

v v v

v v v
Steringa Loonbedrijf

wenst ieder een gezond en voorspoedig 2016.

v v v
Familie, Vrienden, Kennissen en Buren.

Wij wensen iedereen een GEWELDIG KERSTFEEST.
Een SUPER GEZOND,GEZELLIG,LIEFDEVOL  

en GENIETEND.......2016!!!!!!!
Proost en Kusjes van Ben, Monique,  

Samantha en Ginny  van Eijk.

v v v
De Poeldijker stopt, De Leuningjes in de as(best).
Ondanks dat wensen wij een ieder een gezond  

en gelukkig Nieuwjaar!
Wie weet brengt 2016 ons nieuwe initiatieven, 

een voortbestaan van ons blad 
en een asbestvrije en florerende Leuningjes!

Jos & Ine Vranken

v v v
Hierbij wensen wij iedereen Prettige Kerstdagen

en een goed en gezond 2016.
Marcel en Anita

Paco en Tessa

v v v
Henk en Tonia Mulder, de Haagsche Poeldijkers,

wensen iedereen, maar dan ook iedereen,
een Zalig Kerstfeest en een knallend Nieuwjaar  

en gezond 2016.

v v v
DIESELSERVICE MULDER
Wenst alle Vrienden, Kennissen, 
Autodealers en Auto bedrijven.
Een zalig kerstfeest en een 
bijzondere Jaar wisseling.

En ook de groeten aan alle Puch Vrienden.
Het Diesel Team Henk Mulder, Ron, Niels en Jolanda.

v v v

poelDijkertjes
GRATIS THUISBEZORGD !!

OLIEBOLLEN EN APPELBEIGNETS  
VAN SCOUTING POELDIJK 

BESTEL TELEFONISCH  0174-246484.
OF KOM GEZELLIG NAAR ONZE   

OLIEBOLLENKRAAM OP 31 DECEMBER,  
HOEK JAN BARENDSELAAN / IRENESTRAAT
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WINTERFAIR 2015
Wat was het gezellig op de winterfair, het aantal be-
zoekers overtrof alle verwachting. Wat hebben we veel 
leuke reacties ontvangen. Dit is zeker voor herhaling 
vatbaar. Op sommige momenten kon je over de hoof-
den lopen, een beetje te druk voor de ruimte, dit is een 
les voor de volgende keer. De bedrijven bij elkaar, alles 
onder één dak, zonder kou, wind en regen vonden de 
bezoekers geweldig. Ook de winkeliers waren vol lof 
over de schitterende locatie.
Het zag er gezellig uit en de sfeer zat er goed in. 

Alle bezoekers bedankt voor het bezoek en de compli-
menten die de winkeliersvereniging mocht ontvangen.

KASSABONNEN ACTIE
Ook dit jaar kunt u de kassabon-
nen, van de aangesloten winkeliers, 
sparen!

Spelregels;
-  U spaart voor € 50,00 aan kassa-

bonnen (u mag zo vaak meedoen 
als u wenst).

-  De kassabonnen doet u in een envelop.
-  Op de envelop zet u duidelijk uw naam, adres en tele-

foonnummer.
-  U levert de envelop in bij Drogisterij Punto, Snackbar 

de Meerpaal of Keurslager van der Maarel.
-  De actie loopt van 15 december tot 9 januari 2016.
-  Uit de ingezonden en-

veloppe worden de win-
naars getrokken, die leuke 
cadeaubonnen ontvan-
gen.

De aangesloten 
winkeliers zijn;
Bakker van der Berg, 
Bakker van der Sande, 
Restaurant Vrienden, 
Maximaat kleding, 
Snackbar de Meerpaal, 
Kapsalon Heuchemer, van 
Tol tanqplus, Apotheek 
Poeldijk, van Tol sport, Beauty Mi, van der Maarel 
keurslager, Heuchemer Wonen, Landelijk Wonen by 
Doornekamp, Knip Inn, Drogisterij Punto, Chris van 
Waes antiek, Jumbo supermarkt, Tante Toos.
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IN DE KERK
Zaterdag 19 december:
19.00 uur: Geen viering.

Zondag 20 december: 4e Zondag van de Advent
11.00 uur:  Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens de viering. 

Donderdag 24 december: Kerstavond
18.30 uur:  Het kinderkoor en de kinderen van het 

School-Kerst-Koor zingen tijdens de 
Gezinsviering.

21.00 uur:  Popkoor Fine Tuning. zingt tijdens de 
Jongerenviering.

23.00 uur:  Het Bartholomeuskoor, dames en heren, 
zingt tijdens de plechtige Nachtmis.

Vrijdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis
10.30 uur:  Dames en heren Bartholomeuskoor – 

Concertkoor én Projectzangers zingen tij-
dens de Hoogmis de Messe in D van Otto 
Nicolaï met medewerking van het Delphi 
Consort en organist Wim van Herk. De 
Vrouwenschola zingt het Gregoriaans van 
Kerstmis. 

Zaterdag 26 december: Tweede Kerstdag
11.00 uur:  De pupillen en Aspiranten zingen bij het 

Kindje Wiegen.

Zondag 27 december:
11.00 uur:  Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens de viering de Herz-Jesu Festmesse 
van Joseph Gruber

Dnderdag 31 december: Oudjaar
19.00 uur:  Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens een feestelijke viering bij het af-
scheid van 2015.

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

licht - geluid - domotica

uitzetten van alle lichten 
met één schakelaar?

info@lichtgeluiddomotica.com

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

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

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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Donderdag 1 januari: Nieuwjaar
09.30 uur:  Dames en heren Bartholomeuskoor zingen 

tijdens de viering.

Feestelijke Hoogmis op Kerstmorgen
De Zangkoren ‘Deo Sacrum’ onder leiding van hun di-
rigent Steven van Wieren zingen traditiegetrouw tij-
dens de feestelijke Hoogmis op Kerstmorgen in de 
Poeldijkse Bartholomeuskerk. 
De verschillende koorgroepen van de Zangkoren Deo 
Sacrum onder leiding van hun dirigent Steven van 
Wieren zingen tijdens deze viering de Messe in D 
van Otto Nicolaï, feestelijke Kerstmotettenen en het 
Gregoriaans van Kerstmis. De begeleiding wordt ver-
zorgd door het Delphi Consort. 
Rond 10.15 uur zal het koor de kerk binnenkomen met 
het “Transeamus” van Hubert Cuypers en vervolgens 
klinken er feestelijke kerstmotetten tot de aanvang van 
de viering om 10.30 uur. 

Kerstloterij Deo Sacrum
De afgelopen weken zijn de koorleden bij u aan de 
deur geweest om loten van de Kerstloterij te verkopen.
De trekking van deze loterij van de Stichting Vrienden 
van Deo Sacrum is op vrijdagmiddag 18 december. De 
prijsuitreiking op zaterdagochtend 19 december tus-
sen 11.00 en 12.00 uur in het repetitielokaal in de 
Leuningjes.
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 danken iedereen die middels het kopen van de lo-
ten onze koorvereniging heeft gesteund.

TV.

Geen nieuwjaarsconcert in 2016
Ja, u leest het goed. In januari 2016 zal er voor het eerst 
door Pius X geen nieuwjaarsconcert worden georga-
niseerd. Doordat de Leuningjes in januari nog niet vrij 
van asbest is, kunnen wij daar geen concert houden. 
Als bestuur zijn wij op zoek gegaan naar een geschikte 
locatie in Poeldijk. Een geschikte ruimte vinden met de 
juiste akoestiek voor een fanfare is niet gemakkelijk. 
Wij vinden het zeer belangrijk om een nieuwjaarscon-
cert binnen de grenzen van ons eigen dorp te kunnen 
geven. Aangezien er binnen Poeldijk geen goede ruim-
te te vinden is, hebben wij helaas moeten besluiten om 
het nieuwjaarsconcert af te gelasten. Wij vinden het 
erg jammer en hopen u spoedig te kunnen informeren 
over onze volgende optredens.

RONDJE POELDIJK 
BALLONNENWEDSTRIJD

Hallo jongens en meisjes.
Hierbij de uitslag, van de ballonnenwedstrijd:
 
1ste prijs Sepp van de Valk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  450 km
2de  Prijs Julia van der Helm  . . . . . . . . . . . . . . . . .  420 km
3de  prijs Jelle Helmig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  367 km
 
Alle prijswinnaars gefeliciteerd.
Jullie kunnen een aardigheidje ophalen, adres Dr. 
Weijtjenslaan 19.
Op dinsdagmiddag 29 december tussen 17.00-18.00 uur.
Tot ziens.
 
Het bestuur van Rondje Poeldijk

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

zand  liet
tandprothetische praktijk

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

Locatie oude postkantoor 
Stadsdeel Loosduinen

met vergoeding via de zorgverzekeraar

KUNSTGEBIT?

vernieuwing • reparatie • aanpassing

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

Erik en Mariët van der Velde

Vliethof 13
2291 RX WATERINGEN

Tel. 0174-294581
www.dejongoptiek.nl
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 Boere
Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 21.00 uur
Zondag van 12.00 tot 18.00 uur
1e en 2e kerstdag 2015: 12.00 tot 18.00 uur

 Jumbo 
roomijs vanille

Bak 1 liter

 
Noorse zalm

Pak 180 gram

 
Varkensrollade

Per kilo

Grolschbier
Krat 24 fles  van

 1349

099249999 498

Hallosuperkerst

Jumbo wenst u 

fijne kerstdagen

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

Val op met promotionele

 communicatie

Bent u wel voldoende 
zichtbaar?

Nadorp in het nieuw!
Technologie, internet en digitalisering hebben veel branches, waaronder de 
grafische in de afgelopen jaren flink op zijn kop gezet. Jezelf en je bedrijf 
opnieuw uitvinden en op zoek gaan naar een nieuw businessmodel dat ook 
nog bij je past is dan de enige optie om je bestaansrecht te behouden.

En dat is precies de uitdaging die wij als Nadorp Communicatiemakers in de 
afgelopen jaren zijn aangegaan.
Daarom komt Nadorp vanaf 1 januari met een nieuwe naam en huisstijl.
Check vanaf 1 januari de website! We zijn benieuwd wat je ervan vindt!

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

Val op met promotionele

 communicatie

Bent u wel voldoende 
zichtbaar?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   


